
FOR EN BEDRE LOKAL MILJØFORVALTNING!  

Ingrid Marie Nissen, Miljødirektoratet 

https://youtu.be/gDuXqlHDB6c 

https://youtu.be/gDuXqlHDB6c


FORMÅL 

 

 §    Veilede 
Miljøforbedring 

 i kommunen 



SAMARBEIDSPARTNERE  

Miljødirektoratet eier MK, men drifter det sammen med flere… 

 

Nettredaksjon: Bidragsytere: 
 

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap 

2. Direktoratet for byggkvalitet 

3. Landbruksdirektoratet 

4. Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

5. Statens vegvesen 

6. Vegdirektoratet  

7. Norsk folkehelseinstitutt 

8. Klima- og miljødepartementet 

9. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

10. Fylker og kommuner 

 

…flere er velkommen! 

Karen Waagø   Ingrid  Nissen 



HVORFOR VEILEDE I MILJØKOMMUNE?  

 

1. Effektivisere og spare penger på digitale 

veiledere  

2. Ensrette praksis 

3. Oppgaveretta tjenester 

4. Løpende videreutvikling og oppdatering  

5. Samordne ressurser og verktøy fra ulike 

avsendere 

6. Ivareta veilederrollen, avlaste fylker 

7. Dialog med bruker …tilbakemeldinger og 

raske forbedringer …og godt omdømme 

 

 



BRUKEREN ER ALT! 



SMALE MÅLGRUPPER 

Mottakere Flater og arenaer 

Primær Saksbehandlere 

og administrative 

ledere i 

kommunen 

 

Nettsted, 

nyhetsbrev, 

Fylkesmannens 

samlinger for 

kommunene 

 

Sekundær Fylkesmannen 

Fylkeskommunen 

 

Styringsdialog 

FM-samlinger 

FM-nett.no 

Mottakergruppe Organisasjoner 

Medborgere 

Politi og studenter 

Ingen tiltak 



 

Å HA EN KANAL ER GULL VERDT… 

Vi når ut til saksbehandlere, tekniske sjefer og rådmenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… i ALLE landets kommuner 

 

 



BRUKERUNDERSØKELSE BEKREFTER 

 økt bevissthet om kommunens ansvar 

 likere behandling av like saker 

 tilbudet reduserer formelle feil 

 mer effektiv oppgaveløsning 

 økt kompetanse 

 at kommunene løser flere miljøoppgaver  

 

 
Brukerundersøkelser og statistikk er til stor hjelp 

for videre veivalg 

 



TJENESTER 



FLYTSKJEMAET = ET NYTTIG VERKTØY 

 

 



OVERSIKTER OVER MYNDIGHET OG PLIKT 



ANDRE STØTTETILTAK 

 

1. Eksempler og verktøy 

2. Nyheter 

3. Brevmaler og sjekklister 

4. Spørsmål- og svartjeneste 

 

 

 

 



MARKEDSFØRINGSMÅL 

 

 

 



HVOR MANGE KOMMUNEANSATTE SKAL 

KJENNE TIL MILJØKOMMUNE.NO? 

  

Mål:  

• Ett år etter lansering - 50 av 100 

• To år etter lansering - 75 av 100. 

 

Resultater: 

 



RESULTATER: 

 
 Resultat 

2014 42 prosent økning i antall økter  

sammenliknet med 2013 

2015 23 prosent økning i antall økter  

sammenliknet med 2014 

Så langt i 2016 43 prosent økning i antall økter 

sammenliknet med 2015 

Total 78 200 økter 



HVOR MANGE HAR NYTTE AV 

NETTSTEDET? 

Mål at 75 av 100 skal oppleve nettstedet som nyttig 

 
» Flere oppgaver løses 

» Mer lik behandling av like typer saker 

» Mer riktig saksbehandling 

» Mer effektiv oppgaveløsing 

 

Resultater 

2014 

 

 



NOEN FORSKER PÅ OSS… 

» Direktoratet for IKT og forvaltning: 

 

 

 

 

…om veiledning fra stat til kommune: 

 

Funn:  

» Veiledning blir godt mottatt som kompetansetiltak 

» … og anses som en kompetent måte å styre på 

» Kommunene ønsker å bil involvert i utviklingen av tjenestene 

» Resultatene gir ikke støtte til påstanden om at staten gir pålegg i 

veiledningen eller griper inn i kommunenes handlingsrom 

 

 



VEIEN VIDERE 2016 

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no 



STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 

 Samarbeide med flere statlige etater om 

felles veiledere  

 

 Styrke dialogen med kommuner, fylker og 

KLD, for å tette hull og få vite hvor skoen 

trykker 

 

 Gjøre veiledningen enda mer konkret og 

oppgaveretta og visualisere flere prosesser. 

 

 Jobbe videre med forankring i departement 

og ledelse  

 

 

 



STORE PROSJEKTER I 2016 

1. Miljøhensyn i arealplanlegging 

 

2. Implementering av 

naturmangfoldloven 

 

3. Klima- og energiplanlegging 

 

4. Avløp - hyttebebyggelse 
 

 



 
Film brukeropplevelse 3 www.youtube.com  

 

Takk for oppmerksomheten  

 

 
miljokommune@miljodir.no 

 

 

 

 

 

 

 

Film brukeropplevelse 3 www.youtube.com  

 

 

 

 

Cathrine Kristoffersen og Rita Mathisen i Narvik kommune  

https://www.youtube.com/watch?v=miEAFl53Fu0
https://www.youtube.com/watch?v=miEAFl53Fu0
https://www.youtube.com/watch?v=miEAFl53Fu0
mailto:miljokommune@miljodir.no
https://www.youtube.com/watch?v=miEAFl53Fu0


HISTORIEN OM MILJØKOMMUNE 

 


