








 
Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng 
 
I Strategisk plan for perioden 2005 - 2010 heter det at: ”den akademiske frihet skal 
brukes til å skape forskning og utdanning av høy kvalitet og bidra til kunnskapsutvikling 
med samfunnsmessig nytte og relevans. Vi lever i dag i et samfunn som er mer 
forskningsbasert enn noensinne. Det betyr at de moderne samfunn har satt seg i et 
større avhengighetsforhold til forskning og vitenskap enn tidligere, og at universitetene 
bærer et større samfunnsansvar enn det man kan få inntrykk av fra den alminnelige 
debatt om disse institusjonene. Universitetene har en særlig forpliktelse til å 
vedlikeholde og videreutvikle høy faglig kompetanse til beste for samfunnet”. 
 
Universitetet i Bergen består fysisk sett av 100 bygninger med 14500 studenter og 3500 
tilsatte. Bygningene utgjør et areal på 370 000 m 2 som i all hovedsak er 
temperaturregulert. Vårt betydelige materielle forbruk resulterer i store mengder avfall 
som må håndteres på en miljøriktig måte. Temperaturregulering av arbeidslokaler, 
samlinger og undervisningsrom krever energi tilsvarende 3600 eneboligers årsforbruk 
og reisevirksomheten representerer et betydelig utslipp av klimagassen CO2. 
 
Kravene til at anskaffelser skal baseres på etiske og sosiale hensyn skjerpes i offentlig 
sektor. Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig 
og har utarbeidet en egen handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige 
anskaffelser (http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf )  
 
Forskningsrådets budsjettforslag for 2009 foreslår 420 millioner øremerkete midler til 
miljøvennlig energi, miljøteknologi og klimaforskning. Dette er i samsvar med den 
satsing som ligger i det brede klimaforliket i Stortinget, hvor forskning og utvikling har fått 
en tydelig rolle. Forskningsrådets vurdering av ordinære prosjektsøknader vektlegger 
miljøhensyn som et element av prosjektets etiske standard. Som en hovedregel skal det 
i søknaden redegjøres for relevante etiske spørsmål, herunder at prosjektets mål, 
metoder og gjennomføring ikke bryter med allment aksepterte verdisyn som for 
eksempel at miljøhensyn blir tilstrekkelig ivaretatt (forskningsetisk sjekkliste 
http://www.etikkom.no/retningslinjer/sjekkliste) 
 
Etter universitetets helse-, miljø- og sikkerhetsreglement skal kartlegging og vurdering 
av risiko utføres ved planlegging av nye prosjekter, tokt og feltarbeid, ved anskaffelse av 
nytt utstyr, farlige kjemikalier m.v. 
 
Universitetet i Bergen (UiB) har miljøforskning på et høyt internasjonalt nivå. Det er 
derfor nødvendig at ord og handling står i forhold til hverandre. Vi vil derfor sette høye 
krav til oss selv i det videre arbeid med å videreutvikle miljøledelsessystemet internt. 
Arbeidsmiljøutvalget støttet forslag om ny organisering av prosjektorganisasjonen samt 
at UiB på sikt skal arbeide for en standardisering av hele området helse, miljø og 
sikkerhet. Tildelingsbrevet til UiB for 2008 sier at enheter med særlig risikofylt arbeid 
skal sikte mot en tredjepartssertifisering av miljøarbeidet. 
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Mål for det ytre miljøarbeidet ved UiB 
   
Overordnet mål 
Universitetet i Bergen er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta 
miljøhensyn i all virksomhet. Aktuelle fagenheter skal gjennom forskning, undervisning 
og formidling bidra til en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom menneskene 
sine ressursbehov og forvaltningen av ressursene, til beste for samfunnet, i dag og for 
framtiden. 
 
Delmål 

• Ansatte og studenter skal gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning 
opparbeide en bevisst holdning til egen, miljørettet innsats. 

• UiB skal dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere negativ 
miljøpåvirkning knyttet til egen drift. 

• UiB skal overfor brukere og samfunn framstå som en lærings- og 
forskningsinstitusjon preget av en aktiv og bevisst holdning til miljøet. 

• Institutt og andre enheter, som driver miljørettet forskning, skal påta seg et særlig 
ansvar for å formidle aktuell kunnskap så vel i egen organisasjon som ut mot 
samfunnet. 

• Ansatte og studenter skal aktivt, kritisk og opplysende ta del i debatt rettet mot 
miljø- og ressursspørsmål. 

 
Målene ble vedtatt i Universitetsstyret (2007 - Sak nr. 18). 
 

Organisering av arbeidet med det ytre miljø i en driftsfase 
Miljøledelse skal integreres i organisasjonenes styringssystem (jf. St.prp. nr. 1 (2001–
2002) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet, samt 
årets tildelingsbrev fra eget fagdepartement). For UiB, betyr det at HMS-
styringssystemet må revideres. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av HMS ligger i 
linjen, mens Kollegiesekretariatet står for intern revisjon av HMS, inkludert miljøledelse. 
 
For å bistå linjeledelsen, sikre brukermedvirkning, vedlikeholde og utvikle HMS-
styringssystemet på miljøområdet, utarbeide plan- og strategidokumenter og fange opp 
endrede krav fra myndigheter og samfunnet forøvrig, er det behov for ressurser, som 
ved UiB består av: 

• Styringsgruppe 
• Miljøressursgruppe 
• Miljøsekretariat 
• Miljøkoordinatorer ved fakultet og avdelinger 
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Figur: Prosjektorganisasjonen ved UiB 
 

Styringsgruppen 
Styringsgruppen har mandat fra Universitetsstyret. 
Oppgaver: 

• Skal behandle saker utredet fra Miljøressursgruppen 
• Jobbe med mål og planverk 
• Rapporteringsansvar for Universitetsledelsen 

 
Miljøressursgruppen 
Det er utpekt ressurspersoner ved aktuelle forskningsmiljø og fagavdelinger. 
Oppgaver: 

• Behandle generelle og prinsipielle henvendelser fra ansatte og studenter 
• Skal initiere miljørettede prosjekter 
• Utarbeide verktøy for linjeledelsen og bistår med miljøtiltak i organisasjonen 

herunder opplæring og informasjon 
• Bistå med kvalitetssikring av miljøtiltak 
 

Miljøsekretariatet 
Oppgaver: 

• Sekretariatet skal være bindeleddet i miljøorganisasjonen. 
• Sekretariatet har ansvar for å fange opp alle aktuelle regelverksendringer på 

miljøområdet. 
• Bistå ved eventuell implementering ved UiB. 
• Forberede og følge opp saker prosjektorganisasjonen ønsker å iverksette. 
• Årlige miljørapportene utarbeides av sekretariatet før det godkjennes i 

prosjektorganisasjonen. 
• Ansvar for opplæring og arrangementer. 
• Universitetenes miljøforum. 

 
Miljøkoordinatorene  
Oppgaver: 

• Være rådgiver og pådriver i fakultetets/avdelingens miljøarbeid. 
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• Følge opp miljøaktiviteter ved fakulteter og i avdelinger. 
• Påse at miljøarbeidet integreres i fakultetenes og avdelingens lederopplæring. 
• Koordinere underliggende enheters kartleggingsarbeid av deres ytre 

miljøpåvirkning og stimulere til gode miljøtiltak. 
• Bistå Miljøsekretariatet ved oppfølging av tiltak knyttet til miljømålene for 

Universitetet i Bergen. 
• På vegne av fakultetsledelsen eller avdelingsdirektøren føre tilsyn med og 

koordinere underliggende enheters miljøarbeid. 
• Sammenstille resultater av miljøarbeidet ved enhetene og rapportere til 

Miljøsekretariatet. 
• Være informert om universitetets miljøarbeid og ha kompetanse i miljøledelse. 
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Miljøregnskap  
Det tidlige arbeidet i prosjektet har særlig fokusert på hvordan UiB sine aktiviteter 
påvirker vårt ytre miljø direkte. De fleste av miljøindikatorene er de samme fra år til år 
(se vedlegg 2). Vi vil kontinuerlig vurdere å ta i bruk nye indikatorer som kan tjene det 
videre arbeidet. Det er utarbeidet nye interne retningslinjer for rapportering, vurdering og 
utvikling av miljøindikatorer som vil hjelpe oss i dette arbeidet.  
 
Avfall 
Universitetet i Bergen har i mange år arbeidet målrettet for å få en så god håndtering av 
alt produsert avfall som praktisk mulig. Retningslinjen for farlig avfall med videre, blir 
kontinuerlig oppdatert og revidert i samsvar med gjeldende regelverk. I tillegg er det 
opprettet et nettverk av avfallskontakter fra de enhetene som produserer mer enn vanlig 
forbruksavfall. Disse blir fulgt opp fra Avfallsgruppen ved UiB med nettverksmøter og 
opplæring i UiB sine avfallsrutiner. UiB har i 2008 også avholdt en samling med 
avfallskontaktene der felles evaluering av rutiner og etablert praksis samt informasjon 
om miljøledelse var tema. UiB har utviklet et godt samarbeid med avfallsmottaker, 
Bergen interkommunale renholdsverk (BIR), som bidrar til å sikre en så formålstjenelig 
og sikker håndtering og sluttbehandling av avfallet som mulig. 
 
For å kunne redusere restavfallsmengden er det nødvendig å øke graden av 
resirkulering eller gjenbruk. Universitetet i Bergen startet i 2008 et pilotprosjekt på 
innsamling av mykplast. Resultatet av dette prosjektet vil kunne være førende for hva 
resten av UiB gjør med denne fraksjonen. Restavfallet blir brent i varmegjenvinnings-
anlegget til BIR, dermed blir restavfallsmengden ytterligere redusert. Emballasjekartong 
viser en kraftig økning i forhold til foregående år. Dette skyldes ibruktakelse av det nye 
Studentsenteret, nytt Universitetsbibliotek for samfunnsvitenskaplige fag og 
ombygginger i Realfagbygget. Kontorpapir har fortsatt et stort volum som kan skyldes 
høy omstilling og flytteaktivitet i organisasjonen.
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Energi 
UiB har lenge fokusert på ENØK-tiltak i bygningsmassen, både i form av større prosjekt, 
men også i det daglige vedlikeholdsarbeidet i driftsområdene. Som følge av dette 
arbeidet kan UiB nå dekke 2/3 av oppvarmings- og kjølebehovet i våre arealer ved hjelp 
av vannbåren varme, enten fra våre varmepumper, fra BIR/BKK sitt fjernvarmeanlegg, 
eller fra egne elektrokjeler. UiB ligger i dag helt i norgestoppen når det gjelder bruk av 
vannbåren varme. UiB har som mål å fase ut oljeoppvarmede fyrkjeler. UiB valgte i 2008 
å forby bruk av glødepærer. Det ble besluttet å ansette en enøkrådgiver i full stilling. 
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Innkjøp 
Kontor for innkjøp jobber fortløpende for miljøbevisste innkjøp og integrerer miljøhensyn 
i alle relevante anskaffelses prosesser.  Eksempel på dette vil være områder som IKT 
utstyr, reisebyråtjenester (hotell og transport), forbruksmateriell (medisinsk materiell og 
kontorrekvisita), inventar og trykksaker. Dette innebærer at det vurderes hvilke krav og 
kriterier som bør stilles til produktet/tjenesten, leverandøren og/eller kontraktsperioden. 
De miljøkrav og miljøkriterier som stilles tas inn i konkurransegrunnlaget og det stilles 
krav til beskrivelse, opplysninger og dokumentasjon (eks. sertifiseringer). 
Miljøperspektivet inngår som en av flere av evalueringskriterier. 
 
For noen av anskaffelsesområdene er det fra nasjonalt hold utarbeidet egne kriteriesett 
som benyttes. 
 
I strategiplan for anskaffelsesområdet ved UiB for perioden 2007-2010 var 
resultatmålene for miljø i perioden å: 
 

• ”Bidra til økt oppmerksomhet om miljøaspektet hos leverandørene. Innen 2010 
skal 30 % av rammeavtaleleverandørene ha en eller annen form for 
miljøsertifisering.” 

•  ”Aktivt å benytte miljø som tildelingskriterium. Miljøaspektet skal vektlegges i alle 
anbudskonkurranser.” 

 
Målet med andel miljøsertifiserte rammeavtaleleverandører er oppnådd og miljøaspektet 
vektlegges i anbudskonkurranser. 
 
Vi vil og fremheve at avtaleleverandører som leverer trykksaker til UiB er miljøsertifisert 
med Svanemerket. Ifm. regjerings krav til at handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar 
for offentlige anskaffelser skal oppfylles, er det høsten 2008 igangsatt arbeid med å 
opprette faglige støttetjenester i hvert fylke. UiB deltar her i styringsgruppe i vårt fylke. 
Ytterligere tiltak fra sentralt hold for dette arbeidet i lokal region avventes. Også UiBs 
styringsgruppen vil være førende ift. retningslinjer for videre prioriteringer. 

Faktura 
Tallene her viser liten endring fra året før. Det er positivt at antall papirfaktura ikke har 
hatt vesentlig økning, mens det for e-faktura er en målsetning at lang flere leverandører 
skal benytte elektronisk fakturering. Spesielt gjelder dette leverandører som representer 
et stort volum på antall fakturaer i løpet av året. Imidlertid har det vært tungt å få 
leverandørene i gang med arbeidet. Dette skyldes tekniske utfordringer både hos 
kunde og leverandør og det forhold at UiB hittil har hatt andre prioriteringer. Antall 
leverandører som har e-faktura er derfor uendret ift. året før. Imidlertid arbeider UiB med 
å få på plass en avtale med meldingsformidler, som vil være en 3.part ift kunde og 
leverandør. Denne har som funksjon og knytte til seg leverandører og vil forenkle 
prosessen ift kunde. Bl.a. unngår en da enkeltavtaler med hver leverandør. 
Vi antar at en slik avtale vil bidra til en vesentlig økning av antall e-fakturaer. Arbeidet er 
planlagt utredet og gjennomført i 2009. 
 
Rammeavtaler med miljøsertifiserte leverandører og produkter 
35 % av våre rammeavtaler har sertifiserte leverandører med eks. vis Miljøfyrtårn, 
Svanemerke, ISO sertifisering eller returordning. Dette representerer en økning på 3 % 
fra året før. 
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Kontorrekvisita 
Situasjonen her er uendret for miljømerking og avtaleleverandør. Som tidligere er det for 
flere varegrupper innen dette området ikke utarbeidet kriteriesett for miljømerking. 
Mellom 95 – 99 % av alt kjøp av konvolutter og kopipapir er imidlertid svanemerket eller 
miljøvennlig papir. Dette kan eksempel være farget papir der produksjonen er foretatt på 
papir som oppfyller kriteriene for svanemerking. 
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Transport 
Noen indikatorer er mål for flere miljøområder. Et eksempel er antall fakturaer, som er et 
mål både på innkjøp, papirforbruk og ekstern transport. UiB har valgt å legge dem inn 
under miljøområdet innkjøp. Eiendomsavdelingen disponerer biler som blir benyttet til 
intern transport av post og personale, samt traktor og diverse maskinutstyr til 
uteområdene. Bilparken har en høy gjennomsnittsalder med høyt drivstofforbruk, noe 
som er negativt for miljøet. Eiendomsavdelingen har startet utfasing av de eldste bilene 
ved å inngå leasingavtaler for nye biler. Dette har ført til redusert drivstofforbruk.  
 
Campusbussen som knytter våre bygg tettere sammen, har hatt en kraftig økning i 
passasjerantallet. Dette har ført til redusert behov for alternativ transport. 
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Videokonferanser 
UiB i dag ingen felles videokonferansefasiliteter. Dette har ført til at miljøene selv har 
anskaffet seg det nødvendige utstyret. Det er derfor ikke mulig å få gode tall på antall 
videokonferanser. Etter det vi er klar over finnes det utenom videokonferanserommet på 
Museplass, 6 andre lokale anlegg. UiB ser behov for flere videokonferanserom som 
driftes av IT-avdelingen. UiB vil i første omgang oppgradere utstyret på Museplass til å 
kunne dekke dagens behov vedrørende kvalitet og muligheter. 
 
Flyreiser 
Tallene er hentet fra vårt reisebyrå og beskriver antall flyreiser t/r Bergen-Oslo. Vi har 
ingen muligheter til å skille mellom private- og tjenestereiser. Derimot er det utarbeidet 
en lojalitetsfaktor som fanger opp flyreiser kjøpt hos andre enn hos vårt reisebyrå. For 
2008 var denne for fakultetsmiljøene 85,8 % og for administrative avdelinger 96,3 %.  
 

Forskning, undervisning og formidling 
Vi har ambisjoner om å utarbeide miljøindikatorer for primærvirksomheten ved UiB 
(indirekte påvirkning av ytre miljø). Eksempler vil være kartlegging av UiB sine tilbud i 
form av miljørelaterte kurs og undervisning og aktiv deltagelse i den offentlige debatt 
mhp. miljøspørsmål. 

 11



 
 
Miljøarbeidet ved UiB er preget av stort engasjement og det er en utfordring i seg selv å 
koordinere og systematisere arbeidet på en adekvat måte. Virkemidler for å realisere 
miljømålene må derfor settes inn i en egen tiltaksplan. Prosjektorganisasjonen har derfor 
i et arbeidsseminar 15. april 2009 lagt grunnlag for ambisiøse mål for det videre arbeidet 
med det ytremiljø. Arbeidsseminaret var en sentral del i arbeidet med å utarbeide 
”Tiltaksplan for miljøledelse og ytre miljø for 2009-2011”. Aktuelle ansvarsenheter er 
allerede kontaktet. Utfordringen er fortsatt på en god måte å integrere hensyn til det ytre 
miljø i universitetets primæraktivitet, forskning, formidling og undervisning. 
 
Organisatoriske grep 
UiB skal integrere hensyn til det ytre miljø i organisasjonens eksisterende 
styringssystem innen HMS. UiB har sett behov for å etablere en støttefunksjon i linjen 
ved å etablere miljøkoordinatorer ved alle fakultet og avdelinger i 2008. Ansvar for 
prosjektet er i tillegg overført til Eiendomsavdelingen. Styringsgruppens sammensetning 
er nå mer komplett og inkluderer nå representanter for primæraktiviteten. 
 
 
Det kreves i større grad enn tidligere at UiB kan dokumentere sin egen miljøinnsats. 
Enkelte av UiBs enheter har i 2008 derfor igangsatt arbeid med miljøsertifisering av 
egen miljøinnsats. UiB sentralt har grepet fatt i dette og AMU har gitt støtte til at UiBs 
Miljøledelse kan starte en arbeidsprosess som vil føre til miljøsertifisering av hele eller 
deler av virksomheten. 
 
Miljøåret 2008 er skjematisk summert i vedlegg 2.
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Vedlegg 1 – Miljøregnskap 2004-2008 
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Vedlegg 2 – Miljøåret 2008 
 

• 2 biloppstilingsplasser med ladestasjoner for el-bil. 
• Kartlegging av sykkeloppstillingsplasser. 
• Oppstart av oppgradering av videokonferanseutstyret i Museplass. 
• Retningslinje for registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer. 
• Ny organisering av det ytre miljøvernarbeidet. 
• Markering av verdens miljøverndag 5. juni. 
• Utarbeidet kartleggingsskjema for lokal kartlegging. 
• Ytre miljø er nå en del i enhetenes HMS-rapportering. 
• Møte i Universitetenes miljøforum i Tromsø. 
• Flere presentasjoner av miljøledelse internt. 
• Implementering av ”Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige 

anskaffelser”. 
• Implementering av elektronisk kjemikalieregister som vil forbedre tilgang til 

informasjon om kjemikaliers iboende egenskaper herav miljøskadelige 
egenskaper. 

• Forsøksprosjekt med innsamling av mykplast. 
• Innslag i Student-TV 
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