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Høringssvar - Rapporten "Grønne indikatorer for universitets- og 
høgskolesektoren" 

Det vises til brev fra DIKU av 3. april 2020 vedrørende innspill til rapporten Grønne 

indikatorer for universitets- og høgskolesektoren. UiB oversender med dette sine innspill. 

 

Universitetet i Bergen har arbeidet målrettet med bærekraft i mange år og har tatt en ledende 
rolle nasjonalt i UH-sektoren i dette arbeidet. Det viktigste bidraget UiB kan gi i arbeidet for 
en bærekraftig samfunnsorden er å framskaffe ny kunnskap gjennom forskning og 
innovasjon, men også gjennom den kunnskapsutrustning til studentene som får sin 
utdanning ved UiB. Utdanning og forskning må utvikles for samfunnsendring. 

 

I de senere årene har UiB også økt oppmerksomheten om å utvikle UiB som en bærekraftig 

organisasjon. UiBs arbeid for å redusere egne klimautslipp er sentralt i dette arbeidet. UiB 

har derfor fulgt Kunnskapsdepartementets initiativ til å utvikle et scorecard/ vurderingskort for 

det grønne skiftet med stor interesse. 

 

Rapporten presenterer kvantitative indikatorsett, som skal fungere som et sentralt verktøy i 
overvåking av sektorens klima- og miljøavtrykk. Dette skal utgjøre et sentralt 
kunnskapsgrunnlag for Kunnskapsdepartementet i arbeidet for å redusere utslipp og 
overvåke sektorens bidrag til det grønne skiftet. Til sammen foreslås rapportering på til 
sammen 98 indikatorer fordelt på 8 hovedkategorier: energi, mobilitet, avfall, innkjøp og 
anskaffelser, mat og servering, vannforbruk, bygg og materialbruk og økologi. 

 

Selv om det argumenteres godt for den enkelte indikator er UiB bekymret for at det legges 

opp til et stort målstyringsregime, stikk i strid med intensjonene om lavere rapporteringsbyrde 

og mindre styring.  

 

Bruk av indikatorer slik det er foreslått i rapporten vil være beheftet med utfordringer både 

når det gjelder datakvalitet og måling. I presentasjonen av indikatorene tas det heller ikke 

høyde for at institusjonene er ulike med til dels ulike oppdrag og fagprofiler. For eksempel vil 

forskjellen mellom å eie eller leie egen boligmasse ha stor betydning for hvilken frihet 

institusjonen selv har til å innføre tiltak. 
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Uten dette hensynet vil indikatorene ha liten legitimitet og relevans. Det bør derfor i større 
grad være opp til institusjonene selv å bestemme tiltak de ønsker å legge vekt på, tilpasset 
virksomhetens egenart.  

 

UiB utarbeider nå eget klimaregnskap er sertifisert som miljøfyrtårn og klimapartnermedlem. 

Dette innebærer rapportering på ulike miljøindikatorer, der UiB kan følge egen utvikling over 

tid. Det legges nå fram en sak for universitets styre i september om status i dette arbeidet. 

 

Dette er prosesser som pågår ved flere institusjoner i dag. Dersom fokus nå skal være på 

felles nasjonale kvantifiserbare størrelser vil dette kunne bidra til å undergrave det gode 

arbeidet som gjøres på institusjonsnivå, da betydelige ressurser må avsettes til 

rapporteringsarbeidet. I stedet for å underlegge sektoren enda flere sentrale krav om 

rapportering, bør det derfor legges opp til en styrking av dette arbeidet på institusjonsnivå.  

 

De siste årene er det også lagt opp til en betydelig effektivisering av de administrative 
ressursene i sektoren gjennom det såkalte ABE kuttet. Dette medfører strenge prioriteringer. 
Det er derfor ikke rimelig at sektoren pålegges flere tidkrevende oppgaver som vil legge 
ytterligere press på ansatte, uten av den nødvendigvis blir mer klima- og miljøvennlig. 
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