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Miljøfyrtårn 2030
Strategi for fylkeskommunens arbeid
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mål om
å innføre synlig miljøledelse i hele organisasjonen.
Miljøfyrtårnsertifiseringer av videregående skoler,
tannhelseklinikker og fylkeshus er et viktig virkemiddel.
I praksis betyr det å legge til rette for mer miljøvennlige
kontorlokaler, klinikker og klasserom med vekt på
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibalanse og gjenbruk.
Dette vil være et viktig bidrag til utslippsmålene for
fylkeskommunens egen drift, og et bidrag til fylkets
overordnede målsetting om 60 prosent reduksjon i utslipp
av klimagasser innen 2030, sammenlignet med 2009.
Aktiv bruk av miljøsertifiseringer i organisasjonen bidrar
også til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig
forbruk og produksjon og bærekraftsmål 13 om å stoppe
klimaendringene.
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Oppfølging av
FNs bærekraftsmål
Mål 12: Ansvarlig forbruk
og produksjon gjennom å
sikre bærekraftige forbruk og
produksjonsmønstre
Fylkeskommunen bidrar gjennom å
utvide bruken av miljøsertifiseringer,
jobbe for miljøvennlige kontorlokaler,
tannhelseklinikker og videregående skoler.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
Fylkeskommunen bidrar til å stoppe
klimaendringene gjennom å få kontroll
på egne utslipp ved å utarbeide
klimabudsjett og klimaregnskap og bruke
Miljøfyrtårn som virkemiddel.

Vestfold og Telemark
fylkeskommunes
prioriteringer fram
mot 2030
Forankring
•
•

•

Hovedkontoret skal orientere om aktivitetene i
Miljøfyrtårn i årsrapporten.
Fylkeskommunen skal forankre Miljøfyrtårnarbeidet i organisasjonens administrative
ledelse.
Fylkeskommunen skal oppleves å være et synlig
Miljøfyrtårn for ansatte og elever.

Samhandling og
kompetansedeling
•

•

•

•

•

•

•

Hovedkontoret skal bidra til å samordne
klimarapporteringen og rapporteringen til
Miljøfyrtårn i samråd med driftstjenestene
Hovedkontoret skal bidra til å legge til rette
for samhandling mellom drift og de øvrige
tjenestene i fylkeskommunen.
Hovedkontoret skal legge til rette for enklere
rapportering for skolene, tannhelseklinikkene og
fylkeshusene i samråd med driftstjenestene.
Hovedkontoret skal legge til rette
for veiledning i forbindelse med
rapportering, sertifiseringsprosessene og
resertifiseringsprosessene.
Fylkeskommunen skal bidra til å
synliggjøre miljøprestasjonene til skolene,
tannhelseklinikkene og fylkeshusene.
Hovedkontoret skal bidra til å formidle
Miljøfyrtårn-arbeidet i etablerte fagnettverk
og legge til rette for erfaringsutvekslinger i
organisasjonen.
Fylkeskommunen skal profilere sin status som
sertifisert Miljøfyrtårn internt og eksternt.

Innkjøp
•

Fylkeskommunen skal være en klimabevisst
innkjøper som sidestiller økonomi og miljø i
kommende anskaffelser og rammeavtaler.

•

Fylkeskommunen skal strekke seg etter å
benytte lokale leverandører ved innkjøp av varer
og tjenester der dette er mulig.
Fylkeskommunen skal påvirke leverandører ved
inngåelse av rammeavtaler ved å stille miljøkrav.
Fylkeskommunen skal benytte erfaringer fra
COVID-19 i forbindelse med tjenestereiser,
forbruksmateriell o.a. som kan redusere CO2avtrykket.

•
•

Videregående skoler,
tannhelseklinikker og fylkeshus
•

•
•
•

•

•

Fylkeskommunen skal sertifisere videregående
skoler, tannhelseklinikker og fylkeshus innen
2030. Halvparten av tannhelseklinikkene skal
være sertifiserte innen 2024. Fire gjenstående
videregående skoler skal sertifiseres i 2022.
Fylkeshuset i Skien skal sertifiseres. Fylkeshuset
i Tønsberg og Fylkesbakken i Skien er sertifisert.
Sektor for opplæring og folkehelse skal integrere
Miljøfyrtårn-arbeidet i skolenes læreplaner.
Fylkeskommunen skal vise støtte overfor gode
initiativ fra ansatte og elever.
Sektor for økonomi, styring og eierskap skal
samkjøre miljømål og handlingsplan på de ulike
fylkeshusene i Tønsberg og Skien.
Sektor for økonomi, styring og eierskap
skal samordne Miljøfyrtårn-arbeidet med
handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet
(HMS) for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i
fylkesadministrasjon.
Hovedkontoret skal samordne Miljøfyrtårnarbeidet med handlingsplanen for
hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i
fylkeskommunen.

