
 
 
Referat fra ledelsens gjennomgang - Ytre miljø - 6. juni 2017  
 
 
Miljømålene - status tiltak ble gjennomgått og diskutert: 
- Redusere tjenestereiser med 5 % årlig: Totalt har foretakets 
tjenestereiser økt med 8,4 %. Adm. direktør opplyste at tjenestereiser også er behandlet i 
direktørmøtet i Helse Vest, som ofte innkaller til regionale møter hvor innenlandsfly er 
nødvendig. 
- Øke andel av økologiske matvarer til 15 % innen 2020: 
Myndighetene har bestemt at økologisk mat ikke lenger er et krav i offentlige virksomheter, 
noe de tidligere var pålagt. 
Ledergruppen foreslår at målet slettes. Kjøkkenet på SUS vurderer selv om de vil kjøpe inn 
økologisk mat, når de finner det hensiktsmessig. 
Beslutning: 
Ledergruppen gir sin tilslutning til forslag til vedtak fra ledelsens gjennomgang: 
1. Referatet i sin helhet legges fram i de ulike ledergruppene. Dette inkluderer også 
gjennomgang av «Kommunikasjonsplan Grønt sykehus». 
2. Fire av fem miljømål (økologisk mat tas ut) og miljøpolitikk opprettholdes som tidligere. 
3. Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 1 av de 5 miljømålene ble nådd i 
2016. Tiltak for å nå miljømålene legges inn i revidert HMS handlingsplan i alle enheter. 
4. Revidert HMS handlingsplan oppdateres basert på innspill fra HMS-runder 2017 og status 
for miljøtiltakene legges frem for LG-gruppen i november 2017. 
5. Miljørapport 2016 godkjennes. 
6. Nye/reviderte prosedyrer som omhandler lederskap og forpliktelse sendes til høring til 
hele LG gruppen. 
7. Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør (AD) ber om 
at revisjonskartleggingen tas opp som sak i de ulike AMU og orienteres om i de enkelte 
ledergrupper. Ledergruppene vurderer ytterligere tiltak om sakene skal videresendes til 
andre for oppfølging på avdelings- evt. postnivå. 
8. Ressurser til arbeidet med Ytre miljø må i så stor grad som mulig være i tråd med KIWA 
sine anbefalinger. 
9. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. AD besluttet at det skal legges inn 
tiltak i miljøhandlingsplanen på nivå 2 for å lukke risikoelementer markert med «Rødt» eller 
«Gult», innen utgangen av året. 


