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Gjør det enkelt og 
involver de ansatte. 
Det er en god opp-
skrift for å lykkes.
Yngve Lie
yngve.lie@auraavis.no

468 05 908

– Ofte er det enkle og praktiske 
løsninger som utgjør den store 
forskjellen for om du lykkes. 
Og at de ansatte føler eierskap, 
sier Erling Vebenstad i Balan-
sePluss.

Han er sertifisert som Miljø-
fyrtårnkonsulent med base 
Meisingset. Tingvoll videregå-
ende var før helgen stedet for 
en regional Miljøfyrtårndag.

Å være sertifisert kan være 
direkte lønnsomt. Under kon-
feransen ble det sagt at det nå 
er en tendens til at kjøper spør 
selger om virksomheten er 
miljøsertifisert. I tillegg har 
sertifisere bedrifter gjerne inn-
ført ordninger som betyr kro-
ner spart. 

Det enkle fungerer
Det kan høres innviklet og 
tungt ut å få godkjentstem-
plet. Ikke nødvendigvis mener 
Vebenstad.

– Her som ellers er det ofte 
det enkle som fungerer. En må 
ha god balanse mellom et godt 
system, en god struktur og 
gode holdninger, sier Veben-
stad.

Norge har sine fortrinn. En 
uvurderlig side er at folk også 
på lavere nivå er involvert, har 
ideer, føler ansvar og forventer 
toveiskommunikasjon. Der-
med er det også lettere å føle 
eierskap til prosessen mot mil-
jøsertifisering. En prosess hvor 
en må være fokusert, holde 
god fart og ha en tydelig ledel-
se.

Videregående på Tingvoll 

har nok fulgt den tråden, siden 
de nå har ti gode år med erfa-
ring som Miljøfyrtårn. Neste år 
skal de resertifiseres for 4. 
gang.

Holdninger i hverdagen 
Rektor Liv Dahl Gullikstad sier 
de hadde et HMS-system. Tre 
hyllemeter med lover, forskrif-
ter, planer etc. ble imidlertid 
for voldsomt. De sjaltet over til 
å jobbe med holdninger og 
handlinger i hverdagen. 

– Vi scorer høyt på de årlige 
elevdemokrati og elevmed-
virkning. Jeg tror det har sam-
menheng med miljøfyrtårnet. 
Elevene tar ansvar for lærings-
miljøet på skolen, sier Gullik-

stad.

samarbeid
Målgruppen var private og of-
fentlige virksomheter, konsu-
lenter, sertifisører, miljøtårn-
ansvarlige og folk med interes-
se for miljøledelse. 

Bak sto fylkeskommunen i 
samarbeid med Tingvoll, Mol-
de, Ålesund, BalansePluss og 
renovasjonsselskapet Årim på 
Sunnmøre.

enkelt og 
greit er ok

sAMArBeiD: Mellom fylke, kommune og skole. Rådgiver Stephen Oommen (t.v.), ordfører Peder 
Aasprang, fylkesvaraordfører Gunn B. Gjerde, Liv D. Gullikstad og Roar Moen. 

i AulAen: Konferanse for private og offentlige virksomheter med 
miljøengasjement. Alle foto: øyvinD GriMstAD

erfArinG: Det enkle er ofte det beste sier Erling Vebenstad.   


