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tradisjonelt har vore ei statleg miljøoppgåve i Noreg; og (3) auka vekt på bruk av positive verkemiddel 
som tilskot, etablering av diskusjonsforum, frivillige avtaler med lokale aktører o.a. 
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Forord 
I denne rapporten legger jeg fram resultatet av en prosessen som i praksis 
begynte sommeren 1990. Da tok jeg til som fersk forsker ved 
Vestlandsforsking for å starte opp arbeidet med den faglige koordineringen 
av det norske Økokommuneprogrammet. Våren 1993 tok jeg det første 
initiativet til et doktorgradsprosjekt. Etter runder med flere norske 
universiteter og høyskoler, endte jeg opp med å søke om opptak ved 
Faggruppe for Teknologi og Samfunn, Universitetet i Aalborg. 

Tema for doktorgradsarbeidet har vært lokalt miljøvernarbeid med spesiell 
fokus på norske kommuners oppfølging av anbefalingene i 
Verdenskommisjonens rapport ”Vår Felles Framtid” fra 1987 og FNs 
handlingsplan for en bærekraftig utvikling: Agenda 21 fra 1992. 

Avhandlingen bygger på materiale fra ulike prosjekter gjennomført ved 
Vestlandsforsking i Sogndal, og består av tre deler: En vedleggsrapport som 
oppsummerer erfaringene fra de prosjektene avhandlingen bygger på, seks 
engelskpråklige vitenskapelige artikler med bearbeiding av materiale fra de 
samme prosjektene og en sammenfattende drøfting av vedleggsrapporten og 
de vitenskapelige artiklene. Denne rapporten omfatter de to siste delene.  

Arbeidet er finansiert gjennom et internt doktorgradsstipend ved 
Vestlandsforsking, et mindre stipend fra ProSus og midler fra Norges 
forskningsråd til et Strategisk Instituttprogram for Lokal Agenda 21. 

Hovedveileder har vært lektor Arne Remmen ved Faggruppe for Teknologi 
og Samfunn, Universitetet i Aalborg. Mine to biveiledere har vært professor 
William Lafferty (direktør ved ProSus og professor i statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo) og forskningsleder Karl Georg Høyer ved 
Vestlandsforsking. Jeg retter en stor takk til alle tre, med en særlig takk til 
Karl Georg for uvurderlig hjelp i den siste innspurten av arbeidet. I tillegg 
har jeg fått nyte godt av faglige diskusjoner med mine kolleger ved 
Vestlandsforsking som har deltatt i de prosjekter mitt doktorgradsarbeid 
bygger på. Ingen nevnt, ingen glemt. 

Takk til min mor for stor hjelp med den språklige finpussen på artiklene. 

 

Sogndal, 1. desember 2000 

 

Carlo Aall
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Sammendrag 
Avhandlingen bygger på resultater fra i alt fem prosjekter gjennomført ved 
Vestlandsforsking over en tiårsperiode. Prosjektene inkluderer 
utviklingsprosjekter, evalueringsprosjekter og case-studier av i alt 23 
kommuner og fylkeskommuner; i tillegg til en nasjonal spørreundersøkelse 
om status i det kommunale miljøvernarbeidet og arbeidet med Lokal 
Agenda 21 (LA21). Selve avhandlingen består av seks vitenskapelige 
artikler og en sammenbindende del. I tillegg er det laget en vedleggsrapport 
som systematisk oppsummerer erfaringene fra de fem prosjektene som 
avhandlingen bygger på. 

Temaet for avhandlingen er relasjonene mellom bærekraftig utvikling og 
kommunal miljøpolitikk. Avhandlingen tar opp hvordan bærekraftig 
utvikling omsettes og fortolkes i norske kommuner, og hvordan kommunal 
miljøpolitikk kan påvirke utviklingen i en bærekraftig retning. Spesielt tar 
avhandlingen for seg hvordan LA21 skiller seg fra tradisjonell kommunal 
miljøvernpolitikk i en norsk sammenheng.  

Avhandlingens problemstillinger er: 

1. Hva innebærer bærekraftig utvikling og LA21 av utfordringer for norske 
kommuner i forhold til en tradisjonell kommunal miljøvernpolitikk? 

2. Hvordan har norske kommuner fortolket målet om en bærekraftig 
utvikling og oppfordringen om å starte arbeidet med LA21 i sin 
kommunale miljøpolitikk? 

3. Hva er erfaringene med å iverksette en kommunal miljøpolitikk som er 
forankret i målet om en bærekraftig utvikling? 

Avhandlingen bygger på erfaringer høstet i tre viktige faser i det 
kommunale miljøvernets historie i Norge: Programfasen fra 1988 til 1991 
da 90 kommuner deltok i forsøksordningen Miljøvern i kommunene pågikk 
(MIK-programmet); reformfasen fra 1992 til 1996 med øremerkede statlige 
overføringer til finansiering av en stilling som kommunal miljøvernleder 
(MIK-reformen); og LA21-fasen fra 1997, uten øremerkede midler til 
finansiering av miljøvernlederstillingen, men med en rekke statlige 
ordninger for å stimulere til LA21-aktiviteter i kommunene. 

Bærekraftig utvikling og LA21 som nye utfordringer for den kommunale 
miljøpolitikken 

I avhandlingen blir det argumentert for fire prinsipielt nye 
hovedutfordringer Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21 reiser i 
forhold til kommunal miljøpolitikk i Norge: (1) Lokale bidrag i forhold til 
de globale miljøproblemene; (2) lokale bidrag til redusert forbruk for å gi 
plass til en velstandsøkning i den fattige del av verden; (3) ta hensyn til 
behovene til kommende generasjoner; og (4) ivareta føre-var prinsippet. 
Gitt at man i LA21-arbeidet legger til grunn både et økologisk perspektiv og 
et fordelingsperspektiv på målet om en bærekraftig utvikling, kan LA21 i 
prinsippet sees på som en gjenåpning av 1970-tallets vekstkritiske debatt og 
debatt om Ny Økonomisk Verdensorden. Slik sett representerer ikke dette 
noe nytt i den norske miljødebatten. Det ”nye” gjelder imidlertid at denne 
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debatten blir forsøkt plassert innenfor de institusjonelle rammene av en 
kommunal miljøpolitikk.  

I Norge er det klare tegn på at kommuner satte bærekraftig utvikling og 
LA21 på dagsorden før dette ble innarbeidet i statlige styringssignaler. Det 
var også kommunene som først fanget opp utfordringen om å starte lokale 
Agenda 21-prosesser, i en periode der den offisielle holdningen fra 
Miljøverndepartementet var å avvise LA21 som en relevant ny utfordring 
for norske forhold med henvisning til at MIK-reformen var et tilstrekkelig 
svar på LA21. 

De nasjonale styringssignalene i forhold til kommunene har variert i 
perioden fra Verdenskommisjonens rapport ble lagt fram i 1987. Fra en 
situasjon der kommunene gjennom stortingsmeldingen om oppfølgingen av 
Verdenskommisjonens rapport ble tillagt en relativt beskjeden rolle i 
miljøpolitikken både generelt og spesifikt i forhold til 
bærekraftmålsettingen, fikk vi i 1991 for første gang i Norge en egen 
stortingsmelding om kommunalt miljøvern der det ble stilt store 
forventninger til den kommunale miljøpolitikken. Disse forventningene var 
imidlertid begrenset til de utpreget lokale miljøproblemene. I etterkant av 
FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 ble de 
spesifikke utfordringene knyttet til LA21 først avvist av norske 
myndigheter, med henvisning til at MIK-reformen alt hadde ivaretatt disse 
utfordringene. I 1995 kom imidlertid en rapport fra Prosjekt Alternativ 
Framtid og Stiftelsen Idébanken som hevdet at ingen norske kommuner 
oppfylte kravene til en LA21, og dette utløste en offentlig debatt om LA21 i 
Norge. Gjennom Stortingsmelding 58 (1996-97) om ”Miljøvernpolitikk for 
en bærekraftig utvikling” ble det så slått fast at LA21 og 
bærekraftmålsetningen er en ny utfordring for norske kommuner, i den 
forstand at MIK-reformen bare delvis hadde svart på disse utfordringene. 
Det er imidlertid uklart hva staten mener det ”nye” består i. Noen signaler 
kan tas til inntekt for en relativt radikal og ambisiøs fortolkning der de 
innholdsmessige utfordringene blir tillagt størst vekt og der disse blir knyttet 
til spørsmålet om energi, klima, mobilitet og forbruksnivået i den rike del av 
verden. Andre og mer ”autoritative” styringssignaler tyder imidlertid på at 
det ”nye” først og fremst knyttes til oppfatningen om behov for økt grad av 
medvirkning i den kommunale miljøpolitikken, og med forventninger om at 
innholdet i den kommunale miljøpolitikken fortsatt skal dreie seg i det 
vesentlige om de utpregede lokale miljøproblemene. 

Internasjonalt har det vært en viktig debatt om hvorvidt det er de 
innholdsmessige eller prosessuelle utfordringene som er det avgjørende 
karakteristika ved LA21. Tendensen synes å være at det er spørsmålet om 
økt medvirkning knyttet til spørsmålet om krise i lokaldemokratiet som blir 
tillagt størst vekt. I Norge har Kommunenes Sentralforbund og delvis 
Miljøverndepartementet inntatt en tilsvarende posisjon, mens de kommuner 
som har startet arbeidet med LA21 synes å ha en mer pragmatisk holdning 
til spørsmålet om medvirkning, der dette knyttes til spørsmålet om 
iverksetting av miljøtiltak og i mindre grad til spørsmålet om krise i 
lokaldemokratiet. Det synes videre å være en erkjennelse i de samme 
kommunene at den innholdsmessige utfordringen må oppfattes som likestilt 

 7



- og i enkelte tilfeller styrende - for de prosessuelle utfordringene LA21 
reiser. I avhandlingen argumenteres det for at de innholdsmessige 
utfordringene bør sees på som overordnet og derfor styrende for de 
prosessuelle utfordringene. Det sentrale spørsmålet blir da i hvilken grad og 
på hvilken måte medvirkningsprosesser kan bidra til å skape engasjement og 
forståelse lokalt i forhold til de globale miljø- og utviklingsproblemene, og 
samtidig bidra til at lokalbefolkningen tar del i utformingen av de konkrete 
forpliktelsene de må påta seg. 

LA21 og bærekraftig utvikling bare som ekspansjon av det kommunale 
miljøvernet 

LA21 og vektlegging av målet om en bærekraftig utvikling har medført 
endringer i kommunal miljøpolitikk. Noen endringer må oppfattes som 
ekspansjon - en form for naturlig videreutvikling i forhold til MIK-reformen 
– mens andre endringer tyder på at det også har skjedd kvalitative endringer 
i den kommunale miljøpolitikken. 

Ekspansjonen viser seg særlig tydelig på tre områder: økt oppmerksomhet 
rettet mot medvirkning, framvekst av en mer aktørrettet kommunal 
miljøpolitikk med særlig fokus på det lokale næringslivet, og vektlegging av 
”positive” og kommunikative virkemidler. 

LA21 har medført at medvirkning i ulike former har blitt ”gjenoppdaget” i 
en kommunal miljøpolitisk sammenheng. Medvirkning var gjennom de 
såkalte nærmiljøforsøkene på 1980- og 1990-tallet et sentralt tema i mange 
kommuner, men var lite fokusert i MIK-programmet eller i MIK-reformen. 
Gjennom LA21 har medvirkning på nytt fått stor oppmerksomhet. LA21 har 
videre medført at kommuner i miljøsammenheng har begynt å forholde seg 
mer aktivt til næringslivet lokalt, noe som tradisjonelt har vært sett på som 
utelukkende et statlig ansvarsområde i Norge. LA21 har også medført at 
kommunene i økende har tatt i bruk kommunikative virkemidler som 
økonomiske tilskudd, informasjon, holdningsskapende arbeid, etablering av 
diskusjonsforum og frivillige avtaler med lokale aktører – i noen grad 
isteden for bruk av økonomiske avgifter og andre former for regulative 
virkemidler. 

Kommunen som miljøpolitisk aktør 

Det er imidlertid også mulig å spore eksempler på kvalitative endringer i 
den kommunale miljøpolitikken, selv om dette ofte bare er begrensede 
tilfeller i enkelte kommuner. Disse endringene kan oppsummeres i to 
punkter: 

 Kommunen som selvstendig aktør i miljøpolitikken, ikke bare struktur 
for iverksetting av statlig miljøpolitikk. 

 Økt betydning av planlegging i miljøpolitikken. 

Overgangen fra (bare) struktur til (også) aktør kan vise seg på flere måter. 
Miljøtema som normalt har blitt oppfattet som statlige ansvarsområder 
settes på den kommunale dagsorden. Miljøpolitiske mål vedtas som i noen 
grad er i konflikt med statlig politikk på andre politikkområder, eller de 
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framstår som mer ambisiøse enn den gjeldende nasjonale miljøpolitikken. 
Enkelte kommuner utvikler en form for miljømotivert kommunal 
”utenrikspolitikk” som blant annet innebærer at representanter for 
kommunesektoren i en viss forstand opptrer som internasjonale aktører i 
miljøpolitiske sammenhenger. 

På tross av det som er blitt hevdet etter evalueringen av MIK-reformen, 
finnes det flere eksempler på at kommuner har engasjert seg ut over de mer 
utpregede lokale miljøproblemene. Det er flere eksempler på at de mest 
avgjørende innholdsmessige utfordringene i arbeidet med LA21 blir knyttet 
til spørsmålet om lokale bidrag til global rettferdighet. Konkret knyttes 
denne diskusjonen til spørsmålet om redusert forbruk. Det er også flere 
eksempler på kommuner som setter globale miljøproblemer på dagsorden, 
som radioaktiv forurensning, energiforbruk, klimaendringer og biologisk 
mangfold. Dette skjer delvis uavhengig og i noen tilfeller på tross av statlige 
styringssignaler. Vi finner også eksempler på at kommuner i enkelte 
sammenhenger vedtar mer ambisiøse mål enn det som gjelder innenfor den 
nasjonale miljøpolitikken. Dette gjelder blant annet på energiområdet, innen 
transportområdet og innen klimapolitikken. I de tilfeller der en i 
utgangspunktet ambisiøs bærekraftorientert miljøpolitikk blir forsøkt 
iverksatt finner vi imidlertid ofte at kommunene møter hindringer i form av 
motstridende statlige styringssignaler innenfor andre politikkområder enn 
miljøpolitikken. Internasjonalt engasjement er ikke ansett som kommunalt 
ansvarsområdet av statlige myndigheter. Like fullt er det eksempler på 
kommunal deltakelse i internasjonale nettverk på miljøområdet, deltakelse i 
internasjonale miljøkampanjer, undertegning av internasjonale ”kommune-
avtaler” innenfor blant annet klimapolitikk, og lobbyvirksomhet fra 
kommunesektoren i forbindelse med internasjonale miljøvernforhandlinger 
(blant annet klimaforhandlingene). 

Lokal planlegging som virkemiddel for å få til en bærekraftig utvikling 

Det har også skjedd en utvikling av planleggingstradisjonen som oppsto 
under MIK-programmet og MIK-reformen. Denne utviklingen har i stor 
grad vært koblet til det å sette bærekraftig utvikling på dagsorden; og i 
mindre grad til LA21. Utviklingen har skjedd på fire områder: Økt vekt på 
planlegging med formell forankring i plan- og bygningsloven; utvidelse av 
planleggingshorisonten i tid og rom; utprøving av styringsteknikker for å 
styrke evaluering av hvorvidt vedtatte mål og planer blir fulgt opp; og 
utarbeiding av tematisk avgrensede og mer handlingsorienterte 
miljøvernplaner.  

Veiledningsmaterialet fra MIK-programmet la stor vekt på at kommunene 
skulle utvikle egne planprosesser og –dokumenter på miljøområdet, noe 
som i praksis ofte førte til planer uten forankring i kommunenes ordinære 
planlegging. Kommuner som har satt bærekraftig utvikling høyt på 
dagsorden har i større grad vektlagt integrering av miljøvernplanleggingen i 
den ordinære planleggingen, ved at miljøvernplanene vedtas som 
kommunedelplaner eller innarbeides direkte i kommuneplanen. Den 
planleggingen som eksplisitt har blitt forankret i bærekraftmålsettingen har 
også hatt ambisjoner om et utvidet perspektiv i tid og rom, ved at planene 
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har rettet seg inn også mot de globale miljøproblemene og ved å 
problematisere og i noen grad forsøke å operasjonalisere behovet for et 100-
årsperspektiv.  

MIK-reformen har medført økt statlig målstyring av kommunene med 
tilhørende økte krav til kommunal rapportering og økt statlig kontrollinnsats 
på miljøområdet. Økt fokus på bærekraftig utvikling har imidlertid medført 
at kommunene har eksperimentert med verktøy for resultatvurdering også i 
forhold til egne mål – blant annet ved bruk av såkalte bærekraftindikatorer. I 
enkelte tilfeller har kommunene også eksperimentert med verktøy for 
kommunal kontroll av statlig miljøpolitikk, for eksempel om staten gjennom 
fylkesmannens miljøvernavdeling oppfyller sine forpliktelser lokalt i 
forhold til landbruksforsforurensning.  

Det å sette eksplisitt bærekraftrelaterte tema som transport, energiforbruk, 
klimapolitikk og biologisk mangfold på den kommunale miljøpolitiske 
dagsorden har i praksis skjedd gjennom utarbeiding av egne tematisk 
avgrensede og handlingsorienterte miljøvernplaner; noe som er en markert 
forskjell fra de miljøvernplanene som ble utviklet under MIK-programmet. 
Disse planene – som gikk under betegnelsen ”Miljø- og 
naturressursprogram” – var bredt anlagte og ”altomfattende” planer, de var 
gjerne sterkt fokusert om lokale miljøproblemer, og handlingsdelen var ofte 
svakt utviklet mens det var lagt tilsvarende stor vekt på det å beskrive den 
lokale miljøtilstanden. 

LA21 også som reduksjon av det kommunale miljøvernet? 

Kvalitative endringer kan imidlertid også være negative for miljøet. En økt 
vektlegging av kommunikative virkemidler isteden for tradisjonelle 
økonomiske og regulative virkemidler kan innebære en svekking av 
miljøpolitikken. Et annet moment som kan trekke i negativ retning er en 
tendens til at miljøpolitikken gjøres organisatorisk mindre synlig i 
kommunene. Det å flytte miljøansvaret fra formannskap og 
rådmannskontoret (slik den dominerende modellen var i den første fasen av 
MIK-reformen) til underordnede politiske og administrative organer (slik 
tendensen nå er), gjerne med driftsoppgaver som dominerende 
ansvarsområde, framstår også som et negativt trekk. Enda mer negativ blir 
utviklingen hvis vi tar med i bildet tendensen til at kommunene reduserer 
den administrative kapasiteten og den miljøfaglige kompetansen etter hvert 
som LA21 overtar for MIK som overskrift for det kommunale miljøvernet1.  

Om sammenhengen mellom lokal og nasjonal Agenda 21 

Hovedinntrykket fra studier av kommunal miljøpolitikk i Norge er at den 
kommunale miljøpolitikken sett under ett fortsatt er langt fra det å snu 
utviklingen i en bærekraftig retning. En generell mangel på kommunal 
oppfølging av bærekraftmålsettingen henger imidlertid nøye sammen med 
en tilsvarende svak markering av bærekraftmålsettingen i nasjonal 
miljøpolitikk. Samtidig viser eksemplene som omtales i denne avhandlingen 
at det er på lokalt nivå vi i dag finner de mest spennende forsøk på å utvikle 
og iverksette en genuint bærekraftorientert miljøpolitikk. På FNs 
oppfølgingskonferanse ”Rio + 5” i 1997 - fem år etter at Agenda 21 ble 
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vedtatt - ble det rettet en oppfordring til medlemslandene om at de i 
forbindelse med ”Rio + 10” skulle legge fram nasjonale strategier for en 
bærekraftig utvikling. Det synes klart at potensialet for fullt ut å realisere en 
LA21 er avhengig av en nasjonal Agenda 21 man lokalt kan spille opp mot. 
Det har helt klart ikke vært intensjonene fra Rio at ansvaret for en helhetlig 
og tverrsektoriell oppfølging av Agenda 21 skal overlates til det lokale 
nivået alene. Uten en mer profilert og helhetlig støtte nasjonalt synes 
potensialet for Agenda 21-arbeidet lokalt å være begrenset til 
symbolpolitikk for det store flertallet av norske kommuner. Det vil nok 
fortsatt være mulig å finne eksempler lokalt på en mer ambisiøst anlagt 
miljøpolitikk enn det som ligger av føringer i nasjonal politikk. I slike 
foregangskommuner vil man ventelig også kunne oppnå enkelte viktige 
resultater. Men mest av alt vil man her stadig oftere oppleve å bli 
konfrontert med alvorlige hindringer etter hvert som potensialet av mindre 
kontroversielle miljøtiltak blir ”brukt opp”. 
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Summary 
This dissertation is based on the results of five projects that have been 
carried out by Western Norway Research Centre over a ten-year period. The 
program consists of development projects, evaluation projects and case 
studies in 23 municipalities and county municipalities. It also includes a 
national questionnaire concerning the status of municipal environmental 
efforts and the implementation of Local Agenda 21 (LA21). The dissertation 
itself consists of six scientific articles and a synopsis that ties it all together. 
An additional enclosure systematically summarises experiences from the 
five projects upon which the dissertation is based.  

The theme for the dissertation is the relationship between sustainable 
development and municipal environmental policies, considered in a 
Norwegian context. The dissertation’s problem formulations are: 

1. What challenges do sustainable development and LA21 pose for 
the Norwegian municipalities in relation to traditional municipal 
environmental protection policies? 

2. How have Norwegian municipalities interpreted the goal of 
sustainable development and the challenge of implementing 
LA21 in their municipal environmental policies? 

3. What experience has been gained about the introduction of 
municipal environmental policies based upon sustainable 
development? 

The dissertation builds upon experience gained from three important phases 
in the history of municipal environmental policy in Norway. The 
programme phase extended from 1988 to 1991, when 90 municipalities 
participated in the pilot scheme “Environmental Protection in the 
Municipalities” (MIK1-programme). The reform phase lasted from 1992 to 
1996, and featured earmarked government funds to finance the post of 
Municipal Environmental Protection Co-ordinator (MIK-reform). The final 
LA21 phase began in 1997, without earmarked funds to finance the position 
of Environment Protection Co-ordinator, but with a number of government 
agreements to stimulate LA21-activities in the municipalities.  

Sustainable development and LA21 as new challenges for municipal 
environmental policy 

In the dissertation, arguments are presented for what are in principle four 
new major challenges which the World Commission Report on Sustainable 
Development and Agenda 21 pose to municipal environmental policy in 
Norway: 

                                                 
1 MIK: an abbreviation for the Norwegian: Miljøvern i  kommunene (literally translated: 
environmental-protection in the municipalities.    
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1. Local contributions to the solution of global environment 
problems. 

2. Local efforts to reduce consumption in order to allow for 
increased prosperity in the impoverished parts of the world. 

3. Consideration for the needs of future generations, and 

4. Safeguarding the precautionary principle. 

Provided that the implementation of LA21 preserves an ecological as well 
as a distributive perspective on the goal of sustainable development; LA21 
can, in principle, be seen as a reopening of the debate on the economic 
growth of the 1970’s and the debate on the New Economic World Order. In 
this respect, it does not represent anything new in the Norwegian 
environmental debate. What is “new”, however, is the fact that this debate is 
set within the institutional framework of a municipal environmental policy. 

In Norway, there are clear signs that the municipalities put sustainable 
development and LA21 on the agenda before it became an established 
element of national-government policy. The municipalities were also the 
first to take up the challenge of starting Local Agenda 21 activities. This 
was during a period when the Ministry of Environment officially rejected 
LA21 as a relevant new challenge in Norway, arguing that the MIK-reform 
was sufficient response to LA21. 

Signals from the national government to the municipalities have varied in 
the period since the World Commission’s report was presented in 1987. To 
begin with, municipalities were given a relatively modest role in 
environmental policy; concentrating on the aim of sustainability generally as 
well as specifically. This was the result of the Report to the Storting (the 
Norwegian parliament) concerning compliance with the World 
Commission’s report. In 1991 we had for the first time in Norway a 
government proposal on municipal environmental policy, which placed 
municipal environmental policy under strong obligation. These 
responsibilities were, however, limited expressly to local environmental 
problems. After the UN conference on environment and development in Rio 
de Janeiro in 1992 (UNCED), the specific requirements of LA21 were first 
rejected by the Norwegian authorities, who maintained that the MIK reform 
had already fulfilled these requirements. In 1995, however, a report from 
Project Alternative Future and the Idea Bank Foundation claimed that no 
Norwegian communities fulfilled the requirements of LA21. This touched 
off a public debate on LA21 in Norway. In 1996-97, the White Paper 58 on 
“Environmental Protection Policy for a Sustainable Development” was 
published. It concluded that LA21 and the goal of sustainability do make 
new demands on Norwegian municipalities, insofar as the MIK reform had 
only partially met these demands. On the other hand, it is not clear what the 
Government believes these “new” demands to consist of. 

Some signals point to a relatively radical and ambitious interpretation, in 
which the demand for policy content is emphasised. This content is 
associated with questions concerning energy, climate, mobility and the level 
of consumption in the affluent part of the world. On the other hand, other 
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more “authoritative” signals suggest that what is new is first and foremost 
the need for an increased degree of  participation in municipal 
environmental policy, anticipating that the content of this policy shall 
continue to be chiefly concerned with typically local environmental 
problems. 

In the international debate, it has been important to discuss whether 
demands for content or for process are the definitive characteristics of 
LA21. The tendency seems to place most emphasis on increased 
participation connected to the question of crisis in local democracy. In 
Norway, the National Association of Local and Regional Authorities 
(NALRA), and in part the Ministry of Environment, have taken a similar 
stance; whereas those municipalities which have begun to implement LA21 
seem to have a more pragmatic attitude towards the question of 
participation. They are more concerned with putting into effect 
environmental initiatives than with the crisis in local democracy. The same 
municipalities seem, in addition, to recognise that the demand for content 
should be considered of equal, and in some cases greater importance, than 
the demand-process which LA21 puts forward. In the dissertation, it is 
argued that the demand for content must be given priority and should 
therefore be considered the guiding factor for processes. Thus, the central 
question will be to what degree and in which way participation processes 
can contribute to creating local commitment to, and an understanding of, 
global environment and development problems;  and at the same time 
encourage the local populace to participate in defining the obligations it 
must assume. 

LA21 and sustainable development as an expansion of municipal 
environmental protection 

LA21 and the emphasis on the goal of sustainable development have 
brought about changes in municipal environmental policy. Some changes 
must be interpreted as constituting expansion – a natural outgrowth of the 
MIK-reform – while other changes suggest that there have also been 
qualitative changes in municipal environmental policy. 

Expansion is especially evident in three areas; increased accent on 
contribution, development of a more participant-oriented municipal 
environmental policy with a special focus on local business and industry, 
and an emphasis on “positive” and communicative methods. LA21 has 
resulted in contribution, in various forms, being “rediscovered” in a 
municipal environmental-policy context. Contribution was, through the so-
called local pilot projects in the 1980s and 1990s, a central theme in many 
municipalities, but it received little attention in the MIK-programmes or in 
the MIK-reform. Through LA21, contribution has again received much 
attention. Municipalities are also, under the heading of LA21, relating more 
actively to local trade and business. In Norway, these have traditionally 
fallen under the jurisdiction of the central government. LA21 in the 
municipalities has also led to an increased use of communicative methods 
such as: financial subsidies, information, the changing of attitudes, the 
establishment of discussion forums and, to a degree, the replacement of 
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taxes and other regulatory means with voluntary agreements with local 
actors. 

The municipality as an active participant in environmental policy  

It is also possible to discern examples of qualitative changes in municipal 
environmental policy, although these are often limited occurrences in a few 
municipalities. These changes can be summed up in two points: 

 The municipality may act as an independent participant in 
environmental policy, not only as a structure for the implementation of 
government environmental policy. 

 The planning of environmental policy is more strongly emphasised.   

The transition from being simply a structure to becoming also a participant 
may exhibit itself in several ways. The environmental theme, which has 
usually been perceived as a governmental area of responsibility, may be 
included on the municipal agenda. Environmental policy goals may be 
approved despite being in partial conflict with government policies in other 
political arenas, or they might become more ambitious than the current 
national environmental policy. Some municipalities develop a form for 
environmentally-motivated municipal “foreign policy”. In this case, 
representatives from the municipal sector might behave, to a degree, as 
international actors in environmental political contexts. Despite what has 
sometimes been claimed after the assessment of the MIK-reform, there are 
several examples of municipalities' becoming involved beyond what can be 
characterised as being typically local environmental problems. There are 
several examples that illustrate that the most decisive and significant 
challenges in the work with LA21 are connected to the question of local 
contributions to global ‘equity’. In concrete terms, this discussion is 
connected to the question of reduced consumption. There are also several 
examples of municipalities who put global environmental problems such as 
radioactive pollution, energy consumption, climactic changes and biological 
diversity on the agenda. They may do so independently, and in some cases, 
despite government signals. We also find examples of municipalities in 
some contexts adopting more ambitious goals than those pertaining to 
national environmental policy. This is the case in the energy and transport 
sectors and in climate politics. In those cases where an attempt is made to 
implement a more ambitious sustainability-oriented environmental policy, 
we find that the municipalities often meet barriers in the form of 
contradictory government control signals within other political areas than 
environmental politics. The national government does not consider 
international involvement to be within the domain of municipal 
responsibility. Nonetheless, there are examples of municipal participation in 
international environmental networks and campaigns, the signing of 
international “municipality-agreements” on climate-politics and similar 
issues and lobbying activity from the municipal sector in connection with 
international environmental negotiations (such as climate agreements).      
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Local planning as a means of obtaining sustainable development 

There have also been advances in the planning tradition, which arose under 
the MIK-programmes and the MIK-reform. These procedures have mostly 
been associated with putting sustainable development on the agenda, and to 
a lesser degree with LA21. The changes have taken place in four areas: 

1. An increased focus on planning, with a formal basis in the 
Planning and Building Act. 

2. The extension of the planning horizon in both space and time. 

3. The testing of management techniques in order to strengthen 
assessment of how adopted goals and plans are followed up. 

4. The formulation of thematically-limited and more action-
oriented environmental-protection plans.  

The information material from the MIK-programmes laid much emphasis on 
the municipalities’ developing their own plan processes and plan documents 
in the area of environment;  which in practice often led to plans without 
basis in the municipality’s general planning. Municipalities which have put 
sustainable development high on the agenda have, to a greater degree, given 
emphasis to the integration of environmental protection planning in the 
general planning, by adopting environmental protection plans as municipal 
sub-plans or by integrating them directly in municipal planning. Planning 
which has been explicitly anchored in sustainable development goals also 
has potential for an extended perspective in time and space, by fitting the 
plans to global environmental problems and by defining, and to some extent 
attempting to adapt to, the need for a hundred years’ perspective. The MIK-
reform has resulted in national government goal management of the 
municipalities with a corresponding increased demand for municipal 
reporting and increased national control efforts in the area of environment. 
Increased emphasis on sustainable development has, however, resulted in 
the municipalities’ experimenting with result assessment tools, also in 
relation to their own goals – amongst other things, by using so called 
sustainability indicators. In some cases, the municipalities have also 
experimented with tools for municipal checking of national environmental 
policy, for example, by monitoring if the national government, through the 
county governor’s environmental department, fulfils its’ commitments 
locally in relation to agricultural pollution.  

The formulating of their own thematically limited and action- oriented 
environmental plans has in practice resulted in the inclusion of explicitly 
sustainability related themes on the municipal environmental political 
agenda, such as transport, energy consumption, climate policies and 
biological diversity. This is a marked difference from the environmental 
protection plans which were developed under the MIK-programmes. These 
plans – which went under the name “Environment- and natural resources 
programmes” – were broadly formulated and “all-inclusive” plans; they 
often focused heavily on local environmental problems, and the 
implementation part was often weakly developed, while much emphasis was 
laid on describing the local environmental conditions. 
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LA21 also as a reduction of municipal environmental protection? 

Qualitative changes may, however, also be negative for the environment. An 
increased emphasis on communicative means instead of traditional, 
economic and regulative means may involve a weakening of environmental 
policies. Another factor that can pull in a negative direction is the tendency 
for environmental policies to be organisationally less visible in the 
municipalities. Another negative characteristic is the transferring of 
environmental responsibility from the Municipal Executive Board and the 
Municipal Executive’s Office (such as was the chief model during the first 
phase of the MIK-reform) to subordinate political and administrative organs 
(such as the tendency is now), often with operational tasks being the 
dominating area of responsibility. The development becomes even more 
negative, if we include in the picture the tendency of the municipalities to 
reduce administrative capacity and environment professional competence on 
environment after a period of time, as LA21 takes over from MIK as the 
lead in municipal environmental protection. 

The connection between local and national Agenda 21 

The main impression from studies of municipal environmental policies in 
Norway, taken as a whole, is that municipal environmental policy is still far 
from turning development in a sustainable direction. The municipalities’ 
general lack of support of sustainability goals can be seen as being related to 
a correspondingly weak emphasis on sustainability goals in national 
environmental policies. At the same time, the examples, which are discussed 
in this dissertation, show that, at the present moment, it is on the local level 
that we find the most exciting attempts to develop and implement a genuine 
sustainability-oriented environmental policy. At FN’s follow-up conference 
“Rio + 5” in 1997, five years after Agenda 21 was adopted, a challenge was 
aimed at the member countries: they should present national strategies for 
sustainable development in connection with ”Rio + 10”. It seems clear that 
the potential to realise fully an LA21 is dependent on a national Agenda 21 
that can be played out at the local level. It has clearly not been the intention 
of Rio that the responsibility for a complete and cross-sector support of 
Agenda 21 should be left up to the local level alone. Without a more 
profiled and comprehensive support nationally, it seems the potential for 
Agenda 21-work, at the local level, will be limited to symbol-politics for the 
great majority of Norwegian municipalities. It will still be possible to find 
examples at the local level of more ambitious environmental policies than 
those formulated in national policy. It can also be expected that important 
results will be achieved in such pioneering municipalities. But most of all, 
as the potential of less controversial environmental measures are used up, 
the work will be confronted with serious obstacles.   
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Innledning 
Temaet for mitt doktorgradsarbeid er relasjonene mellom bærekraftig 
utvikling og kommunal miljøpolitikk. Jeg har ønsket å diskutere hvordan 
bærekraftig utvikling omsettes og fortolkes på kommunalt nivå, og hvordan 
kommunal miljøpolitikk kan påvirke utviklingen i en bærekraftig retning. 
Spesielt har jeg ønsket å studere Lokal Agenda 21 for å avklare om, 
eventuelt i hvilken grad og på hvilken måte dette skiller seg fra tradisjonell 
kommunal miljøvernpolitikk i en norsk sammenheng.  

Valg av kommunal miljøpolitikk som tema er gjort ut fra egen yrkeserfaring 
og faglige interesser. Min interesse for temaet startet i ungdomstida, med 
engasjement i kommunepolitikken og miljøbevegelsen. Interessen for 
miljøvern førte til at jeg valgte å studere ved Norges landbrukshøyskole, 
studieretning for naturforvaltning. Interessen for kommunal miljøpolitikk 
ble fanget opp i hovedoppgaven ved Norges landbrukshøyskole med tittelen 
”Økokommune. Et økologisk basert syn på valg av fremtidsbilder” (Aall 
1987). Etter avsluttede studier arbeidet jeg som kommunal miljøvernleder i 
to år i én av de ni norske økokommunene (Ølen). I 1990 startet jeg så som 
forsker ved Vestlandsforsking med ansvar for arbeidet med et norsk 
økokommuneprogram, og har siden den tid hovedsakelig arbeidet med 
prosjekter innenfor temaet kommunal miljøpolitikk. 

Doktorgradsarbeidet bygger i det alt vesentlige på fem selvstendige 
oppdragsfinansierte prosjekter gjennomførte ved Vestlandsforsking over en 
tiårsperiode:  

1. ”Økokommuneprogrammet” for Forum for Norske Økokommuner, 
finansiert av Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund 
(1990-97) 

2. ”Miljørevisjonsprosjektet” for forskningsprogrammet Kommunalteknisk 
effektivisering og miljøvennlig utvikling (KOMTEK) under Norges 
forskningsråd, finansiert av prosjektkommunene (ni kommuner), 
Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund (1993-96). 

3. ”Retningsanalyseprosjektet” for og finansiert av Kommunenes 
Sentralforbund (1994-98). 

4. ”Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i norske kommuner” 
gjennomført i samarbeid med ProSus2 og finansiert av Kommunenes 
Sentralforbund (1997). 

5. ”Kartlegging av hindringer for en bærekraftig produksjon og forbruk” 
gjennomført i samarbeid med ProSus og finansiert av Statens 
forurensningstilsyn (1997-98).  

Det har vært dagsaktuelle politiske og administrativt faglige 
problemstillinger som har stått i fokus i prosjektene, noe som rimeligvis har 
medvirket til en ”virkelighetsnær” og pragmatisk tilnærming også i 
doktorgradsarbeidet. Dette har gjort at mitt doktorgradsarbeid faller innenfor 
rammene av en problemstyrt – til forskjell fra teori- eller metodestyrt – 
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forskning. Jeg har måttet velge de metoder som har vært nødvendige for å 
belyse problemstillingene i prosjektene. 

Mitt arbeide har også i utstrakt grad vært preget av forsøk på å utvikle en 
tverrfaglig tilnærming. Jeg har forsøkt å integrere naturfag, teknologisk 
innsikt og samfunnsfag. Jeg har også måttet benytte meg av ulike metodiske 
tilnærminger. Det tverrfaglige gjenspeiler seg dels innen de enkelte 
prosjektene, dels som ulik faglig tilnærminger mellom prosjektene og dels i 
den faglige tilnærmingen i arbeidet med selve avhandlingen. 
Problemstillingene for prosjektene har i seg selv forutsatt en tverrfaglig 
tilnærming. Kunnskap om biologiske prosesser og teknologiske forhold, 
blant annet knyttet til utslipp, har vært viktige for å kunne gjennomføre og 
belyse effektene av utviklingsforsøkene i kommunene. Videre har det vært 
nødvendig med en samfunnsfaglig tilnærming for å beskrive og forsøke å 
forstå utfallet av de miljøpolitiske prosessene i kommunene. Den faglige og 
metodiske tilnærmingen har variert mellom de ulike prosjektene (Aall 
2000a). De tre første prosjektene er utpregede utviklingsforsøk, der jeg i 
samarbeid med kommunene har vært med å utvikle, tilpasse og utprøve 
styringsverktøy og styringsteknikker innenfor kommunal miljøpolitikk (Aall 
1996, 1997, 1998a). Det fjerde prosjektet er en nasjonal spørreskjemabasert 
survey om status i arbeidet med kommunal miljøpolitikk og Lokal Agenda 
21 (Lafferty mfl. 1998), mens det siste prosjektet er et evalueringsoppdrag 
som søkte å klarlegge erfaringene syv kommuner har gjort i forsøket med å 
legge om til en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt (Aall 2000c). 
Det har også vært en utvikling i min rolle som forsker. I de tre første 
prosjektene har jeg deltatt både som aktør – i egenskap av delaktig i å 
utvikle og delvis gjennomføre forsøkene – og evaluator. I de to siste 
prosjektene har jeg utelukkende hatt rollen som ekstern betrakter og 
evaluator. 

Arbeidet med selve avhandlingen har bygget direkte på prosjektene, ved at 
resultatene fra prosjektene har inngått som det empiriske grunnlaget for 
avhandlingen. Utfordringen i doktorgradsarbeidet har vært å utdype 
resultatene fra prosjektene og gi de erfaringene jeg har høstet en grundigere 
teoretisk forankring. Dette har skjedd langs to akser: Jeg har forsøkt å 
utvikle det kunnskapsmessige grunnlaget i prosjektene på langs ved å 
bearbeide materialet innenfor hvert prosjekt i form av en vitenskapelig 
artikkel. Jeg har også forsøkt å utvikle kunnskapsgrunnlaget på tvers ved å 
se prosjektene og de respektive vitenskapelige artiklene i sammenheng.  

Mitt doktorgradsarbeid har en todelt faglig forankring. En miljøfaglig 
diskusjon av skillet mellom et tradisjonelt miljøvern og bærekraftig 
utvikling (særlig behandlet i Aall 1997, Høyer og Aall 1997, Aall 2000c) og 
en samfunnsfaglig orientert tradisjon som gjerne omtales som ”policy 
implementering” (særlig relevant i forhold til Aall 1996, Aall 1998a, 
Lafferty mfl. 1998 og Aall 2000c).  

Mitt doktorgradsarbeid kan plasseres innenfor den miljøfaglige diskusjonen 
som problematiserer omfanget av omstilling som synes nødvendig for å nå 
målet om en bærekraftig utvikling lansert av Verdenskommisjonen for miljø 
og utvikling (Mähler 1990, Lele 1991, Holmberg 1992, Lafferty og 
Langhelle 1995). Denne diskusjonen tar utgangspunkt i begrepspar som dyp 
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og grunn økologi (Næss 1974, 1993), svak og sterk bærekraft (Turner 1993, 
Daly and Cobb 1989) og kan knyttes tilbake til 1960-tallets kritikk av målet 
om økonomisk vekst (Mishan 1969, 1977, Georgescu-Roegen 1971). Lokal 
Agenda 21 har brakt inn spørsmålet om en globalt orientert miljøpolitikk og 
målet om bærekraftig utvikling også i den kommunale miljøpolitikken 
(Lafferty and Eckerberg 1998, Aall 1998b, Aall 2000b). Sentralt i de 
prosjektene jeg har arbeidet med er overgangen fra reformarbeidet innenfor 
det kommunale miljøvernet - ”Miljøvern i kommunene” (MIK) - til en antatt 
”ny” miljøpolitikk under overskriften ”Lokal Agenda 21” (LA21) (Aall 
2000b, 2000c, 2000d). I deler av den statlige og kommunale 
miljøvernforvaltningen er denne overgangen sterkt fokusert, men det er 
mange ulike oppfatninger om hva overgangen rent konkret skal innebære. 
Det er også enkelte som har hevdet at det heller ikke er noen vesentlige 
forskjeller mellom MIK og LA21 i en norsk sammenheng (Grann og 
Holtane 1995). Internasjonalt har det blitt pekt på at et av de sentrale 
karakteristika ved LA21 er kravet om økt medvirkning lokalt (ICLEI 1997, 
O'Riordan and Voisey 1998), et karakteristika som også kunne tenkes å 
skille LA21 fra tidligere miljøpolitiske initiativer lokalt i Norge. Andre 
peker på at forskjellene – i alle fall i en norsk sammenheng – i større grad 
knytter seg til ulikheter i det miljøpolitiske innholdet (Arman mfl. 1995, 
Aall 1998b), mens andre igjen knytter forskjellene til en kombinasjon av 
substansielle og prosessuelle karakteristika (Lafferty and Eckerberg 1997, 
Lafferty og Bjørnæs 1999).  

Lafferty og Langhelle (1995) peker på at bærekraftbegrepet har ført til at 
spørsmålet om iverksetting har fått økt oppmerksomhet og dels blitt gitt et 
nytt innhold. Det nye knytter seg særlig til spørsmålet om nasjonal og lokal 
iverksetting av en global miljøpolitikk. Det har vært nødvendig for meg å gå 
inn i teorier om policy implementering (Sabatier 1986, Winter 1994) eller på 
norsk ”iverksetting” (Røiseland 1995). Røiseland (1995) stiller spørsmål 
ved riktigheten av å bruke betegnelsen ”teorier” i denne sammenhengen, og 
viser til at iverksettingsteorien befinner seg på et stadium der de mest 
fundamentale sidene ved teorien er gjenstand for sterk uenighet. Han viser 
til at det ikke er etablert tilstrekkelig enighet blant iverksettingsforskere, og 
at man ikke har vært i stand til i vesentlig grad å peke på almene 
lovmessigheter i iverksettingsprosessen. Røiseland stiller videre spørsmål 
ved realismen i å utvikle en teori om iverksetting med for sterke krav til 
beskrivelse av kausal lovmessighet. Isteden for lovmessigheter av typen 
”hvis p så q” tar Røiseland til orde for å beskrive mekanismer av typen 
”hvis p så noen ganger q” (Op. cit, s. 10). På denne bakgrunn identifiserer 
Røiseland tre supplerende forskningsstrategier for iverksettingsstudier: (1) 
det tradisjonelle perspektivet med vekt på beslutningstakeren som rasjonell 
og styrende aktør med forvaltningen som instrument for beslutningstakeren 
(jfr for eksempel Pressman and Wildawsky 1973); (2) nærbyråkrati-
perspektivet med hovedoppmerksomheten på iverksetteren og hvordan 
denne samvirker med klienter av ulikt slag (jfr for eksempel teori om 
”street-level-bureaucrats” av Lipsky 1980); og (3) nettverksperspektivet med 
vekt på politikk som utviklings- og læringsprosess (se for eksempel Hjern 
1982). Sabatier (1986) er et eksempel på at de ulike perspektivene også kan 
integreres i en felles analytisk ramme. En gjennomgang av mine prosjekter 
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gir eksempler på anvendelse av alle disse tre perspektivene enkeltvis og i 
kombinasjon. Økokommuneprogrammet og Hindringsprosjektet har klare 
likhetstrekk med det Røiseland betegner som et nettverksperspektiv mens 
Miljørevisjons- og Retningsanalyseprosjektet kan knyttes til en kombinasjon 
av et tradisjonelt perspektiv og et nærbyråkratiperspektiv.  

Winter (1994) viser til at framveksten av teorier om policy implementering 
har utspring fra evalueringsforskningen. Jeg har funnet det nyttig i noen 
grad å benytte en evalueringstilnærming i enkelte av prosjektene. Spesielt 
har jeg benyttet den delen av evalueringstradisjonen som forfekter 
målevaluering som metodisk tilnærming i forhold til offentlig virksomhet 
(Vedung 1997), en tilnærming som er nært beslektet med det Røiseland 
(1995) betegner som det tradisjonelle perspektivet på studier om 
iverksetting. Samtidig har jeg forholdt meg til den faglige tradisjonen som 
er kritisk til rasjonelle organisasjonsmodeller (March og Olsen 1976, 
Offerdal 1986, Kleven 1993). 

Avhandlingen er delt i tre hoveddeler: En vedleggsrapport som 
oppsummerer erfaringene fra de prosjektene avhandlingen bygger på, seks 
vitenskapelige artikler med bearbeiding av materiale fra de samme 
prosjektene, og en sammenfattende drøfting av vedleggsrapporten og de 
vitenskapelige artiklene.  

Får å få fram omfanget i det empiriske materialet som avhandlingen min 
bygger på har jeg funnet det nødvendig å lage en egen vedleggsrapport til 
avhandlingen. I denne har jeg systematisk oppsummert de viktigste 
resultatene fra de fem prosjektene som inngår i mitt doktorgradsarbeid og en 
kritisk gjennomgang av den metodisk tilnærming i de samme prosjektene.  

Dette dokumentet inneholder i siste del i alt seks engelskspråklige 
vitenskapelige artikler som bygger på mine fem prosjekter. Den første 
artikkelen omtaler framveksten av det kommunale miljøvernet i Norge. 
Artikkel to oppsummerer erfaringene med å prøve ut miljørevisjon i et 
utvalg norske kommuner, mens artikkel tre relaterer de samme erfaringene 
til en mer prinsipielt anlagt diskusjon omkring overgangen fra en effekt- til 
årsaksorientert miljøpolitikk rettet inn mot målet om en bærekraftig 
utvikling. I artikkel fire drøfter jeg prinsipper for en bærekraftig utvikling i 
norske kommuner og erfaringene med å prøve ut et 
bærekraftindikatororientert verktøy for vurdering utviklingsretningen av om 
gitte planer eller tiltak. Den femte artikkelen oppsummerer status i den 
kommunale miljøpolitikken ved utgangen av MIK-perioden for årsskiftet 
1996/97 og presenterer samtidig resultater for hvor langt norske kommuner 
ved det tidspunktet var kommet i å sette LA21 på den lokale politiske 
dagsorden. Den siste artikkelen gir en metodisk anlagt diskusjon av hvordan 
kartlegge hindringer, og presenterer resultatene fra kartleggingen av 
hindringer et utvalg norske kommuner har opplevd i sine forsøk på å 
iverksette en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk. 

I den sammenfattende delen av avhandlingen har jeg forsøkt å binde 
sammen resultatene fra prosjektene som har inngått i mitt doktorgradsarbeid 
og de vitenskapelige artiklene. Denne delen er delt inn i fire hovedkapitler. I 
kapittel 1 presenterer jeg et antall tverrgående problemstillinger og en 
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utdyping av de faglige perspektiver som har ligget til grunn for prosjektene, 
artiklene og den etterfølgende konkluderingen i forhold til mine tverrgående 
problemstillinger. I kapittel 2 presenterer jeg den metodiske tilnærmingen 
for den delen av doktorgradsarbeidet som gjelder på tvers drøftingen av 
resultatene fra prosjektene og de vitenskapelige artiklene. I det tredje 
kapittelet diskuterer jeg så i tre underkapitler hver av mine tre tverrgående 
problemstillinger, mens jeg i det siste kapittelet forsøker å dra noen 
samlende hovedkonklusjoner og rette blikket videre framover. 

 22



1 Faglige perspektiver 

1.1 Tema  

Jeg har valgt ”Forandring som forandrer?” som tittel på avhandlingen. 
Undertittelen – ”Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske 
kommuner” – indikerer at jeg sikter til endringer for å få til en bærekraftig 
utvikling og at jeg ønsker å studere nærmere den rollen kommunal 
miljøpolitikk har i arbeidet for å få til slike endringer. Det ligger innebygget 
to sentrale endringsdimensjoner i denne tittelen: hvordan bærekraftig 
utvikling omsettes og fortolkes på kommunalt nivå, og hvordan det som 
skjer i kommunen påvirker de prosessene som dreier seg om bærekraftig 
utvikling. Spesielt har jeg ønsket å studere Lokal Agenda 21 (LA21) for å 
avklare om, eventuelt i hvilken grad og på hvilken måte dette skiller seg fra 
tradisjonell kommunal miljøvernpolitikk i en norsk sammenheng.  

Et sentralt spørsmål både i avhandlingen og i de prosjektene som har inngått 
i doktorgradsarbeidet har vært å skille mellom ulike former for endring i 
bærekraftig retning innenfor rammene av en kommunal miljøpolitikk. Jeg 
har sett på endringer når det gjelder styringssignaler fra nasjonalt og delvis 
overnasjonalt nivå til kommunene. I kommunene har jeg tatt for meg 
endringer i den miljøpolitiske forståelsen hos lokalpolitikere og i 
kommuneadministrasjonen. Jeg har diskutert endringer i den offentlige 
debatten lokalt, og i neste omgang endringer i utforming av og tilslutning til 
overordnede miljøpolitiske prinsipper, prioriteringer av miljøtema, 
formulering av miljømål og etablering av miljøpolitiske prosesser. Jeg har 
videre studert endringer i iverksetting av vedtak og planer. I en viss forstand 
har jeg også studert endringer i hvordan kommunale tiltak påvirker miljøet. 
Det er likevel ikke denne siste formen for fysiske-materielle endringer jeg 
har kunnet legge størst vekt på i mine prosjekter. Like fullt har jeg hele tiden 
hatt en oppmerksomhet omkring den typen endring som i siste instans er 
den avgjørende, og hvordan endringer i de ulike fasene i den kommunale 
miljøpolitikken kan føre til fysiske-materielle endringer. 

Jeg har ønsket å ta for meg spørsmålet om endringer i retning av en 
bærekraftig utvikling. Jeg har tatt utgangspunkt i bærekraftbegrepet slik 
dette kan tolkes ut fra Verdenskommisjonens rapport, Agenda 21 og den 
pågående fortolkning og konkretisering av begrepet som skjer i regi av FNs 
kommisjon for bærekraftig utvikling (United Nations Commission on 
Sustainable Development: UNCSD). Videre har jeg forholdt meg til den 
internasjonale vitenskapelige debatten omkring hvordan vi kan forstå og 
konkretisere begrepet. Jeg har dermed forholdt meg til begrepet ut fra tre 
tilnærminger: (1) en tekstanalyse av de ”autoritative” dokumentene 
(Verdenskommisjons rapport og Agenda 21); (2) en tolkning av sentrale 
politiske prosesser knyttet til oppfølgingen av Verdenskommisjonens 
rapport og Agenda 21, og (3) den internasjonale vitenskapelige diskusjonen 
omkring bærekraftig utvikling og Agenda 21.  

Overgangen fra en tradisjonell miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling 
har vært sentral i mitt doktorgradsarbeid. Dette gjelder en prinsipiell 

 23



diskusjon om hvordan intensjonene i Verdenskommisjonens rapport og 
Agenda 21 kan ivaretas i en gitt politisk og administrativ virkelighet og at 
jeg så stiller disse oppfatningene opp mot den måten norsk miljøpolitikk 
faktisk gjennomføres på. Sammensetningen av prosjektene har også gjort det 
mulig for meg å diskutere eventuelle forskjeller mellom kommuner og 
kommunetyper.  

1.2 Problemstillinger 

I innledningen gjorde jeg et poeng av at mitt doktorgradsarbeid har vært 
problemstyrt til forskjell fra en teori- eller metodestyrt forskning. Videre 
gjorde jeg et poeng av at doktorgradsarbeidet har skjedd langs to akser: 
innenfor prosjektene og på tvers av de samme prosjektene. De 
vitenskapelige artiklene representerer i stor grad kunnskapsproduksjonen 
innenfor prosjektene, mens den sammenbindende delen av avhandlingen 
dreier seg om det siste – altså å videreutvikle problemstillinger og drøftinger 
på tvers av de prosjektene som har utgjort det empiriske grunnlaget i mitt 
doktorgradsarbeid. Det er en sterk indre sammenheng mellom de to aksene 
på langs og på tvers. I formulering av de overordnede problemstillingene for 
avhandlingen har jeg har tatt utgangspunkt i problemstillingene for mine 
fem prosjekter og de respektive vitenskapelige artiklene3. 
Problemstillingene for prosjektene og artiklene kan knyttes til tre ulike 
tilnærminger: For det første har jeg gjort prinsipielle og begrepsorienterte 
drøftinger av hvordan vi kan forstå bærekraftig utvikling og Agenda 21 og 
hvilke utfordringer slike begreper reiser overfor den kommunale 
miljøpolitikken. Videre har jeg gjennomført studier av hvordan kommunene 
forstår bærekraftig utvikling og Agenda 21 og omsatt dette gjennom 
utforming av og tilslutning til overordnede miljøpolitiske prinsipper, 
prioriteringer av miljøtema, formulering av miljømål og etablering av 
miljøpolitiske prosesser. Jeg har også utført studier av hvordan kommuner 
har forsøkt å iverksette en kommunal miljøpolitikk forankret i målet om en 
bærekraftig utvikling og LA21. 

Denne inndelingen gir grunnlag for en tilsvarende tredeling ved formulering 
av tre tverrgående overordnede problemstillinger for avhandlingen: 

1. Hva innebærer bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21 av 
utfordringer for norske kommuner i forhold til en tradisjonell kommunal 
miljøvernpolitikk? 

2. Hvordan har norske kommuner fortolket målet om en bærekraftig 
utvikling og oppfordringen om å starte arbeidet med Lokal Agenda 21 i 
sin kommunale miljøpolitikk? 

3. Hva er erfaringene med å iverksette en kommunal miljøpolitikk som er 
forankret i målet om en bærekraftig utvikling? 

Før jeg i kapittel 3 og 4 går løs på å konkludere i forhold til mine tre 
tverrgående overordnede problemstillinger er det nødvendig å presentere de 
faglige perspektiver som har ligget til grunn for prosjektarbeidet, de 
vitenskapelige artiklene og de tverrgående drøftingene i avhandlingen. Jeg 
vil knytte dette til to forhold – samfunnets miljøforståelse og de 
styringsmessige sammenhengene norske kommuner inngår i – og drøfte 
hvordan disse forholdene har endret seg i den tidsepoken som har stått 
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sentralt i prosjektene: tidsrommet fra bærekraftbegrepet for alvor ble en del 
av den internasjonale miljøpolitiske dagsorden rundt framleggingen av 
Verdenskommisjonens rapport i 1987 og fram til i dag. 

Med miljøforståelse mener jeg oppfatninger om og holdninger til hva som er 
de viktigste miljøproblemene, hva som er årsaken til disse problemene og 
vurderinger av hvilke tiltak som blir ansett som nødvendige for å redusere 
eller unngå de samme problemene4. Det synes rimelig å forutsette at 
rådende oppfatninger omkring hva som er de viktige miljøproblemene og de 
nødvendige tiltak for å bøte på de samme problemene er styrende for 
innholdet i miljøpolitikken. Denne diskusjonen vil jeg komme nærmere 
innpå i de to følgende underkapitler som omhandler mer overordnede 
perspektiver på endringer i miljøforståelsen (kapittel 1.3) og en mer 
spesifikk diskusjon av perspektiver på målet om en bærekraftig utvikling 
(kapittel 1.4).  

Med styringsmessig sammenheng mener jeg relasjoner mellom kommunen 
og andre aktører og institusjoner som fastlegger rammebetingelser for den 
kommunale politikken (stat, overnasjonale organer, markedet) og aktører 
som er viktige for iverksetting av de kommunale politikken (det lokale 
næringslivet, husholdninger, lokale organisasjoner). I kapittel 1.5 vil jeg 
utdype mitt syn på den styringsmessige sammenhengen kommunen inngår i 
ved å diskutere muligheter og begrensninger kommunen har som 
miljøpolitisk aktør. 

1.3 Miljøforståelse i endring: på veg fra ”tradisjonelt” miljøvern 
til bærekraftig utvikling? 

En viktig del av arbeidet i de prosjektene som inngår i min avhandling har 
vært å avdekke hvilken form for miljøforståelse som har ligget til grunn for 
utformingen av den observerte miljøpolitikken. Den miljøpolitiske 
forståelsen som manifesterer seg lokalt kan ikke isoleres fra samfunnet for 
øvrig; endringer i oppfatninger lokalt skjer nødvendigvis i samspill med 
strømninger i resten av samfunnet. Det har derfor vært viktig å danne meg 
en oppfatning av de generelle endringene i samfunnets miljøforståelse som 
et bakteppe for bedre å kunne forstå situasjonen i de ulike kommunene som 
har inngått i mine prosjekter.  

Politiske aktørers oppfatning av miljøproblemene er avgjørende for hvilke 
strategier som velges for å løse de samme problemene (Jänicke 1997, 
Dryzek 1997, Langhelle 1998). Langhelle (1998) understreker dette poenget 
med følgende sitat hentet fra Dryzek (1997, s. 9, min understreking):  

”…language matters,….the way we construct, interpret, dicuss, and 
analyze environmental problems has all kinds of consequences”. 

Dette er et syn som jeg deler. Miljøforståelse er imidlertid ikke bare et 
”språkspill”, det er også et spørsmål om tilgang på substansiell kunnskap 
om miljøproblemenes karakter både ut fra et naturfaglig og 
samfunnsvitenskapelig perspektiv. Miljøproblemene kan i en objektiv 
forstand sies å være konstante, mens oppmerksomheten omkring og 
forståelsen av de samme problemene vil kunne endre seg over tid. Vi har 
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hatt kunnskap om sammenhengen mellom menneskelig påvirkning og 
drivhuseffekten lenge før den internasjonale opinionen satte fokus på dette 
problemet, et forhold som i neste omgang også kan være styrt av 
bakenforliggende maktforhold og interessemotsetninger. 

Miljøpolitikk og miljøforståelse endres stadig, og disse endringene har vært 
særlig markert de siste 15-20 årene (Weale 1992, Hajer 1995, Christiansen 
1996, Høyer 1997a, Kleven 1997, Langhelle 1998). Av spesiell interesse for 
meg er de endringer i miljøforståelsen som har skjedd samtidig med – og 
delvis i samspill med - prosessen knyttet til at bærekraftmålsettingen blir 
satt på den internasjonale politiske dagsorden. Denne prosessen begynte alt 
tidlig på 1970-tallet, men skjøt for alvor fart mot slutten av 1980-tallet i 
kjølvannet av lanseringen av Verdenskommisjonens rapport5. Inngangen til 
denne overgangsfasen kan knyttes til den viktige overgangen fra en ressurs- 
til en resipientorientert tilnærming til miljøproblematikken (Odum 1989, 
Høyer 1997a). Arbeidet til den såkalte Romaklubben manifestert i rapporten 
”The Limits to Growth” (Meadows et al 1972) kan stå som det kanskje 
klareste eksempelet på et rendyrket ressursperspektiv på 
miljøproblematikken: Grenser for vekst blir bestemt ut fra tilgangen på 
ressurser. Som en klar motsats til dette perspektivet står oppfatningen om 
resipientkapasitet som den viktigste begrensende faktoren. Satt på spissen er 
ikke lenger problemet at vi har for lite kull eller olje, men heller for mye - 
fordi utslippene ved forbrenning av kull og olje medfører uakseptable 
endringer i miljøet. Denne erkjennelsen viser seg ved de mange 
internasjonale miljøavtalene som nettopp forsøker å regulere 
resipientforholdene gjennom innføring av globale utslippsrestriksjoner. Det 
var også en resipienttilnærming som lå til grunn for konklusjonene og 
anbefalingene i Verdenskommisjonens rapport.  

Med utgangspunkt i en resipienttilnærming kan vi utover på 1980- og 1990-
tallet identifisere en utvikling av den miljøpolitiske forståelsen langs to 
akser karakterisert med begrepsparene produsent-produksjon og forbruker-
forbruk. Tidlig i perioden dominerte en miljøforståelse definert ut fra 
ståstedet til produsenten og knyttet til produksjonen. Etter hvert dreies 
oppmerksomheten mer i retning av forbrukeren, i siste omgang også knyttet 
til selve forbruket (jfr Figur 1). Dette er en utvikling som særlig fanger opp 
de utslippsrelaterte miljøproblemene, men perspektivene på en 
forbruksorientert miljøpolitikk som begynner å utkrystallisere seg fram mot 
utgangen av 1990-tallet bringer igjen oppmerksomheten mot ressursorientert 
problemstillinger – forstått som økt oppmerksomhet omkring konsekvenser 
av forbruk blant annet i forhold til det biologiske mangfoldet.  

Kombinasjonen av å fokusere på ressursgrenser og lokale resipienter la 
grunnlaget for utvikling av ”end of pipe” som løsningsstrategi for de 
utslippsrelaterte miljøproblemene med statlige miljøvernmyndigheter som 
de sentrale aktørene (Remmen 1999). ”End of pipe” avløste i sin tid en 
strategi med betegnelsen ”fortynningsstrategi”, som gikk ut på å bygge 
høyere fabrikkpiper eller lengre utslippsledninger for på den måten å 
skjerme de lokale resipientene (Høyer 1991, Remmen 1999). 
Fortynningsstrategien viste seg imidlertid snart å være utilfredsstillende 
fordi tiltak av denne typen i de fleste tilfeller bare medførte å forflytte 
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miljøproblemene. Etter hvert viste det seg imidlertid at også ”end of pipe” 
var en utilfredsstillende løsningsstrategi, fordi tiltak først ble satt i verk etter 
at problemet har oppstått, noe som igjen viste seg ofte å være svært 
kostnadskrevende og gi en høyst usikker langsiktig effekt. Næringslivet 
begynte selv etter hvert å rette oppmerksomheten mot muligheten for å 
endre produksjonsprosessene for på den måten å komme problemene i 
forkjøp på en mindre kostnadskrevende måte. Remmen (1999) beskriver 
overgangen fra ”end of pipe” til en produksjonsprosess-orientert tilnærming 
som en treleddet utvikling: Fra kontroll ved enden av produksjonskjeden 
(reaktivt perspektiv), via systembygging (proaktivt perspektiv) til 
management av kontinuerlige forbedringsprosesser (et interaktivt 
perspektiv). Overgangen innledes fra midten av 1980-tallet under 
overskriften ”cleaner production” (eller ”reinere teknologi”). 
Oppmerksomheten rettes mot teknologiske løsninger for å redusere utslipp 
og ressursforbruk fra ”innsiden” av fabrikken. I mange tilfeller medførte 
denne typen tiltak også økonomiske besparelser for bedriftene. Denne 
omleggingen blir stimulert av miljøvernmyndighetene som etter hvert 
begynner å stille krav om bruk av best tilgjengelig teknologi (”best available 
technology”) i steden for, eller – slik situasjonen ble i praksis i flere vestlige 
land - i tillegg til tradisjonelle utslippskrav (Aall 1996, Woerd 1993).  
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Figur 1 Elementer i en endret miljøforståelse 

En svakhet ved den første fasen i overgangen fra ”end-of-pipe” til fokus på 
produksjonsprosesser, var den ensidige oppmerksomheten omkring 
teknologiske løsninger. Bedriftenes satsing på ”reinere teknologi” hadde en 
tendens til å bli en engangsforeteelse (Remmen 1999). For å stimulere til 
kontinuerlige forbedringsprosesser ble oppmerksomheten ut over 1990-tallet 
i større grad rettet mot endringer av bedriftsorganisasjonen. Med bakgrunn i 
erfaringer fra kvalitetssikring ble det under overskriften ”environmental 
management” (på norsk miljøledelse eller miljøstyring) utviklet 
sertifiseringsordninger som skulle sikrer at bedriften selv tok initiativ til 
miljøomstillinger og integrerte miljøhensyn i bedriftens ledelse. 
Miljøstyring blir også forsøkt tatt inn som en del av 
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kvalitetssikringsarbeidet, og da under betegnelser som ”total quality 
management”. Etter hvert begynner myndighetene å interessere seg for 
denne formen for systembygging som et mulig virkemiddel i 
miljøpolitikken. I 1991 innfører norske myndigheter forskrift om 
internkontroll i all offentlig og privat virksomhet. Forskriften pålegger 
virksomhetene å innføre et dokumenterbart internkontrollsystem som skal 
påse at eksterne miljøkrav og interne miljømålsettinger blir fulgt. I 1993 
innfører EU en ordning for miljøstyring og miljørevisjon gjeldende for 
industrien (EMAS: ”Environmental Management and Audit Scheme”), som 
først var fremmet som en tvungen ordning noe tilsvarende den norske 
internkontrollforskriften, men som etter press fra industrien ble gjort 
frivillig (Franke 1995). 

Overgangen fra en produksjons- til en produktorientert miljøforståelse kan 
spissformuleres på følgende måte: Forurensingen kommer ikke lenger fra 
fabrikkpipene, men ut fabrikkportene. De tradisjonelle 
punktkildeproblemene oppstår hovedsakelig i tilknytning til produksjon, 
mens problemer knyttet til forbruket av produktene hører inn under de 
diffuse kilder. Høyer (1993, s.26) påpeker den paradoksale situasjonen som 
har oppstått med ”miljøvennlig” produksjon av ”miljøfiendtlige” produkter. 
Typiske innenfor en produktorientert miljøforståelse har vært å gjennomføre 
såkalte livssyklusvurderinger av energiforbruk og andre former for 
miljøbelastning i forbindelse med råvareuttak, via produksjon til forbruk og 
kassering. Tiltak blir så forsøkt iverksatt for å redusere belastningen der 
denne er størst, for eksempel ved å endre sammensetningen av produktet, 
gjerne med betegnelser som ”cleaner products” eller ”Eco-design” 
(Remmen 1999). Likevel er det fortsatt produsenten som står i fokus i en 
produktorientert miljøforståelse. Miljøpolitiske virkemidler retter seg gjerne 
inn mot produsenten, og det er her endringer forventes å skje når det gjelder 
utforming og sammensetning av produktet. Typisk nok blir betegnelsen 
”utvidet produsentansvar” også knyttet til den produktorienterte 
miljøforståelsen, der det forventes at produsenten skal få ansvar for hvordan 
egne produkter kasseres - for eksempel ved at produsenten blir pålagt å 
gjennomføre ordninger som sikrer resirkulering eller gjenbruk av 
produktene.  

Effekten av overgangen fra en produksjons- til en produktorientert 
miljøforståelse trenger imidlertid ikke medføre store endringer i retning av 
en mer bærekraftig utvikling (Remmen 1999). Dette poenget kan vi 
illustrere ved å se på transport som eksempel. Mens en produksjonsorientert 
miljøpolitikk befatter seg med å redusere utslippene fra bilfabrikken, vil en 
produktorientert miljøpolitikk blant annet befatte seg med hvilke materialer 
bilen er sammensatt av og utslipp fra hver enkelt bil. De strukturelle, 
økonomiske og sosiale forholdene som styrer omfanget av bilbruken blir 
imidlertid ikke fanget opp i en slik forståelse6. Gitt at bærekraftmålet fordrer 
at også spørsmålet om forbruksvolumet målt i fysiske-materielle enheter må 
på dagsorden: hvor rimelig er det da å forvente at en miljøpolitisk forståelse 
som tar utgangspunkt i produksjonssiden – enten man fokuserer på 
produksjonsprosesser eller produkter – skal kunne gi grunnlag for vesentlige 
bidrag i en bærekraftig retning? Hvis vi unnlater å problematisere 
spørsmålet om økonomisk vekst og forbruksvolum, kan vi ende opp i et nytt 
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paradoks, som bare er en videreføring av det paradokset vi finner innenfor 
en avgrenset produksjonsorientert miljøforståelse: Vi kan få en 
”miljøvennlig” produksjon av ”miljøvennlige” produkter, som likevel leder 
til et ”ikke-miljøvennlig” forbruk – fordi forbruket målt i fysiske enheter i 
sum er for stort i forhold til naturens tåleevne når det gjelder uttak av 
ressurser eller resipientevne, eller fordi den globale fordelingen av forbruket 
ikke samsvarer med ønsket om en mer rettferdig fordeling globalt. 

På slutten av 1980-tallet fikk vi internasjonalt framveksten av det som etter 
hvert fikk karakter av å være en internasjonal bevegelse: ”green 
consumerism”. Dette er en forbrukerorientert tilnærming til 
miljøproblematikken med klare historiske røtter til amerikanske 
forbrukerbevegelser og forbrukerorganisasjoner. Den britiske 
bestselgerboka ”The Green Consumer Guide” fra 1988 markerer en 
internasjonal start på denne bevegelsen, der fokus hovedsakelig rettes mot 
endring av sammensetningen av forbruket med forbrukeren som pådriver i 
en slik utvikling. Det er imidlertid heller ikke her gitt at de praktiske 
konsekvensene av denne endringen i miljøpolitisk forståelse innebærer 
vesentlig bidrag til en bærekraftig utvikling. I begge tilfeller er det en felles 
forestilling om det “grønne forbruket” som ligger til grunn; som igjen er et 
konkret uttrykk for idéen om bærekraftig økonomisk vekst. Det bygger på 
antagelsen om å substituere miljøbelastende varer og tjenester med såkalte 
miljøvennlige varer og tjenester. Det bygger også på idéen om forbrukerens 
(individer eller institusjoner) frie valg på et fritt marked. Hvis forbrukere får 
rett informasjon om varers og tjenesters miljøbelastning vil markedet, via 
forbrukerpress, snu i en mindre miljøbelastende retning. Man har stor tillit 
til den teknologiske utvikling, til markedets dreining mot “miljøvennlige” 
produkter og tjenester og til forbrukerens evne og mulighet til å endre 
livsstil. Tendensen er her at en “miljøprofil” tilpasses det eksisterende 
samfunnets strukturer. Man stiller seg ukritisk til forbrukets omfang og 
skjeve fordeling, med andre ord ukritisk til den økonomiske 
vekstideologien. Samfunnskritiske element uteblir fordi man ikke ser 
strukturelle forhold som årsaker til miljøproblemene (Nynäs 1994). Selv om 
det kan argumenteres for at heller ikke ”green consumerism” som 
miljøforståelse kan gi grunnlag for mer radikale endringer i samfunnet i 
retning av en bærekraftig utvikling, markerer framveksten av ”green 
consumerism” likevel en prinsipielt viktig overgang: fokus flyttes fra 
produsenten til forbrukeren. Dette skiftet peker også i retning av et nytt 
skifte, som synes å ha et større potensiale når det gjelder å skape grunnlag 
for viktige endringer i en bærekraftig retning; overgangen til en 
miljøforståelse som fokuserer på selve forbruket. 

Mens miljøproblemene knyttet til produksjonsprosessene i enkelte tilfeller 
faktisk kan framstå som løst – i alle fall at det er teknisk mulig å anvise 
konkrete løsninger på problemene - sitter vi igjen med betydelige og 
prinsipielt sett langt vanskeligere utfordringer knyttet til selve forbruket. 
Spørsmålet om forbruk i seg selv som del av miljøproblematikken er i liten 
eller ingen grad berørt i Verdenskommisjonens rapport, men er forsøkt 
vektlagt i arbeidet med oppfølgingen av Verdenskommisjonens rapport. I 
Agenda 21 står det blant annet (§ 4.2): 
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”Fattigdom og degradering av miljøet er nært beslektet. Mens 
fattigdom bidrar til bestemte former for miljøbelastning, er 
hovedårsaken til det vedvarende forfallet av det globale miljøet det 
ikke-bærekraftige mønsteret i forbruk og produksjon, særlig i de 
industrialiserte landene. Dette mønsteret gir grunn til alvorlig 
bekymring. Det forverrer fattigdom og skaper økt ubalanse”.  

I det vi kan betegne som en forbruksorientert miljøforståelse er det 
omfanget og sammensetningen av sluttforbruket – ikke produktene i seg 
selv – som er i fokus. Nå er det ikke nødvendigvis produsenten som er i 
fokus ved utforming av miljøpolitiske tiltak. Det synes for eksempel lite 
rimelig å søke samarbeid med en produsent om å utvikle tiltak for å redusere 
produksjonen av det produktet den aktuelle produsenten leverer. Isteden er 
det tiltak som påvirker etterspørselen som fremmes, enten gjennom 
informasjonstiltak (for eksempel miljømerking), reguleringer eller avgifter. 
Det er summen av forbruket som i denne sammenhengen framstår som 
problematisk. De avgjørende spørsmålene er hvems forbruk som skal 
endres, og hva endringen skal bestå i? Det synes rimelig å påstå at 
etablering av en forbruksorientert miljøforståelse vil være avgjørende om vi 
skal ha håp om å snu utviklingen i bærekraftig retning. Dette har også vært 
en viktig forutsetning innebygget i prosjektene som har inngått i mitt 
doktorgradsarbeid, klarest uttrykt i det siste prosjektet - Hindringsprosjektet 
- der drøftingen av begrepet bærekraftig produksjon og forbruk var et 
sentralt tema (Aall mfl. 1998).  

1.4 Bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21 som ”ny” eller 
”gammel” miljøpolitikk? 

En endret miljøforståelse vil normalt også gi seg utslag i endringer i 
miljøpolitikken. Det har vært viktig for meg å drøfte endringer 
internasjonalt som et nødvendig bakteppe for å tolke og forstå det som måtte 
vise seg av endringer også i den kommunale miljøpolitikken. Et sentralt 
tema i mine prosjekter – og det sentrale i problemstillingene for min 
avhandling – har vært spørsmålet om hva som er forskjellen mellom en 
tradisjonell miljøvernpolitikk og bærekraftig utvikling og LA21. I dette 
kapittelet vil jeg derfor drøfte bærekraftig utvikling og LA21 ut fra den 
faglige diskusjonen internasjonalt om hvordan vi kan forstå disse begrepene 
supplert med min egen fortolkning av tekstene i Verdenskommisjonens 
rapport og Agenda 21. 

Bærekraftig utvikling 

Det nye i overgangen fra miljøvern til bærekraftig utvikling knytter seg til 
spørsmålet om hva som ligger i betegnelsen ”bærekraft” og konsekvensene 
av å koble sammen begrepene ”bærekraft” og ”utvikling” (Lafferty og 
Langhelle 1995, Høyer og Aall 1997). Bærekraftbegrepet har sine historiske 
røtter i tysk forstvitenskap, men fikk gjennom sin tilknytning til 
systemøkologi etter hvert betydning i en bredere miljøpolitisk sammenheng 
(O'Riordan 1993, Høyer og Aall 1997). Dixon og Fallon (1989) identifiserer 
en historisk utvikling med tre ulike betydninger av bærekraft i en 
miljøpolitisk sammenheng: 
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 Bærekraft utelukkende som et fysisk konsept knyttet til forvaltning av en 
enkelt nasjonal ressurs (for eksempel fiskeriressurser eller 
skogressurser). 

 Bærekraft som et bredere fysisk-biologisk konsept knyttet til forståelse 
av populasjonsdynamikk for en art eller samspill mellom arter og de 
fysiske omgivelsene innen et økosystemer (for eksempel konsekvenser i 
forhold til det biologiske mangfoldet av å høste en gitt ressurs). 

 Bærekraft som et fysisk-biologisk-sosialt konsept, der forestillingen om 
”bærekraft” overføres til forholdet mellom natur, menneske og samfunn. 

Verdenskommisjonens rapport er det første politisk sanksjonerte forsøket 
internasjonalt på å utdype betydningen av bærekraft som et fysisk-biologisk-
sosialt konsept gjennom lanseringen av bærekraftig utvikling som et 
normativt begrep for både å beskrive og påvirke globale forhold (Lafferty 
og Langhelle 1995). Rapporten definerer bærekraftig utvikling på følgende 
måte (Verdenskommisjonen 1987, s. 42): 

”Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov. Den omfatter to nøkkelmomenter7: 

 det å dekke behov, spesielt grunnbehovene til verdens fattige, som 
bør gis første prioritet 

 idéen om begrensningene som dagens teknologi og sosiale 
organisering legger på miljøets muligheter til å imøtekomme 
dagens og framtidens behov"  

Lafferty og Langhelle (1995, s.313) framhever at debatten om 
Verdenskommisjonens rapport først og fremst ”dreier seg om hva 
(bærekraft) målet egentlig innebærer, og hvordan målet best kan nås”. 
Verdenskommisjonens rapport gir imidlertid selv åpning for høyst ulike og i 
prinsippet motstridende tolkninger av bærekraftbegrepet (Mähler 1990). Det 
å forstå og fortolke bærekraftmålsettingen er derfor en del av oppfølgingen 
av Verdenskommisjonens rapport, og ikke en prosess som kan endelig 
”lukkes” eller avsluttes (Høyer og Aall 1997). Til tross for faglig og politisk 
uenighet om de praktiske konsekvensene av en bærekraftorientert politikk er 
det likevel rimelig å hevde at det er en bred konsensus internasjonalt om 
enkelte grunnleggende nøkkelkarakteristika ved målet om en bærekraftig 
utvikling (Lafferty og Langhelle 1995, Høyer og Aall 1997, Høyer 1997): 

 Økologisk bærekraft. Anvendelse av prinsippene om naturens tålegrense 
og føre-var, og kriterier knyttet til tid (langsiktighet) og rom 
(sammenhengen mellom globalt, nasjonalt, lokalt) når det gjelder 
forvaltning av økosystemer. 

 Utviklingsorientering. Prioritere det å tilfredsstille menneskets 
grunnleggende behov. 

 Generasjonsrettferdighet. Forestillingen om en rettferdig fordeling av 
goder og byrder i tid, dvs mellom ulike generasjoner. 
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 Global rettferdighet. Forestillingen om en rettferdig fordeling av goder 
og byrder i rom, med spesiell vekt på forholdet mellom fattige og rike 
land i verden. 

Lafferty og Langhelle (1995) peker på flere grunner til å ta på alvor 
bærekraftig utvikling som overordnet mål for samfunnsutviklingen. Den 
internasjonale politiske oppslutningen om bærekraftbegrepet er i en 
historisk sammenheng enestående, symbolisert ved at 177 nasjoner i 1992 
undertegnet Rio-erklæringen og sluttet seg til FNs handlingsplan for en 
bærekraftig utvikling: Agenda 21. Bærekraftbegrepet har tilsynelatende 
også en stor etisk legitimitet, ved at begrepet kan støtte seg til to tradisjonelt 
sett motstridende etiske retninger: Begrepet får en høy grad av ”realisme” 
gjennom sin vitenskapelige basis i det økologiske perspektivet på 
bærekreftbegrepet, der forestillingen om naturens tålegrense er et sentralt 
element. Samtidig representerer fordelingsperspektivet en ”konsensualisme” 
ved at disse perspektivene er basert på konsensus i demokratisk-politiske 
beslutningsprosesser (Op. cit).  

Det er likevel berettiget å peke på det manglende samsvaret mellom den 
tilsynelatende store tilslutningen til bærekraftmålet og en på mange måter 
ikke-bærekraftig global utvikling siden framleggingen av 
Verdenskommisjonens rapport. En politikk for en bærekraftig utvikling som 
skal unngå å bli en ren symbolpolitikk, bør derfor søke stadig å fornye 
tilslutningen til bærekraftmålet og forsøke å vise de praktiske 
konsekvensene innenfor ulike politikkområder av et slikt mål. En slik 
”fornyelsesprosess” ligger også innebygget i Agenda 21, ved at landene som 
i 1992 sluttet seg til Agenda 21 forpliktet seg til med jevne mellomrom å 
oppsummere status i arbeidet for dermed nettopp å sikre en fornyet 
tilslutning til bærekraftmålet. Sist dette skjedde var i 1997 under en egen 
spesialsesjon i FN – det såkalte ”Rio + 5” møtet. Neste sesjon – ”Rio + 10” 
– finner sted i 2002. 

Bærekraftig utvikling blir ofte feilaktig ensidig knyttet til spørsmålet om 
naturens tålegrense. Riktignok presiserer kommisjonen at kravet om å 
opprettholde natursystemene – eller den såkalte ”økologiske bærekraften” – 
må forstås som en nødvendig forutsetning og en begrensning i forholde til 
utviklingsdelen av målet om en bærekraftig utvikling (Verdenskommisjonen 
1987, s. 42). Det som imidlertid ofte glemmes er at Verdenskommisjonen 
tar utgangspunkt i mennesket; ikke miljøet (Lafferty og Langhelle 1995, 
Høyer 1997). De tre nøkkelkarakteristika som etterfølger ”økologisk 
bærekraft” knytter seg til leddet ”utvikling” - ofte betegnet som den 
”sosiale” bærekraften – og dreier seg om behovsdekking og 
rettferdighetsbetraktninger. Kommisjonens rapport understreker sterkt at 
den sosial bærekraft er et nødvendig supplement til den økologiske 
bærekraften, og at disse sammen utgjør målet om en bærekraftig utvikling. 
Like fullt påpeker rapporten at økologisk bærekraft ligger som et minstekrav 
i definisjon av en bærekraftig utvikling (Verdenskommisjonen 1987, s. 43). 

Det er spørsmålene om global rettferdighet og sammenhengen mellom 
bærekraftmålet og økonomisk vekst som har vist seg å være de mest 
kontroversielle når man har forsøkt å avlede de praktisk konsekvensene av å 
legge målet om en bærekraftig utvikling til grunn for politikkutforming 
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(Lele 1991, Lafferty og Langhelle 1995, Høyer 1997, Aall 2000c). 
Spørsmålet om global rettferdighet knyttet til overføringer av teknologi og 
økonomi fra den rike til den fattige del av verden var også en av de mest 
kritiske problemstillingene under oppsummeringen av oppfølgingen av 
Agenda 21 under ”Rio +5” i 1997 (Nyborg 1997). Det er derfor ikke uventet 
at flere har argumentert for at spørsmålet om global rettferdighet bør 
utelates fra bærekraftmålet. I artikkelen ”En global rettferdighet” er 
moralfilosofen Jon Wetlesen (1995) skeptisk til hvorvidt 
bærekraftmålsettingen makter å bære fram spørsmålet om en mer rettferdig 
global fordeling. Wetlesen peker på at hvis et moralsk argument om global 
rettferdighet skal være gyldig forutsetter det overlappende enighet nasjonalt 
og internasjonalt. Wetlesen peker på at tilhengerer av en radikal teori om 
global rettferdighet i det minste må utvise det han betegner som ”en viss 
forsiktighet”, samtidig som han avslutter sin drøfting av dette spørsmålet 
med følgende refleksjon (Op. cit, s. 57):  

”Kanskje de (som er tilhengere av en radikal rettferdighetsteori) har 
rett. Kanskje de hører til fortroppen i utviklingen av en bærekraftig 
moralsk bevissthet?”. 

Vektlegging av hensynet til global rettferdighet er også kontroversielt i en 
mer avgrenset ”økologisk” forstand, ved at globale 
rettferdighetsbetraktninger vil kunne føre til at det miljøpolitiske 
ambisjonsnivået i de rike land på mange områder vil bli forsterket. 
Diskusjonen i Verdenskommisjonens rapport om behovet for en halvering 
av energiforbruket per innbygger i de rike landene kombinert med 30 
prosent økning i de fattige land kan bare forstås ut fra en begrunnelse om å 
ta hensyn til global rettferdig (Verdenskommisjonen 1987, s. 130-131). 
Første generasjons internasjonale miljøvernavtaler om begrensninger i 
grenseoverskridende utslipp har i hovedsak omfattet land i den 
industrialiserte verden, mens den nye generasjon miljøvernavtaler som retter 
seg inn mot utslipp med globale konsekvenser (gasser som påvirker 
ozonlaget og det globale klimaet) forutsetter en oppslutning fra samtlige 
land. Spørsmålet om byrdefordeling når det gjelder begrensninger på utslipp 
knyttet opp til ulikt velstandsnivå har også vist seg å være særlig vanskelig å 
håndtere. 

Spørsmålene om overføring av økonomi og teknologi fra den rike til den 
fattige del av verden, og en globalt rettferdig fordeling av byrder når det 
gjelder oppfølging av internasjonale miljøvernavtaler, er på mange måter en 
konkret og håndgripelig diskusjon. Under denne diskusjonen ligger 
imidlertid et mer komplekst og mindre konkret, men like fullt viktig tema: 
spørsmålet om sammenhengen mellom målet om en bærekraftig utvikling 
og økonomisk vekst. På 1960- og 1970-tallet var dette spørsmålet gjenstand 
for stor diskusjon, og flere bidragsytere i debatten påpekte at målet om 
økonomisk vekst framsto som selve drivkraften bak de stadig økende 
miljøproblemene (Mishan 1969, 1977, Georgescu-Roegen 1971). 
Verdenskommisjonens rapporten angir imidlertid et behov for fortsatt 
økonomisk vekst for å løse miljø- og utviklingsproblemene 
(Verdenskommisjonen 1987, s. 72, min understreking): 
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”Hvis økonomiske, sosiale og miljømessige katastrofer skal kunne 
unngås i en stor del av utviklingslandene, må det skapes nytt liv i den 
økonomiske veksten i verden8”. 

Det er viktig å legge merke til at Verdenskommisjonen lanserer vekst i den 
rike del av verden som et nødvendig virkemiddel for å realisere 
bærekraftmålet, både det som gjelder den økologiske og sosiale bærekraften. 
Vekst i den rike del av verden er med andre ord ikke et mål i seg selv 
(Langhelle 1998). Mange har likevel kritisert Verdenskommisjonens rapport 
ut fra rapportens syn på økonomisk vekst og dens forsøk på å fremme en 
”vekst med vern” ideologi (Colby 1990, Lele 1991, Goodland mfl. 1991, 
Turner 1993). Sosialøkonomene Haavelmo og Hansen karakteriserer 
kommisjonens utviklingsmål som (i: Goodland mfl. 1991, s.27): 

”...å løfte de fattige til de rikes nivå og skape grobunn i den fattige del 
av verden for forbruk og investering etter mønster fra dagens indust-
rialiserte land”.  

Denne politikken sies å hvile på forutsetningen om at det ikke finnes grenser 
for materiell vekst. Forfatterne kritiserer en slik forutsetning og 
argumenterer med at grunnleggende fysiske, kjemiske og biologiske system 
vil sette grenser for produksjon og forbruk; det vil si den langsiktige globale 
økonomiske vekst som kommisjonen forutsetter. Grunnet disse grenser er de 
tradisjonelle mål for økonomisk vekst, blant annet økning i brutto 
nasjonalprodukt, i følge Haavelmo og Hansen (Op. cit, s. 28):  

“...uforenlig med ivaretakelse av miljøaspektene ved bærekraftig 
utvikling”.  

Til tross for at Verdenskommisjonens rapport ikke tar et fullt oppgjør med 
en rådende vekst-med-vern ideologi, peker flere forfattere på at 
bærekraftmålet og den politikken som kan utledes av Verdenskommisjonens 
rapport og Agenda 21 har et potensiale til reelt sett å representere noe ”nytt” 
i miljøpolitikken, en oppfatning jeg deler (Dixon and Fallon 1989, Hajer 
1995, Høyer 1997a, Langhelle 1999). Langhelle trekker fram spørsmålet om 
”grenser for vekst”, og viser til at Verdenskommisjonens rapport kan tas til 
inntekt for synet om at det fins absolutte fysiske begrensninger for vekst9. 

I Figur 2 har jeg skilt mellom tre akser i en miljøpolitisk forståelse: en 
innholdsmessig akse, en akse som gjelder valg av overordnet 
løsningsstrategi, og en akse som gjelder tiltaksprofil. Langs den aksen som 
omhandler det politiske innholdet har jeg plassert diskusjonen om ”vekst 
med vern” gir rom for en tilstrekkelig endring av samfunnet, eller om miljø- 
og utviklingsproblemene også fordrer at vi retter et kritisk blikk på selve 
idéen om økonomisk vekst. For valg av strategi for å oppnå den ønskede 
endringen kan vi skille mellom fokus på individet eller den enkelte private 
virksomhet sin mulighet til å påvirke utviklingen, og fokus på endring av 
organisatoriske og fysiske strukturer i samfunnet. Videre har jeg skilt 
mellom en forebyggende og reparerende miljøpolitikk. Et viktig poeng med 
modellen er å vise at de to prosessuelle dimensjonene som gjelder valg av 
løsningsstrategi og tiltaksprofil kan tenkes å inngå i høyst ulike 
innholdsmessige sammenhenger. Innenfor den norske miljødebatten finner 
vi klare eksempler på alle de posisjonene som er illustrert i figuren under.  
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Figur 2 Tre dimensjoner for utforming av en bærekraftorientert 
miljøpolitikk 

De to ulike posisjonene i synet på økonomisk vekst sammenfatter i stor grad 
de ideologiske og politiske hovedskillelinjene i miljødebatten. Det er 
samtidig viktig å peke på at det er en indre sammenheng mellom noen av de 
ulike posisjonene som er illustrert i figuren over. Gitt at man oppfatter at 
målet om en bærekraftig utvikling er forenlig med målet om fortsatt 
økonomisk vekst, så framstår det som mindre viktig å fokusere på behovet 
for å endre strukturelle forhold. Da framstår en individorientert strategi med 
større sannsynlighet som en tilstrekkelig strategi. Motsatt synes det rimelig å 
forutsette at en politikk som skal sørge for en strengere styring med – 
eventuelt også redusere – den økonomiske veksten, i langt større grad må 
fokusere på strukturelle forhold. Tilsvarende kan en ensidig fokus på en 
reparerende miljøpolitikk vanskelig forenes med en vekstkritikk, i den 
forstand at en slik tiltaksprofil ikke vil gi en tilstrekkelig virkningsfull 
miljøpolitikk. Samlet gir dette en skjevhet i modellen, der det ene 
ytterpunktet er en ”grunn” miljøpolitikk med en ”vekst med vern” ideologi 
som fokuserer på individorienterte reparerende tiltak. Det andre ytterpunktet 
er en ”dyp” vekstkritisk miljøpolitikk med vekt på strukturelt orienterte 
forebyggende tiltak. Tendensen synes å være at problembeskrivelse i mange 
sammenhenger samsvarer med en ”dyp” forståelse av bærekraftmålet, mens 
konkrete tiltak framstår som del av en ”grunn” forståelse. 

Lokal Agenda 21 

Verdenskommisjonens rapport sier lite om hvilken rolle de lokale 
myndigheter skal ha i arbeidet med å realisere en bærekraftig utvikling, ut 
over å lansere slagordet “Tenke globalt og handle lokalt”. Offentlighet og 
folkelig deltakelse er berørt i Verdenskommisjonens rapport, men 
hovedvekten er lagt på statlige og mellomstatlige initiativ gjennom 
internasjonale organisasjoner. Rollen til kommuner er bare omtalt i ett 
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avsnitt i hele rapporten, og da tilsynelatende med perspektivet at 
kommunene først og fremst skal forholde seg til de lokale miljøproblemene 
(Verdenskommisjonen 1987, s. 55, min understreking): 

“Det som trengs mest er at befolkningen har kunnskap og vilje til 
oppfølging, hvilket innebærer at befolkningen får delta i beslutningene 
som vil påvirke miljøet. Dette oppnås best ved å desentralisere 
styringen av ressursene lokalbefolkningen er avhengig av, og gi 
befolkningen et reelt ord med i laget i hvordan disse ressursene 
brukes. Det vil også være nødvendig å fremme borgerinitiativer, gi 
grasrotorganisasjonene større makt og styrke lokaldemokratiet”.  

Agenda 21 er lansert som FNs handlingsplan for en bærekraftig utvikling, 
og refererer dermed til Verdenskommisjonens rapport og de anbefalinger 
som er gitt der (Lafferty og Langhelle 1995). I innledningen til Agenda 21 
konstateres det at problemene med økt fattigdom, helseproblemer og fortsatt 
svekning av jordas økosystem ikke kan løses alene gjennom nasjonal 
innsats. En global oppslutning om tiltak for iverksetting av en bærekraftig 
utvikling blir beskrevet som en absolutt forutsetning. Etter en gjennomgang 
av de utfordringer verdenssamfunnet står overfor, gir Agenda 21 en 
gjennomgang av ulike samfunnsgruppers rolle i arbeidet med å skape en 
bærekraftig utvikling. I kapittel 28 beskrives så de lokale myndighetenes 
rolle, der det innledes med å forklare at grunnlaget for kapitlet ligger i den 
store betydningen lokale myndigheter har for gjennomføringen av hele 
Agendaen. Denne vektleggingen av de lokale myndigheters rolle er noe helt 
nytt innenfor FN-systemet, og kom med blant annet som følge av aktiv 
lobbyvirksomhet fra the International Union of Local Environmental 
Initiatives (ICLEI) (Hams 1994, Tuxworth 1996). 

Kapittel 28 gir i seg selv ingen utfyllende beskrivelse av hva innholdet i en 
kommunal politikk for en bærekraftig utvikling bør være (den er bare på 3 
av i alt 700 sider i Agenda 21 dokumentet). I stedet henvises det til hoved-
teksten, slik at lokale myndigheter i prinsippet blir stilt overfor de samme 
utfordringer og de samme krav som nasjonale myndigheter. Det som faktisk 
omtales i kapittel 28 er en anbefalt metode for hvordan lokale myndigheter 
skal arbeide med bærekraftig utvikling (oversatt i Lafferty mfl. 1998): 

1. Innen 1996 bør de fleste lokale myndigheter i hvert land ha igangsatt en 
konsultasjonsprosess med sine befolkninger og oppnådd en konsensus 
om “en Lokal Agenda 21” for lokalsamfunnet;  

2. Innen 1993 bør det internasjonale samfunnet ha satt igang en 
konsultasjonsprosess for å øke samarbeidet mellom lokale myndigheter;  

3. Innen 1994 bør representanter fra fellesorganisasjoner for byer og andre 
lokale myndigheter ha økt samarbeids- og koordineringstakten for bedre 
å kunne utveksle informasjon og erfaringer mellom lokale myndigheter. 

4. Alle lokale myndigheter i hvert land bør oppmuntres til å innføre og 
overvåke programmer som har til hensikt å sikre at kvinner og ungdom 
er representert i beslutnings-, planleggings- og 
implementeringsprosesser. 
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Det vi kan lære fra mål (1) er at kapittel 28 er rettet mot lokale myndigheter 
(og ikke nasjonale regjeringer på den ene siden eller lokalsamfunn); at det 
dreier seg om en konsultasjonsprosess med konsensus som mål; og at 
prosessen peker i retning av en bestemt type resultat: en “Lokal Agenda 21”. 
Ordlyden i mål (2), (3) og (4) indikerer at dette er tilleggsmål ment for å 
bygge opp under realiseringen av mål (1) (Lafferty mfl. 1998, Lafferty and 
Eckerberg 1998). Videre i kapittelet framgår det at konsultasjonen skal 
fungere som en form for “kvalitetssikring” og felles læring, slik at den 
endelige strategien reflekterer både en økt bevissthet om bærekraftig 
utvikling og en pragmatisk forankring i folks hverdag10. Målet er å forene 
de overordnede målsetninger fra Agenda 21 med lokalsamfunnets egenart, 
slik at både den lokale “politiske kulturen” og styringsinstrumentene bringes 
mer på linje med intensjonene vedtatt under UNCED-konferansen. 

Kapittel 28 tilskriver medvirkning en kombinasjon av pedagogiske og 
instrumentelle funksjoner. Ved først å skille mellom medvirkning fra 
vanlige medborgere og representanter for organisasjonene, opererer kapittel 
28 med en blanding av mer tradisjonelle “en-mann/en-stemme” perspektiver 
med mer moderne korporative perspektiver. Man forutsetter et engasjement 
som både individuell medborger og medlem av en eller flere grupperinger. 
Tanken som her legges i bunn er at bærekraftig utvikling krever rasjonelle 
overveielser og beslutninger der våre interesser som individuelle aktører kan 
(og vil) komme i konflikt med våre interesser som medlem av diverse 
kollektiver. De mer helhetlige og sektorovergripende sider ved idealet om 
bærekraftig utvikling tvinger oss til å “anstendiggjøre” våre valg mellom 
private ønsker og kryssende gruppeinteresser (Lafferty mfl. 1998). 

Vel så viktig er imidlertid den instrumentelle siden ved korporativ 
medvirkning. Også her går tanken mer i retning av å finne ut hvordan 
gruppen kan tjene fellesskapet, istedenfor å tjene av fellesskapet. 
Konsultasjonsprosessen som de lokale myndighetene skal trekke igang har 
til hensikt å gi offentligheten bedre innsikt i hvordan miljøproblemer 
oppstår i krysspresset mellom forskjellige gruppeinteresser, men den skal 
også gi gruppene en bedre forståelse for hvorfor problemene må løses i 
fellesskap. Det blir de lokale myndighetenes oppgave å identifisere og 
fokusere de viktigste problemene i hvert lokalsamfunn, for så i neste 
omgang å bringe sammen de mest berørte og mest ansvarlige parter med det 
formål å finne fram til fellesløsninger. Det er denne ideen om kooperativ 
handling mellom berørte og ansvarlige grupper som kan vise seg å være 
LA21s mest virkningsfulle instrument. En bærekraftig utvikling krever en 
annen form for helhetlig rasjonalitet og samarbeid enn den som hittil har 
“tjent” industrisamfunnet (Op. cit)11.  

Som en oppsummering av Agenda 21s tekster og kriterier utviklet av ICLEI 
(1997)12 i forbindelse med en internasjonal kartlegging av LA21-arbeidet i 
forkant av ”Rio + 5”, kan vi sammenfatte følgende fire karakteristika som 
minimumsstandarder for en “Lokal Agenda 21” (Lafferty mfl. 1998, 
Lafferty and Eckerberg 1998): 

1. en langsiktig strategisk plan for bærekraftig utvikling i et bestemt 
lokalsamfunn, der planens hensikt er å tilpasse Agenda 21 til 
lokalsamfunnets egenart 
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2. planens innhold utarbeides gjennom en vedvarende konsultasjonsprosess 
mellom lokale myndigheter, lokalsamfunnets innbyggere og 
representanter fra lokale organisasjonsrepresentanter 

3. planen har som mål å integrere økonomiske, sosiale og miljømessige 
hensyn, og skal utvikles og gjennomføres på tvers av eksisterende 
sektorer 

4. planen skal ha innvirkning på offentlige prioriteringer og valg av 
styringsinstrumenter 

Det er viktig å legge merke til presisering av LA21 som ”en plan”, en 
tolkningen som er i tråd med den semantiske intensjonen i både UNCED-
dokumentene og oppfølgingsvirksomhet til UNCSD og ICLEI.  

Sommeren 1997 oppsummerte FN arbeidet med oppfølging av Agenda 21 
under en egen spesialsesjon: ”Rio + 5”. En av konklusjonene var at det 
hadde vært få substansielle framskritt siden Rio-konferansen i 1992. Særlig 
hard var kritikken fra utviklingslandene av et utilstrekkelig nivå i overføring 
av kapital og teknologi fra de rike landene (Nyborg 1997). Det som likevel 
var å spore av framgang knyttet seg særlig til Agenda 21-arbeidet lokalt 
(www.un.org/dpUNCSD/earthsummit): 

”The efforts of local authorities are making Agenda 21 and the pursuit 
of sustainable development a reality at the local level through the 
implementation of ’Local Agenda 21’ and other sustainable 
development programmes…”. 

Spørsmålet om hvordan vi kan forstå de prosessuelle LA21-utfordringene 
har stått sentralt i debatten omkring LA21. Agenda 21 markerer to 
posisjoner med hensyn til den politiske prosessen: (1) medvirkning, og (2) 
offentlig styring. Det er avgjørende å oversette disse markeringene til en 
nasjonal sammenheng. Det synes mest rimelig at medvirkning først og 
fremst må tolkes som en markering i forhold til land i den tredje verden og 
det tidligere Øst-Europa som ikke har et fullt utviklede demokratisk 
styresett. I en slik sammenheng kan både oppfordringen om å utarbeide en 
LA21 i seg selv, og anbefalingen om å bruk av medvirkning som metode i 
LA21-arbeidet, bli et sterkt og radikalt virkemiddel for å fremme en 
nasjonal demokratiseringsprosess – ut over å bidra i en miljøpolitisk 
sammenheng13. Det er imidlertid gode grunner for å hevde at de 
prosessuelle utfordringene LA21 reiser overfor vestlige demokratier som 
Norge i større grad bør knyttes til spørsmålet om offentlig styring. I mange 
vestlege land har det vært en stadig utvikling i retning av å flytte makt ut av 
den politiske sfæren og over i markedet. Det synes rimelig å tolke Agenda 
21 som en markering av behovet for et tilstrekkelig nivå på offentlig styring 
om vi skal klare å snu utviklingen i en bærekraftig retning. Denne 
tolkningen kan underbygges ved å vise til at Agenda 21 i seg selv er nettopp 
et offentlig styringsinstrument med alle de karakteristika som kan knyttes til 
offentlig planlegging: en prosess som har ledet fram til et dokument med 
formulering av mål, strategier, tiltak og fordeling av ansvar; og i neste 
omgang etablering av en institusjon og prosedyrer for å overvåke 
iverksettingen av den samme planen.  
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Diskusjonen over gir grunnlag for å hevde at bærekraftmålet kan oppfattes 
som det første skrittet i å inkorporere en grunnleggende ny miljøforståelse i 
miljøpolitikken. Det er rimelig å forvente et tilsvarende bilde nasjonalt og 
lokalt som det vi finner internasjonalt: en tilsynelatende konsensus omkring 
den overordnede fortolkningen av bærekraftmålsettingen, men kontroverser 
når det gjelder iverksetting av bærekraftmålet. Det er videre rimelig å 
forvente at kontroversene særlig vil gjelde spørsmål knyttet til konflikter 
mellom bærekraftmålet og målet om økonomisk vekst; og i noen grad også 
når spørsmålet gjelder hvilket ansvar man lokalt er villig til å påta seg for å 
bidra til en mer rettferdig fordeling av goder og byrder globalt. Sentral i mitt 
doktorgradsarbeid har vært om det er mulige å finne eksempler på at man 
lokalt har grepet fatt i de kontroversielle sidene ved bærekraftmålsettingen. 

1.5 Kommunen og arbeidet for en bærekraftig utvikling – 
muligheter og begrensninger 

Kommunen inngår i en kopleks styringsmessig  sammenheng, og det kan 
reises berettiget tvil om hvorvidt kommunen har en vesentlig rolle å spille i 
forhold til de spesifikt globale miljøutfordringene som beskrives i 
Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21. Anbefalingene overfor lokale 
myndigheter i Agenda 21 utfordrer tradisjonelle forestillinger om 
kommunalt ansvarsområde og kommunal påvirkningskraft. Dette gjelder 
spørsmålet om både det politiske og strukturelle handlingsrommet for den 
kommunale miljøpolitikken. Det avgjørende spørsmålet er hvor stor 
innflytelse kommunene har over de prosesser som er sentrale for en 
bærekraftig utvikling; hvor store endringer kan en kommune faktisk få til i 
bærekraftig retning? For å kunne svare på et slikt spørsmål må vi ha en mer 
detaljert forståelse av begrepet ”endring” relatert til en kommunal 
miljøpolitisk sammenheng og hvilke prosesser som kan medføre endring. 

LA21 som lokalpolitisk styringsmessig utfordring 

Kapittel 28 i Agenda 21 utfordrer lokale myndigheter på fire områder 
(Lafferty mfl. 1998): (1) Fokusering på de globale miljø- og 
utviklingsproblemene; (2) kobling av en lokal miljøpolitikk til 
internasjonale miljøpolitiske prosesser; (3) markering av nødvendigheten av 
offentlig planlegging – en Lokal Agenda 21 - i arbeidet for en bærekraftig 
utvikling; og (4) anbefaling om medvirkning gjennom konsultasjon som 
virkemiddel i den lokale planleggingen. Dette er utfordringer som 
representerer nye perspektiver på flere områder i forhold til den kommunale 
miljøpolitikken. Agenda 21 – som i seg selv må forstås som en ”plan” – 
inneholder en viktig markering av offentlig planlegging som er særlig viktig 
i forhold til nasjoner der offentlig planlegging er lite utviklet eller er på 
vikende front i forhold til en markedsliberalistisk styringsideologi. 
Vektleggingen av medvirkning i form av at lokale myndigheter skal 
stimulere til en lokal konsultasjonsprosess synes på sin side mest relevant i 
forhold til nasjoner med et svakt utviklet lokaldemokrati. De globale miljø- 
og utviklingsproblemene er miljøtema som i de fleste tilfeller representerer 
en helt ny type utfordring for lokale myndigheter som tradisjonelt har 
fokusert mest på utpregede lokale miljøutfordringer (Naustdalslid 1992). 
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LA21 er forankret i en ny form for ”myk-juridisk” variant av internasjonale 
miljøvernavtaler basert på en moralsk-politisk form for binding. Nytt i 
forhold til tidligere internasjonale miljøvernavtaler er også den rollen lokale 
myndigheter tildeles gjennom kapittel 28 i Agenda 21, både når det gjelder 
iverksetting av de mål og tiltak som blir foreslått og som en selvstendig 
arena for relativisering av de samme mål. Dette gjør at denne formen for 
globalt orientert kommunal miljøpolitikk får en egen ”ekstern” karakter som 
gjør at vi ikke fullt ut kan bygge på tradisjonell kunnskap og teorier om 
kommunal policy implementering når vi skal beskrive og forstå LA21-
prosesser14 (Lafferty 1999b).  

Kommunens plass i et mangfoldig styringsmessig nettverk 

Kommunen inngår i det vi kan kalle et styringsmessig nettverk (jfr figuren 
under) som dels gir politiske og strukturelle betingelser for utforming og 
iverksetting av den kommunale politikken – i mitt tilfelle miljøpolitikken - 
dels er samarbeidspartner for iverksetting av den samme politikken. 
Nasjonalstaten, FN (som representant for overnasjonale institusjoner) og 
markedet er særlig avgjørende for å fastlegge de styringsmessige 
betingelsene for en kommunal miljøpolitikk. Dette kan skje i form av 
økonomiske og juridiske rammebetingelser, for eksempel renteutviklingen, 
statlige rammetilskudd eller lovbestemmelser om forvaltningsmessige 
ansvarsområder. Eventuelt kan det være ”mykere” styringsmessige 
betingelser som statlige retningslinjer eller – med spesiell relevans for min 
diskusjon - internasjonale miljøvernavtaler som i enkelte tilfeller gir i alle 
fall indirekte føringer i forhold til den kommunale miljøpolitikken. 
Kommuner har et ansvar for å iverksette politikk, enten denne er selvstendig 
utformet eller i større eller mindre grad bestemt av statlige myndigheter. 
Iverksettingsprosesser vil i større eller mindre grad berøre lokale aktører 
som husholdninger, næringslivet eller ulike lokale organisasjoner. Samlet 
sett har prosjektene som inngår i mitt doktorgradsarbeid berørt alle de 
elementene som er ført opp i figuren under med en hovedvekt på 
relasjonene mellom overnasjonale, statlige og lokale myndigheter.  
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Figur 3 Styrings- og iverksettingsnettverk med kommunen i sentrum 
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Aksen stat - kommune har vært sentral i mye av den forskningen som har 
vært gjort om kommunal politikk, herunder også spørsmålet om kommunal 
miljøpolitikk. Kjellberg (1980) skiller for eksempel ulike kommunale 
sektorer og oppgaver etter høy og lav råderett over målfastsetting og valg av 
virkemiddel. Med høy råderett over målformulering mener Kjellberg 
situasjoner der kommunen både formelt og reelt kan velge innhold og 
ambisjonsnivå i egne målformuleringer. Motsatt vil situasjoner med lav 
råderett være der staten gjennom lover og retningslinjer har lagt sterke 
føringer på hva den forventer av innhold og ambisjonsnivå for den 
kommunale innsatsen innenfor et gitt virksomhetsområde. Kommunen vil i 
prinsippet alltid ha frihet til å velge intern organisering for å utføre en gitt 
oppgave. Valgfriheten i forhold til økonomiske virkemidler er derimot sterkt 
styrt, og mange vil hevde at nettopp denne delen av den kommunale 
handlefriheten er sterkt redusert de siste årtiene på tross av at kommunene i 
prinsippet skal ha fått større økonomisk handlefrihet gjennom økt satsing på 
rammeoverføringer til fordel for øremerkede overføringer (Bukve 1996). 

En lang rekke særlover med tilhørende retningslinjer stiller relativt presise 
og konkrete krav til kommunene på miljøområdet og legger sammen med de 
statlige økonomiske overføringene til kommunesektoren sterke føringer på 
den kommunale miljøpolitikken15. Felles for de miljøtema der kommunen 
har et lovdefinert ansvar er at disse i stor grad kan karakteriseres som lokale 
miljøproblemer. Gjennom kommunelovens formålsparagraf er kommunene 
riktignok gitt et generelt pålegg om å arbeide for en bærekraftig utvikling, 
men de globale miljø- og utviklingsproblemene Verdenskommisjonens 
rapport og Agenda 21 reiser er i mindre grad spesifisert som kommunale 
ansvarsområder i nasjonale særlover og retningslinjer16.  

Det synes å være to oppfatninger om de muligheter og begrensninger 
kommuner står overfor i miljøpolitikken når det gjelder å gripe fatt i de 
globale miljøproblemene (Ramsdal 1997). “Pessimistene” synes å mene at 
mulighetene er begrenset for å gjennomføre en lokale miljøpolitikk ut fra 
globale hensyn. De samme hevder at det først og fremst er nasjonale eller 
internasjonale forpliktelser og reguleringer som kan sikre gjennomslag for 
en politikk som sikter å realisere en bærekraftig utvikling. “Optimistene” vil 
på sin side hevde at kommunene har store muligheter til å utvikle en 
selvstendig miljøpolitikk. Det synes som om ”pessimismen” har rådet 
grunnen i mye av diskusjonen og forskningen omkring kommunal 
miljøpolitikk. Naustdalslid (1994:22) peker for eksempel på at “lokale 
styringsorganer i utgangspunktet vanskelig kan tenkast å fungere som 
pådrivarar i arbeidet med meir overordna, globale, miljøproblem”, blant 
annet fordi “kommunane prioriterer arbeid med saker som gir synlege 
lokale gevinster” (op.cit). Som en oppsummering av disse poengteringene 
kommer Naustdalslid fram til at dette bygger opp under en tese “om at 
dersom ein vil få det lokale miljøvernet til å prioritere overlokale mål, 
trengst det også ei viss overlokal styring av kommunane” (ibid. s.23). 
Videre påpeker han at “ein miljøpolitisk snuoperasjon forutset endringar i 
folks verdiar og prioriteringar” (ibid. s. 25).  

Den siste markeringen fra Naustdalslid er særlig interessant sett i forhold til 
den store oppmerksomheten nettopp spørsmålet om medvirkning og folkelig 
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mobilisering har fått i LA21-arbeidet. Med bakgrunn i en doktorgrad om 
lokalt arbeid med forebyggende helsearbeid stiller Røiseland (1996) 
spørsmålet om det globale perspektivet i LA21 egentlig er forenlig med 
målsetningen om en bred folkelig deltakelse. Røiseland viser til at forsøk 
innen forebyggende helsearbeid viser at perspektivet tenderer til å bli mer 
lokalt jo mer direkte folk deltar i målformuleringsprosessene. Røiseland 
peker på at utgangspunktet for Agenda 21 og slagordet “Tenke globalt, 
handle lokalt” synes å være grunnleggende i strid med konvensjonell policy-
teori (Op. cit., s. 14)17: 

”Dersom vi med globale problemer mener problemer hvor nytten av 
tiltaket i hovedsak tilfaller andre enn lokalsamfunnet selv, men hvor 
kostnaden rammer lokalsamfunnet, så vil konvensjonelle policy-
teorier tilsi at det ikke er mulig å tenke globalt, mens man handler 
lokalt. Dette synspunktet kan avledes fra teorien om rasjonelle, 
nyttemaksimerende aktører, som blant annet kommer til uttrykk i 
teorien om kollektive goder og i ..teori om kollektiv handling”  

Samtidig peker Røiseland på at Agenda 21 er en spennende anledning til å 
utfordre gjeldende teorier og forestillinger om hvordan det politiske system 
kan tenkes å fungere. Røiseland viser til at mange globale miljøproblemer 
også kan gi høyst reelle lokale utslag, og peker på at hvis globale problemer 
kan omdefineres til lokale problemer, endres også betingelser for lokal 
handling. Den fremst utfordringen i miljøpolitikken blir da i følge Røiseland 
ikke å ”tenke globalt og handle lokalt”, men heller legge et ”lokalt 
perspektiv på globale miljøproblemer”. Med et tilsvarende utgangspunkt 
viser Høyer og Aall (1995, s. 14) til Hägerstrand (1991) og Turner (1993) 
og argumenterer for hvor vi har det mest påtrengende behovet for kunnskap 
og innsats i miljøpolitikken: 

”Det gjelder å få klarhet i hvorledes lokalt og globalt henger sammen, 
både i natur og samfunn. Det gjelder å omforme det globale til en 
lokal problematikk. Og det gjelder å tydeliggjøre betydningen av 
lokale handlinger, tiltak og valgsituasjoner. Til dette trengs det både 
utvikling av begreper og anvendelse av metaforer”. 

Statsviteren Helge Ramsdal (1997) bidrar til denne debatten i sin evaluering 
av Økokommuneprogrammet ved å kritisere det perspektivet som har ligget 
til grunn for flere av de evalueringene som er gjort i Norge av det 
kommunale miljøvernarbeidet. Han mener at man i liten grad har evnet å 
beskrive det lokale miljøvernets innhold og kommunenes forutsetninger for 
å ivareta globale hensyn i sin miljøpolitikk. Det kan derfor være riktig å 
supplere en tradisjonell policy-tilnærming, der aksen kommune-stat synes å 
være i fokus, med flere perspektiver slik jeg har forsøkt å illustrere i Figur 3. 
Det jeg har betegnet som ”styringsmessig nettverk” kan relateres til 
begrepet subsidiaritet18. Lafferty (1999b) skiller mellom seks alternative 
betydninger: (1) Supra-subsidiaritet: legitimere en overføring av nasjonal 
autoritet til overnasjonale politisk-administrative organer; (2) Nasjonal 
subsidiaritet: beskytte nasjonal autoritet fra uønsket overnasjonal 
intervensjon; (3) Infra-subsidiaritet: styrke lokal og regional autoritet for sin 
egen skyld; (4) Funksjonell subsidiaritet: dele nasjonal autoritet med ikke-
statlige organisasjoner; og (6) Instrumentell subsidiaritet: maksimere 
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effektivitet og legitimitet av offentlig styring gjennom målrettet multinivå 
og multi-interessepart styring. Det synes rimelig at man må vurdere den 
samlede virkningen av endringer langs alle aksene som inngår i Figur 3 i 
diskusjonen omkring rammer og muligheter for den kommunale 
miljøpolitikken, jfr det Lafferty betegner som ”instrumentell subsidiaritet”, 
det vil si hvordan få til et mest mulig effektivt styringssystem som spiller på 
alle de elementene som inngår i Figur 3. 

Hva kan vi forente av endringer? 

Aksen overnasjonal-kommune, som LA21 er et eksempel på, er ikke 
representert blant Laffertys ulike utlegninger av subsidiaritet. I en situasjon 
der internasjonale miljøvernavtaler og overnasjonale organer som EU synes 
å få større innvirkning er det rimelig å forutsette at nettopp denne aksen vil 
bli viktigere. Denne formen for subsidiaritet kunne betegnes som glokal-
subsidiaritet. Bakgrunnen for en slik betegnelse er det engelske begrepet 
”glocalisation”. Hempel (1996) og Crowly (1998) beskriver glokalisering 
som overføring av myndighet fra nasjoner “oppover” mot overnasjonale – 
og “nedover” mot regionale og lokale myndighetsnivåer. En slik utvikling er 
i følge de samme forfatterne en respons på de globale miljø- og 
utviklingsproblemene og globalisering innenfor politikk og økonomi, og 
reiser spørsmål om behovet for å redefinere den lokale miljøpolitikken. I 
dette inngår en diskusjon av hvordan finansiere en slik miljøpolitikk og 
hvordan forhandle fram innholdet i den samme politikken. Særlig kritisk er 
spørsmålet om forhold mellom det globale og lokale nivået, ikke minst tatt i 
betraktning de institusjonelle og finansielle hindringene som dagens 
nasjonale institusjoner kan representere. Opplevelse av ulike former for 
hindringer i det lokale Agenda 21-arbeidet, blant annet knyttet til en 
manglende oppfølgingen av Agenda 21 på nasjonalt nivå, er konkrete 
eksempler i så måte (ICLEI 1998, Aall 2000c).  

Det at kommuner inngår i allianser med andre kommuner nasjonalt og - i 
denne sammenhengen mest interessant – internasjonalt er eksempler på 
endring som muligens vil vise seg å bli viktigere etter hvert som 
internasjonale miljøvernavtaler får en stadig mer sentral rolle som 
rammebetingelse for den nasjonale miljøpolitikken. Dette er en form for 
kommune-kommune akse som ikke framgår umiddelbart av Figur 3. Det vi 
kan betegne som en gryende internasjonalisering av den kommunale 
miljøpolitikken begynte med dannelsen av ICLEI i 1990. Det påfølgende 
året gjennomførte verdenssammenslutningen av lokale og regionale 
myndigheter sin verdenskongress i Oslo der Oslo-erklæringen om miljø, 
helse og livsstil ble vedtatt (Aall 1997, Høyer og Aall 1997, Lafferty mfl. 
1998). Kommunenes rolle som internasjonal aktør ble ytterligere 
understreket under Rio-konferansen. De mange organisasjoner og 
internasjonale kampanjer innenfor en mer utpreget global miljøproblematikk 
som ble dannet på 1990-tallet er ytterligere eksempler på denne nye typen 
kommune-allianser.  

Den tradisjonelle formen for kommune-allianser i form av interkommunalt 
samarbeid og vennskapskommunesamarbeid hører også i noen grad med 
her. Interkommunalt samarbeid er riktignok hovedsakelig rettet inn mot 
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typiske lokale miljøproblemer, med vann, avløp, renovasjon og friluftsliv 
som de mest vanlige former for tema der det i dag er etablert 
interkommunalt samarbeid. Da framstår vennskapskommunesamarbeid som 
mer interessant i denne sammenheng – særlig i de tilfeller der kommuner i 
det tidligere Øst-Europa eller den fattige del av verden inngår - selv om 
dette i utgangspunktet ikke alltid har et stort og klart utviklet miljøpolitisk 
fundament.  

Nasjonale spørreskjemabaserte rundspørringer av det kommunale 
miljøvernet i Norge har konkludert med at kommuner generelt sett i liten 
grad synes å prioritere de globale miljøproblemene (Naustdalslid og Hovik 
1994, s. 183). Det at enkelte kommuner, ikke nødvendigvis alle, faktisk gjør 
noe i forhold til de globale miljøproblemene kan imidlertid også 
representere interessante endringer. Hindringer knyttet til eksternt gitte 
rammebetingelser vil i prinsippet være lik for alle kommuner. Det kan 
derfor være særlig interessant hvis endringer som utfordrer denne typen 
rammebetingelser opptrer i enkelte kommuner og dermed skiller seg ut fra 
det som framstår som et generelt bilde. Det at noe plasseres på den politiske 
dagsorden lokalt kan innebære en endring (Jansen and Osland 1996). Slike 
endring blir riktignok gjerne betegnet som tilsynelatende og symbolske 
endringer. Kommunen har imidlertid også en rolle som politisk 
”flaggheiser” både i forhold til lokale aktører og aktører utenfor 
lokalsamfunnet. Formulering av miljøpolitiske målsettinger i kommunale 
plandokumenter kan legitimere holdninger lokalt, noe som også kan være en 
viktig endring, selv om de samme målformuleringene ikke i utgangspunktet 
følges opp med konkrete kommunale tiltak. Det å definere en spesifikk lokal 
miljøpolitisk dagsorden kan signalisere at kommunene har ambisjoner om å 
bli miljøpolitiske aktører, ikke bare opptre som formelle strukturer med 
hovedhensikt å iverksette en statlig miljøpolitikk.  

Det ligger også en mer normativt og prinsipielt orientert begrunnelse for å 
rette oppmerksomheten mot det lokale forvaltningsnivået i diskusjonen 
omkring bærekraftig utvikling. For deler av arbeidet med å legge om til en 
bærekraftig utvikling synes det å være helt avgjørende å aktivisere det 
lokale nivået, en erkjennelse som også er noe av bakgrunnen for kapittel 28. 
Det er særlig overgangen fra det Høyer (1997a, 2000) betegner som en 
punktkildeproblematikk til de diffuse kilders problematikk som understreker 
dette poenget. En administrativ og politisk nærhet til de mange små kilder 
synes umiddelbart fornuftig, mens nærhet til de få og store kilder 
erfaringsmessig har vist seg å være mer problematisk. Eksempler fra 
miljøvernarbeidet i de ensidige industrikommunene viser at kommunen ofte 
har problemer med å forholde seg kritisk til store og dominerende lokale 
utslipp knyttet til viktige lokale industribedrifter (se for eksempel 
Breidablikk og Bukve 1991). Et tilsvarende resonnement kan vi føre i 
forhold til overgangen fra en produksjons- til en forbruksorientert 
miljøpolitikk. I innledningen til kapittel 28 i Agenda 21 blir det understreket 
hvor viktig det er at man også lokalt bidrar i arbeidet for å løse de globale 
miljø- og utviklingsproblemene. Dette gjør det viktig for forskningen å 
fokusere på betingelsene for slike endringer og vurdere om og eventuelt i 
hvilken grad slike endringsprosesser faktisk finner sted. 
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2 Struktur i avhandlingen og noen overordnede 
metodiske overveielser  

2.1 Innledning 

Min doktorgradsavhandling bygger på i alt fem prosjekter. Selve 
avhandlingen er satt sammen av tre elementer: En vedleggsrapport med 
oppsummering av erfaringene fra de fem prosjektene som inngår i 
doktorgradsarbeidet, seks vitenskapelige artikler med utgangspunkt i de 
samme fem prosjektene, og en sammenbindende del (jfr figuren under). Her 
vil jeg omtale den metodisk tilnærming for arbeidet med selve 
avhandlingen. Valg av metode for de enkelte prosjektene og en kritisk 
drøfting av metodevalg er omtalt i vedleggsrapporten til avhandlingen (Aall 
2000a). 
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Figur 4 Ulike elementer som inngår i mitt doktorgradsarbeid 

Cropper (1982) deler metode i tre ulike hierarkiske nivå: Øverst kommer 
filosofiske og kunnskapsteoretiske spørsmål, på mellomnivået kommer det 
Cropper betegner som forskningsdesign, mens det nederste nivået dreier seg 
om metoder for hvordan vi kan gjennomføre datainnsamling og -
bearbeiding. Cropper beskriver forskningsdesign som ”..ways in which 
empirical information may be ordered and organised so as relate theory to 
the empirical world or vica versa. They are methods of developing or testing 
explanations of the social world”. I arbeidet med selve avhandlingen har jeg 
ikke gjennomført noen ny form for datainnsamling. I noen grad har jeg 
bearbeidet dataene på nytt, ved at jeg har forsøkt å se etter de erfaringer man 
kan trekke på tvers av prosjektene. Min gjennomgang av metodisk 
tilnærming til arbeidet med selve avhandlingen vil derfor i hovedsak dreie 
seg om forskningsdesign og struktureringen av arbeidet med selve 
avhandlingen. 
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2.2 Struktur for avhandlingen 

Arbeidet med selve avhandlingen har delvis pågått parallelt med 
prosjektarbeidet, og har bestått av følgende tre deler: 

 Seks vitenskapelige artikler med presentasjon og drøfting av resultatene 
fra de fem prosjektene som inngår i doktorgradsarbeidet. 

 En vedleggsrapport til avhandlingen der jeg oppsummerer resultatene 
fra de fem prosjektene som inngår i doktorgradsarbeidet, presenterer 
valg av metode og gir en kritisk gjennomgang av metodevalg for de 
respektive prosjektene. 

 En sammenbinding av artiklene og vedleggsrapporten der jeg 
presenterer det samlede faglige perspektivet som har ligget til grunn for 
mitt doktorgradsarbeid, tverrgående problemstillinger og en drøfting og 
konkludering i forhold til disse problemstillingene.                                                                

De vitenskapelige artiklene har en todelt funksjon i avhandlingen. I første 
omgang er de en formidling av resultater fra mine prosjekter i forhold til 
forskerkolleger. Samtidig har artiklene også gitt meg anledning til en 
teoretisk forankring i sterkere grad enn det som har vært mulig innenfor 
rammene av prosjektene. I noen grad har jeg også hatt anledning til en ”på 
langs” utvidelse av kunnskapsproduksjonen, i den forstand at artiklene har 
gitt meg anledning til å videreutvikle og utdype drøftingen av prosjektets 
resultater ut fra andre perspektiver og i forhold til andre problemstillinger 
enn det som er gjort i de respektive prosjektene. Artiklene er påvirket av 
eksternt gitte betingelser som styrer valg av tema og omfang. Artikkel 1, 4 
og 6 (jfr tabellen under) inngår i antologier der den tematiske vinklingen har 
vært gitt ut fra den sammenhengen artiklene inngår i, mens det har vært gitt 
relativt romslige rammer for omfanget av artiklene. For artikkel 2, 3 og 5 
har jeg i større grad kunnet velge den faglige tilnærmingen selv, men der har 
omfanget vært begrenset ut fra de krav som gjelder i de aktuelle 
tidsskriftene. Som det går fram av tabellen under er artiklene i hovedsak 
knyttet til ett prosjekt, men halvparten av artiklene bygger også på resultater 
og erfaringer fra noen av de andre prosjektene.  

Tabell 1 Sammenheng mellom prosjekter og artikler som inngår i 
avhandlingen, (X) = delforankring, X = hovedforankring 

Artikler Ø1 M2 R3 F4 H5 

Artikkel 1: The Emergence of Local Environmental Policy in Norway (X)   X (X) 
Artikkel 2: Can Municipal Eco-Auditing Deliver more Sustainability? (X) X    
Artikkel 3: The Manifold History of Eco-Auditing and the Case of 
Municipal Eco-Auditing in Norway 

 X    

Artikkel 4: Direction Analysis: an Example of Municipal 
Sustainability Assessment in Norway 

  X   

Artikkel 5: Municipal Environmental Policy in Norway: From “Main 
Stream” Policy to “real” Agenda 21? 

(X)   X  

Artikkel 6: Local Agenda 21 as Means of Interpreting and Introducing 
the New Policy Issue of Sustainable Production and Consumption 

    X 

(1) Økokommuneprogrammet, (2) Miljørevisjonsprosjektet, (3) Retningsanalyseprosjektet, (4) Fra MIK til LA21, 
(5) Hindringsprosjektet. 

 46



I vedleggsrapporten har jeg ønsket å gi en bredere presentasjon av de 
betingelsene som har ligget til grunn for valg av metode i hvert enkelt 
prosjekt, en kritisk drøfting av styrken og svakheter ved valg av metode, og 
en mer utførlig presentasjon av resultatene fra hvert enkelt prosjekt enn det 
som har vært mulig i de ulike artiklene som inngår i avhandlingen. Samtidig 
setter avhandlingen klare grenser for hvor omfattende en slik presentasjon 
kan være. Jeg har derfor måttet løsrive meg noe fra prosjektenes logiske 
struktur, for dermed å unngå en omfangsrik repetering av det som står i 
sluttrapportene fra de enkelte prosjektene.  

En viktig oppgave i den sammenbindende delen av avhandlingen har vært å 
fokusere på de samlede erfaringer jeg kan dra fra prosjektene som har 
inngått i mitt doktorgradsarbeid. Denne sammenbindingen viser seg 
gjennom formulering av egne tverrgående problemstillinger, som kommer i 
tillegg til de problemstillingene som har vært innenfor hvert prosjekt, en 
sammenligning av kunnskapen som kommer fra de ulike prosjektene, og 
forsøk på en forankring av den samlede prosjektkunnskapen i noen 
samlende teoretiske perspektiver. Det å formulere et sett tverrgående 
problemstillinger betyr selvsagt ikke at disse bare er en form for minste 
felles multiplum eller et redaksjonelt sammendrag av problemstillingene fra 
prosjektene. Like fullt er det åpenbart at det må være en viss logisk 
sammenheng mellom de to nivåene av problemstillinger. Jeg har lagt vekt 
på at problemstillingene fra prosjektene i stor grad må gjenspeiles i de 
tverrgående problemstillingene for selve avhandlingen all den tid 
avhandlingen faktisk bygger på disse prosjektene. Valg av tverrgående 
problemstillinger og samlende teoretiske perspektiver er nærmere omtalt i 
kapittel 1 mens diskusjon av og konklusjon i forhold til de tverrgående 
problemstillingene er gjort i kapittel 3 og 4. 

2.3 ”På langs” og ”på tvers” kunnskap 

I vedleggsrapporten skiller jeg mellom en prosjektintern kunnskap og en 
avledet prosjektekstern kunnskap (Aall 2000a). Dette skillet gjelder hva vi 
kan lære henholdsvis i og av prosjektene. Den prosjektinterne kunnskapen 
er den primære formen for kunnskap fra prosjektene som omhandler svar på 
prosjektets problemstillinger. Denne kunnskapen er dokumentert i 
prosjektene og oppsummert i vedleggsrapporten. Den prosjekteksterne 
kunnskapen representerer en utvidelse langs to akser: ”på langs” innenfor 
prosjektet og en kumulativ kunnskap ”på tvers” av prosjektene og 
kommunene. Den eksterne kunnskapen er dokumentert i selve 
avhandlingen. Samlet gir dette fire former for prosjektekstern kunnskap: 

 ”på langs” innenfor prosjektene 

 ”på tvers” mellom prosjektene 

 ”på tvers” mellom kommunene 

 ”på tvers” innenfor kommuner og mellom prosjekter 

Den prosjekteksterne kunnskapsproduksjonen ”på langs” er innenfor 
prosjektenes tematikk man går like fullt ut over prosjektets 
problemstillinger. Kunnskapsproduksjonen er imidlertid gjennomført 
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innenfor eller i direkte forlengelse av prosjektene. Kunnskapen er i noen 
grad dokumentert innenfor prosjektene, men er i hovedsak dokumentert i 
artiklene og i vedleggsrapporten. 

Den sammenbindende delen av avhandlingen retter seg i hovedsak inn mot 
”på tvers” kunnskapen. Faglig sett – i noen tilfeller også prosjektmessig - 
bygger de ulike prosjektene på hverandre. Jeg har hatt muligheten til å 
videreutvikle og forfølge teoretiske perspektiver gjennom flere prosjekter, 
for eksempel perspektiver på den historiske utviklingen av det kommunale 
miljøvernarbeidet og begrepsutvikling knyttet til målet om en bærekraftig 
utvikling; perspektiver jeg har kunnet arbeide med innenfor samtlige av de 
prosjektene som inngår i mitt doktorgradsarbeid. I tillegg kommer at 
prosjektene i mange tilfeller er ”spinn off” av foregående prosjekter. 
Miljørevisjonsprosjektet var for eksempel opprinnelig et delprogram 
innenfor Økokommuneprogrammet, mens både Retningsanalyseprosjektet 
og prosjektet Fra MIK til LA21 oppsto som følge av den tette dialogen som 
har vært mellom Vestlandsforsking (etter hvert også ProSus) og 
kommunalpolitisk avdeling i Kommunenes Sentralforbund helt siden starten 
på Økokommuneprogrammet. Denne formen for ”på tvers” kunnskap, som 
går mellom prosjektene, viser seg òg ved at enkelte av artiklene bygger på 
flere enn ett prosjekt (jfr Tabell 1).  

De to siste formene for ”på tvers” kunnskap som gjelder sammenligning av 
erfaringer i kommunene, er i liten grad fanget opp i prosjektene eller i 
artiklene og vedleggsrapporten. Det nærmeste måtte være at rekruttering av 
prosjektkommuner i enkelte tilfeller har skjedd på grunnlag av deltakelse i 
andre av de prosjektene som inngår i mitt doktorgradsarbeid. Dette gjelder 
kommuner som har deltatt i Økokommuneprogrammet, Miljørevisjons-
prosjektet og Retningsanalyseprosjektet, jfr Tabell 2. Fordi enkelte 
kommuner har deltatt i flere av prosjektene har jeg også mulighet til å 
sammenligne erfaringene disse kommunene har gjort i ulike prosjekter. 
Viktige perspektiver på de to siste kategoriene ”på tvers” kunnskap er 
sammenligning av erfaringer i ulike kommunetyper; by/land, storby/liten 
by, primærnærings-/tjenestebaserte kommuner, sentrum/periferi osv.  

I de etterfølgende to tabellene har jeg fordelt prosjektkommunene i tre grove 
hovedkategorier med utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrå sitt system for 
kommuneklassifisering (SSB 1994). Følgende inndeling er brukt:  

 ”Bykommuner”: klasse 7 (sentrale tjenesteytingskommuner), klasse 6 
(mindre sentrale tjenesteytingskommuner) og klasse 5 (sentralte, 
blandede tjenesteytings- og industrikommuner).  

 ”Regionsentra”: klasse 4 (mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og 
industrikommuner).  

 ”Distriktskommuner”: klasse (3) (flere- og ensidige industrikommuner), 
klasse 2 (blandede landbruks- og industrikommuner) og klasse 1 
(primærnæringskommuner). 

Den første tabellen viser at disse tre kommunekategoriene er om lag likt 
representert, men med en viss skjevhet i form av et stort innslag av 
primærnæringsavhengige distriktskommuner. Tabellen illustrerer likevel et 
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stor spenn når det gjelder kommunetype: fra små primærnæringsbaserte 
kommuner til større sentralt beliggende bykommuner. Tabellen gir samtidig 
en indikasjon om variasjon i aktuelle miljøutfordringer. Typisk for 
næringssvake primærnæringsavhengige distriktskommuner er stor 
oppmerksomhet omkring utnytting av det lokale naturressursgrunnlaget, 
mens oppmerksomheten i sentrale storbykommuner gjerne er knyttet til 
lokal forurensning og utbyggingspress på begrensede arealressurser. 

Tabell 2 Kommuner som har deltatt i prosjekt som inngår i mitt 
doktorgradsarbeid 

Prosjektkommuner Ø1 M2 R3 H4 

I. ”Bykommuner”:     
Bærum (Akershus), Fredrikstad (Østfold)  X   
Kristiansand (Vest-Agder), Hurum (Buskerud)    X 
Ålesund (Møre og Romsdal)   X  
Stavanger (Rogaland)  X X X 
II. ”Regionsentra”:     
Bømlo (Hordaland), Steinkjer (Nord-Trøndelag)  X   
Flora (Sogn og Fjordane), Røros (Sør-Trøndelag)    X 
Sogndal (Sogn og Fjordane) X X   
III. ”Distriktskommuner”:     
Forsand (Rogaland), Lardal (Vestfold), Nesseby (Finmark), Nore og Uvdal (Buskerud), 
Suldal (Rogaland), Tolga (Hedmark), Ølen (Hordaland), Åmot (Hedmark) 

X    

Rakkestad (Østfold)  X   
Steigen (Nordland)    X 
Tingvoll (Møre og Romsdal) X X   
Fylkeskommuner:     
Akershus   X  
Nord-Trøndelag  X   

(1) Økokommuneprogrammet, (2) Miljørevisjonsprosjektet, (3) Retningsanalyseprosjektet, (4) 
Hindringsprosjektet. 

Tabell 3 indikerer at utvalget av prosjektkommunene jevnt over har vært 
mer aktive i ulike statlige ordninger på miljøvernområdet enn det som 
gjelder for landsgjennomsnittet. Selv for kommuner under 3.000 innbyggere 
har oppslutningen om MIK-ordningen i perioden 1991-96 vært om lag 100 
prosent fra prosjektkommunene, mens landsgjennomsnittet for denne 
gruppen mindre kommuner ved utgangen av 1996 var 82 prosent (Lafferty 
mfl. 1998). Jeg kommer tilbake til de spørsmål det skjeve utvalget av særlig 
”prosjektaktive” kommuner kan reise i en metodisk sammenheng. 

Tabell 3 Deltakelse fra prosjektkommunene i ulike statlige ordninger på 
miljøvernområdet, antall kommuner (prosentvis andel av utvalget i 
parentes) 

Kategorier av 
prosjektkommunene 

MIK-programmet 
(1988-91) 

MIK-ordningen 
(1991-96) 

Statlige miljøprosjekt 

(1988-96)
19

 
”Bykommuner” (N=6) 6 (100%) 6 (100%) 4 (67%) 
”Regionsentra” (N=5) 5 (100%) 5 (100%) 2 (40%) 
”Distriktskommuner” (N=11) 1 (10%) 11 (100%) 1 (10%) 
Gjennomsnitt (N=22) 12 (55%) 22 (100%) 7 (33%) 
Landsgjennomsnitt (N=435) 91 (21%) 387 (89%) 1 38 (8%) 

(1) Gjelder kommuner med fast eller midlertidig tilsatt miljøvernleder ved utgangen av 1996 (Lafferty mfl. 1998). 

Den ene av fylkeskommunene – Akershus – kan også sies å ha vært særlig 
aktiv i miljøpolitikken. Akerhus var det eneste fylket som ble plukket ut til 
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det som på fylkesnivå kan sies å være parallellen til MIK-programmet; 
forsøk med overføring av myndighet og ansvar fra fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Akershus er også den første (og så langt eneste) 
fylkeskommunen som har utarbeidet en fylkesdelplan med tittelen Regional 
Agenda 21 (Aall 1998a). Denne er også forsøkt integrert direkte i 
fylkesplanen (Aall 1998b). 

2.4 Case tilnærming som grunnlag for generalisering 

I avhandlingen har jeg hatt ambisjoner om å gå dypere inn i spørsmålet om 
hvordan vi kan forstå den kommunale miljøpolitikken enn det tradisjonelle 
surveyundersøkelser normalt tillater. De spørreskjemabaserte nasjonale 
surveyundersøkelsene som har vært gjennomført i tilknytning til MIK-
programmet og MIK-reformen har i hovedsak vært rettet til de kommunale 
miljøvernlederne (Hovik 1991, Hovik og Johnsen 1994). En stor del av 
spørsmålene har vært organisatoriske variable som gjelder den 
administrative og politiske organiseringen av det kommunale miljøvernet. I 
noen grad har spørsmålene også vært rettet inn mot innholdet i den 
kommunale miljøpolitikken. Det ligger imidlertid alltid en viktig feilkilde i 
spørsmålet om hvorvidt det er miljøvernlederens egne politiske vurderinger 
– eller vedkommendes vurdering av hva det politiske flertallet i kommunen 
mener – som da kommer til uttrykk. I mine prosjekter har jeg hatt anledning 
til å gå mer i dybden og forholde meg til skriftlige dokumenter i tillegg til 
egne direkte observasjoner og dybdeintervjuer innenfor en rekke case-
studier. Jeg har også kunnet forholde meg til et bredere utvalg av lokale 
informanter. Utfordringen i avhandlingen har vært å lete fram fellestrekk og 
viktige forskjeller i de ulike case-studiene, og relatere denne kunnskapen til 
avhandlingens tverrgående problemstillinger. 

I sin gjennomgang av case-metoden skiller Yin (1984) mellom statistisk og 
analytisk generalisering, og viser til at case-metoden i større grad baserer 
seg på en analytisk generalisering. Yin beskriver analytiske 
generaliseringen som logiske slutningsrekker med vekt på teoretiske 
betraktninger, til forskjell fra statistisk generalisering der det legges 
avgjørende vekt på statistiske teknikker med strenge kriterier om utvalget av 
undersøkte enheter. Med unntak av prosjektet Fra MIK til LA21 – der bruk 
av statistiske teknikker var sentral – har jeg i mitt prosjektarbeid (og i selve 
avhandlingen) hovedsakelig basert meg på såkalte analytiske 
generaliseringer. Yin skiller mellom to generelle strategier for analytisk 
generalisering:  

 stol på teorien; la det teoretiske utgangspunktet styre utformingen av 
case-studiet og hjelpe til å fokusere på relevante data og ignorere de 
irrelevante 

 ikke ta teorien for gitt; denne strategien er aktuell hvis det teoretiske 
utgangspunktet er ufullstendig eller hvis den opprinnelige hensikten med 
case-studiet er hovedsakelig deskriptivt 

Enkelte av mine prosjekter har vært preget av et relativt svakt utviklet 
teoretisk grunnlag ved starten av prosjektet; noe som særlig gjelder for 
Økokommuneprogrammet. I arbeidet med avhandlingen har jeg for flere av 
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prosjektene forsøkt å styrke det teoretiske grunnlaget. Selv om dette da har 
skjedd i etterkant av den faktiske gjennomføringen av prosjektene, har det 
gitt meg mulighet til i en viss grad å gjennomføre nye analyser av 
erfaringsmaterialet; noe jeg har hatt nytte av både i artikkelskrivingen og i 
arbeidet med å binde sammen artiklene. 

Basert blant annet på Donald Cambell (1975) skiller Yin (1984) mellom tre 
analyseteknikker: mønstersammenligning, forklaringsbygging og tidsserier 
(engelsk: pattern-matching, explanation-building og time series). I mine 
prosjekter og i selve avhandlingen har jeg benyttet meg av de to første 
teknikkene. Yin skiller videre mellom to hovedkategorier mønstre en slik 
sammenligning kan følge: (1) sammenfall mellom forventede og observerte 
effekter, eller (2) sammenfall mellom forventede og observerte faktorer som 
kan påvirke utfallet. Yin påpeker at fordi vi ikke kan bruke vanlige 
statistiske teknikker bør vi søke å formulere relativt grove kategorier av 
forventinger, slik at vi kan få fram tydelige mønstersammenfall eller 
mønsterulikheter. Yin påpeker videre at forklaringsbygging i realiteten er en 
egen og mer krevende form for mønstersammenligning. Selv om disse 
teknikkene er best egnet i forbindelse med forklarende (engelsk: 
explanotary) case-studier, åpner Yin også for bruk av de samme teknikkene 
for mer utforskende (engelsk: exploratory) case studier. Det er også denne 
tilnærmingen som har preget de fleste av mine prosjekter. Yin viser til 
Glaser and Strauss (1967) når han karakteriserer bruk av 
mønstersammenligning og forklaringsbygging i eksploderende case-studier 
som en hypotese-genererende prosess, der målet ikke er å konkludere studiet 
men først og fremst å utvikle ideer for videre studier. I enkelte av 
prosjektene – klarest uttrykt i Miljørevisjons- og Retningsanalyseprosjektet 
– har jeg likevel kunnet bruke en relativt formelt anlagt tilnærming til 
mønstersammenligning ut fra ambisjoner om å forklare og konkludere 
studiet. 

Jeg har også brukt mønstersammenligning som metodisk tilnærming i 
arbeidet med selve avhandlingen, om enn ikke i en så formell forstand som 
det Yin og Cambell legger opp til. Poenget er at jeg har ønsket å dra 
sammen de prinsipielle og begrepsorienterte drøftingene knyttet til 
bærekraftig utvikling som jeg har gjennomført i de ulike prosjektene, og 
sammenfatte dette til det Cambell betegner som et ”mønster”; altså en (min) 
forventning om kommunal innsats i arbeidet for en bærekraftig utvikling og 
hvordan dette eventuelt skiller seg fra det tradisjonelle miljøvernet. Denne 
formen for mønsteretablering samsvarer med det Evert Vedung (1997) 
betegner som preskriptive evalueringskriterier (kriterier definert av 
evaluatoren), til forskjell fra deskriptive kriterier satt opp av andre enn 
evaluatoren, for eksempel den som blir evaluert. Vedung argumenterer for 
at preskriptive evalueringskriterier er høyst legitim i evalueringsvirksomhet 
(Op. cit., s. 10). Samtidig har jeg ønsket å stille opp et alternativt ”mønster” 
ut fra konvensjonell teori som tilsier at man bare i begrenset grad kan 
forvente innsats lokalt i forhold til de globale miljø- og utviklings-
problemene (Naustdalslid 1994). Dette er forventninger som også bygger på 
omfattende statistiske analyser av utsagn fra kommunale miljøvernledere 
(Hovik og Johnsen 1994), og slik sett kan sies å representere en form for 
deskriptiv evalueringskriterium. På bakgrunn av disse alternative 
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mønsterene – eller det Vedung betegner som preskriptive 
evalueringskriterier – har jeg så ønsket å gi en samlet vurdering av 
erfaringene fra de ulike prosjektene for å se om jeg finner eksempler på 
endringer i en bærekraftig retning.  

Inspirert av blant annet Bent Flyvbjerg har jeg ønsket å finne fram til ”gode 
eksempler” som i en eller annen forstand framstår som særlig relevante når 
det gjelder å belyse forholdet mellom en ”tradisjonell miljøvernpolitikk” og 
en bærekraftorientert miljøpolitikk. Flyvbjerg (1992, s. 149) peker på at 
”formel generalisering er overvurderet som kilde til videnskapelig 
udvikling, hvorimod ´det gode eksemplets magt´er undervurdered”. Det 
gode eksempel behøver i denne sammenheng ikke nødvendigvis være det 
samme som et ”vellykket” eksempel. I Hindringsprosjektet søkte vi bevisst 
etter ”mislykkede” eksempler for nettopp å få fram gode illustrasjoner på de 
hindringer kommuner opplever i arbeidet for en bærekraftig utvikling. 
Flyvbjerg (1992) anbefaler i den forbindelse en strategisk utvelgelse av case 
til forskjell fra et tilfeldig eller styrt utvalg, og han skiller mellom fire ulike - 
men ikke gjensidig utelukkende – strategier for valg av case: 

 Ekstreme/avvikende case: Oppnå informasjon om usedvanlige case, som 
for eksempel kan være særlig problemfylte eller særlig vellykkede i en 
nærmere definert forstand. 

 Maksimum variasjon case: Oppnå informasjon om betydningen av 
forskjellige omstendigheter for utseende av caset; for eksempel tre til 
fire case som er vesentlig forskjellig med hensyn til én dimensjon: 
størrelse, organisasjonsform, lokalisering, budsjett e.l. 

 Kritiske case: Oppnå informasjon som tillater logiske slutninger av 
typen ”hvis det (ikke) gjelder for dette case, så gjelder det for alle (ikke 
for noen) case”. 

 Paradigmatiske case: Fungere som metafor eller forbilde for det 
området caset berører. 

I tillegg til disse strategiene har jeg lagt vekt på substansielle kriterier som 
gjelder kommunenes valg av miljøtema. Dette kommer klarest til uttrykk i 
Hindringsprosjektet der vi måtte utvikle kriterier for hva som kjennetegner 
”bærekraftig produksjon og forbruk”, i og med at vi skulle studere 
hindringer kommunene opplevde når de skulle forsøke å utvikle og 
iverksette en kommunal miljøpolitikk spesifikt i forhold til dette 
miljøtemaet. 

Flyvbjerg peker på vanskelighetene med å identifisere hvilken kategori case 
man har å gjøre med, og argumenterer for at man ofte kan komme i den 
situasjon at man ex-post tester hvilken kategori man har ”endt opp med” i 
sitt prosjekt. En slik drøfting har jeg gjort i vedleggsrapporten til 
avhandlingen (jfr Aall 2000a). Den samlede sammensetningen av 
kommuner i de prosjektene som inngår i mitt doktorgradsarbeid synes å 
dekke samtlige av de kategorier Flyvbjerg opererer med. Samlet sett er mine 
prosjektkommuner ”avvikende” i den forstand at de viser et større 
engasjement innenfor miljøpolitikken enn landsgjennomsnittet (jfr Tabell 
3). Jeg har hatt mulighet til å studere kommuner som har vært særlig aktive 
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innenfor viktige nasjonale utviklingsprosjekt på miljøområdet. I mange 
sammenhenger har disse kommunene også blitt framhevet som særlig 
vellykkede i den forstand at de på enkelte områder har vært 
pionerkommuner. Eksempler på dette er Sogndal kommune og Akershus 
fylkeskommune som var først i Norge med å vedta en lokal respektive 
regional Agenda 21. Den store variasjonen mellom utpregede små og 
primærnæringsavhengige distriktskommuner og store bykommuner gjør at 
utvalget av prosjektkommuner kan sies å inneholde en ”maksimum 
variasjon” tilnærming når vi ser samtlige prosjekter under ett. Utvalg av 
kommuner innenfor enkelte av prosjektene – Miljørevisjonsprosjektet og 
Hindringsprosjektet – tilfredsstiller også i noen grad dette kriteriet. Innenfor 
Økokommuneprogrammet var det imidlertid det motsatte som gjaldt; der var 
utvalget styrt ut fra et ønske om å fange opp mindre distriktskommuner med 
en særlig fokus på utnytting av eget naturressursgrunnlag innenfor rammene 
av en bærekraftig utvikling. Her kan utvalget kommuner istedenfor 
karakteriseres som paradigmatisk, i den forstand at det var et overordnet 
mål med Økokommuneprogrammet at økokommunene skulle framstå som 
modellkommuner for en bærekraftig utvikling. I Hindringsprosjektet 
forsøkte vi å finne fram til ”kritiske case” ved å lete etter delprosjekter som 
var særlig preget av hindringer. Gjennom en kritisk drøfting av de 
hindringer kommunene pekte på ønsket vi å finne fram til generelle 
hindringer kommuner under gitte betingelser vil kunne oppleve i sitt arbeid 
for en bærekraftig produksjon og forbruk, og hvordan de samme hindringer 
kan unngås. 

2.5 Variasjon i forskerrollen 

Erik Maaløe (1996) skiller i sin omtale av case-studiet mellom to 
ytterpunkter for den rollen man kan innta som feltarbeidende forsker: 
”observerende deltagere” og ”deltagende observatører”, jfr Tabell 4. 
Aksjonsforskning er betegnelse på den mest utpregede formen for 
deltagende observatørrolle. I aksjonsforskning forventes det fra 
oppdragsgiverne at forskningen skal ha en direkte nytteeffekt, og at de 
primære informantene kan gjenkjenne seg selv i og identifisere seg med 
resultatene. Faren er naturlig nok at utenforstående lett kan se på de samme 
resultatene som et rent partsinnlegg. Den andre ytterligheten - med det 
fysiske eksperimentet som metafor – er heller ikke uproblematisk. Faren 
ligger her i at forskeren har problemer med å forstå aktørenes perspektiver 
og at distansen blir for stor. Maaløe argumenterer for bruk av case-studiet 
som den ”gyldne middelvei” med vekt på både innlevelse og distanse.  

Tabell 4 To ytterpunkter i rollen som feltarbeider (Maaløe 1996) 

Observerende deltager  Deltagende observatør
Involvert engasjement  Tilstrebet nøytralitet
Se verden med andres øyne  Se andres verden med egne øyne
Oppslukt i omstendighetene  Oppslukt i egne forutsetninger
For ureflektert subjektivitet  For stor distanse, fremmedgjøring
Aksjonsforskning  Klassisk eksperiment

I mine prosjekter har jeg vært gjennom en gradvis utvikling fra en utpreget 
aksjonsforskerrolle, der jeg deltok både som utvikler, utøver og evaluator, til 
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utelukkende å innta en mer observerende og evaluerende rolle. Det synes 
riktig å si at den første fasen av økokommunearbeidet var aksjonsforskning 
preget av en stor grad av nærhet mellom forsker og studieobjekt 
(kommunene). Dette gjelder delvis for Miljørevisjons- og 
Retningsanalyseprosjektet, men der ble den direkte involveringen i de 
kommunale prosessene i større grad forsøkt innarbeidet i et klart definert 
metodisk opplegg for case-studier. I de to siste prosjektene – Fra MIK til 
LA21 og Hindringsprosjektet – deltok jeg ikke som aktør i de prosessene 
jeg studerte.  

Svakheter og styrker ved de ulike forskerrollene i forhold til de respektive 
prosjektene er diskutert i vedleggsrapporten (Aall 2000a). Dette mangfoldet 
i forskerroller kan være både en svakhet og styrke også i forhold til selve 
avhandlingen. Svakheten ligger i at de ulike prosjektene bygger på høyst 
ulike metodiske forutsetninger, og slik sett kan resultatene fra de ulike 
prosjektene var vanskelig sammenlignbare. Samtidig gir det meg mulighet 
til å sammenligne ulike metodiske perspektiver, en styrke som særlig viser 
seg i de tilfeller der jeg har hatt mulighet til å følge de samme kommunene 
gjennom flere prosjekter med ulike faglige og metodiske tilnærminger. 
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3 Konklusjoner i forhold til drøfting av 
avhandlingens tre overordnede 
problemstillinger  

3.1 Bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21 – ny vin på 
gammel flaske? 

I dette kapittelet vil jeg drøfte og konkludere i forhold til den første av de tre 
overordnede problemstillingene, som tar utgangspunkt i begrepene 
bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21:  

”Hva innebærer bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21 av 
utfordringer for norske kommuner i forhold til en tradisjonell 
kommunal miljøvernpolitikk?” 

I kapittel 1.4 drøftet jeg spørsmålet om hvorvidt bærekraftig utvikling og 
LA21 kan sies å representere en ”ny” form for miljøpolitikk med 
utgangspunkt i tekstanalyser av Verdenskommisjons rapport og Agenda 21, 
analyser av UNCSD-prosessen og gjennomgang av den internasjonal faglig 
diskusjonen omkring begrepene. I dette kapittelet vil jeg konkludere i 
forhold til min første problemstilling ved å belyse og kritisk drøfte hvordan 
statlige myndigheter i Norge har fortolket bærekraftmålsettingen og Agenda 
21, og hvordan dette er omsatt i statlige styringssignaler til kommunene. 
Med styringssignaler mener jeg lover, forskrifter, stortingsmeldinger, 
rettledningsmateriell og andre former for departementale notater som 
omhandler spørsmålet om kommunal miljøpolitikk. Det sentrale har vært å 
få fram om Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21 har medført 
endringer i innholdet i disse styringssignalene. 

I det videre vil jeg anlegge en historisk tilnærming i gjennomgangen av 
hvordan norske myndigheter har fortolket bærekraftmålsettingen og Agenda 
21. Jeg vil legge vekt på å beskrive grunnlaget for og intensjonene bak 
MIK-programmet og MIK-reformen. Videre oppsummerer jeg utviklingen i 
Miljøverndepartementets holdning til LA21, og til slutt gir jeg min 
vurdering av hva som ligger av nye utfordringer i bærekraftig utvikling og 
LA21. 

Diskusjonen i dette kapittelet bygger på Aall (1997), Høyer og Aall (1997), 
Lafferty mfl. (1998) og Aall mfl. (1998). Deler av denne diskusjonen er 
også behandlet i artikkel 1 (”Norway: From Environmental Protection to 
Sustainability ’Light’?”), artikkel 4 (”Direction Analysis: an Example of 
Municipal Sustainability Assessment in Norway”) og artikkel 5 (”Municipal 
Environmental Policy in Norway: from “Main Stream” Policy to “Real” 
Agenda 21?”). 

”MIK-linjen” i norsk miljøpolitikk 

Reformarbeidet i den kommunale miljøpolitikken, som begynte med 
forsøksprogrammet Miljøvern i kommunene (MIK) i 1988, kan sies å ha to i 
prinsippet ulike utgangspunkt:  
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 En nasjonal impuls, som består i at staten opplever at manglende 
kompetanse og administrativ kapasitet på kommunenivå er en flaskehals 
for iverksetting av nasjonal (”tradisjonell”) miljøvernpolitikk. 

 En internasjonal impuls, med utgangspunkt i Verdenskommisjonens 
rapport, som innebærer en økende erkjennelse av bidrag fra lokale 
myndigheter er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling. 

Det første utgangspunktet omhandler kommunen forstått først og fremst 
som struktur for iverksetting av statlig miljøvernpolitikk, mens det andre 
utgangspunktet omhandler kommunen forstått også som selvstendig 
miljøpolitisk aktør. 

Alt samme året som Verdenskommisjonens rapport ble lagt fram, startet 
arbeidet med en Stortingsmelding om Norges oppfølging av 
Verdenskommisjonens anbefalinger. Verdenskommisjonens rapport ble 
sendt ut til over 600 private og offentlige institusjoner, kommuner og 
fylkeskommuner, partier og frivillige institusjoner med invitasjon til å uttale 
seg om rapporten, samt komme med forslag til oppfølging av rapportens 
anbefalinger. I 1988 kommer så Stortingsmelding 46 (1988-89) ”Miljø og 
utvikling”. Dobbeltheten i Verdenskommisjonens egen og mange andres 
fortolkning av bærekraftmålet – på den ene siden en erkjennelse av 
alvorligheten i drivkreftene bak miljø- og utviklingsproblemene, på den 
andre siden en vegring mot å ta de politiske konsekvensene av de samme 
erkjennelsene – finner vi igjen i denne meldingen, så vel som de to senere 
Stortingsmeldingene om oppfølging av Verdenskommisjonens rapport og 
Agenda 2120 (Aall 1998b, Langhelle 1999). På tilsvarende måte som i 
Verdenskommisjonens rapport, dominerer det nasjonale og internasjonale 
perspektivet i Stortingsmelding 46. Av 180 sider er miljøvernarbeidet i 
lokalforvaltningen bare viet fem sider, og kommer først som kapittel 16 (av 
i alt 17 kapitler), under del II: ”Nærmere om virkemidler, de enkelte 
sektorer mv”. Videre blir kommunenes rolle først og fremst forstått som 
iverksetter av statlig miljøpolitikk og det framstår ikke som om kommunene 
er forventet å bidra vesentlig i forhold til de mer spesifikke 
bærekraftutfordringene Verdenskommisjonens rapport omtaler. Mer er det 
tale om at kommunene skal arbeide innenfor en tradisjonell 
miljøvernpolitisk forståelse (Aall 1998b). Av mer konkrete utfordringer 
trekker departementet fram de tradisjonelle kommunaltekniske områdene 
vannforsyning, avløp og renovasjon. I tillegg pekes det på lokal 
energiplanlegging og samferdsel, først og fremst med arealplanlegging som 
virkemiddel. Videre trekkes det fram viktigheten av energiøkonomisering i 
kommunale bygg. Meldingen signaliserer videre en kommende satsing på å 
styrke det kommunale miljøvernarbeidet, noe som skal bli fulgt opp alt året 
etter gjennom prosjektet Miljøvern i kommunene (MIK). 

I 1988 starter Miljøverndepartementet i samarbeid med Kommunenes 
Sentralforbund MIK-programmet med deltakelse fra 91 kommuner. Det 
overordnede målet med forsøksprogrammet var å initiere en reform som 
skulle sikre miljøvern en mer sentral plass i den kommunale organisasjonen. 
De mer avgrensede og instrumentelle målene med programmet var å 
gjennomføre forsøk med (Miljøverndepartementet 1991, s. 13): 

 56



1. politisk og administrativ organisering av kommunalt miljøvernarbeid 

2. utarbeiding av kommunale miljø- og naturressursprogram (MNR-
program) 

3. overføring av statlige miljøvernoppgaver til kommunene 

De to første målene ble i en viss forstand nådd, mens det siste målet om å 
overføre myndighet til kommunene ble bare i begrenset grad fulgt opp 
(Jansen 1991). Sentralforbundet fryktet en reform som ville gi staten en ny 
forlenget arm inn i kommunene, og økt kommunal ressursbruk innenfor 
områder sentralforbundet i utgangspunktet mente var statlige 
ansvarsområder. Evalueringen av MIK-programmet viste at denne frykten 
delvis var ubegrunnet. Deltakelse i MIK-programmet førte ikke til endret 
bruk av tiltak og virkemidler som kommunene ifølge lov eller tradisjon har 
hatt ansvaret for (Op. cit). Derimot førte MIK-programmet til en 
oppblomstring av nye og “myke” tiltaksområder i form av ulike 
informasjons- og holdningsskapende tiltak. Der kommunene fulgte opp 
Miljøverndepartementets forventninger, var på plansiden. MIK-programmet 
medførte en stor oppblomstring av planarbeid på miljøområdet; det ble 
produsert miljøstatusbeskrivelser, formulert miljømål og laget tiltaksplaner 
(Lafferty mfl. 1998). 

I Stortingsmelding nr. 34 (1990-91) ”Om miljøvern i kommunene” ga stat-
lige myndigheter for første gang en samlet og mer dyptgående presentasjon 
av sitt syn på kommunenes hovedoppgaver i miljøpolitikken. 
Stortingsmeldingen fører opp ni sentrale miljøutfordringer der kommunal 
virksomhet er viktig for å nå nasjonale miljømål. (1) Naturforvaltning med 
vekt på bevaring av genetiske ressurser og vern av land- og havområder 
med høy biologisk produksjon; (2) kulturminneforvaltning; (3) 
nærmiljøarbeid og friluftsliv; (4) forurensning fra transport; (5) 
energipolitikk og lokal energiplanlegging; (6) kommunal avfallsbehandling; 
(7) kommunalt avløp; (8) vannforsyning; og (9) beredskap mot olje- og 
kjemikalieforurensning. Dette er utfordringer som i liten grad synes å nå 
opp mot ambisjonene om det Stortingsmeldingen betegner som 
”grensesprengende miljøutfordringer” og målet om en bærekraftig utvikling. 
Her er det de tradisjonelle områdene under overskriften natur- og miljøvern 
som dominerer, mens de nye dimensjonene som Verdenskommisjonens 
rapport og Stortingsmelding 46 (1988-89) ”Miljø og utvikling” trekker opp i 
mindre grad blir berørt (Aall 1998b). 

Våren 1993 fulgte Miljøverndepartementet opp Stortingsmeldingen om 
kommunalt miljøvern gjennom rundskriv T-937: ”Tenke globalt - Handle 
lokalt. Nasjonalt prioriterte satsningsområder for det kommunale miljø-
vernarbeidet”. Departementet peker på fire prinsipper de mener bør gjelde 
for den kommunale miljøpolitikken: 

 føre-var prinsippet 

 sektorovergripende miljøvern 

 forurenser skal betale 

 folkelig deltakelse i plan- og beslutningsprosesser 
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Det første punktet er en viktig markering, særlig siden føre-var prinsippet 
først for alvor blir definert som et prinsipp i den nasjonale miljøpolitikken 
fire er senere gjennom Stortingsmelding 58 (1996-97) om 
”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”. Likevel brukes fortsatt 
hovedsakelig betegnelsen “miljøvernarbeid”, mens “bærekraftig utvikling” 
nevnes bare én gang innledningsvis i rundskrivet. Forventningene 
konkretiseres videre i form av fem satsningsområder med tilhørende 
underpunkter: 

1. Miljø- og ressursvennlig by- og tettstedsutvikling 

2. Avfall og gjenvinning 

3. Biologisk mangfold 

4. Kyst- og vannmiljøene 

5. Kulturminner, kulturlandskap og andre kulturmiljøer.  

Rundskrivet viderefører i hovedsak tidligere styringssignaler innenfor en 
tradisjonell natur- og miljøvernpolitikk, men med to unntak som er verdt å 
legge merke til: I satsningsområde (1) er det tatt med utfordring om levekår 
i byer, og i satsningsområde (3) blir det tradisjonelle naturvernarbeidet 
forsøkt utvidet i tråd med FNs konvensjon om vern av det biologiske 
mangfoldet fra 1992, ved å peke på det kommunale ansvaret for også å 
forvalte de ”ikke-vernede” arealene (Aall 1998b). 

De første statlige styringssignalene som for alvor varslet en erkjennelse om 
at bærekraftig utvikling er noe ”mer” enn den formen for lokalt orientert 
miljøproblematikk som ble satt på dagsorden gjennom MIK-reformen kom 
innenfor Miljøbyprogrammet (Arman mfl. 1995). I 1992 inviterte 
Miljøverndepartementet de 20 største byene i Norge til å delta i et forsøks- 
og utredningsarbeid rettet mot bærekraftig by- og tettstedsutvikling og fem 
byer ble plukket ut til å delta i Miljøbyprogrammet som avsluttes i 2000 
(Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø og Bydel Gamle Oslo). De 
markeringene som ble gjort i Miljøbyprogrammet gir grunnlag for å peke på 
noen generelle utviklingstrekk i de statlige styringssignalene på 
miljøområdet fra midten av 1980-tallet og fram mot slutten på 1990-tallet 
(Aall 1998b): 

 økt vekt på medvirkningsperpektivet 

 mer problemorientert oppmerksomhet om naturressursforvaltningen 

 mer vekt på transportsektoren i forurensningspolitikken 

 økt oppmerksomhet om forbruksnivå som miljøproblem 

 økt oppmerksomhet om økonomiske og sosiale forhold knyttet til 
bymiljø 

Mens Miljøverndepartementet i MIK-programmet sto for et syn som kan 
knyttes til et mer avgrenset miljøvernbegrep med vekt på de lokale 
miljøproblemene, viser forslag til miljømål anvendt i Miljøbyprogrammet et 
noe videre perspektiv mer i tråd med begrepet bærekraftig utvikling  (Aall 
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1998b, Lafferty mfl. 1998). Disse perspektivene ble likevel ikke innarbeidet 
i den offisielle nasjonale miljøpolitikken. 

Fraværet av et eksplisitt bærekraftperspektiv i styringssignalene fra stat til 
kommune er også faktisk erkjent fra statlig hold. Høsten 1996 ga de tre 
miljødirektoratene ut en oppfølger av rundskrivet om det kommunale 
miljøvernarbeidet fra 1993 i form av ”Idésamling kommunalt miljøvern”. I 
innledningen blir forholdet mellom tradisjonell miljøvernpolitikk og 
bærekraftig utvikling kommentert på følgende måte (Direktoratet for 
naturforvaltning mfl 1996, s. 4): 

”Ideelt sett burde en idésamling for kommunalt miljøvern inneholde 
mål, strategier og tiltak som fanger opp alle aspekter ved en bære-
kraftig utvikling (livskvalitet, sosiale, helsemessige og kulturelle as-
pekter, engasjement og oppslutning om lokale miljøtiltak, nærings-
utvikling, Lokal Agenda 21 mv). Idésamlingen er imidlertid en opp-
følging av rundskriv T-937, og er derfor avgrenset til de satsingsom-
rådene som er beskrevet der”21. 

Bærekraftig utvikling som spesifikk utfordring for det kommunale 
miljøvernet blir først omtalt i den foreløpig siste av ”bærekraftmeldingene”: 
Stortingsmelding 58 (1996-97) om ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig 
utvikling”. 

Statlig ambivalens om hvilke utfordringer LA21 representerer overfor 
norske kommuner 

I kapittel 28 i Agenda 21 blir det slått fast at bærekraftig utvikling er en 
utfordring også i forhold til lokale myndigheter. Norske myndigheter har 
imidlertid vært ambivalente i synet på hvilke utfordringer LA21 
representerer overfor norske kommuner: 

 Representerer LA21 noen ny utfordring overfor kommunene, eller kan 
MIK-reformen sees på som en tilstrekkelig oppfølging av anbefalingene 
i kapittel 28 i Agenda 21? 

 Hva består de prosessuelle utfordringene i, særlig knyttet til spørsmålet 
hvordan vi skal forstå ”medvirkning” og ”styring” og hvilke av disse to 
utfordringene er mest relevante i forhold til norske kommuner? 

 Er utfordringene knyttet til prosess overordnet, likestilt, underordnet 
eller løsrevet fra utfordringene knyttet til det politiske innholdet? 

 Gjelder utfordringen om politisk innhold utelukkende et økologisk 
perspektiv, eller også det Stortingsmelding 58 betegner som et 
generasjons- og velferdsperspektiv, og hva er i tilfelle den praktiske 
konsekvensen i forhold til en kommunal miljøpolitikk av en slik utvidet 
forståelse av bærekraftutfordringen? 

I Stortingsmelding nr 13 (1992-93) beskriver Miljøverndepartementet 
hvordan Norge skal følge opp forpliktelsene fra UNCED. Mens Agenda 21 
legger avgjørende vekt på den rollen de lokale myndigheter bør ha i arbeidet 
for en bærekraftig utvikling, er det vanskeligere å spore en tilsvarende 
vektlegging av kommunenes rolle. I meldingen blir LA21 langt på vei avvist 
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som en aktuell ny utfordring for norske kommuner (Miljøverndepartementet 
1993b, s 80):  

“Det norske systemet for lokal planlegging fungerer godt i forhold til 
tilrådingene i Agenda 21”. 

Meldingen gir også en vurdering av hvordan man bør forstå de prosessuelle 
utfordringene. Departementet påpeker at kapittel 28 ikke kan sies å være 
like relevant for Norge som for land i Øst-Europa, der LA21 vil kunne få en 
viktig rolle i å stimulere til utvikling av lokaldemokratiet22. De 
innholdsmessige sidene ved LA21 blir i liten eller ingen grad omtalt, ut over 
at meldingen viser til MIK-reformen og Stortingsmeldingen om kommunalt 
miljøvern fra 1991. 

I 1995 utgir Prosjekt Alternativ Framtid (senere ProSus) i samarbeid med 
Stiftelsen Idébanken en rapport som skal vise seg å få stor innflytelse på den 
offentlige debatten om LA21 i Norge. I rapporten hevdes det at så langt er 
det ingen norske kommuner som arbeider med LA21, noe som implisitt 
innebærer at MIK-programmet og MIK-reformen ikke blir gitt kreditt som 
et svar på utfordringene i kapittel 28 i Agenda 21 (Arman mfl. 1995). Fram 
til høsten 1995 holder departementet på sin vurdering fra Stortingsmelding 
13 om at MIK-reformen må forstås som en tilstrekkelig oppfølging av 
kapittel 28 i Agenda 21 (Grann og Holtane 1995). Først ved utgangen av 
1996 kommer styringssignaler som antyder en annen holdning om LA21, 
blant annet som følge av den debatten som ble utløst av rapporten fra 
Prosjekt Alternativ Framtid. I et felles brev fra Miljøverndepartementet og 
Kommunenes Sentralforbund varsles en kommende overgang fra MIK til 
LA21, og denne overgangen kommenteres blant annet på følgende måte 
(brev datert 9. desember 1996): 

”Selv om kommunene allerede gjør en betydelig miljøverninnsats, står 
vi overfor nye og store utfordringer i arbeidet med å styre utviklingen 
i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning... Følgende punkter er 
sentrale: 

 Vi må se en tydelig og konkret dreining mot bærekraftig utvikling. 

 Det globale perspektivet ved lokalt miljøvernarbeid må bli erkjent 
og synliggjort. 

 Lokal Agenda 21 skal være en prosess der hele lokalsamfunnet del-
tar, spesielt bør kvinner og barn trekkes mer med. 

 Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv (flergenerasjons-perspek-
tiv). 

 Målsettingen om forbedret livskvalitet må innarbeides slik at såvel 
helsespørsmål som de bærende økonomiske og sosiale konsekven-
ser av overgangen til en bærekraftig utvikling blir synliggjort”. 

Disse signalene representerer viktige endringer i synet på LA21. For det 
første erkjennes det at LA21 er en ny utfordring for norske kommuner. 
Videre framstår de innholdsmessige utfordringene som vel så sentrale som 
de prosessuelle (Høyer og Aall 1997). 
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Disse signalene følges så opp av Stortingsmelding 58 (1996-97) om 
”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”. I motsetning til de to 
foregående stortingsmeldingene om Norges oppfølging av 
Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21, har innsatsen lokalt i arbeidet 
for en bærekraftig utvikling og oppfølging av Agenda 21 nå fått en meget 
sentral plass. Av i alt fire hovedsatsingsområder i meldingen gjelder én 
utelukkende kommunens rolle: LA21. De øvrige tre er reduksjon i 
energiforbruk og utslipp av klimagasser, vern av det biologiske mangfoldet 
og reduksjon av belastning fra miljøfarlige kjemikalier. Meldingen viser til 
at LA21 skal overta for MIK som overskrift for den kommunale 
miljøpolitikken, og at målet om en bærekraftig utvikling skal danne 
utgangspunkt for den kommunale miljøpolitikken.  

Meldingen følges opp gjennom etablering av en egen LA21-enhet i 
planavdelingen i Miljøverndepartementet og utarbeidelse av et strateginotat 
om LA21, som foreligger i mange versjoner23. Strategien gjelder først og 
fremst prioritering av såkalte ”LA21-relevante aktiviteter” i 
Miljøverndepartementet og miljødirektoratene, men er òg ment å trekke opp 
rammene for samhandling mellom andre departementer og med eksterne 
aktører, der kommunene naturlig nok er den viktigste eksterne aktøren. 

Stortingsmelding 58 erkjenner i utgangspunktet at LA21 representerer både 
en prosessuell og innholdsmessig utfordring, men de innholdsmessige 
utfordringene som omtales konkret skiller seg i liten grad fra det som 
tidligere har vært fokusert i forbindelse med MIK-reformen. Fortsatt er det 
de ”tradisjonelle” lokale miljøutfordringer som vies mest omtale, som 
avfall, avløp, by-, tetttsteds- og lokalsamfunnsutvikling, kulturminnevern, 
friluftsliv, lokal luftkvalitet, støy og lokal vannkvalitet. Rett nok vises det til 
”nye” og globalt orienterte tema som biologisk mangfold, energi, transport 
og klimagassutslipp; men disse vies bare en halv sides omtale mot 11 sider 
for de øvrige ”tradisjonelle” temaene. Da framstår de prosessuelle 
utfordringene knyttet til det meldingen betegner som ”samarbeid, 
medvirkning og mobilisering” som en genuint ”ny” utfordring sammenlignet 
med tidligere styringssignaler (Lafferty mfl. 1998, Aall 1998b). Etter en 
lang og stor satsing på oppbygging av en kommunal miljøvernorganisasjon, 
skal innsatsen nå rettes mot styrking av medvirkningsprosesser og 
rapporteringsrutiner mellom kommune og stat. Videre signaliseres det et 
ønske om mer aktiv bruk av plan- og bygningsloven ved at meldingen 
forutsetter at oppfølging av LA21 inngår som del av kommuneplanarbeidet.  

Fører økt medvirkning til større bærekraft? 

En sentral diskusjon i spørsmålet omkring hva LA21 medfører av nye 
utfordringer – både internasjonalt og i Norge – har vært spørsmålet om 
medvirkning (Lafferty mfl. 1998, Lafferty and Eckerberg 1998). Selv om 
Agenda 21 ikke spesifikt tar opp spørsmålet om medvirkning, har 
utfordringene knyttet til kapittel 28 i Agenda 21 i stor grad blitt forstått både 
internasjonalt og i Norge som en anbefaling om økt medvirkning lokalt 
(O'Riordan and Voisey 1998). Det kan imidlertid stilles spørsmål om 
hvorfor en slik oppfatning har festet seg, all den tid ordet ”medvirkning” 
faktisk ikke er nevnt med ett ord i Agenda 21. Det tas bare til orde for at 
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lokale myndigheter skal gjennomføre en samrådningsprosess24. Gitt at 
oppmerksomheten likevel er konsentrert om medvirkning, er det rimelig å 
stille spørsmålstegn både ved hvor aktuell en slik utfordring er for norske 
kommuner, og på et mer prinsipielt plan, om det framstår som rimelig - slik 
enkelte synes å framstille det – at økt vekt på medvirkning vil kunne 
“produsere” en mer bærekraftig utvikling?  

I internasjonal sammenheng har norske kommuner en stor grad av 
autonomi. Norske kommuner har relativt få innbyggere men mange og små 
kommuner, noe som i prinsippet skal kunne lette kontakten mellom inn-
byggere og kommuneorganisasjonen. Oppslutningen om lokalvalg og delta-
kelse i lokale beslutningsprosesser er gjennomgående høy med en stabil 
valgdeltaking på rundt 70 prosent helt fra starten på 1930-tallet (Bukve 
1993). Valgordningen til kommunestyrene har gjort at andelen av 
befolkningen som har deltatt i kommunepolitikken er langt høyere enn i de 
fleste andre land. 11 prosent oppgir at de har erfaring fra kommunestyre i 
Norge, mens tilsvarende tall for eksempel fra Finland er fire prosent 
(Offerdal 1996). Selv om medvirkning ikke var blant de mest sentrale 
temaene i MIK-programmet, og heller ikke var sterkt fokusert i den senere 
oppfølgingen av MIK-reformen fra Miljøverndepartementet eller 
Kommunenes Sentralforbund, synes det riktig å hevde at norske kommuner 
har relativt godt utviklede tradisjoner for medvirkning i planlegging og 
iverksettingsprosesser – ikke minst sett i lys av de omfattende 
nærmiljøforsøkene siden tidlig på 1980-tallet (Lafferty mfl. 1998, Aall 
1998b). 

Det kan argumenteres for at folkelig medvirkning er en nødvendig 
forutsetning for å sikre oppslutning om en radikal miljøpolitikk for en bære-
kraftig utvikling, men det kan også argumenteres for at det motsatte kan 
være tilfellet. Stor vekt på medvirkningsprosesser kan føre til at arbeidet 
med å vedta og gjennomføre mål og tiltak som fører lokalsamfunnet i en 
mer bærekraftig retning forsinkes eller forhindres (Høyer 1998, 1999). 
Erfaringer fra medvirkningsforsøkene i Norden på begynnelsen av 1980-
tallet viser at perspektivet kan bli mer lokalt jo mer direkte folk deltar i 
arbeidet med å formulere lokale mål (Røiseland 1996). Tilsvarende 
erfaringer er gjort internasjonalt med LA21-arbeidet (Moos 1999).  

Et annet spørsmål er om økt medvirkning i planleggingsprosesser fører til 
mer demokrati. Naustdalslid (1988) peker på at kravet i plan- og bygnings-
loven om at berørte parter skal trekkes mer direkte inn i planarbeidet i 
praksis kan komme til å bety at det blir mer makt til de mektige. Han 
argumenterer for at i situasjoner med konflikt mellom ulike brukergrupper, 
vil godt organiserte grupper og enkeltpersoner som blir direkte berørt av 
planforslaget, slik som grunneiere og andre rettighetshavere gjøre seg bruk 
av disse rettighetene i større grad enn representanter for allmenne interesser.  

Den sterke betoningen av medvirkning kan også medføre en form for 
ansvarsfraskrivelse gjennom det vi kan betegne som en form for 
”tilbakelent” medvirkning. Dette gjelder på to nivå: kommunal medvirkning 
i forhold til statlig politikk og lokal medvirkning fra individer eller 
organiserte grupper i forhold til kommunal politikk. Holdningen fra statlige 
myndigheter synes å være at LA21 innebærer at staten i mindre grad skal 
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styre kommunene, og at LA21 bare er noe som angår kommunene. Den i 
europeisk sammenheng sene reaksjonen i å utvikle en nasjonal strategi for å 
støtte opp om LA21-arbeidet i Norge er et vitnesbyrd om en slik holdning 
(Lafferty and Eckerberg 1998). En annen tendens er at medvirkning bare 
introduseres innenfor ”lette” politikkområder. I forhold til tunge sektorer 
som transport, energi og klimapolitikk blir det i liten eller ingen grad lagt 
opp til medvirkning, i alle fall ikke som en bevisst del av den statlige LA21-
strategien. I omtalen av LA21 fra statlige myndigheter er det også en 
tendens til at LA21 forstås som en ”la-de-tusen-blomster-blomstre” strategi, 
der det blir lagt stor vekt på at kommunen må legge forholdene til rette for 
lokale initiativ, mens kommunens rolle som samfunnsplanlegger og 
regulerende myndighet blir langt mindre vektlagt25. 

De innholdsmessige utfordringene: noe mer enn økologisk bærekraft? 

Et avgjørende spørsmål for hvordan vi skal forstå de innholdsmessige 
utfordringene i LA21 knytter seg til den sosiale bærekraftdimensjonen som 
gjelder spørsmålet om en mer rettferdig fordeling av byrder og goder i tid 
og rom. I forbindelse med Stortingets behandling av Stortingsmelding 58 
våren 1998 ble det i innstillingen fra energi- og miljøvernkomiteen gitt en 
henvisning som kan tolkes dit hen at mens man på nasjonalt nivå reserverer 
seg mot den sosiale bærekraften, forventes det at kommunene skal gripe fatt 
i de utfordringer som følger av å inkludere de sosiale dimensjonen i 
bærekraftmålet (Innstilling 150, s. 16, min understreking)26:  

”...Lokal Agenda 21 må være en kommunal miljøvernplan som gir 
anvisninger på hvordan lokalsamfunnet kan redusere sine 
belastninger på miljøet globalt og regionalt, og hvordan det kan bidra 
til en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden”.  

I Miljøverndepartementets interne strategi for oppfølging av LA21 finner vi 
enda klarere styringssignaler som kan sies å peke i en slik retning. I en 
versjon av strateginotatet datert desember 1997 blir det påpekt at (s. 4) 
”(Stortingsmeldingen) gir ingen drøfting av fordelingsperspektivet ved 
bærekraftbegrepet”27. På tross av denne påpekningen trekker departementet 
i strateginotatet inn fordelingsperspektivet og vektlegger at kommunene må 
ta inn over seg et ”utvidet” bærekraftperspektiv i LA21-arbeidet 
(Miljøverndepartementet 1998a, s. 1028):  

”(kommunene må) legge vekt på både sosial og økologisk bærekraft, 
noe som betyr at både fordelingspolitikk og en Nord-Sør dimensjon 
blir viktige i LA21 arbeidet”. 

Under overskriften ”Forslagene til områder der det etter departementets 
vurdering er særlig behov for endringer” lister departementet så opp fire 
tematiske miljøutfordringer de mener kommunene bør prioritere sterkere når 
LA21 skal overta som overskrift for det kommunale miljøvernarbeidet29:  

 Forbruk og energi. 

 Utvikling av mer bærekraftig mobilitet. 

 Utvikling av en bærekraftig lokal næringspolitikk.  
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 Økt presisjon i arealforvaltningen med særlig vekt på biologisk 
mangfold. 

Denne tematikken representerer både en utvidelse og utdyping av de 
tematiske prioriteringene som ble gjort i Stortingsmelding 58 for den 
nasjonale miljøpolitikken. Påpekningen om behovet for en mer bærekraftig 
mobilitet, og koblingen av forbruk og energi trekker klart i retning av å 
problematisere målet om økonomisk vekst, og – med relasjon også til tema 
(4) – en vektlegging av behovet for sterkere offentlig styring og regulering.  

”Opp som en løve, ned som en skinnfell”? 

De diskusjonene omkring prioriteringer og fortolkning av LA21 som er ført 
i de ulike versjonene av departementets LA21-strateginotat, viser at det er 
ulike oppfatninger internt i departementet. Strateginotatet inneholder 
imidlertid ikke direkte styringssignaler overfor kommunene. Hvis vi tar for 
oss eksempler på mer direkte styringssignaler er det fortsatt begrenset 
gjennomslag for de til dels radikale tilnærmingene vi finner i strateginotatet. 
I 1999 ble det for første gang tatt inn et kapittel om miljøvern i de såkalte 
”forventningsbrevene” fra Fylkesmannen, Fylkeslegen og Statens 
Utdanningskontor til kommunene, der også LA21 omtales30:  

1. ”Kommunane bør arbeide for ei berekraftig utvikling innan alle 
deler av si verksemd. Det bør etablerast gode kontaktflater og 
samarbeidsformer med innbuarar og næringsliv i dette arbeidet:  

2. Det bør tilretteleggjast slik at det vert enklare og lønsamt å velge 
miljøvenlege løysingar  

3. Det bør tilretteleggjast for ei meir effektiv energiforsyning med 
større vekt på fornybar energi (som bioenergi og varmepumper).  

4. Kommunane bør delta i ”driftsplanprosjektet” for å få til ei meir 
lokal forvaltning av dei nyttbare vilt- og fiskeressursane”.  

Det er verdt å merke seg at forventningsbrevet ikke har referanser til 
departementets LA21 strateginotat, men refererer utelukkende til 
Stortingsmelding 58. De signalene som gis rimer også lite med 
strateginotatet og kan i stor grad sees på som en videreføring av den formen 
for utpreget ”lokal” miljøpolitikk som ble fremmet gjennom MIK-reformen, 
jfr særlig punkt (4). Spørsmål knyttet til forbruk, klimapolitikk eller det 
strateginotat betegner som ”bærekraftig mobilitet” og ”bærekraftig 
næringspolitikk” er ikke tatt opp, verken under overskriften ”LA21” eller 
andre steder i forventningsbrevet. Det er også overraskende at 
forventningene til medvirkning i LA21-arbeidet er såpass uklart formulert. 

I  tabellen under har jeg forsøkt å oppsummere ambivalensen i de statlige 
styringssignalene overfor kommunene når det gjelder det politiske 
innholdet, der jeg skiller mellom en ”lokal” og ”global” miljøpolitikk31. Det 
ligger selvsagt en romslig bruk av skjønn bak de plasseringene som er vist i 
figuren under, men figuren skulle likevel gi et rimelig bilde av noen 
utviklingstrekk. ”MIK-linjen” fra Stortingsmelding 34 i 1991 synes å bli ført 
videre i stor grad også i den nye ”LA21-fasen”, til tross for den noe mer 
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ambisiøst anlagte miljøvernpolitikken som framkommer i Stortingsmelding 
58 og – i enda større grad – Miljøverndepartementets strateginotat om 
oppfølging av LA21. 

Tabell 5 Statlig fortolkning av bærekraftig utvikling og LA21 som utfordring 
for kommunene 

  Kommunenes rolle i den nasjonale miljøpolitikken 
  mindre sentral sentral 
Perspektiver på prosessuelle 
utfordringer for kommunene: 

styring medvirkning styring medvirkning 

lokale 
miljø-
problemer 

 
1988:  

St.m. 46 ”Miljø og 
utvikling” 

 
 

1992: St.m. 13 
”Om FN 

konferansen om 
miljø og utvikling” 

  
1991: St.m. 34 

”Om miljøvern i 
kommunene” 

 
 
 
 

1999: Statlig 
forvetningsbrev til 

kommunene. 

 
 
 
 

1997: St. m. 58 
”Miljøvernpolitikk 
for en bærekraftig 

utvikling” 

Perspektiver på 
innholdsmessige 
utfordringer for 
kommunene: 

globale 
miljø-
problemer 

    
1998: MDs 

strateginotat om 
oppfølging av LA21 

 

Skisse til en kommunal bærekrafttematikk 

I Retningsanalyseprosjektet var jeg med å utvikle et sett kriterier under 
overskriften ”bærekrafttematikk” som var ment å gi grunnlag for å vurdere 
hvorvidt en kommunal miljøpolitikk kan sies å fange opp målet om en 
bærekraftig utvikling (Høyer og Aall 1997). Disse kriteriene var blant annet 
basert på erfaringer fra Økokommuneprogrammet og forsøk med økologisk 
basert kommuneplanlegging (Aall 1997, Heiberg 1997). Tematikken er et 
forsøk på å oppsummere en fortolkning av Verdenskommisjonens rapport 
og Agenda 21 vi som forskere har gjort, og relatere dette til hva som ut fra 
vår vurdering synes relevant for norske forhold, samtidig som vi har 
forholdt oss til de statlige styringssignalene som klarest har markert en 
spesifikk bærekraftprofil (i hovedsak Miljøbyprogrammet og de første 
versjonene av Miljøverndepartementets LA21-strateginotat).  

Vi skilte mellom kriterier som gjelder miljøpolitiske prinsipper, det 
miljøpolitiske innholdet og miljøpolitiske prosesser. Innebygget i vår 
tematikk gjelder et syn om at det er de substansielle og innholdsmessige 
sidene ved bærekraftig utvikling som fortjener størst oppmerksomhet, jfr 
kategorien ”miljøpolitisk innhold”. Mitt svar på spørsmålet om hvorvidt de 
prosessuelle sidene ved LA21 representerer prinsipielt nye utfordringer for 
norske kommuner er todelt. Jeg mener i utgangspunktet at det ikke er 
tilfellet. I den grad de prosessuelle utfordringene er viktige, mener jeg 
videre at det gjelder spørsmålet om å styrke offentlig styring gjennom 
offentlig planlegging mer enn spørsmålet om økt vekt på medvirkning. Selv 
om statlige myndigheter i liten grad synes å ha fokusert eksplisitt på 
offentlig styring i en LA21-sammenheng, i enkelte sammenhenger har det 
også vært tendenser til å framheve andre og konkurrerende 
styringsideologier med vekt på selvregulering og frivillighet, er det liten tvil 
om at medvirkning bare er en del av LA21-ideen, og at kartlegging, 
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planlegging, koordinering og målrettet offentlig styring er like viktige sider 
ved idéen (Lafferty mfl. 1998, s. 8). Det faktum at Stortingsmelding 58 
påpeker at LA21 bør gjennomføres som en planprosess forankret i plan- og 
bygningsloven underbygger et slikt standpunkt. Hvis spørsmålet om 
medvirkning skal vektlegges, er det i tilfelle viktig å gjøre dette innenfor de 
politikkområdene som er særlig viktige i en bærekraftsammenheng; som 
biologisk mangfold, transport, energi og klimapolitikk. Dette er områder 
som tradisjonelt har vært lite preget av medvirkning, forstått som 
medvirkning både på lokalt (det vil si lokalbefolkning-kommune) og 
nasjonalt nivå (det vil si kommune-stat).  

Tabell 6 Forslag til en kommunal bærekrafttematikk for norske kommuner 
(Høyer og Aall 1997) 32 

Miljøpolitiske 
prinsipper: 

1. Føre var prinsippet  
2. Rettferdig fordeling innenfor nålevende generasjoner 
3. Rettferdig fordeling mellom nålevende og framtidige 

generasjoner 
Miljøpolitisk innhold 4. Reduksjon i energiforbruket 

5. Reduksjon i utslipp som skader atmosfæren 
6. Reduksjon i forbruket av materielle ressurser 
7. Reduksjon i den samlede mobiliteten 
8. Vern av det biologiske mangfoldet 
9. Utslipp til lokale resipienter innenfor naturens tålegrense  
10. Menneskepåvirkede endringer av miljøet må ikke skader vår 

helse 
Miljøpolitiske prosesser 11. Ansvarliggjøring av alle sektorer 

12. Medvirkning 
13. Internasjonalt engasjement 
14. Holdningsskapende arbeid 

3.2 Hvordan har norske kommuner forholdt seg til 
bærekraftmålet og Lokal Agenda 21? 

I dette kapittelet vil jeg diskutere den andre overordnede problemstillingen. 
I forhold til forrige kapittel flytter jeg nå fokus fra den nasjonale til den 
kommunale miljøpolitikken: 

”Hvordan har norske kommuner fortolket målet om en bærekraftig 
utvikling og oppfordringen om å starte arbeidet med Lokal Agenda 21 
i sin kommunale miljøpolitikk?” 

Denne problemstillingen omhandler de innledende fasene av politikk: det å 
definere et problem og det å skape aksept for at det er behov for å gjøre noe 
med problemet, eller det vi kan betegne som etablering av en kommunal 
miljøpolitisk dagsorden (Jansen og Osland 1996). Jeg vil drøfte hvordan 
norske kommuner og Kommunenes Sentralforbund har fortolket 
bærekraftmålsettingen og Agenda 21, og hvordan dette er omsatt i 
formulering av og tilslutning til overordnede miljøpolitiske prinsipper. Også 
i dette kapittelet er det et poeng å få fram eventuelle endringer i forhold til 
den før omtalte ”MIK-linjen”. Først gir jeg en gjennomgang av den 
miljøpolitiske forståelsen som kommer til uttrykk gjennom ulike 
kommunesammen-slutninger internasjonalt og Kommunenes Sentralforbund 
i Norge. Jeg drøfter så hvordan norske kommuner har forholdt seg til 
anbefalingene i Verdenskommisjonens rapport. Så går jeg over til å drøfte 
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fire idealtypiske reaksjonsmønstre kommuner har inntatt i forhold til 
Agenda 21.  

I diskusjonen av den andre problemstillingen har jeg basert meg på 
drøftinger i Aall (1996), Aall (1997), Aall (1998a), Lafferty mfl. (1998) og 
Aall mfl. (1998). Deler av denne diskusjonen er også behandlet i artikkel 1 
(”Norway: From Environmental Protection to Sustainability ’Light’?”), 
artikkel 4 (”Direction Analysis: an Example of Municipal Sustainability 
Assessment in Norway”) og artikkel 6 (”Local Agenda 21 as means of 
interpreting and introducing the new policy issue of sustainable production 
and consumption – experiences from seven Norwegian municipalities”). 

IULA og Kommunenes Sentralforbund som dagsordensetter i forståelsen av 
bærekraftig utvikling 

Et av særtrekkene ved en eksplisitt bærekraftorientert kommunal 
miljøpolitikk har vært spirene til et internasjonalt engasjement, noe som 
også har gitt seg utslag i etableringen av flere internasjonale kampanjer og 
organisasjoner for spesielt miljøengasjerte kommuner. Det som er 
interessant i denne sammenhengen er hvordan målet om en bærekraftig 
utvikling har blitt fortolket av verdenssammenslutningen for lokale og 
regionale myndigheter (The International Union of Local Authorities: 
IULA), og hvordan dette i neste omgang direkte og indirekte har påvirket 
den miljøpolitiske forståelsen i Kommunenes Sentralforbund. 

I 1990 ble The International Council for Local Environmental Initiatives 
(ICLEI) dannet som en undergruppe av IULA under en verdenskongress 
med representanter fra mer enn 200 lokale myndigheter og 45 nasjoner, 25 
nasjonale sammenslutninger av lokale myndigheter og representanter fra en 
rekke statlige og ikke-statlige organisasjoner (Aall 1997). Kongressen var 
gjennomført i samarbeid med blant annet FNs miljøprogram og IULA. 
Norske representanter for både statlige og kommunale myndigheter tok 
aktivt del i danningen av ICLEI, og organisasjonen fikk som formål å 
utveksle kunnskap og erfaringer om lokale myndigheters arbeid for en 
bærekraftig utvikling, og fungere som en arena for å formidle lokale 
myndigheters syn i forhold til internasjonale statlige sammenslutninger og 
internasjonale miljøvernforhandlinger. Etableringen av ICLEI har hatt en 
avgjørende betydning for den økende internasjonale oppmerksomheten om 
lokale myndigheters rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling (Hams 
1994, Lafferty and Eckerberg 1998).  

Året etter dannelsen av ICLEI var Norge vertskap for den 30. 
verdenskongress for IULA33. Her ble den såkalte Oslo-erklæringen om 
miljø, helse og livsstil vedtatt. I erklæringen blir det presentert noen 
prinsipper for kommunenes arbeid med å bidra til en bærekraftig utvikling. 
Målgruppen for erklæringen synes å være tredelt; i tillegg til egne 
medlemskommuner, henvender erklæringen seg til nasjonale myndigheter 
og til FN ved konkret å peke på at Oslo-erklæringen er ment som et innspill 
til konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 (Aall 1997). 
Oslo-erklæringen følger i store trekk de samme linjene som 
Verdenskommisjonens rapport, men skiller seg likevel ut på ett viktig punkt, 
ved å peke på at også kommuner har en viktig rolle i arbeidet for en 
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bærekraftig utvikling. I Oslo-erklæringen er det videre klare ambisjoner om 
at kommuner også har et ansvar som internasjonale aktører. Det 
internasjonale ansvaret kobles til spørsmålet om den sosiale bærekraften og 
kravet om en rettferdig fordeling av goder og byrder (IULA 1991): 

“Kommuner...i rike samfunn må være villige til å yte økonomisk, or-
ganisatorisk og teknologisk bistand til lokale myndigheter i fattigere 
samfunn for å fremme en bærekraftig utvikling...” 

Erklæringen viste seg senere å være et viktig grunnlag for utformingen av 
kapittel 28 i Agenda 21 (Hams 1994, Tuxworth 1996). Det er også mulig å 
spore effekter av erklæringen i en norsk sammenheng. 

Våren 1993 nedsatte styret i Kommunenes Sentralforbund et ad hoc-utvalg 
for miljøvern34. I mandatet ble utvalget bedt om å ta utgangspunkt i Oslo-
erklæringen, Agenda 21, og ICLEIs målsettinger og konkrete prosjekter. 
Om bærekraftig utvikling står det blant annet (Kommunenes Sentralforbund 
1993, s. 5, mine understrekninger): 

”Bærekraftbegrepet har først og fremst en mening i global 
sammenheng. Ytterligere nedbrytning av miljøet vil true livsvilkårene 
for alle jordens mennesker. Men det som skjer globalt er ikke noe 
annet enn summen av lokale tiltak. Begrepet må derfor gis et lokalt 
innhold av kommuner og fylkeskommuner. Sentralforbundet bør bidra 
til dette. Utvalget har valgt å vektlegge at kommunesektoren må ta et 
selvstendig ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, uavhengig 
av funksjonsfordeling og ressursfordeling mellom de ulike 
forvaltningsnivåer. Kommuner og fylkeskommuner forvalter en 
betydelig del av samfunnets samlede ressurser, såvel økonomiske som 
naturgitte. I forvaltningen av disse ressursene må kommunesektoren 
ta et miljøansvar”.  

Dette er en langt sterkere markering av bærekraftig utvikling enn det vi 
finner i gjeldende statlige styringssignaler både forstått som et nytt element i 
norsk miljøpolitikk og som et ansvar også for kommunesektoren (Aall 
1998b). Med unntak av spørsmålet om temaet ”Utslipp til lokale resipienter 
innenfor naturens tålegrense” blir alle de bærekrafttemaene jeg har ført opp i 
Tabell 6 ”Forslag til en kommunal bærekrafttematikk for norske 
kommuner” omtalt direkte eller indirekte35. Når innstillingen forsøker å bli 
mer konkret, framstår likevel miljøforståelsen mer i samsvar med en 
”tradisjonell” miljøvernpolitikk. Like fullt synes det riktig å hevde at den 
miljøforståelsen som kommer til uttrykk i innstillingen fra Kommunenes 
Sentralforbund fanger opp flere av de elementer som spesifikt kan knyttes til 
bærekraftig utvikling og Agenda 21 enn samtidige stortingsmeldinger og 
andre styringssignaler fra Miljøverndepartementet (Op. cit). Én forklaring 
på dette kan være det ansvaret Kommunenes Sentralforbund har opplevd for 
å følge opp Oslo-erklæringen i egenskap av vertskap for IULA-konferansen 
i 1991 og den senere nære kontakten Kommunenes Sentralforbund har hatt 
med ICLEI. 
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Kommunene og Verdenskommisjonens rapport 

Flytter vi oss fra det internasjonale plan til Norge, finner vi at norske 
kommuner var tidlig ute når det gjelder å forholde seg direkte til 
Verdenskommisjonens rapport. I alt kom det inn 167 høringsuttalelser i 
forbindelse med at Miljøverndepartementetet inviterte ulike instanser til å 
kommentere Verdenskommisjonens rapport. 43 av disse var fra kommuner 
og fem fra fylkeskommuner. I departementets oppsummering av innspillene 
fra kommunene står det blant annet (Miljøverndepartementet 1988, s. 171): 

“Rapporten er gjennomgående meget positivt mottatt, som en 
nødvendig tankevekker som må få konsekvenser for hvordan vi 
innretter oss også på lokalplan”  

De uttalelser som ble gitt på grunnlag av Verdenskommisjonens rapport, var 
altså uttalelser og signaler fra kommunene før MIK-programmet ble startet, 
og gir slik sett et interessant innblikk i en kommunal miljøpolitisk plattform 
for det videre statlig initierte reformarbeidet i kommunene. Uttalelsene fra 
kommunene vitner om en innstilling til hvilke tiltak og endringer som er 
nødvendige lokalt som på mange områder samsvarer med de generelle 
anbefalingene i Verdenskommisjonens rapport. Det pekes blant annet på 
(Op. Cit): 

 viktigheten av føre-var prinsippet 

 bedre kontroll og overvåking lokalt 

 prinsippet om “forurenser betale” må gjelde i alle næringer 

 miljøkriminalitet bør følges opp og straffes hardere 

 prioritering av ENØK, ofte koblet opp mot et mål om også å redusere 
energiforbruket i tråd med anbefalingene i Verdenskommisjonens 
rapport 

 presisering av at nei til fordel for vernesaker innebærer et ja til mer 
vitale verdier og interesser 

 stimulering til mindre grad av industrielt jordbruk 

 fortsatt praktisering av et strengt jordvern 

 bruk av økologiske regnskapssystemer og budsjetter med bærekraftig 
utvikling som premiss 

Alle som uttalte seg var opptatt av hvordan miljøvernet kan styrkes lokalt, 
og flere kommuner påpekte en for svak problematisering av forholdet 
mellom vekst og vern.  

I 1987 ble Økokommunene lansert overfor Miljøverndepartementet som 
“prøvekommunar for oppfølging av Brundtland-kommisjonens tilrådingar 
på lokalt nivå i Noreg” (Høyer 1987, s. 39). Evalueringen av 
Økokommuneprogrammet viste imidlertid at økokommunene ikke maktet å 
oppfylle egne mål om å bli ”modellkommuner” for en bærekraftig utvikling 
(Ramsdal 1997). Like fullt ga Økokommuneprogrammet eksempler på 
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utvikling av miljøpolitiske prinsipper som var forskjellige fra det som var på 
dagsorden innenfor MIK-programmet (Aall 1998b). Sentralt i 
økokommunearbeidet var etableringen av Forum for norske økokommuner 
(FONØ). I 1990 - to år før kapittel 28 i Agenda 21 ble vedtatt – formuleres 
et sett med miljøpolitiske prinsipper som eksplisitt refererer til målet om en 
bærekraftig utvikling:  

En økokommune forplikter seg til å arbeide for en bærekraftig 
utvikling. I dette ligger bl.a.: 
1) Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen. 
2) I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonse-

kvenser utredes. 
3) Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og na-

turressurser for å skape en bærekraftig utvikling. 
4) Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget 
5) Gi lokale bidrag til løsning av globale miljøproblemer 
6) Løse lokale miljøvernutfordringer 
7) Sterk vekt på lokal styring og engasjement. 

Kommuner som ønsket medlemskap i FONØ måtte gjennom 
kommunestyrevedtak slutte seg til denne erklæringen. Erklæringens 
vektlegging av globale miljøutfordringer, mobilisering av befolkningen, og 
lokal styring og engasjement inneholder i prinsippet de samme elementene 
som kapittel 28 i Agenda 21. Utgangspunktet for økokommunenes 
miljøverninnsats skiller seg dermed – i alle fall på et overordnet nivå – fra 
flertallet av de kommunene som deltok i det statlige MIK-programmet 
gjennom en større grad av samsvar med utfordringene i 
Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21 (Arman mfl. 1995, Aall 1997, 
Aall 1998b).  

Økokommuneprogrammet ga eksempler på igangsetting av miljøpolitiske 
prosesser som synes viktig for å få spørsmålet om bærekraftig utvikling på 
den politiske dagsorden lokalt (Aall 1997): politisk forankret 
nettverksbygging mellom kommuner; og grundige skoleringsopplegg på 
miljøområdet for administrasjon og folkevalgt nivå. 

FONØ er opp til i dag det eneste eksemplet på et nasjonalt nettverk innenfor 
kommunal miljøpolitikk som har fungert over et lengre tidsrom der både det 
administrative og folkevalgte nivået i kommunene har vært involvert. Selv 
om det miljøvernlederbaserte nettverket som ble etablert innenfor MIK-
programmet (Forum for lokalt miljøvern: FLM) etter hvert kom i en 
posisjon der de hadde dialog med den politiske ledelsen i 
Miljøverndepartementet, er det klart at FLM i liten grad har maktet å 
involvere kommunepolitikere i sitt nettverksarbeid36. De av økokommunene 
som var mest aktive i FONØ var også de kommunene som kunne vise til 
størst innsats innenfor de ulike delprogrammene og størst grad av 
oppfølging av økokommuneerklæringen (Aall 1997, Ramsdal 1997). 

Økokommuneprogrammet inneholdt et viktig element av omfattende tiltak 
for skolering av folkevalgt og administrativt nivå (Heiberg 1997, Johnsen 
1997). En lang rekke møter ble gjennomført som i enkelte av 
økokommunene involverte et relativt stort utvalg av folkevalgte og den 
administrative ledelsen. I ulike sammenhenger – i forkant av 

 70



kommunestyremøter, som dagsseminarer o.a. - og med ulike tematiske 
innganger ble utfordringer knyttet til målet om en bærekraftig utvikling tatt 
opp. Denne til dels omfattende formen for skolering er i seg selv et 
interessant fenomen. Det er uvanlig at små distriktskommuner gjennomfører 
så omfattende prosesser når det gjelder skolering av folkevalgte og 
kommuneadministrasjonen i miljøspørsmål. Det er videre klart at de 
skoleringstiltakene som ble gjennomført også hadde en klar effekt når det 
gjaldt å påvirke innholdet i den miljøpolitisk dagsorden i økokommunene 
(Johnsen 1997, Aall 2000a). I Tingvoll var for eksempel vedtaket om å bli 
en økokommune en direkte følge av slike prosesser (Aall 1997), mens 
kommuneplanarbeidet i Lardal og arbeidet med kommunedelplan Miljø i 
Sogndal var klart påvirket av de samme prosessene (Heiberg 1997, Ramsdal 
1997). 

Fire reaksjonsmønstre i forhold til LA21 

Kommunenes Sentralforbund var tidlig ute i 1993 med å erkjenne at LA21 
representerte noe ”mer” enn den tilnærmingen MIK-programmet og MIK-
reformen innebar37. Ved utgangen av den tidsfristen som var ført opp i 
kapittel 28 i Agenda 21 for igangsetting av lokale Agenda 21-prosesser – 
31. desember 1996 – var det imidlertid klart at bare én norsk kommune 
(økokommunen Sogndal) hadde vedtatt en miljøvernplan med tittelen 
”Lokal Agenda 21” (Aall 1997). I tillegg var Akershus fylkeskommune i 
ferd med å vedta en fylkesdelplan med tittelen Regional Agenda 21 (Aall 
1998d). Det dominerende antall kommuner kjente ved dette tidspunktet lite 
til eller avviste LA21 som en aktuell oppgave å gripe fatt i.  

Fra en situasjon med nesten total avvisning av MIK fra både kommunale og 
statlige myndigheter er vi i dag imidlertid i en situasjon der LA21 er i ferd 
med å overta for MIK som overskrift for den kommunale 
miljøvernpolitikken. I Tabell 7 har jeg illustrert fire idealtypiske 
reaksjonsmønstre som kommuner kan innta i forhold til LA21. Disse 
beskriver også den historiske utviklingen i de eksemplene som har vært på 
hvordan kommunene faktisk har forholdt seg til LA21. ”Avvisning” vil si at 
det ikke erkjennes at LA21 representerer noen prinsipiell ny utfordring for 
kommunene – verken når det gjelder de prosessuelle eller innholdsmessige 
sidene ved miljøpolitikken. ”Pessimisme” vil si at vel kan man se at LA21 
introduserer nye innholdsmessige utfordringer, men samtidig vurderer man 
situasjonen dit hen at det ikke er politisk oppslutning om en slik politikk, og 
derfor velger man ikke å forsøke å igangsette nye politiske prosesser under 
overskriften LA21. Betegnelsen ”ny demokrati” eller ”mer medvirkning” er 
et reaksjonsmønster der man igangsetter nye prosesser med betegnelsen 
LA21 uten at man samtidig reflekterer over de innholdsmessige 
utfordringene. Med betegnelsen ”ny miljøpolitikk” mener jeg at man 
erkjenner at LA21 introduserer nye innholdsmessige utfordringer i forhold 
til den tradisjonelle miljøpolitikken og at man starter nye politiske prosesser 
for å sikre oppslutning om tiltak for å møte de samme utfordringene. 
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Tabell 7 Fire reaksjonsmønstre i forhold til LA21  

  Blir det igangsatt prosesser med betegnelsen LA21? 
  Nei Ja 

Nei (1)”Avvisning” (3)”Ny demokrati” eller ”mer 
medvirkning” 

Endres det 
politiske 
innholdet? Ja (2)  

”Pessimisme” 
(4)”Ny miljøpolitikk” 

(1) Avvisning 

Den opprinnelige fristen fra 1992 i Agenda 21 for å starte arbeidet med 
LA21 – 31. desember 1996 - falt i Norge sammen i tid med opphør i 
ordningen med øremerkede overføringer til finansiering av stillingen som 
kommunal miljøvernleder. Bildet som trer fram fra analyser av MIK-
reformens status og hvor langt norske kommuner var kommet i LA21-
arbeidet ved utgangen av MIK-perioden, er et policy-område der man på 
den ene siden kan konstatere at mye nytt og spennende hadde skjedd via en 
målrettet satsing over lengre tid - MIK-reformen - mens man på den andre 
siden opplevde kritikk fordi ikke nok var gjort langs en helt annen linje: 
Lokal Agenda 21 (Armann mfl. 1995). Denne situasjonen ble opplevd - 
både sentralt i Miljøverndepartementet, i Kommunenes Sentralforbund og i 
kommunene - som frustrerende og urettferdig, gitt at man trodde at MIK var 
minst like viktig og gjennomgripende som LA21 (se for eksempel Grann og 
Holtane 1995). Det interessante her er at vi neppe kan snakke om en 
klassisk interessekonflikt der en bestemt policy-linje reflekterer interessene 
til én konstellasjon av aktører kontra en annen konstellasjon. Det er 
vanskelig å argumentere for at noen grupper eller klasser er bedre tjent med 
en fokusering på MIK til fortrengsel av LA21. Mer dreier det seg om et 
problem med konkurrerende dagsordener og politisk prestisje, og vi kan 
peke på i alt fem mulige forklaringsfaktorer for kombinasjonen av 
manglende lokal oppfølging og en negativ holdning fra departementet og 
Kommunenes Sentralforbund (Lafferty mfl. 1998). Flere av disse punktene 
er senere drøftet og underbygget av Sverdrup (1998), Mathiassen (1998) og 
Malvik (1999). 

For det første, var den politiske konsensus rundt MIK-reformen så stor, og 
så vel forberedt og effektivt innført, at det ikke fantes “politisk rom” for å 
problematisere reformen. For det andre kom LA21 inn i systemet fra en 
fullstendig uvant kant for norsk politikk – utenfra. Norge er vant til å være 
en av verdens ledende velferdsnasjoner, der kampen for rettferdighet og 
kritikk mot “det bestående”, i både form og innhold, er et internt nasjonalt 
anliggende. Norge har ganske enkelt ikke erfaring - verken i 
arbeiderbevegelsen, miljøbevegelsen eller andre bevegelser - med å overta 
kritiske impulser og programmer fra andre kanter. For det tredje viser 
erfaringene fra arbeidet med å lansere Økokommuneprogrammet i Norge en 
annen viktig side ved den departementale ”selvgodheten”: problemet med å 
forholde seg til miljøpolitiske initiativ nedenfra. Ønsket om en mer 
eksplisitt LA21-profil i det kommunale miljøvernarbeidet ble fremmet fra 
lokalt hold overfor departementet; både fra representanter for 
miljøbevegelsen og enkelte kommuner – blant annet økokommunene. For 
det fjerde var konjunkturene til de to reformprogrammene i klar konflikt 
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med hverandre. Uansett hvor LA21 måtte ha kommet fra, kom det på et 
meget ugunstig tidspunkt vis à vis MIK. Den norske reformen begynte før 
Rio; tok skikkelig fart under Rio; og var i ferd med å konsolideres 
umiddelbart etter Rio, akkurat da LA21 skulle lanseres og implementeres. 
Tiltakene var ganske enkelt ikke i fase. Kreftene, entusiasme og ressursene 
hadde allerede blitt mobilisert i én bestemt retning - og det var ikke lett og 
få dem dreid i en annen. Et siste punkt, som likevel i noen grad berører 
spørsmålet om interessekonflikt, dreier seg om miljøpolitisk profil. 
Erfaringene fra Økokommuneprogrammet viste at vi i en viss grad kunne 
snakke om to konkurrerende miljøpolitiske profiler når vi sammenlignet 
MIK-programmet med Økokommuneprogrammet, et bilde vi finner igjen 
hvis vi kontrasterer MIK mot LA21. I det første tilfellet er det mer tale om 
at kommunene skal løse lokale miljøproblemer og i noen grad bidra til å 
løse nasjonale miljøproblemer. I en LA21-sammenheng oppfordres 
kommunene til også å bidra i forhold til de globale miljø- og 
utviklingsproblemer som drivhuseffekten, vern av det biologiske globale 
mangfoldet og reduksjon av kløften mellom den rike og fattige del av 
verdens befolkning. Dette er forhold som lett vil utfordre sterke interesser 
nasjonalt, og i noen grad lokalt. Energiavgifter overfor kraftkrevende 
industri er eksempel på det første mens restriksjoner i privatbilbruk er 
eksempler på det siste.  

(2) Pessimisme 

Den før omtalte rapporten fra Prosjekt Alternativ Framtid førte til en 
offentlig debatt om hvorvidt LA21 representerte en ”ny” utfordring eller om 
LA21 alt var ivaretatt gjennom MIK-reformen. Den offisielle holdningen fra 
både Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund var som 
nevnt over i første omgang en avvisning av LA21 som ny utfordring. 
Oppfatningen var imidlertid ikke så entydig blant kommunene. I 1992 ble 
det opprettet en elektronisk møteplass (”PortaCom”) for de kommunale 
miljøvernlederne. Denne var et meget aktivt debattforum der et stort antall 
av miljøvernlederne var koblet opp38. Følgende uttalelse fra en kommunal 
miljøvernleder i 1996 er illustrerende for den holdningen som syntes å prege 
flere av de kommunale miljøvernlederne i tiden etter rapporten fra Prosjekt 
Alternativ Framtid (innlegget ble lagt inn i november 1996):  

”Det som gjer LA-21 til eit bortimot ‘umogeleg’ prosjekt for det 
kommunale miljøvernet er vanskane med å ‘mobilisere massane’. Eg 
er redd vi øyder med krefter vi kan bruke betre til andre ting dersom 
vi kastar oss inn med full tyngde i eit LA-21 arbeid. Grunnen til denne 
pessimismen er at ein reell LA-21 prosess krev så drastiske endringar 
av livsstil og vanar at berre eit fåtal ‘frelste’ vil kaste seg på denne 
omveltinga. Eg trur det er betre at ein rundt i kommunane held fram å 
arbeide på brei front med tradisjonelt miljøvern og får små, men 
handfaste resultat framfor å bli revolusjonsleiarar”. 

Sitatet angir en ”defensiv” strategi for kommune-Norge der man velger å 
sloss for de posisjoner som alt er vunnet gjennom MIK-reformen, og søke 
som et minimum å beholde status quo.  
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Det jeg har omtalt som ”pessimisme” kan også oppfattes som en overgang 
fra ”avvisning” til det å likevel igangsette prosesser med betegnelsen LA21. 
Et tilsvarende bilde kommer fram gjennom vår spørreundersøkelse om 
kommunenes holdning til LA21, der en fjerdedel ved årsskiftet 1996-97 
svarer at de mener arbeidet med LA21 bør drøftes grundig før man setter i 
gang nye tiltak (Lafferty mfl. 1998, s. 84). 

(3) ”Ny demokrati” eller ”økt medvirkning”? 

Når LA21 etter hvert kom på den politiske dagsorden lokalt er det 
interessant å studere hvordan norske kommuner valgte å fortolke de 
utfordringene som lå i det å arbeide med LA21. Våren 1996 drøftet 
landstinget i Kommunenes Sentralforbund spørsmålet om videreføringen av 
den kommunale miljøvernreformen der følgende uttalelse ble vedtatt (min 
understrekning): 

”Kommunenes Sentralforbund ser Agenda 21 som et viktig redskap 
for å skape større lokalpolitisk engasjement, og for å styrke 
Kommunenes Sentralforbund´ satsing på 'forny lokaldemokratiet'. 
Kommunenes Sentralforbund vil arbeide for at kommunene innen 
1996 gjennomfører tiltak for å informere og sikre seg tilslutning til 
Lokal Agenda 21 for sin kommune.....Alle landets kommuner 
oppfordres til å gjennomføre opplegg som sikrer bred folkelig 
deltakelse i planleggings-, beslutnings- og gjennomføringsprosesser”. 

På bakgrunn av denne uttalelsen ble spørsmålet om LA21 i forbundets 
virksomhetsplan for 1996 og den gjeldende fireårsplanen knyttet til en 
pågående demokratidiskusjon som gjelder spørsmålet om styrket interesse 
for og oppslutning om kommunevalgene og kommunepolitikken generelt. I 
en viss forstand representerer dette at LA21 delvis blir koblet fra den 
miljøpolitiske debatten, i alle fall hva gjelder oppfatningen i den politiske 
ledelsen i Kommunenes Sentralforbund39. I 2000 utgir Kommunenes 
Sentralforbund en håndbok: ”Hvordan kan medvirkning organiseres? 
Eksempler på medvirkning til bærekraftig utvikling” (Andersen og Rugset 
2000). Denne er basert på resultater fra det Kommunenes Sentralforbund-
finansierte prosjektet ”Medvirkning til en bærekraftig utvikling” der flere 
kommuner har prøvd ulike former for medvirkning i miljøpolitikken. 
Hverken ”oppskriftdelen” av håndboka eller den delen som omtaler 
erfaringene fra prosjektkommunene omtaler forholdet mellom prosess og 
politisk innhold. Innledningsvis vises det også til ett av 
hovedsatsingsområdene innenfor Kommunenes Sentralforbund – 
Demokrati, deltakelse og styring – som igjen forankrer håndboka til en 
demokratidebatt mer enn en miljøpolitisk debatt. Dette er et forhold vi 
finner igjen i flere vestlige demokratier i Europa der man sliter med 
sviktende oppslutning om lokale valg og der LA21 blir brukt vel så mye 
som et virkemiddel for å stimulere til økt interesse for lokalpolitikken som 
til å øke oppslutningen om en bærekraftig utvikling (Lafferty and Eckerberg 
1998).  

Til tross for den klare koblingen Kommunenes Sentralforbund synes å gjøre 
mellom LA21 og en diskusjon om lokaldemokrati i krise virker det ikke 
som om norske kommuner i samme grad har gjort en slik kobling (Aall 
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2000c). Her er det mer tale om en pragmatisk tilnærming der enkelte 
kommuner ser på LA21 som en ”påminnelse” om å legge større vekt på 
medvirkning i miljøpolitikken, uten at dette spørsmålet blir koblet til en 
diskusjon om krise i lokaldemokratiet på samme måte som av Kommunenes 
Sentralforbund. Erfaringer fra prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn 
underbygger en slik påstand der kommunene har omsatt en slik 
”påminnelse” om medvirkning gjennom å legge stor vekt på informasjons- 
og holdningsskapende virksomhet, det å etablere samarbeid med 
næringslivet og frivillige organisasjoner lokalt, og det å legge vekt på 
”frivillighet” i samhandlingen med lokale aktører (Aall 2000c). Det er 
videre et hovedinntrykk at de norske kommuner som etter hvert har forsøkt 
å igangsette egne LA21-prosesser har fokusert på både på de prosessuelle 
og de innholdsmessige utfordringene i LA21, selv om mye av den offentlige 
debatten omkring LA21 synes å være rettet inn mot spørsmålet om mer 
medvirkning løsrevet fra en diskusjon om det politiske innholdet (Høyer 
1998, Aall 2000c). 

(3) -> (4) Fra MIK til LA21  

Hvilken forståelse av bærekraftbegrepet og LA21 finner vi så rundt om i de 
kommunene som tross alt har startet arbeidet med LA21, og hva 
karakteriserer disse kommunene? De rundt 30 norske kommuner som i 
1996/97 selv sier at de har startet arbeidet med LA21 skiller seg i liten grad 
fra andre norske kommuner når det gjelder organisatoriske forhold eller 
bakgrunnsvariabler. Det er imidlertid to unntak: Det er en overvekt av større 
bykommuner, og det er en overvekt av kommuner som har deltatt i større 
nasjonalt finansierte utviklingsprosjekt innenfor kommunalt miljøvern – det 
vil si MIK-programmet, Økokommuneprogrammet og/eller prosjekt 
Bærekraftige lokalsamfunn (Lafferty mfl. 1998, Mathiassen 1998). 
Detaljerte studier som mer inngående kan belyse eventuelle forskjeller 
mellom et tradisjonelt ”MIK-orientert” kommunalt miljøvern og et antatt 
mer bærekraftorientert ”LA21-arbeid” er da også gjennomført hovedsakelig 
i nettopp disse to kategorier av kommuner (Aall 1997, Aall 1998a, Aall 
1998d, Aall et. al 1998).  

De to kommunene som var først ute med å vedta en miljøvernplan med 
betegnelsen Agenda 21 – økokommunen Sogndal og Akershus 
fylkeskommune – har blitt flittig brukt som eksempel til etterfølgelse av 
andre kommuner. I begge tilfellene ble planprosessene startet som 
”ordinære” miljøvernplaner, og Agenda 21-vinklingen ble spilt inn 
underveis i planprosessen. Begge kommunene kan derfor sies å være 
representanter for en overgangsfase mellom det jeg i Tabell 7 har betegnet 
som ”pessimisme” og ”ny miljøpolitikk”. I tilfellet Sogndal kan dette 
illustreres med følgende utsagn fra ”Kommunedelplan miljø/Lokal Agenda 
21” (gjengitt i Lafferty mfl. 1998, s. 36): 

“Det er eit dilemma å måtte ta omsyn til det globale klima i Sogndal 
når styresmaktene sentralt går i motsatt retning. Det må likevel vere 
eit mål å redusere den lokale biltrafikken i Sogndal.” 

I saksredegjørelsen til Fylkesutvalgets endelige godkjenning av 
fylkesdelplanenen for Akershus blir planens status som ”Regional Agenda 
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21” kommentert på følgende måte av fylkesrådmannen (gjengitt i Aall 
1998a, s. 53): 

”...utgangspunktet for planprosessen var et vedtak om utarbeidelse av 
en fylkesplan for miljøvern. Agenda 21s...fokusering, ikke bare på 
økologisk, men også sosial og økonomisk bærekraftig utvikling er slik 
sett ikke ivaretatt i sin fulle bredde. Dette innebærer bla at 
miljøproblemene i liten grad er drøftet i forhold til global 
fordelingsproblematikk. Videre er fordelingsproblematikk i vårt eget 
samfunn, som følge av den virkemiddelbruk planen foreslår, ikke tatt 
opp til drøfting. Den siste problemstillingen er i særlig grad aktuell i 
forhold til bruk av økonomiske virkemidler som feks avgifter på 
miljøskadelig forbruk”. 

Begge utsagnene gir inntrykk av en ambisjon om å gå lengre enn det 
rådende miljøpolitiske forståelsen, samtidig som det ligger under en viss 
”pessimisme” om hvorvidt en slik kommunal ”motkonjunkturpolitikk” vil få 
noen reell effekt. 

Selv om man har valgt å ta i bruk betegnelsen ”Agenda 21” (henholdsvis 
lokal og regional Agenda 21) er det lite som skiller disse planprosessene fra 
en tradisjonell kommunedel- eller fylkesdelplanlegging. Medvirkning har 
ikke hatt en sentral plass, i alle fall ikke den formen for 
”grasrotmedvirkning” som har vært mye fokusert i den offentlige debatten 
om LA21. Det er mer naturlig å knytte disse to eksemplene på lokal og 
regional Agenda 21 til behovet for sterkere offentlig styring, illustrert 
gjennom det faktum at begge planene er utarbeidet i medhold av plan- og 
bygningsloven – ikke som en frittstående plan slik tilfellet er for landets 
andre regionale Agenda 21-plan i Nordland fylke (fra 1998), og slik tilfellet 
er for 60 prosent av de kommunale miljøvernplanene ved årsskiftet 1996/97 
(Lafferty mfl. 1998). Går vi dypere inn i plandokumentene og analyserer 
hvilken miljøpolitisk forståelse som kommer til uttrykk gjennom fokus på 
konkrete miljøtema og formulering av konkrete miljømål, ser vi likevel 
spirer til en annerledes og ”ny” miljøpolitikk. En vurdering av 
plandokumentene opp mot vårt forslag til bærekrafttematikk (jfr Tabell 6) 
viser at samtlige tema er behandlet, om enn i varierende grad (Lafferty mfl. 
1998). I begge tilfeller blir for eksempel temaet om en rettferdig fordeling 
mellom den fattige og rike verden tatt opp direkte ved å vise til etablering av 
vennskapskommuneforbindelser og indirekte ved å formulere klare mål om 
reduksjoner i forbruk og utslipp.  

(4) "Fredrikstaderklæringen” som inngangen til  en ”ny” kommunal 
miljøpolitikk?  

Den 9. til 11. februar 1998 var det samlet 700 deltakere fra 150 av landets 
kommuner til en landskonferanse om LA21; den såkalte 
Fredrikstadkonferansen. Samlingen, som ble noe av en ”happening”, vil 
ventelig for ettertiden framstå som startskuddet for LA21-arbeidet i norske 
kommuner; fem og et halvt år etter at Rio-erklæringen ble undertegnet og ett 
år etter at den opprinnelige ”fristen” for å starte arbeidet med LA21 var gått 
ut. På møtet i Fredrikstad ble Fredrikstaderklæringen vedtatt. 
Hovedbudskapet i erklæringen var at nå må kommunene ta ansvar for å 
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komme i gang med LA21, og erklæringen oppfordrer kommunene om innen 
utgangen av 1998 å slutte seg til erklæringen. Per 1. november 1999 hadde 
166 kommuner og 16 fylkeskommuner sluttet seg til erklæringen40. 

Selv om behovet for å starte arbeidet med LA21 er klart markert framstår 
omtalen av hva dette vil innebære i praktisk politikk langt mer uklart. 
Innledningsvis i erklæringen henvises det til bærekraftmålsettingen, behovet 
for økt medvirkning og at utfordringen fra Rio kan bidra til å fornye 
lokaldemokratiet i Norge. Litt lenger ut i erklæringen vises det også til at:  

”Vi vil at kommune- og fylkesplanleggingen og andre styrings- og 
rapporteringsdokumenter til praktiske og forpliktende verktøy i 
arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling”. 

Dette er en interessant markering i forhold til diskusjonen om hvorvidt 
LA21 bør oppfattes først og fremst å ha en medvirknings- eller 
styringsrelevans i vestlige demokratier som Norge. Her ser vi at det er 
spørsmålet om offentlig styring som vektlegges, ikke spørsmålet om økt 
medvirkning. Når erklæringen så forsøker å konkretisere de utfordringene 
den mener LA21 stiller overfor kommunene, framstår erklæringen som 
mindre tydelig, til dels også mindre ambisiøst enn det vi finner i 
innstillingen fra Kommunenes Sentralforbund sitt ad-hoc utvalg for 
miljøvern fra 199341. Det framstår heller ikke klart ut fra erklæringen hva 
som innholdsmessig skiller LA21 fra den tidligere ”MIK-linjen” i den 
kommunale miljøpolitikken. Den store oppslutningen om erklæringen og 
signaler fra diskusjonene som har vært i kommunestyrene rundt vedtakene 
tyder da også på at lokalpolitikerne oppfatter erklæringen som lite 
kontroversiell og lite forpliktende42. 

I de eksemplene på lokale Agenda 21-prosesser som etter hvert blir startet 
og som jeg har hatt anledning til å studere, kan vi se eksempler på fem 
endringsprosesser som gjelder endringer i miljøpolitiske prinsipper, 
miljøpolitisk innhold og miljøpolitiske prosesser (Aall 1998b, Aall 2000c, 
Aall 2000d) : 

1. Den miljøpolitisk forståelsen endrer karakter til i større grad å erkjenne 
nødvendigheten av at man lokalt også forholder seg til de globale 
miljøproblemer, fordelingsperspektivene på bærekraftmålet, føre-var 
prinsippet og i noen grad en reduksjonsorientering til ressursbruk og 
utslipp. 

2. Vektlegging av miljøtema som i sterkere grad er bærekraftorientert enn 
det vi så innenfor MIK-programmet og MIK-reformen, blant annet 
energi, transport, klimaendringer og spørsmålet om bærekraftig forbruk. 

3. Eksempler på at kommuner inntar en mer ambisiøs holdning til enkelt 
globale miljøproblemer. 

4. En økende vektlegging av både en grasrotorientert og korporativ form 
for medvirkning. 

5. Et økende engasjement fra kommunene i internasjonale miljøpolitiske 
prosesser. 

 77



I prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn finner vi flere eksempler på 
endringer i den miljøpolitiske forståelsen som samsvarer i stor grad med 
bærekraftmålsettingen. I miljøvernplanene til bykommuner som Fredrikstad, 
Kristiansand og Stavanger finner vi eksempler på at mange av de 
overordnede bærekraftkriteriene, som gjelder fokus på de globale 
miljøproblemene og vektlegging av fordelingsperspektivet, er fanget opp 
(Aall mfl. 1998). Alle tre har henvisninger til behovet for å redusere 
utslippene av klimagasser. Stavanger og Fredrikstad startet i år arbeidet med 
klimahandlingsplaner, mens Kristiansand vedtok som den første kommunen 
i Norge en klimahandlingsplan våren 1999. Viktige bærekrafttema som 
energi og transport blir også fokusert, både i de kommunale 
miljøvernplanene og i delprosjektene som ble gjennomført innenfor 
Bærekraftig lokalsamfunnsprosjektet. Det er også flere eksempler på at 
kommunene fokuserer på nødvendigheten av å redusere forbruksvolumet 
(Aall 2000c). 

Noen kommuner velger i utgangspunktet også et høyere ambisjonsnivå enn 
staten på enkelte områder, men iverksettingen av slike mål blir ofte hindret 
av nasjonale eller internasjonale føringer (Aall 1997, Aall 2000c). Konkrete 
eksempler på dette er enkelte norske og utenlandske kommuner som har 
vedtatt klimapolitiske mål som er mer ambisiøse enn tilsvarende nasjonale 
mål43, og kommuner som har forsøkt å legge begrensninger på økningen i 
persontransporten44. Det fenomenet at kommuner på enkelte områder 
tilsynelatende inntar en mer radikal holdning i miljøpolitikken enn 
nasjonene er berørt i en studie av nasjonal og lokal klimapolitikk med 
eksempler hentet fra USA, Canada og Tyskland45. Generelt ser det ut til å 
være enklere å utvikle klimahandlingsplaner lokalt og regionalt. Det har òg 
vært enklere i noen tilfeller å identifisere oppfølging av handlingsplanene 
lokalt og regionalt enn tilfellet har vært nasjonalt. Forfatterne peker på at 
politiske krefter som arbeider mot en radikal klimapolitikk - i første omgang 
representanter fra olje-, kull- og bilindustrien - normalt ikke opererer på 
kommunalt eller regionalt nivå. Disse kreftene har derfor ikke maktet å 
mobilisere motstand mot de lokale klimahandlingsplanene i samme grad 
som det vi ser på nasjonalt plan. Studien konkluderer med at vi finner stadig 
flere eksempler på at lokale og regionale myndigheter vedtar langt mer 
ambisiøse klimahandlingsplaner enn tilfellet for de respektive nasjonale 
myndighetene (Deangelo and Harvey 1997). 

Kapittel 28 i Agenda 21 oppfordrer lokale myndigheter til å engasjere seg 
internasjonalt. Det at kommunene i økende grad involveres direkte i det 
stadig økende omfanget av internasjonale miljøpolitiske prosesser medfører 
at nye akser og nye tyngdepunkt introduseres i miljøpolitikken (jfr Figur 5): 

 Internasjonalt opptrer kommuner som aktører gjennom 
vennskapskommuneforbindelser og etablering av internasjonale 
sammenslutninger som arbeider spesielt med miljø. 

 Det etableres direkte forbindelseslinjer mellom internasjonalt og lokalt 
nivå som kan ha direkte konsekvens for utformingen av miljøpolitikken 
på de respektive nivåene. 

 Tyngdepunktet mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt forskyves.  
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Den form for integrering av det lokale forvaltningsnivået Agenda 21 legger 
opp til føyer seg inn i et større bilde der vi kan se for oss en svekkelse av 
nasjonalstatene til fordel for sterke byer og lokalforvaltninger i kombinasjon 
med sterke overnasjonale organ, og som en følge av at nasjonalstaten selv 
gir fra seg styringsmulighet over internasjonale kapitalbevegelser og 
nedbygging av nasjonale handelsbarrierer. Allerede før Rio i 1992, og med 
utgangspunkt i Verdenskommisjonens rapport, tok flere lokalsamfunn rundt 
om i verden initiativ for å kople sine egne problemer, planer og 
beslutningsprosesser opp mot de globale utfordringene. I de fleste tilfeller 
ga slike tiltak opphav til nye impulser til lokalpolitikken, og i flere tilfeller 
(særlig i føderale statssystemer) gikk de nye initiativene inn i en større 
maktpolitisk ramme. Logikken i oppfordringen fra Verdenskommisjonens 
rapport om å “tenke globalt og handle lokalt” berørte mange underliggende 
styringskonflikter, og ga lokale politikere anledning til å profilere både seg 
selv og de lokale problemene, gjerne også uavhengig av en miljødebatt 
(Lafferty mfl. 1998)46.  

NæringslivOrganisasjoner

Stat

Overnasjonalt Marked

HusholdningerKommune

Tradisjonell
fokus

Nye
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Figur 5 Forskjell mellom et tradisjonelt nasjonalt miljøpolitisk regime og et 
nytt internasjonalt miljøpolitisk Agenda 21- regime 

Den tradisjonelle formen for internasjonalt engasjement har vært 
vennskapskommunesamarbeid. I 1992 var det seks vennskapsavtaler mellom 
norske kommuner og kommuner i den fattige del av verden. I tillegg var det 
etablert 42 vennskapsavtaler med kommuner i det tidligere Øst-Europa 
(Kommunenes Sentralforbund 1992). Selv om miljøpolitikk ikke synes å ha 
vært et sentralt element i denne formen for internasjonal aktivitet er det flere 
eksempler på at de norske kommunene som på slutten av 1990-tallet startet 
opp prosesser med betegnelsen LA21 etablerer vennskapsavtaler med 
kommuner i den fattige del av verden og det tidligere Øst-Europa ut fra en 
klar miljømotivasjon47. I andre europeiske land – blant annet Nederland – er 
man i ferd med å utvikle en relativt omfattende satsing på kommunal 
bistandspolitikk.  

Utover på 1990-tallet ser vi framveksten av en ny type internasjonalt 
engasjement gjennom deltakelse i internasjonale organisasjoner og 
internasjonale kampanjer på miljøområdet. Den kanskje mest markerte 
kampanjen i Europa er the Sustainable Cities & Towns Campaign som står 
bak Aalborg-charteret fra 1994 fulgt opp av Lisboa Action Plan: from 
Charter to Action i 1996. Dette er dokumenter som et stadig økende antall 
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europeiske kommuner har sluttet seg til, noe som innebærer at de forplikter 
seg til å arbeide for en bærekraftig utvikling og LA21. I 1994 var det om lag 
80 kommuner som undertegnet Aalborg-charteret. Antallet har økt til 700 
ved utgangen av 1999, hvorav åtte er norske kommuner48. Andre eksempler 
på internasjonale kampanjer er Cities for Climate Protection (CCP) under 
ICLEI og Klimaalliansen. CCP startet i 1993 som en verdensomfattende 
kampanje og hadde i 1998 vel 190 medlemskommuner. Gjennom tilslutning 
til den såkalte ”Heidelberg-deklarasjonen” har CCP-medlemskommunene 
forpliktet seg til å arbeide for 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene. 
Klimaalliansen ble startet i 1990 avgrenset til europeiske kommuner, og 
hadde i 1999 om lag 750 medlemskommuner. Deltakerkommunene 
forplikter seg til å halvere sitt CO2-utslipp innen år 2010 regnet per 
innbygger (Groven mfl. 1999).  

Deltakelse i denne formen for internasjonale sammenslutninger og 
kampanjer har en tredelt målsetting: (1) utveksle erfaringer med andre 
kommuner; (2) påvirke internasjonale mellomstatlige 
miljøvernforhandlinger; og (3) påvirke innholdet i medlemskommunenes 
egen miljøpolitikk. Jeg har før omtalt hvordan påtrykk fra ICLEI var en 
viktig grunn til at det ble tatt inn et eget kapittel om lokale myndigheters 
ansvar i Agenda 21. Vi kan hente et annet eksempel fra klimapolitikken på 
hvordan lokale myndigheter har forsøkt å spille en rolle i internasjonale 
miljøvernforhandlinger. Under de internasjonale klimaforhandlingene i 
Berlin våren 1995 arrangerer ICLEI “The Second Municipal Leaders’ 
Summit on Climate Change” med 150 representanter fra kommuner i 50 
land. De oppfordret på den ene siden verdens kommuner om å vedta et mål 
om 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene innen 2005 med 1990 som 
utgangsår. Samtidig ble forhandlingspartnerne oppfordret til å vedta et 
tilsvarende mål, og trekke representanter fra lokal forvaltning med som 
formelle forhandlingspartnere ut fra erkjennelsen at mange av de tiltak som 
er nødvendig for å realisere et slikt mål, må gjennomføres lokalt. Deltakelse 
i denne formen for internasjonale sammenslutninger og kampanjer kan også 
få en direkte effekt i den kommunale miljøpolitikken. I 1994 kom 
Kristiansand som første norske kommune med i CCP-kampanjen. 
Kommunen var også den første til å utarbeide en kommunal 
klimahandlingsplan i Norge i 1998-99, ett år før ordningen med statlige 
tilskudd til denne typen planlegging ble innført. Planarbeidet pågikk 
parallelt med at Stortinget behandlet Stortingsmeldingen om oppfølgingen 
av Kyotoprotokollen. Deltakelse i CCP-kampanjen framstår som en vel så 
viktig motivasjon for å utarbeide den lokale klimahandlingsplanen som de 
relativt svake og delvis motstridende styringssignalene som ble gitt fra 
statlig hold på den tiden planarbeidet ble utført (Groven mfl. 1999)49. 

Eksempler på endring – deler av et puslespill 

Jeg påstår ikke at de endringene som er omtalt i drøftingen av min andre 
problemstilling er et dominerende trekk ved miljøpolitikken i norske 
kommuner; kanskje tvert om. Mye LA21-politikk er nok i realiteten bare å 
lage en ny innpakning av den tradisjonelle ”MIK-linjen” med en klar 
hovedvekt på de genuint lokale miljøproblemene. De avgjørende statlige 
styringssignalene til kommunene underbygger også fortsatt en slik 
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tilnærming. Mitt poeng er at vi likevel kan finne spredte eksempler i ulike 
kommuner på at flere av de endringene som er omtalt her faktisk finner sted. 
Setter vi disse eksemplene sammen trer det fram et bilde av en ny form for 
eksplisitt bærekraft- og LA21-orientert kommunal miljøpolitikk som synes 
annerledes enn den dominerende ”MIK-linjen” fra begynnelsen av 1990-
tallet. I neste kapittel vil jeg ta for meg eksempler på at en slik ”ny” 
miljøpolitisk orientering også er forsøkt iverksatt. 

3.3 Hva er erfaringene med å iverksette en kommunal 
miljøpolitikk forankret i bærekraftmålet og Lokal Agenda 21? 

I den tredje overordnede problemstillingen retter jeg oppmerksomheten mot 
spørsmålet om iverksetting: 

”Hva er erfaringene med å iverksette en kommunal miljøpolitikk som 
er forankret i målet om en bærekraftig utvikling?” 

I dette kapittelet vil jeg diskutere de erfaringene som kan trekkes fra forsøk 
på å iverksette en eksplisitt bærekraft og LA21-orientert kommunal 
miljøpolitikk. Jeg vil peke på endringer i hvordan en kommunal 
miljøpolitikk iverksettes og drøfte eksempler på utfall av en kommunal 
miljøpolitikk som kan sies å ha bidratt til en bærekraftig utvikling.  

I den første delen av dette kapittelet vil jeg ta opp spørsmålet om 
iverksetting av konkrete tiltak delvis uavhengig av en forankring i 
overordnet og sektorovergripende planlegging, mens jeg i den siste delen av 
kapittelet vil fokusere spesielt på endringer bærekraftmålsettingen og LA21 
synes å ha brakt inn i den kommunale miljøvernplanleggingen. 

I dette kapittelet har jeg kunnet bygge på sluttrapportene fra samtlige av 
prosjektene: Aall (1996), Aall (1997), Aall (1998a), Lafferty mfl. (1998) og 
Aall mfl. (1998). Denne diskusjonen er også behandlet på ulike måter i fem 
av mine seks artikler. Artikkel 1 (”Norway: From Environmental Protection 
to Sustainability ’Light’?”) tar opp de første forsøkene i Norge på å 
iverksette en spesifikt bærekraftorientert miljøpolitikk med eksempler fra 
mer eller mindre utpregede distriktskommuner. I artikkel 2 (”The manifold 
history of eco-auditing and the case of municipal eco-auditing in Norway”), 
artikkel 3 (“Can Municipal Eco-Auditing deliver more sustainability?”) og 4 
(”Direction Analysis: an Example of Municipal Sustainability Assessment 
in Norway”) fokuserer jeg spesielt på spørsmålet om evaluering av 
kommunal miljøpolitikk. I artikkel 6 (”Local Agenda 21 as means of 
interpreting and introducing the new policy issue of sustainable production 
and consumption – experiences from seven Norwegian municipalities”) tar 
jeg opp spørsmålet om iverksetting av en spesifikk LA21-orientert 
miljøpolitikk. 

LA21 innebærer en ny styringsmodell – men også en ”mykere” 
miljøpolitikk? 

Erfaringer fra det prosjektet som i Norge har fått størst oppmerksomhet som 
eksempel på LA21 – prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn – gir eksempler 
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på forskjeller mellom en LA21-orientert miljøpolitikk og den tradisjonelle 
”MIK-linjen” i den kommunale miljøpolitikken (SFT 1999, Aall 2000c): 

 Medvirkning i iverksetting av offentlig politikk: næringslivet og 
husstander framstår som nye og viktige målgrupper og 
samarbeidspartnere for den kommunale miljøpolitikken. 

 ”Myk miljøpolitikk”: vektlegging av kommunikative virkemidler til 
fordel for tradisjonelle regulative og økonomiske virkemidler. 

 ”Feie for egen dør”: vektlegging av kommunen som et ”grønt 
foregangseksempel” overfor lokale aktører og innføring av formaliserte 
miljøstyringssystemer i kommunal virksomhet. 

Vi kan sammenfatte disse endringer langs to akser: virkemiddelkategori og 
aktørperspektiv. I Norge er det vanlig å skille mellom administrative og 
økonomiske virkemidler (NOU 1995:4). Administrative virkemidler er en 
fellesbetegnelse på alle andre virkemidler enn de økonomiske. I 
Hindringsprosjektet benyttet vi en mer finmasket inndeling basert på 
Vedung (1997): økonomiske virkemidler; juridiske virkemidler; samarbeid; 
normative virkemidler; og informasjon50. Med aktørperspektiv mener jeg i 
hvilken grad den kommunale miljøpolitikken er målrettet mot utvalgte 
aktører, og hvilke aktører dette i såfall er - der jeg skiller mellom eksterne 
og interne (dvs kommuneadministrasjonen og kommunepolitikerne) aktører. 

Tabell 8 Valg av  iverksettingsstrategier i prosjektet Bærekraftige 
lokalsamfunn 
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Økonomisk

Samarbeid
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I forhold til den tradisjonelle ”MIK-linjen” innebærer erfaringene fra 
prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn en utvikling i retning av en ”mykere” 
miljøpolitikk med større vekt på kommunikative virkemidler som 
samarbeid, normative virkemidler og informasjon, og en utvikling fra et lite 
differensiert i retning av et mer differensiert aktørperspektiv (jfr tabellen 
over). I MIK-programmet og MIK-reformen ble det lagt stor vekt på det å 
lage de såkalte miljø- og naturressursprogrammene. Dette var en form for 
generelle og oversiktspregede miljøvernplaner som i stor grad rettet seg inn 
mot lokalsamfunnet generelt, i den forstand at det i liten grad var lagt opp til 
samarbeid med utvalgte aktørgrupper for å få gjennomført planene. Det var 
heller ikke praktisert noen utpreget form for medvirkning i utformingen av 
de samme planene (Hovik og Johnsen 1994). De konkrete tiltakene som ble 
fokusert i MIK-programmet og MIK-reformen var også utpreget ”generelle” 
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når det gjaldt aktørperspektiv; det gjaldt for eksempel spørsmålet om å 
innføre kildesortering av avfall fra både private husholdninger og bedrifter 
og styrking av mulighetene for friluftsliv for hele befolkningen. Et annet 
poeng i denne sammenhengen er den relativt svake oppmerksomheten i 
MIK-perioden omkring interne forhold i kommuneorganisasjonen knyttet til 
tiltak som ”grønt kontor” og skolering av tilsatte og politikere i 
miljøspørsmål. Dette er tiltak som har kommet langt sterkere i fokus etter 
hvert som LA21 ble satt på dagsorden (Aall 1997, Aall mfl. 1998). En 
tilsvarende utvikling har vi sett i forhold til spørsmålet om systematisering 
av interne rutiner og prosedyrer på miljøområdet, men da ikke knyttet til den 
norske debatten om LA21 – mer som et resultat av impulser fra utlandet 
knyttet til innføring av formaliserte ordninger for miljøstyring og 
miljøsertifisering (Aall 1996). De internasjonale impulsene som gjelder 
introdusering av miljøstyring i en kommunal sammenheng er imidlertid 
stimulert av den økende interessen internasjonalt for LA21 (Barton and 
Bruder 1996). 

Ulike varianter av ”grønn drift” var den klart mest vanlige kategorien av 
delprosjekt i prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn; opp mot 60 prosent av 
over 100 registrerte delprosjekter i de syv deltagende kommunene kunne 
karakteriseres på denne måten (Aall 2000c). Denne kategorien delprosjekt 
var enten rettet direkte inn mot kommuneorganisasjonen (jfr kategorien 
”feie for egen dør” i tabellen over), eller i form av et frivillig samarbeid 
rettet ut mot bedrifter, organisasjoner og husholdninger (jfr kategorien 
”grønn drift”). I begge tilfellene dreide delprosjektene seg om å endre den 
daglige virksomheten i en mer miljøvennlig retning. Dette ble gjort gjennom 
skolering (for eksempel opplæring av de kommuneansatte, temakvelder for 
husholdninger, utdeling av informasjonsmateriell); endring av 
produksjonsprosesser (for eksempel tiltak for energisparing); endring i 
forbruket av sluttprodukter (for eksempel innarbeiding av miljøkriterier i det 
kommunale innkjøpsreglementet); og bedring av avfallshåndteringen 
(kompostering, kildesortering). Kommunene ga uttrykk for at de mente at 
man kom lengre gjennom å legge opp til frivillighet, mens reguleringer i 
form av juridiske eller økonomiske virkemidler ofte ble vurdert som mindre 
effektivt. Ulike former for informasjon og holdningsskapende (normative) 
virkemidler ble derfor tillagt stor vekt fra kommunene (ibid.). 

De endringene vi ser eksempler på i prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn 
faller sammen med styringsmodellen som internasjonalt går under 
betegnelsen ”co-operative management regimes” (Lafferty og Meadowcroft 
1996, Meadowcroft 1997)51. Denne styringsmodellen dreier seg kort fortalt 
om å bringe sammen involverte parter fra ulike sektorer for å definere og 
implementere løsninger for spesifikke miljøutfordringer (Meadowcroft 
1997). Forfatteren peker på noen sentrale trekk ved ”co-operative 
management regimes”: 

 tverrsektoriell deltakelse fra mer enn én ”sektor” 

 korporativ deltakelse fra organiserte interesser heller enn individuelle 
interesser 

 det må skapes enighet gjennom konsensus 

 83



 enighet skal skapes gjennom forhandlinger 

 ansvaret for gjennomføring av tiltak må fordeles på de ulike partene 

 enighet om et felles system for løpende evaluering av resultatene 

En slik korporativ forhandlingsmodell blir av Meadowcroft satt i 
sammenheng med tre sentrale utviklingstrekk innenfor offentlig forvaltning 
i industrialiserte demokratier: deregulering og privatisering, desentralisering 
og fristilling av offentlige tjenesteinstitusjoner, og innarbeiding av verdier 
fra privat sektor. Lafferty og Meadowcroft (1996) argumenterer for denne 
styringsmodellen i arbeidet med å legge om til en bærekraftig utvikling. Det 
er imidlertid to forhold som synes avgjørende for at denne typen endringer 
faktisk skal kunne bidra i en bærekraftig utvikling: Den styringsmessige 
forankringen, og hvilke miljøtema som blir tatt opp. Lafferty og 
Meadowcroft (1996) understreker at co-operative management regimes ikke 
er ment å komme i steden for eksisterende styringsregimer på miljøområdet, 
men som et viktig og nødvendig supplement som også forutsetter 
eksistensen av nettopp et klart og offentlig definert styringsmessig 
rammeverk.  

Økokommuneprogrammet gir eksempler på viktigheten av et klart 
styringsmessig rammeverk når denne typen korporativ forhandlingsmodell 
tas i bruk. I Tolga ble det gjennomført en verneplanprosess for å ta vare på 
nasjonalt viktige kulturlandskapsinteresser der medvirkning fra lokale 
interesser som landbruksorganisasjonene, grendelag, grunneiere og andre 
hadde en sentral plass. Prosessen ble en suksess i den forstand at man lykkes 
i å komme fram til et planforslag som ble vurdert som vellykket ut fra både 
et vernestandpunkt og lokale interesser (Heiberg 1996). Selv om den store 
vektleggingen av medvirkning ble trukket fram som en viktig suksessfaktor, 
er det klart at det at planprosessen ble fremmet som en reguleringsplan var 
avgjørende for utfallet (Heiberg 1999).  

Erfaringene fra Miljørevisjonsprosjektet gir tilsvarende erfaringer. Størst 
suksess – i betydning at funn fra revisjonen faktisk ble fulgt opp med 
korrigerende tiltak – skjedde i de tilfellene der bruk av miljørevisjon var 
rettet inn mot formelle og klart definerte kommunale ansvarsområder, for 
eksempel oppgaver i medhold av forurensningsloven eller planer vedtatt 
med hjemmel i plan- og bygningsloven (Aall 2000e). Miljørevisjon er også 
et eksempel på styringsteknikker som fanger opp viktige trekk ved ”co-
operative management regimes”. Miljørevisjon er i seg selv et system for 
evaluering av resultatene, og systemet forutsetter at det skapes enighet blant 
de berørte partene om hva som er  resultatet av evalueringen, og hvordan 
eventuelle avvik skal følges opp (Aall 1996). 

Erfaringene fra prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn antyder at den nye 
formen for ”myk miljøpolitikk” som ble prøvd ut også var nært koblet til 
prioritering av mindre kontroversielle miljøtema (Aall 2000c). De 
delprosjektene som klarest hadde ambisjoner om å ta opp spørsmålet om å 
redusere forbruksnivået utløste imidlertid hindringer med en klart høyere 
konfliktgrad der konfliktene i større grad var knyttet til nasjonale og 
overnasjonal føringer. Dette viste seg særlig i forhold til tema som 
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naturressursforvaltning, energiforbruk og transport. Det store flertallet av 
delprosjekter gjaldt imidlertid mindre kontroversielle miljøtema – for 
eksempel avfallssortering, energisparing, kjøp av miljømerkede varer o.a. – 
der spørsmålet dreide seg om å få til frivillige ordninger for å skifte mellom 
ulike forbrukskategorier mer enn å redusere selve forbruket. Disse 
delprosjektene utløste i større grad lokale eller kommunale hindringer som 
ble vurdert å være langt mindre alvorlige. Samtidiig pekte prosjektlederne 
på nødvendigheten av å få til det de betegnet som et ”kvantesprang” i den 
kommunale og nasjonale miljøpolitikken, og de uttrykte håp om at tiden 
snart var moden for å ta opp de kontroversielle sidene ved arbeidet for en 
bærekraftig produksjon og forbruk. De erkjente at en slik fokus ventelig 
ville øke behovet for sterkere fokus på regulative og økonomiske 
virkemidler som fysiske tiltak og avgifter (ibid.).  

Videreutvikling av plantradisjonen fra MIK-perioden 

Den andre hoveddimensjonen ved iverksetting knytter seg til vektlegging av 
planlegging som nødvendig virkemiddel for å få til de omfattende 
samfunnsendringer som framstår som nødvendige i lys av målet om en 
bærekraftig utvikling. Lafferty og Langhelle (1995) argumenterer for at 
arbeidet for en bærekraftig utvikling bør forstås som et målstyringsproblem; 
i og for seg uavhengig av hvilken styringsmodell man velger, det være seg 
regelstyring, verdistyring, økonomistyring eller kombinasjoner av disse. 
Som sluttord i avslutningskapittelet i boka ”Bærekraftig utvikling” lanserer 
forfatterne et program som vektlegger utfordringene knyttet til forståelse av, 
oppslutning om og iverksetting av bærekraftmålet med særlig vekt på 
strategisk planlegging og evaluering (ibid., s 329):  

”.. det (må) investeres vesentlig mer ressurser i en forbedring av 
prosedyrer for strategisk planlegging (med nye former for deltakelse 
og koordinering blant berørte parter), og nye indikatorer og 
evalueringsmodeller for en mer velfundert og fruktbar debatt”. 

Kommunal miljøvernplanlegging var et sentralt tema i MIK-programmet og 
i Stortingsmeldingen som fulgte opp MIK-programmet. LA21-arbeidet har 
så langt i Norge i stor grad vært knyttet til nye former for tiltak og nye 
politiske og administrative prosesser uavhengig eller på siden av 
eksisterende planprosesser, til tross for at det blir slått fast i 
Stortingsmelding 58 at LA21 skal knyttes til kommunenes planarbeid i 
medhold av plan- og bygningsloven (Lafferty mfl. 1998, Kleven 1999). 
Dette skyldes nok delvis at institusjonaliseringen av miljøvernplanleggingen 
alt var kommet langt gjennom MIK-reformen, og at LA21 derfor i mindre 
grad har representert et aktivum i forhold til det å videreutvikle denne delen 
av den kommunale miljøpolitikken. Dels gjenspeiler det den profil LA21-
arbeidet har fått så langt med stor oppmerksomhet omkring konkrete LA21-
tiltak og mindre vekt på sektorovergripende planlegging52.  

Til tross for en sterk ”pre-LA21” plantradisjon innenfor miljøpolitikken i 
norske kommuner, synes det likevel riktig å peke på noen nye 
utviklingstendenser som har oppstått samtidig med at LA21 har kommet 
høyere på dagsorden i norske kommuner. Disse endringene må i noen grad 
forstås som en form for naturlig videreutvikling av plantradisjonen utviklet 
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innenfor MIK-programmet og MIK-reformen, men det synes også riktig å 
peke på at introduksjonen av bærekraftig utvikling og – etter hvert – LA21 
har medført enkelte kvalitative endringer (Heiberg 1996, Aall 1997, Aall 
1998b, Aall 2000c): 

 økt vekt på forankring i plan- og bygningsloven 

 utvidelse av planleggingshorisonten i tid og rom 

 tematisering og handlingsorientering av miljøvernplanleggingen 

 forsøk med evalueringsverktøy  

Disse endringene peker i retning av nye perspektiver på 
miljøvernplanleggingen mer enn en ny type generelle miljøvernplaner med 
betegnelsen ”Lokal Agenda 21”, slik det i utgangspunktet var lagt opp til i 
kapittel 28 i Agenda 21.  

Fra ”plan” til Plan 

Helt siden starten av MIK-programmet har både Miljøverndepartementet og 
Kommunenes Sentralforbund fokusert på viktigheten av å integrere 
miljøvern i den ordinære kommunale planleggingen. Evalueringen av MIK-
programmet viste imidlertid at det var svake koplinger mellom 
miljøvernplanleggingen og kommuneplanleggingen (Hovik og Johnsen 
1994). Mot slutten av MIK-perioden forandret denne situasjonen seg noe. 
Fra 1993 til årsskiftet 1996-97 økte andelen kommuner med vedtatte 
handlingsplaner for miljøvern fra 20 til 42 prosent, og 40 prosent av planene 
er nå forankret i plan- og bygningsloven. Utviklingen med større vekt på å 
forankre miljøvernplanene i plan- og bygningsloven er noe som har ligget 
som en intensjon helt fra MIK-programmet startet. Samtidig er det klart at 
veiledningsmaterialet fra Miljøverndepartementet og Kommunenes 
Sentralforbund framhevet viktigheten av å lage egne plandokumenter på 
miljøområdet, og at man på sett og vis ”aksepterte” miljø- og 
naturressursprogrammene ville ende opp som uavhengige planer, noe som 
også viste seg å bli hovedregelen i kommunene (Aall 2000c). Eksemplene 
fra økokommunene viser imidlertid en noe annen tilnærming til 
miljøvernplanleggingen med større vekt på integrering i eksisterende plan- 
og styringssystemer, enten ved at miljøvernplanene vedtas som 
kommunedelplaner eller innarbeides direkte i kommuneplanen. 
Økokommunene Tingvoll og Lardal valgte å ikke utarbeide egne miljø- og 
naturressursprogram, men isteden innarbeide miljøpolitikken i 
kommuneplanen, mens Sogndal som én av få norske kommuner har 
utarbeidet tre generasjoner av kommunale miljøvernplaner der alle er vedtatt 
som kommunedelplaner (Heiberg 1997). Det er først når LA21 settes på 
dagsorden av kommunene og i de statlige styringssignalene til kommunene 
at spørsmålet om forankring i plan- og bygningsloven har fått en bredere 
oppslutning. I Stortingsmelding 58 blir så kommunene oppfordret ”til å 
utarbeide sin lokale Agenda 21 som en integrert del av 
kommuneplanarbeidet”. Videre står det at ”mål og tiltak i planene for 
regional Agenda 21 (skal forankres i) fylkesplanene” 
(Miljøverndepartementet 1997, s. 85, mine understrekninger). 
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En utvidelse i tid og rom 

Karl G. Høyer (1999, s. 40, min understreking) peker i artikkelen ”Lokal 
Agenda 21 i planleggingsperspektiv” på noen sentrale karakteristika ved den 
typen planlegging som synes nødvendig for å fremme en bærekraftig 
utvikling: 

”Planlegging for en bærekraftig utvikling innebærer endringer i et 
mye lengre tidsperspektiv enn det som er vanlig i den romlige 
planleggingen. Og om rommet det skal planlegges for er det samme 
som før, så innebærer kravene til bærekraftig utvikling at 
implikasjonene i et mye større rom legger begrensninger og føringer 
for en slik planlegging. Det er snakk om hele det globale rom”. 

Spørsmålet om utvidelse av tidshorisonten i kommunal 
miljøvernplanlegging har vært mye fokusert i sammenheng med MIK-
programmet og MIK-reformen. Hensynet til framtidige generasjoner er 
kanskje også det mest benyttede karakteristika ved målet om en bærekraftig 
utvikling, og derfor også ofte understreket som en viktig utfordring i 
arbeidet for en bærekraftig utvikling. Erfaringer fra de kommuner jeg har 
arbeidet med gir da også mange eksempler på intensjoner om å legge til 
grunn et lengre tidsperspektiv i den kommunale miljøpolitikken enn det som 
er vanlig i kommunal politikk. Landets første miljøvernplan med 
betegnelsen ”Lokal Agenda 21” – fra Sogndal – kan stå som en illustrasjon 
på dette forholdet, der det i innledningen står (gjengitt i Lafferty mfl. 1998, 
s. 88, min understrekning): 

”Sogndal kommune vil bidra til ei miljøvennleg utvikling av all 
verksemd i kommunen og nytte lokale kunnskaper og naturressursar 
slik at vi tek omsyn til verda omkring og komande generasjonar”. 

Intensjonen om en lang tidshorisont er videreutviklet ved at planen i tillegg 
til det tradisjonelle ettårs- og fireårsperspektivet, også antyder et 100 
årsperspektiv i en innledende diskusjon om de globale utfordringene.  

Forsøkene med såkalt økologisk basert kommuneplanlegging gir flere 
eksempler på intensjoner om vektlegging av et generasjonsperspektiv, først 
og fremst knyttet til forvaltningen av det lokale naturressursgrunnlaget 
(Heiberg 1997). Spørsmålet om ”lang” langsiktighet er etter hvert også 
fanget opp av flere kommuner i LA21-sammenheng gjennom såkalte 
visjonsprosesser, der lokalbefolkningen blir involvert i åpne og mer 
uformelle ”diskusjonsfora” i forkant av den formelle kommune- eller 
miljøvernplanprosessen (SFT 1999). Dette er en arbeidsmetode som særlig 
er tatt i bruk i svenske kommuners LA21-arbeid. Den går ut på å invitere 
lokalbefolkningen til å drøfte lokalt og globalt bestemte premisser for den 
langsiktige utviklingen av lokalsamfunnet, og så forsøke å konkretisere 
konsekvensene for lokalsamfunnet av disse valgene, for på den måten å få 
til en diskusjon om grunnleggende og langsiktige verdivalg. 

Spørsmålet om en utvidelse av den romlig planleggingshorisonten omfatter 
to forhold. Langs en ”sosial” akse gjelder det spørsmålet om en rettferdig 
fordeling mellom den fattige og rike del av verden, mens vi langs en 
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”økologisk” akse finner spørsmålet om globale miljøproblemer som 
drivhuseffekten og ødeleggelse av ozonlaget.  

Utover på 1980-tallet ser vi eksempler på at globale og grenseoverskridende 
miljøproblemer blir satt på den kommunale dagsorden, delvis på tross av 
styringssignaler fra statlige myndigheter. Et av de første eksemplene på 
dette fenomenet, som også etter hvert fikk en stor oppslutning, var 
engasjementet fra norske kommuner og fylkeskommuner tidlig på 1980-
tallet mot planene om et gjenvinningsanlegg for plutonium i Dounreay i 
Nord-Skottland. Dette engasjementet ble først forsøkt stanset av det norske 
Utenriksdepartementet ut fra begrunnelsen at kommuner ikke skal blande 
seg inn i utenrikspolitiske spørsmål53. Det lokale engasjementet førte 
imidlertid til at norske myndigheter engasjerte seg i forhold til den britiske 
regjeringen, som igjen var en medvirkende årsak til at den britiske 
regjeringen i 1989 vedtok å stanse den videre planleggingen av Dounreay-
anlegget. Dette engasjementet medførte også at spørsmålet om radioaktiv 
forurensningble satt  på dagsorden lokalt, som igjen var med å legge 
grunnlaget for den store lokale oppslutning om tiltak for å redusere 
forurensningsproblemene av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobylulykken 
i 1987.  

Innenfor Økokommuneprogrammet finner vi eksempler på hvordan både 
den økologiske og sosiale bærekraftdimensjonen blir fulgt opp i kommunal 
miljøvernplanlegging (Arman mfl. 1995, Heiberg 1997). I delprogrammet 
”Økologisk basert kommuneplanlegging” ble det i dialog med 
deltakerkommunene utviklet fem prinsipper for økologisk basert 
kommuneplanlegging (Heiberg 1997):  

 bidra til å opprettholde den økologiske bæreevnen lokalt 

 bidra til å opprettholde den økologiske bæreevnen globalt 

 basere seg på et langsiktig perspektiv 

 bidra til å øke global rettferdighet 

 bidra til å øke rettferdighet mellom generasjoner 

En evaluering av kommuneplanprosesser som pågikk samtidig med dette 
delprogrammet ga eksempler på oppfølging av samtlige fem prinsipper, om 
enn i varierende grad54. Ansvar for å forvalte kommunens naturressurser på 
en bærekraftig måte av hensyn til kommende generasjoner og med hensyn 
til global økologisk balanse fant vi formulert som utgangspunkt for 
kommunens arbeid med miljøvern i flertallet av kommunene. Vi fant også 
ansvar for å ta vare på kommunens del av den globale naturarven for 
kommende generasjoner klart uttalt som målsetting i de fleste av 
økokommunene. Bidrag til å øke den globale rettferdigheten var imidlertid 
mindre tydelig (Heiberg 1997).  

Tematisering og handlingsorientering av miljøvernplanleggingen 

Miljø- og naturressursprogrammene ble i de fleste tilfellene lagt opp som 
”altomfattende” og generelle miljøvernplaner. Handlingselementet var ikke 
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alltid like tydelig. Ikke minst gjaldt dette en tidvis svak kobling til 
økonomiplanen. I mange tilfeller ble planleggingen begrenset til bare å lage 
en beskrivelse av den lokale miljøtilstanden – såkalte miljøstatusrapporter – 
i andre tilfeller ble ikke planene fulgt opp med økonomiske ressurser. Etter 
hvert som mange kommuner erfarte at denne typen planprosesser var tunge 
å drive fram og gjerne ga lite utbytte i form av konkret oppfølging, har 
enkelte kommuner prøvd seg fram med en mer avgrenset og handlingsrettet 
miljøvernplanlegging. Det kansje mest interessante i denne sammenhengen 
er at disse forsøkene ofte er anvendt i forhold til globale miljøproblemer. 
Lokale og regionale energi- og klimahandlingsplaner er de kanskje mest 
illustrerende eksempel på tematisk avgrensede miljøvernplaner der valg av 
tema framstår som særlig viktig i forhold til bærekraftmålsettingen. Ved 
utgangen av 1999 var det riktignok bare tre kommuner (Kristiansand, 
Bergen og Oppland fylkeskommune) som i Norge hadde laget lokale eller 
regionale klimahandlingsplaner og én kommune (Bergen) som hadde vedtatt 
en energiplan (Groven mfl. 1999). I forbindelse med at 
Miljøverndepartementet i statsbudsjettet høsten 1999 satte av 
tilskuddsmidler til lokal og regional energi- og klimaplanlegging ble det 
sendt inn søknad om støtte fra 58 kommuner og fylkeskommuner, noe som 
vitner om en sterkt økende interesse for denne typen tematisk 
miljøvernplanlegging55. Andre eksempler er kommunale planer for 
biologisk mangfold. Det har siden 1998 eksistert statlige støtteordninger for 
utarbeiding av planer for biologisk mangfold, og det er derfor etter hvert 
mange eksempler på denne typen miljøvernplaner. I begge tilfellene – altså 
for lokale klimahandlingsplaner og kommunale planer for vern av det 
biologiske mangfoldet – er imidlertid koblingene til LA21 lite framtredende 
i det statlige veiledningsmaterialet. I kommunene er det likevel flere 
eksempler på en slik kobling; for eksempel ble arbeidet med 
klimahandlingsplan i Kristiansand lagt opp som en del av LA21-arbeidet i 
kommunen. 

Klimahandlingsplanen for Kristiansand illustrerer to viktige poeng ved 
denne formen for tematisk avgrensede og mer handlingsorienterte 
miljøvernplaner: (1) vilje til å gå inn i de kontroversielle sidene ved det 
valgte temaet; og (2) hvordan valg av prosess kan påvirke måten 
kontroversielle miljøtema blir behandlet. I motsetning til den norske 
Stortingsmeldingen om oppfølgingen av Kyotoprotokollen har transport en 
sentral plass i klimahandlingsplanen for Kristiansand56. For å sikre at også 
de kontroversielle sidene ved klimapolitikken i det minste ble tatt opp til 
diskusjon i planprosessen ble det opprettet en plangruppe med 
representanter for næringsliv, frivillige organisasjoner, fagpersoner og 
politikere. Disse ble gitt et mandat om å bidra til å utrede potensialet for 
utslippsreduksjoner – uten at de samme partene dermed bandt seg opp i et 
samstemt syn på den sektorvise fordelinga av ansvar for den faktiske 
gjennomføringen av utslippsreduksjoner. Dermed fikk man synliggjort 
overfor alle interesserte parter uenigheter omkring prioritering av 
innsatsområder, valg av ambisjonsnivå og bruk av virkemidler, og på den 
måten lagt forholdene til rette for informert deltakelse i den politiske 
debatten rundt vedtaket av klimahandlingsplanen. I planprosessen ble det 
foreslått tiltak innenfor en rekke sektorer. I stor grad var dette videreføring 
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av forslag som var fremmet i andre sammenhenger eller prosesser som alt 
var startet. Dette gjaldt imidlertid ikke for transportsektoren. Her ble det 
foreslått genuint nye – og som det skulle vise seg videre i planprosessen – 
kontroversielle tiltak, blant annet veiprising og restriksjoner på 
personbilparkering (Groven mfl. 1999). I den endelige politiske 
behandlingen ble imidlertid foreslåtte tiltak på transportsektoren sterkt 
avgrenset57. Likevel hadde man fått en debatt lokalt om viktigheten av å 
iverksette tiltak også overfor transportsektoren, en debatt som er fraværende 
i stortingsmeldingen om oppfølgingen av Kyotoprotokollen.  

Forsøk med verktøy for evaluering  

Spørsmålet om å evaluere hvorvidt vedtak og planer blir fulgt opp kan dreie 
seg om flere ting. I en ”klassisk” målstyringssammenheng blir spørsmålet 
gjerne avgrenset til hvorvidt målet er nådd (Glosvik 1994). I en 
bærekraftsammenheng er det imidlertid også viktig å vurdere effekten i 
miljøet. Det store antallet forsøk med miljø- og bærekraftindikatorer kan 
plasseres her (Høyer og Aall 1997). En prosessorientert tilnærming vil også 
vurdere hvordan målet er forsøkt nådd. Systemer for kvalitetssikring har 
gjerne sin hovedfokus på dette spørsmålet (Aall 1999). Forsøkene med 
kommunal miljørevisjon forsøkte å fange opp alle disse tre perspektivene 
(Aall 2000e).  

Både i Norge og internasjonalt har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært 
en økende aktivitet når det gjelder utvikling og utprøving av ulike verktøy 
for evaluering innenfor kommunal miljøpolitikk (Hardi mfl. 1995, 
Direktoratet for naturforvaltning mfl 1996, Høyer og Aall 1997). Den økte 
oppmerksomheten omkring bruk av evalueringsverktøy kan særlig knyttes 
til tre utviklingstrekk, hvorav det siste gjelder spesielt for norske forhold 
mens de to første også viser seg internasjonalt. For det første legger FN i 
oppfølgingen av Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21 stor vekt på å 
etablere rapporteringsrutiner, og det anbefales at nasjonale og lokale 
myndigheter og andre viktige aktører etablerer rutiner for evaluering og 
resultatrapportering. De mange og til dels omfattende forsøkene 
internasjonalt med bærekraftindikatorer i kommunal sammenheng kan 
knyttes til oppfølgingen av Agenda 21 (Høyer og Aall 1997)58. Dernest 
kommer den store internasjonale interessen for å ta i bruk formaliserte 
styringssystemer på miljøområdet inspirert av arbeidet med kvalitetssikring 
(Aall 1999). Denne utviklingen er særlig slående i Storbritannia, der 
betegnelser som miljøledelse og miljøstyring er tatt i bruk i den kommunale 
miljøpolitikken, ofte som del av eller i alle fall parallelt med en økende 
interesse for LA21 (Barton and Bruder 1995)59. Vi kan se spor av denne 
utviklingen også i Norge; mest tydelig gjennom innføringen av 
internkontrollforskriften etter forurensningsloven i 1991, noe som imidlertid 
skjedde uavhengig av spørsmålet om oppfølging av Verdenskommisjonens 
rapport og Agenda 21 (Aall 1996). Det siste utviklingstrekket er spesielt for 
Norge og gjelder to forhold: de erfaringer som man etter hvert fikk med de 
kommunale miljø- og naturressursprogrammene der rutiner for iverksetting 
og oppfølging viste seg å være dårlig utviklet; samt statlige ambisjoner om å 
bruke MIK-reformen som et virkemiddel for å styrke den statlige 
målstyringen av den kommunale miljøpolitikken60 (Aall 1999, Aall 2000a). 
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Fra kommunalt hold ble det tatt initiativ til å prøve ut ulike 
evalueringsverktøy som var ment å styrke iverksetting og oppfølging av 
kommunenes egen miljøpolitikk – jfr Miljørevisjons- og 
Retningsanalyseprosjektet – mens det fra statlig hold ble tatt initiativ til 
ulike prosjekter som skulle styrke rapporterings- og kontrollrutinene mellom 
stat og kommune (Fylkesmannen i Vestfold 1995, Fylkesmannen i 
Buskerud 1997). 

I mine prosjekter har jeg kunnet høste erfaringer fra forsøk med to sentrale 
styringsverktøy i denne sammenhengen: miljørevisjon og det 
indikatorbaserte verktøyet retningsanalyse. En miljørevisjon er ment å 
beskrive den styringssituasjonen man befinner seg i ved å lete etter svar på 
spørsmål som: Er målene klare? Blir målene fulgt opp? Har virkemidlene 
den tilsiktede miljøeffekten? Hva kan eventuelt gjøres for å sikre en bedre 
måloppnåelse og ønsket miljøeffekt? I Retningsanalyseprosjektet forsøkte vi 
å koble et styringsinstrument - retningsanalyse - direkte til en gitt 
miljøpolitisk forståelse gjennom å definere et tematisk rammeverk for 
utvikling av kommunale bærekraftindikatorer (jfr. Tabell 6). I begge 
tilfellene har bruk av indikatorer vært sentrale. Denne formen for 
styringsverktøy kan bidra til å styrke arbeidet for en bærekraftig utvikling på 
flere måter. De kan gjøre beslutningssituasjonen mer oversiktlig og 
gjennomsiktig, og dermed i prinsippet mer åpen for medvirkning fra 
utenforstående (Aall 1999). Ved å fokusere på informasjon også om de 
prosessene som skjer forut for effektene i miljøet, kan denne formen for 
styringsverktøy hver på sin måte også bidra til å gjøre miljøpolitikken mer 
årsaksorientert. Miljørevisjon leter etter årsaker til at man eventuelt ikke 
oppfyller miljømålene, mens retningsanalysen peker på årsaker til at 
utviklingen går i ”feil” retning (Aall 2000d, 2000e). Verktøyene legger også 
opp til bedrede muligheter for organisasjonslæring om oppfylling av egne 
miljømål og miljøpåvirkning av gitte aktiviteter (Aall 1999). Styrking av 
mulighetene for organisasjonslæring blir pekt på av flere som avgjørende i å 
videreutvikle miljøvernarbeidet i både privat og offentlig virksomhet (se for 
eksempel Remmen 1999). 

Et planleggings- og tiltaksperspektiv på iverksetting av LA21 

En av konklusjonene fra oppsummeringen av MIK-reformen var at det 
synes å være to hovedmodeller for iverksetting av den kommunale 
miljøpolitikken (Lafferty mfl. 1998, Aall 2000b): 

 Sektorisering og drift: Vekt på gjennomføring av konkrete tiltak 
innenfor en egen miljøvernetat, og tilsvarende mindre vekt på 
integrering av miljøhensyn i den sektorovergripende og overordnede 
planleggingen. 

 Samordning og styring: Vekt på overordnet planlegging, samordning og 
styring av andre etaters miljøinnsats. 

Jeg mener å kunne påvise at LA21 og bærekraftig utvikling har medført 
endringer innenfor begge modellene. Prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn 
gir signaler om en ny og ”mykere” form for miljøpolitikk under overskriften 
Lokal Agenda 21. Det nye består i en form for avbyråkratisering og 
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deregulering av den kommunale miljøpolitikken gjennom stor vekt på 
”myke” tiltak som informasjon og holdningsskapende arbeid gjennom nye 
kanaler rettet direkte mot utvalgte målgrupper. Flere av kommunene i 
prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn pekte på at de anså en slik endring 
som avgjørende i det videre arbeidet med LA21 (Aall 2000c). Dette er i 
tilfelle en markert endring i forhold til den nokså massive satsingen - fra 
både Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund - på nettopp 
byråkratisering (i en positiv betydning av begrepet) av det lokale 
miljøvernarbeidet gjennom MIK-reformen og en stor vekt på planlegging 
som et sentralt miljøpolitisk virkemiddel. Dette kan i tilfelle betegnes som 
en dreining i retning av en mer kontinental modell med mindre vekt på 
kommunens utadrettede rolle som samfunnsplanlegger og regulerende 
myndighet, og mer vekt på en rolle som ”forbilde” og bruk av ”myke” 
virkemidler som informasjon og holdningsskapende arbeid. En slik dreining 
faller sammen med det som internasjonalt har skjedd med økende vekt på 
selvregulering og semi-markedsmekanismer innen offentlig forvaltning 
(Christiansen 1996) og det Lafferty og Meadowcroft (1996) betegner som 
”co-operative management regimes”. Gitt at en slik endring kommer i 
steden for en modell med vekt på planlegging og bruk av regulative og 
økonomiske virkemidler, kan dette etter min mening føre til en svekking av 
den kommunale miljøpolitikken. En slik utvikling vil heller ikke være i tråd 
med intensjonene bak kapittel 28, som markerer nettopp viktigheten av 
offentlige reguleringer gjennom planlegging. Hvis dette derimot blir et 
supplement er det rimelig å hevde at den utviklingen som kan spores i 
prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn kan styrke arbeidet for en bærekraftig 
utvikling lokalt. 

Det er også mulig å se endringer innenfor den modellen jeg har betegnet 
som ”samordning og styring”, der det legges større vekt på planlegging som 
nødvendig virkemiddel for å få til de samfunnsendringer bærekraftmålet 
innebærer. Det er imidlertid ikke uten videre gitt at planlegging vil gi 
vesentlige bidrag i arbeidet for en bærekraftig utvikling. I en drøfting av 
spørsmålet om byer kan være bærekraftige konkluderer Terje Kleven (1999, 
s 43) på følgende måte: 

”Planlegging er et fornuftig verktøy for å forberede og iverksette 
vedtak som har alminnelig oppslutning og legitimitet. Men det er 
nødvendig å innse at planlegging har sine begrensninger når det 
gjelder å håndtere den meget komplekse politiske – og moralske – 
diskursen om samfunnsendring i mer bærekraftig retning”. 

Hajer viser til at Verdenskommisjonens rapport og den etterfølgende 
diskusjonen omkring bærekraftmålet representerer en av de meget få 
arenaene i dag der det er legitimt å føre prinsipielt anlagte diskusjoner om 
grunnleggende verdier og hvordan vi organiserer samfunnet (Hajer 1996, s. 
265): 

”It is in the context of environmental problems that we can discuss the 
new problems concerning social justice, democracy, responsibility, 
the preferred relation of man and nature, the role of technology in 
society, or indeed, what it means to be human. This gives ecological 
discourse a great political importance”. 
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Selv om kommunal miljøvernplanlegging i forhold til antatt kontroversielle 
emner som biologisk mangfold, energi og klima ventelig vil møte hindringer 
når det gjelder spørsmålet om iverksetting slik Kleven hevder - noe som i og 
for seg bekreftes av Hindringsprosjektet - kan lokal planlegging likevel ha 
en viktig funksjon i en bærekraftsammenheng; nemlig som arena for 
refleksjoner omkring og politiske drøftinger av kontroversielle 
miljøspørsmål. For at planlegging skal få en slik funksjon stiller det krav 
først og fremst til planens innhold – altså hvilke miljøtema som tas opp – 
men også til prosess. Det før omtalte eksemplet på lokal klimaplanlegging i 
Kristiansand er illustrerende i så måte. Tilsvarende eksempler finner vi i 
Økokommuneprogrammet gjennom forsøk med såkalt økologisk basert 
kommuneplanlegging og Hindringsprosjektet (Heiberg 1997, Aall mfl. 
1998). I begge tilfeller var det eksempler på at kommuner innenfor 
rammene av ulike planprosesser førte en grunnleggende debatt om hvordan 
markedskreftene og statlige og internasjonale politiske føringer påvirker 
vilkårene for en bærekraftig ressursforvaltning. 

Et viktig mål for en kommunal miljøvernplanlegging for en bærekraftig 
utvikling blir å utvide planlegginshorisonten i tid og rom, og å oversette de 
langsiktige globale miljø- og utviklingsproblemene til en lokal kontekst som 
gir mening i forhold til kommunale beslutninger (Heiberg 1997, Aall 1997, 
Høyer og Aall 1997, Høyer 1999). Tematisering av kommunale 
miljøvernplaner kombinert med bruk av styringsverktøy for bedre å kunne 
evaluere om egne planer og vedtak følges opp er eksempler på tiltak som 
kan styrke ”gjennomsiktigheten” i den kommunale miljøpolitikken. 
Eksempler fra de kommuner jeg har arbeidet med viser at dette kan være 
viktige styringsteknikker for å sikre at de globale miljø- og 
utviklingsproblemene vinner innpass og i neste omgang fører til konkrete 
resultater i den kommunale miljøpolitikken (Aall 2000c, Aall 2000d, Aall 
2000e). 
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4 Norske kommuner på vei mot en bærekraftig 
utvikling? 
I kapittel 3 har jeg diskutert og konkludert i forhold til hver enkelt av mine 
tre overordnede problemstillinger. I dette kapittelet vil jeg oppsummere 
disse konklusjonene i noen hovedpunkter og avslutningsvis komme med 
noen tanker om mine erfaringer sett i forhold til mulige nye utfordringer for 
norsk miljøpolitikk. Først vil jeg imidlertid på bakgrunn av erfaringer jeg 
har høstet i mine prosjekter og arbeidet med avhandlingen oppsummere mitt 
syn på relevante kategorier av endring i overgangen fra en tradisjonell 
miljøvernpolitikk til arbeidet for bærekraftig utvikling og LA21. 

Ulike former for endring 

Jeg har studert ulike former for endring i den kommunale miljøpolitikken. 
Det har vært viktig for meg å få fram at endring kan opptre i mange og ulike 
former. I figuren under skiller jeg mellom ulike faser der jeg har funnet 
eksempler på endring når jeg har sammenlignet en tradisjonell kommunal 
miljøvernpolitikk med arbeidet for en bærekraftig utvikling og LA2161.  
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Figur 6 Faser i en kommunal miljøpolitikk 
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De ulike fasene kan graderes når det gjelder grad av substansiell orientering, 
der vi i de innledende fasene befinner oss innenfor en diskursiv fase i 
miljøpolitikken for så å gå over til policyutforming og iverksetting. De to 
siste fasene gjelder de substansielle endringene i miljøet, der jeg har skilt 
mellom miljøpåvirkning (for eksempel utslipp) og miljøeffekt (for eksempel 
endret surhetsgrad i et vassdrag). Mitt doktorgradsarbeid har bare i 
begrenset grad gitt eksempler på endring innenfor disse to siste fasene. 

Figur 6 illustrerer noen viktige poeng når det gjelder mitt syn på hva som 
karakteriserer en kommunal miljøpolitikk.  

For det første gir figuren grunnlag for å skille mellom kommunen forstått 
utelukkende som struktur - eller iverksetter av statlige styringssignaler - og 
kommunen forstått også som selvstendig politisk aktør; det vil si utformer 
av egne politiske mål og iverksetting av disse. 

I figuren har jeg tatt med to innledende faser som ikke alltid framkommer 
like tydelig i tradisjonelle inndelinger av den politiske prosessen. Den første 
fasen – ”ekstern input” – omfatter signaler som kommer utenfra inn i den 
kommunale politiske prosessen. Det kanskje mest særpregede med 
bærekraftig utvikling og LA21 er den rollen eksterne input fra 
overnasjonale organer har (FN, UNCED). Det gir LA21 det Lafferty og 
Eckerberg (1998) betegner som en særlig karakter av ”utenfra-in” politikk. 
Den fasen som etterfølger "intern" og "ekstern" input - det jeg har betegnet 
som "intern dagsorden" - er tatt med for å få fram at rent diskursive 
endringer også kan være eksempler på viktige endringer. Denne fasen har 
også en tendens til å bli utelatt i studier av kommunal miljøpolitikk, mens 
hovedfokus er rettet mot de mer substansielt orienterte fasene, men ofte uten 
å ta med de to siste fasene som virkelig kan representere substansielle 
endringer: nemlig ”miljøpåvirkning” og ”miljøeffekt”.  

Jeg har videre tatt med en alternativ fase når det gjelder utfall av 
miljøpolitikken som jeg har kalt ”ekstern dagsordenpåvirkning”. Denne 
gjelder hvordan den kommunale miljøpolitikken i én kommune kan påvirke 
innholdet i andre kommuners miljøpolitikk; i prinsippet også nasjonal og 
internasjonal miljøpolitikk.  

Jeg har markert en gjensidig påvirkning mellom alle fasene i figuren, med 
unntak av overgangen mellom de to siste fasene. I dette ligger to poeng. For 
det første at endringer ikke behøver å forplante seg suksessivt ”nedstrøms” i 
figuren. Selv om en endring bare forplanter seg fra den første til den andre 
fasen, for eksempel at det er en offentlig debatt omkring spørsmålet om 
bærekraftig utvikling, men at man så bestemmer seg for ikke å starte 
arbeidet med LA21, kan også dette være eksempler på relevante endringer. 
Videre vil det i praksis ofte være slik at endringer kan starte ”midt” i figuren 
for så å forplante seg både ”opp-” og ”nedstrøms”, for eksempel at det blir 
vedtatt å starte en LA21-plan, som så etter hvert påvirker innholdet i den 
interne dagsorden samtidig som at det blir formulert nye mål og tiltak. I 
Akershus fylkeskommune var en slik effekt til stede i forbindelse med 
utarbeidelsen av Regional Agenda 21. Planarbeidet startet som en ”vanlig” 
fylkesdelplan for miljø, men ble litt tilfeldig ”omdøpt” til en Regional 
Agenda 21 i en tidlig fase av planprosessen. Etter hvert som prosessen skred 
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fram vokste erkjennelsen av hva bærekraftmålet kan innebære av konkrete 
føringer, og som en oppfølging av disse erkjennelsene ble genuint 
bærekraftorienterte virkemidler og tiltak formulert inn i planen (Aall 
1998d). 

Selv om figuren legger opp til ”toveis relasjoner” må det før eller senere 
skje en form for tilbakekobling hvis en endring som starter ”nede” i figuren 
skal kunne regnes som en endring i bærekraftig retning. Det er med andre 
ord ikke tilstrekkelig om det bare oppstår en endring for eksempel i form av 
nye tiltak, hvis ikke tiltakene før eller senere relateres i forhold til en 
refleksjon omkring bærekraftmålet. I dette ligger et syn om at det politiske 
innholdet er overordnet prosess. I motsatt tilfelle har vi ingen garanti for at 
tiltak som ”tilfeldigvis” kan vise seg å gi bidrag til en bærekraftig utvikling i 
neste omgang blir etterfulgt av tiltak med motsatt effekt. Hvis det ligger til 
grunn en refleksjon omkring bærekraftmålet i form av en overordnet plan og 
vedtatte mål, vil i det minste en slik tilfeldig politikk bli synlig og dermed 
kunne gi grunnlag for offentlig debatt omkring hvorvidt kommunen er 
konsekvent i sin politikk. Denne siste effekten var for eksempel synlig i 
økokommunene der det var flere eksempler på at økokommuneerklæringen 
ble brukt mot kommunen av lokale media gjennom utsagn av typen ”dette 
kan da ikke en økokommune gjøre” (Aall 1997). 

Spor av endring 

Nasjonale og internasjonale studier viser fortsatt og har vist i flere år at de 
tunge fysisk-materielle indikatorene i hovedsak peker i ”gal” retning i 
forhold til målet om en bærekraftig utvikling62. Vi er med andre ord ikke 
særlig nær en bærekraftig utvikling. Skal vi lete etter endringer som likevel 
gir håp om at vi etter hvert kan få til positive endringer må vi rette blikket 
mot endringer innenfor de forutgående fasene i miljøpolitikken. I det videre 
vil jeg oppsummere de endringene jeg mener å ha funnet eksempler på 
gjennom prosjektene gruppert i henhold til Figur 6. 

1) Nye utfordringer for den kommunale miljøpolitikken 

De nasjonale styringssignalene i forhold til kommunene har endret seg mye 
i perioden fra Verdenskommisjonens rapport ble lagt fram. Fra en situasjon 
der kommunene gjennom stortingsmeldingen om oppfølgingen av 
Verdenskommisjonens rapport ble tillagt en relativt beskjeden rolle i 
miljøpolitikken både generelt og spesifikt i forhold til 
bærekraftmålsettingen, fikk vi i 1991 en situasjon der det ble stilt store 
forventninger til den kommunale miljøpolitikken. Disse forventningene var 
imidlertid begrenset til de utpreget lokale miljøproblemene. I etterkant av 
UNCED-møtet ble de spesifikke utfordringene knyttet til LA21 først avvist 
av norske myndigheter, med henvisning til at MIK-reformen alt hadde 
ivaretatt disse utfordringene. I 1995 kommer imidlertid en rapport som 
hevder at ingen norske kommuner oppfyller kravene til en LA21, og dette 
utløser en offentlig debatt om LA21 i Norge. Gjennom Stortingsmelding 58 
(1996-97) om ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” blir det så 
slått fast at LA21 og bærekraftmålsetningen er en ny utfordring for norske 
kommuner, i den forstand at MIK-reformen bare delvis har svart på disse 
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utfordringene. Det er imidlertid uklart hva staten mener det ”nye” består i. 
Noen signaler kan tas til inntekt for en relativt radikal og ambisiøs 
fortolkning der de innholdsmessige utfordringene blir tillagt størst vekt og 
der disse blir knyttet til spørsmålet om energi, klima, mobilitet og behovet 
for å redusere forbruksnivået i den rike del av verden. Andre og mer 
”autoritative” styringssignaler tyder imidlertid på at det ”nye” først og 
fremst knyttes til oppfatningen om behov for økt grad av medvirkning i den 
kommunale miljøpolitikken, mens innholdet i den kommunale 
miljøpolitikken fortsatt skal dreie seg i det vesentlige om de utpregede 
lokale miljøproblemene. 

Etter min mening er det grunnlag for å peke på fire prinsipielt nye 
utfordringer Verdenskommisjonens rapport og Agenda 21 reiser i forhold til 
kommunal miljøpolitikk i Norge: 

 Bidra lokalt i forhold til de globale miljøproblemene.  

 Bidra lokalt for å gi plass til en velstandsøkning i den fattige del av 
verden. 

 Ta hensyn til behovene til kommende generasjoner. 

 Ivareta føre-var prinsippet. 

De tre første utfordringene gjenspeiler det Stortingsmelding 58 presenterer 
som tre likeverdige perspektiver på bærekraftmålet, henholdsvis økologisk 
bærekraft, velferdsperspektivet og generasjonsperspektivet. Den siste 
utfordringen gjelder det Den nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi omtaler som den viktigste komponenten i 
bærekraftprinsippet (Kraft og Storvik 1997, s 6).  

Gitt at man i LA21-arbeidet legger til grunn både et økologisk perspektiv og 
et fordelingsperspektiv på målet om en bærekraftig utvikling, kan LA21 i 
prinsippet sees på som en gjenåpning av 1970-tallets vekstdebatt og debatt 
om Ny Økonomisk Verdensorden. Slik sett representerer ikke den andre av 
disse tre hovedutfordringene en prinsipiell ny utfordring i den norske 
miljødebatten. Det ”nye” gjelder imidlertid at denne debatten blir forsøkt 
plassert innenfor de institusjonelle rammene av en kommunal miljøpolitikk. 
For føre-var prinsippet er situasjonen i noen grad den motsatte. Dette 
prinsippet har vært sentralt siden 1991 i de statlige styringssignalene til 
kommunene. Det var imidlertid først gjennom Stortingsmelding 58 at føre-
var prinsippet i klartekst har blitt definert som et grunnleggende prinsipp i 
den nasjonale miljøpolitikken. Det nye i forhold til den fjerde 
hovedutfordringen er derfor at føre-var prinsippet som kommunal 
miljøpolitisk utfordring også er utvetydig forankret i den nasjonale 
miljøpolitikken.  

Jeg stiller meg bak en argumentasjon for at de innholdsmessige 
utfordringene er overordnet og derfor styrende for de prosessuelle 
utfordringene. Det sentrale spørsmålet blir da i hvilken grad og på hvilken 
måte medvirkningsprosesser kan bidra til å skape engasjement og forståelse 
lokalt i forhold til de globale miljø- og utviklingsproblemene, og samtidig 
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bidra til at lokalbefolkningen tar del i utformingen av de konkrete 
forpliktelsene de må påta seg (Høyer 1998, s. 30). 

2) Nye miljøpolitiske prinsipper i den kommunale miljøpolitikken 

Kommunene setter spørsmålet om bærekraftig utvikling og LA21 på 
dagsorden før statlige styringssignaler fanget opp disse spørsmålene. 
Høringsuttalelser fra norske kommuner til Stortingsmeldingen om 
oppfølgingen av Verdenskommisjonens rapport og initiativet til et 
økokommuneprogram er eksempler på at bærekraftbegrepet tidlig ble fanget 
opp av et nettverk av norske kommuner. Oslo-erklæringen om miljø, helse 
og livsstil fra 1991 er et eksempel på at kommuner internasjonalt fanget opp 
bærekraftbegrepet ett år før FN gjennom kapittel 28 i Agenda 21 vektla 
lokale myndigheters rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Det var 
også kommunene som først fanger opp utfordringen om å starte lokale 
Agenda 21-prosesser, i en periode der det offesielle fra 
Miljøverndepartementet var å avvise LA21 som en relevant ny utfordring 
for norske forhold med henvisning til at MIK-reformen var et tilstrekkelig 
svar på LA21. 

Internasjonalt har det vært en viktig debatt om hvorvidt det er de 
innholdsmessige eller prosessuelle utfordringene som er det avgjørende 
karakteristika ved LA21. Tendensen synes å være at det er spørsmålet om 
økt medvirkning knyttet til spørsmålet om krise i lokaldemokratiet som blir 
tillagt størst vekt (O’Riordan and Voisey 1998). I Norge har Kommunenes 
Sentralforbund inntatt en tilsvarende possisjon, mens de kommuner som har 
startet arbeidet med LA21 synes å ha en mer pragmatisk holdning til 
spørsmålet om medvirkning, der dette knyttes til spørsmålet om iverksetting 
av miljøtiltak og i mindre grad til spørsmålet om krise i lokaldemokratiet 
(Lafferty mfl. 1998). Det synes videre å være en erkjennelse av at den 
innholdsmessige utfordringen må oppfattes som likestilt - og i enkelte 
tilfeller styrende - for de prosessuelle utfordringene LA21 reiser overfor 
norske kommuner (Aall mfl. 1998). Det er også flere eksempler på at de 
mest avgjørende innholdsmessige utfordringene blir knyttet til spørsmålet 
om hvorvidt en kommunal miljøpolitikk skal fange opp velferdsdimensjonen 
på bærekraftmålsettingen; altså spørsmålet om lokale bidrag til en mer 
globalt rettferdig fordeling av goder og byrder. Konkret knyttes denne 
diskusjonen til spørsmålet om redusert forbruk (ibid.). På tross av det som er 
blitt hevdet etter evalueringen av MIK-reformen (Nausdalslid 1994), er det 
flere eksempler på kommuner som setter globale miljøproblemer som 
radioaktiv forurensning, energiforbruk, klimaendringer, transport og 
redusert forbruk på dagsorden. Dette skjer uavhengig og i noen tilfeller på 
tross av statlige styringssignaler. Det første tydelige eksempelet på dette 
finner vi i norske kommuners protester mot gjenvinningsanlegg for 
plutonium i Dounreay i Nord-Skottland på slutten av 1980-tallet. Det siste 
eksempelet er eksemplene på kommunale klimahandlingsplaner som ble 
utarbeidet før det var gitt noen form for statlige signaler som gjaldt 
forventninger om kommunal innsats i klimapolitikken. 
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3) Etablering av nye prosesser 

Arbeidet med Økokommuneprogrammet demonstrerer verdien av å etablere 
nettverk mellom kommunepolitikere, ikke bare mellom de kommunale 
miljøvernlederne slik det skjedde innenfor MIK-programmet. Dette 
forholdet gjelder både innenfor kommunene og mellom kommunene.  

I Økokommuneprogrammet ble det lagt vekt på å gjennomføre 
skoleringsopplegg i spørsmålet om bærekraftig utvikling som involverte 
både det administrative og politiske nivået. Etter eget utsagn påvirket 
deltakelse i disse oppleggene politikernes holdninger og stemmegivning i 
konkrete miljøsaker (Johnsen 1997). Det var først når LA21 for alvor ble 
satt på dagsorden av Miljøverndepartementet og kommunene at denne 
formen for offensive satsing på intern skolering ble plukket opp av et større 
antall kommuner. Dette skjedde blant annet på bakgrunn av erfaringer fra 
den såkalte ”Politikerskole i miljøkunnskap” som ble utviklet i tilknytning 
til Økokommuneprogrammet, og etter inspirasjon fra den store satsing på 
intern skolering i den svenske  LA21-satsingen (Aall mfl. 1998). 

En viktig drivkraft i økokommunearbeidet var det interkommunale 
samarbeidsorganet Forum for norske økokommuner (FONØ), som i sin 
helhet var styrt av politikere fra medlemskommunene. Et sentralt verktøy 
var den såkalte økokommuneerklæringen som fungerte som en ekstern 
”merkelapp” på den miljøpolitikken Økokommuneprogrammet var ment å 
støtte opp om. Erklæringen ble også brukt som ”brekkstang” i interne 
politiske prosesser i økokommunene (Ramsdal 1997, Aall 1997). Nettverket 
av kommunale miljøvernledere som ble etablert under MIK-programmet 
fikk aldri en tilsvarende funksjon i MIK-perioden, men var med å legge 
grunnlaget for utforming av en tilsvarende erklæring – den såkalte 
Fredrikstaderklæringen – som ble ”vedtatt” på en nasjonal konferanse i 
1998 med deltakelse fra 150 kommuner. Fredrikstaderklæringen inneholder 
mange av de samme elementene som økokommuneerklæringen og er 
tiltenkt en tilsvarende rolle, ved at samtlige norske kommuner er oppfordret 
om å slutte seg til den gjennom vedtak i kommunestyret. 

Så langt er det lite som synes å skille den tradisjonelle formen for 
overordnet kommunal miljøvernplanlegging fra den type 
miljøvernplanlegging som nå skjer med overskriften ”Lokal Agenda 21” 
(Lafferty mfl. 1998, Aall 2000c). Den kanskje viktigste endringen LA21 har 
medført når det gjelder miljøvernplanlegging er at det er etablert regionale 
Agenda 21-prosesser i en situasjon der fylkeskommunal 
miljøvernplanlegging var lite utviklet (Lafferty mfl. 1998, Haukvik 1998). 
Dette fenomenet er også unikt i internasjonal sammenheng (Lafferty 1998). 
De fylkeskommunale initiativene skiller seg også fra statlige 
styringssignaler som legger opp til at fylkeskommunenes rolle i Agenda 21-
sammenheng først og fremst skal være en støtte i forhold til kommunenes 
Agenda 21-arbeid. I de eksemplene som så langt fins på Regional Agenda 
21 har fylkeskommunen i tillegg innarbeide hensynet til en bærekraftig 
utvikling i forhold til sin rolle som samfunnsplanlegger og tjenesteprodusent 
(Aall 1998c).  
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Det som kjennetegner igangsetting av nye prosesser under overskriften 
Lokal Agenda 21 i norske kommuner er først og fremst knyttet til 
vektlegging av medvirkning som et instrument for å styrke iverksettingen av 
konkrete kommunale miljøtiltak, mens medvirkning i mindre grad har vært 
fokusert i forhold til den typen bredt anlagt, overordnet og 
sektorovergripende miljøvernplanlegging som ble utviklet under MIK-
programmet. Vektlegging av medvirkning synes også å ha skjedd 
hovedsakelig innenfor mindre kontroversielle miljøtema, og da i hovedsak 
også forstått som medvirkning lokalt, til forskjell fra det å involvere 
kommuner i statlig miljøpolitikk (Aall mfl. 1998, Aall 2000c). 

4) Nytt innhold i miljøpolitikken 

Om det bare er mindre endringer å spore som følge av at bærekraftig 
utvikling og LA21 settes på den kommunale dagsorden når det gjelder 
igangsetting av nye prosesser, er det til gjengjeld noen flere eksempler på 
endringer av innholdet i den kommunale miljøpolitikken. Vi finner både at 
det vedtas mål innenfor nye miljøtema som gjelder de globale 
miljøproblemene, og at det i enkelte sammenhenger også vedtas mer 
ambisiøse mål enn det som gjelder innenfor den nasjonale miljøpolitikken. 
Dette gjelder blant annet på energiområdet, innen transportområdet og 
innen klimapolitikken. I noen grad er også biologisk mangfold forstått som 
noe mer enn tradisjonelt naturvern forsøkt satt på dagsorden lokalt. Selv om 
flere studier viser et generelt bilde av kommuner som lite villige til å gå ut 
over statlig definerte minstestandarder i miljøpolitikken (Aall 1996), finner 
vi også eksempler på at kommuner går ut over slike standarder. Vi finner 
eksempler blant økokommunene og fylkeskommuner og kommuner som har 
satt Agenda 21 på dagsorden eksempler på at man har hatt ambisjoner om å 
arbeide for redusert omfang av transport, til tross for at man registrerer at 
den statlige samferdselspolitikken legger forholdene til rette for økt 
transport (Lafferty mfl. 1998). I prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn 
finner vi flere eksempler på det tilsvarende, og videre at denne formen for 
ambisiøs miljøpolitikk fort møter hindringer i form av motstridende statlige 
styringssignaler innenfor andre politikkområder enn miljøpolitikken (Aall 
2000c). Et tredje eksempel er innenfor klimapolitikken der de første 
eksemplene på lokale klimahandlingsplaner i Norge er mer ambisiøse enn 
den gjeldende nasjonale klimapolitikken (Groven mfl. 1999). Tilsvarende 
erfaringer innen klimapolitikken er også høstet internasjonalt (Deangelo and 
Harvey 1998). 

5) Nye former for iverksetting 

Eksempler fra prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn antyder en 
tiltaksorientert miljøpolitikk med en ”myk” profil, der det blir lagt vekt på 
kommunikative virkemidler som informasjon og holdningsskapende 
virksomhet, og mindre vekt på regulative og økonomiske virkemidler. Det 
blir også lagt større vekt på en målrettet miljøpolitikk i den forstand at 
oppmerksomheten rettes mot utvalgte målgrupper og det inngås dialog med 
disse om utforming og iverksetting av konkrete tiltak. Denne formen for 
”myk” miljøpolitikk synes å være koblet til valg av lite kontroversielle 
miljøtema. Samtidig blir det erkjent fra kommunalt hold viktigheten av å 
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gripe fatt i mer kontroversielle miljøtema, og at dette vil innebære bruk av 
”tøffere” regulative og økonomiske virkemidler (Aall 2000c). 

Det skjer en naturlig videreutvikling av planleggingstradisjonen utviklet 
under MIK-programmet og MIK-reformen. Det er bare i begrenset grad 
mulig å finne eksempler på at LA21 påvirker denne utviklingen, mens 
effekten av å sette bærekraftig utvikling høyt på dagsorden er mer tydelig. 
Utviklingen skjer på fire områder: (1) økt vekt på formell forankring i plan- 
og bygningsloven; (2) utvidelse av planleggingshorisonten i tid og rom; (3) 
utarbeiding av tematisk avgrensede og mer handlingsorienterte 
miljøvernplaner; og (4) utprøving av ulike styringsteknikker for å styrke 
evaluering av hvorvidt vedtatte mål og planer blir fulgt opp.  

I den nasjonale spørreundersøkelsen fra 1996-97 om det kommunale 
miljøvernarbeidet fant vi at de kommunale miljøvernplanene i økende grad 
blir vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven (Aall 2000b). 
Stortingsmelding 58 signaliserer også et ønske fra statlige myndigheter at 
LA21-arbeidet skal skje i medhold av plan- og bygningsloven. Flere 
forfattere peker på at det er avgjørende for arbeidet med en bærekraftig 
utvikling og LA21 at planleggingshorisonten utvides i tid og rom (Arman 
mfl. 1995, Høyer 1999). Økokommunene ga tidlige eksempler på 
formulering av mål som tok sikte på en utvidet tidshorisont, særlig knyttet 
til spørsmålet om forvaltning av det lokale naturressursgrunnlaget (Heiberg 
1997). Etter hvert er henvisninger til å ivareta hensynet til framtidige 
generasjoner blitt vanlig i den kommunale miljøpolitikken. Spørsmålet om 
en romlig utvidelse av planleggingshorisonten knytter seg til vektlegging av 
velferdsdimensjonen på bærekraftmålet og fokusering på de globale 
miljøproblemene. Det første forholdet synes å være mindre framme i den 
kommunale miljøvernplanleggingen, mens det etter hvert er mange 
eksempler på at de globale miljøproblemene blir tatt opp i plansammenheng. 
Dette siste er særlig tydelig i framveksten av en ny form for tematisk 
avgrenset og mer handlingsorientert kommunal miljøvernplanlegging, med 
de klareste eksemplene innenfor energi- og klimaplanlegging og temaplaner 
for vern og bruk av det biologiske mangfoldet. Disse planene skiller seg fra 
den plantradisjonen som ble utviklet under MIK-programmet med vekt på 
”altomfattende” miljøvernplaner. Siden starten på 1990-tallet har det vært 
mange forsøk med å ta i bruk styringsverktøy rettet inn mot evaluering av 
hvorvidt planer og vedtak blir fulgt opp, forstått både som interne 
kommunale styringsverktøy og nye rutiner for resultatrapportering fra 
kommune til stat (Aall 1999). Verktøy som bærekraftindikatorer, 
miljørevisjon og retningsanalyse vil kunne bidra til å gjøre den kommunale 
miljøpolitikken mer ”gjennomsiktig”, og dermed i prinsippet legge 
grunnlaget bedre til rette for økt medvirkning lokalt, samtidig som at 
grunnlaget for den interne organisasjonslæringen i kommunen styrkes. 
Videre vil denne formen for styringsverktøy også kunne bidra til en 
årsaksorientering i miljøpolitikken (Aall 2000e). 

6) Kommunen som internasjonal politisk aktør  

Etablering av en ny kommunal miljøpolitisk dagsorden forankret i 
bærekraftmålet og LA21 kan også ha en indirekte effekt i forhold til andre 
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kommuner. Det spesielle med en LA21- og bærekraftorientert kommunal 
miljøpolitikk er at slike påvirkningsprosesser også skjer over landegrensene, 
mens det innenfor den ”tradisjonelle” kommunale miljøvernpolitikken 
gjerne utelukkende var tale om prosesser mellom nabokommuner, eller i 
høyden innenfor mer avgrensede nasjonale kommunenettverk. 

Det internasjonale engasjementet viser seg gjennom etablering av 
samarbeid med vennskapskommuner ut fra en miljø- og 
utviklingsmotivasjon og deltakelse i internasjonale kommunenettverk som 
arbeider med globale miljø- og utviklingsproblemer. Den viktigste 
motivasjone for å delta i kommunenettverk er gjerne for å utveksle 
erfaringer. Det er imidlertid også eksempler på at de internasjonale 
kommunenettverkene prøver å påvirke pågående internasjonale 
miljøvernforhandlinger, med klimaforhandlingene som et illustrerende 
eksempel der representantar for kommunene prøvde å få til mer offensive 
mål og en anerkjennelse av den ”internasjonale kommunesektoren” som en 
forhandlingspart. Det er også eksempler på at internasjonalt engasjement 
kan påvirke den miljøpolitiske dagsorden lokalt. Igjen kan vi hente et 
illustrerende eksempel fra klimapolitikken der Kristiansand kommune 
utarbeidet en ambisiøs klimahandlingsplan blant annet med bakgrunn i de 
forpliktelsene kommunen hadde påtatt seg gjennom sitt medlemsskap i 
kampanjen er Cities for Climate Protection (Lundli mfl. 1998). 

Oppsummering: endringer i miljøpolitiske prinsipper, miljøpolitisk innhold 
og miljøpolitiske prosesser 

I tabellen under har jeg oppsummert eksempler på endring i kommunal 
miljøpolitikk der jeg har brukt den inndelingen av miljøtema som ble 
utviklet i forbindelse med Retningsanalyseprosjektet (jfr Tabell 6). Jeg har 
videre skilt mellom et ”hovedspor”, som omfatter hovedtyngden i de statlige 
styringssignalene og hovedtrenden i den kommunale miljøpolitikken. Dette 
har jeg kontrastert med et ”alternativt” spor som omfatter eksempler på 
alternative tilnærminger jeg har støtt på i de i alt 23 kommuner og 
fylkeskommuner jeg har arbeidet med i de fem prosjektene som min 
avhandling bygger på. 

Tabell 9 Eksempler på endring i kommunal miljøpolitikk som følge av at 
bærekraftig utvikling og LA21 settes på dagsorden 

Tema Hovedspor2 Alternativt spor3 
Miljøpolitiske prinsipper   
Føre var prinsippet  Uklar status i statlig miljøpolitikk, i 

liten grad tatt i bruk lokalt 
Forsøk på operasjonalisering lokalt 

Rettferdig fordeling innenfor 
nålevende generasjoner 

Reservasjoner i statlig miljøpolitikk Eksempler på ”kommunal 
bistandspolitikk” innenfor rammene 
av en kommunal miljøpolitikk 

Rettferdig fordeling mellom 
nålevende og framtidige 

Innarbeidet som viktig hensyn i 
ressursforvaltningen, men i liten 

Forsøk på å utvikle langsiktig 
planlegging med 100-årsperspektiv 

                                                 
2 Omfatter de dominerende statlige styringssignaler og hovedtrenden i kommunene 

3 Eksempler hentet fra kommuner som har deltatt i de prosjektene som avhandlingen bygger 
på. 
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generasjoner grad iverksatt gjennom langsiktig 
planlegging 

Miljøpolitisk innhold   
Reduksjon i energiforbruket Overgang til miljøvennlige 

energibærere, men fortsatt økt 
energiforbruk 

Forsøk på også å få til redusert 
energiforbruk 

Reduksjon i utslipp som 
skader atmosfæren 

Klimapolitikk ikke ansett som 
kommunalt ansvarsområdet 

Lokale klimamål og forsøk med 
lokale klimahandlingsplaner 

Reduksjon i forbruket av 
materielle ressurser 

Etablere lange kretsløp 
(resirkulering av avfall), fokus på å 
endre forbruksmønster. 

Etablere lukkede lokale kretsløp 
(kompostering), forsøk med også å 
få til forbruksreduksjon 

Reduksjon i den samlede 
mobiliteten 

Overgang til miljøvennlige 
transportmidler og (i noen grad) 
transportformer, men fortsatt økt 
transportomfang 

Forsøk på også å få til redusert 
transport 

Vern av det biologiske 
mangfoldet 

Nasjonal handlingsplan mangler, 
men statlige tilskudd til registrering 
i kommunene 

Forsøk med kommunale 
handlingsplaner 

Utslipp til lokale resipienter 
innenfor naturens tålegrense
  

Ikke grunnlag for egne vurderinger Ikke grunnlag for egne vurderinger 

Menneskepåvirkede 
endringer av miljøet må ikke 
skader vår helse 

Arbeid med helse og miljø skjer 
som to parallelle løp 

Forsøk på å integrere arbeidet med 
helse og miljø 

Miljøpolitiske prosesser   
Ansvarliggjøring av alle 
sektorer 

Kommet lengre på kommunal enn 
statlig nivå. Fokus på separate 
overordnede miljøvernplaner. 

Integrering av overordnet 
miljøvernplanlegging i 
kommuneplanlegginga, 
handlingsorienterte temaplaner og 
forsøk med styringsteknikker for 
resultatvurdering. 

Medvirkning Medvirkning overordnet politisk 
innhold i synet på LA21, 
medvirkningsprofil på LA21 
forsøkt brukt som virkemiddel for å 
møte en antatt krise i 
lokademokratiet 

Medvirkning instrument som er 
underordnet det politiske innholdet, i 
liten grad koblet til ”krise i 
lokaldemokratiet” 

Internasjonalt engasjement Internasjonalt engasjement ikke 
ansett som kommunalt 
ansvarsområdet 

Deltakelse i internasjonale nettverk, 
undertegning av internasjonale 
”kommune-avtaler” innenfor klima, 
påvirkning i forhold til 
internasjonale klimaforhandlinger 

Holdningsskapende arbeid Vektlagt i forhold til innbyggere Også vektlagt i forhold til lokale 
folkevalgte i form av egne 
skoleringsopplegg (”politikerskole i 
miljøvern”) 

Både store og små kommuner som pådrivere i miljøpolitikken 

Miljøverndepartementet har lagt store midler og stor prestisje i sin satsing 
på en ”storbyorientert” stimulering av den kommunale miljøpolitikken 
gjennom Miljøbyprogrammet. Denne satsingen skal følges opp i 2001 av en 
egen ”miljøbymelding”. Det er imidlertid ikke slik at det alltid er storbyene 
som er drivkraften i utviklingen av den kommunale miljøpolitikken. 
Eksempler fra Økokommuneprogrammet, Miljørevisjonsprosjektet og 
Hindringsprosjektet viser at også typiske mindre distriktskommuner kan ta 
selvstendige miljøpolitiske initiativ som fanger opp alle de elementene av 
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endring i retning av en bærekraftig utvikling som jeg har skissert i 
avhandlingen (Aall 1998b, Aall 1999, Aall 2000c). 

Økokommunene kan stå som typiske representanter for mindre 
distriktskommuner. Det er i seg selv interessant at denne typen kommuner 
tar et selvstendig miljøpolitisk initiativ, ikke minst om vi ser hva som har 
kommet fram gjennom andre studier av den kommunale miljøpolitikken. 
Basert på evalueringen av MIK-programmet og MIK-reformen ble det 
framsatt to viktige hypoteser: (1) Det kan ikke forventes en stor kommunal 
innsats i forhold til de mer utpregede globale miljøproblemene; og (2) den 
miljøpolitiske interessen må forventes å være mindre i små 
distriktskommuner sammenlignet med andre kommuner (Hovik og Johnsen 
1994, Naustdalslid og Hovik 1994). Spesielt interessant blir det da at 
initiativet til et Økokommuneprogram startet før spørsmålet om kommunalt 
miljøvern for alvor ble satt på den nasjonale dagsorden. Selv om 
Økokommuneprogrammet aldri klarte å bringe fram økokommunene som 
”modellkommuner” for en bærekraftig utvikling, gir 
Økokommuneprogrammet flere eksempler som tyder på at det er grobunn 
for til dels radikale miljøpolitiske initiativ for en bærekraftig utvikling i 
norske kommuner og vilje til å ta i bruk relativt ambisiøse virkemidler – 
selv i mindre norske distriktskommuner (Aall 1998b). 

Miljørevisjonsprosjektet gir eksempler på at også mindre distriktskommuner 
evner å ta i bruk relativt kompliserte og administrativt ressurskrevende nye 
styringsverktøy som miljørevisjon. Man kunne kanskje forvente at dette var 
en arbeidsform som var bedre tilpasset større kommuner med bedre utviklet 
formelle interne styringssystemer og med større amdinistrative ressurser. 
Det var likevel de to mindre distriktskommunene Bømlo og Sogndal som 
sammen med bykommunen Stavanger klart kunne vise til de mest 
omfattende og - ut fra sin egen og vår vurdering - mest vellykkede 
forsøkene med å ta i bruk miljørevisjonsverktøyet (Aall 1999). 

I Hindringsprosjektet fant vi indikasjoner på at mindre distriktskommuner 
opplevde en høyere konfliktgrad enn de større bykommunene i sine forsøk 
på å utforme en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk (Aall 
2000c). En forklaring på dette forholdet kan være at miljøpolitisk sett 
”mindre modne” distriktskommuner er mest åpne for å prøve ut nye 
miljøtema og en mer ambisiøs og genuint bærekraftorientert miljøpolitikk; 
og dermed risikerer oftere å ”møte veggen” i form av alvorlige hindringer. 
Denne antakelsen kan underbygges ved å studere valg av miljøtema, der de 
samme distriktskommunene synes noe mer opptatt av kontroversielle 
miljøtema som transport (for eksempel transport og miljøproblemene 
knyttet til reiselivssatsningen i Røros) og lokal ressursforvaltning (for 
eksempel et mål både i Steigen og Røros om økt bruk av lokale råvarer). 

Samlet antyder dette at den klassiske motsetningen mellom statlig 
miljøvernforvaltning og distriktsforvaltningen kan brytes. Til tross for disse 
motsetningene som har vært og stadig er tydelige i norsk miljøpolitikk 
oppstår det noe nytt. I de tilfeller der distriktskommuner selv har fått 
anledning til å formulere en miljøpolitisk forståelse, og der dette har vært 
knyttet til bærekraftmålsettingen, har denne motsetningen langt på vei blitt 
brudt. Dette viser at LA21 og bærekraftig utvikling kan forankres i ulike 
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samfunnssituasjoner – både i sentrale strøk og storbykommuner og i mindre 
distriktskommuner. 

Om sammenhengen mellom lokal og nasjonal Agenda 21 

De eksemplene på endring jeg har beskrevet i avhandlingen er likevel 
nettopp bare eksempler, i den forstand at det ikke er tale om et generelt 
bilde. Hovedinntrykket er at den kommunale så vel som den nasjonale 
miljøpolitikken fortsatt ikke har klart å snu utviklingen i en bærekraftig 
retning. En generell mangel på kommunal oppfølging av 
bærekraftmålsettingen henger nøye sammen med en tilsvarende svak 
markering i de statlige styringssignalene til kommunene (Aall 1996). 
Samtidig er det på lokalt nivå vi i dag finner de mest spennede forsøk på å 
iverksette en bærekraftorientert miljøpolitikk.  

Vi kan ane en form for strategisk spill i denne situasjonen. Når det blir for 
kontroversielt å løpe linen fullt ut nasjonalt, kan det være fristende for 
statlige myndigheter å overlate til andre det man ikke får til selv. Alternativt 
kan vi innta en mer positiv holdning og tolke situasjonen som en tidlig fase i 
en læringsprosess der statlige myndigheter og kommuner inngår i et 
samarbeid om å utviklinge et nytt politikkområde gjennom 
prosjektvirksomhet. Dette er en type prosesser vi ofte finner i nnenfor 
offentlig forvaltning (Vedung 1997). Mot den siste oppfatningen kan det 
anføres at målet om en bærekraftig utvikling – med en tolkning som 
innebærer kritikk av målet om økonomisk vekst – fordrer radikale 
omlegginger som vil utfordre mange og sterke interesser. Det synes da noe 
naivt helt å slutte seg til en ”læringsprosess-forståelse” av den i og for seg 
tydelige politiske ambivalensen jeg har påvist både i den kommunale og 
statlige miljøpolitikken.  

I USA har den formen for strategiske spill vi kan ane i Agenda 21-arbeidet 
blitt beskrevet i form av en ”bytteteori”, der fordeler og ulemper stadig 
”byttes” mellom ulike forvaltningsnivå (Waldman 1972). Slike 
”bytteprosesser” kan arte seg høyst ulikt, og vi finner et eksempel på en slik 
bytteprosess i prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn. Prosjektet inngikk i 
Norges profilering av bærekraftig produksjon og forbruk innen UNCSD-
prosessen. Samtidig inngikk prosjektet i en nasjonal strategi om å 
konkretisere hva overgangen fra MIK til LA21 kan innebære. Det som gjør 
prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn interessant i denne sammenhengen er 
at Statens forurensningstilsyn hadde som ett av målene med prosjektet å få 
klarlagt hindringer i sentral – og lokal – virkemiddelbruk (SFT 1996). I 
dette ligger at statlige myndigheter ønsket å ”prøve ut” et nytt 
politikkområde (”LA21” og ”bærekraftig produksjon og forbruk”) samtidig 
som de ber forsøkskommunene komme med innspill om hvordan nasjonale 
rammebetingelser og nasjonal politikk bør endres. Denne informasjonen er 
så tenkt brukt både i forhold til nasjonal politikkutforming (LA21) og som 
et innspill til den pågående UNCSD-prosessen (bærekraftig produksjon og 
forbruk). Internasjonale, nasjonale og kommunale myndigheter starter 
dermed en dialog og ”bytteprosess”. Lokale myndigheter involveres i å 
utvikle et nytt politikkområde på en slik måte at de også indirekte er med – i 
alle fall i prinsippet - å påvirke innholdet i framtidige overnasjonale og – i 
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neste omgang – nasjonal styringssignaler. Den typen prosesser kan bidra til 
å sikre en bedre iverksetting av statlig og overnasjonal miljøpolitikk. Slike 
prosesser kan også medvirke til å kanalisere det som måtte finnes av 
eksempler på en mer ambisiøst anlagt kommunal miljøpolitikk inn i 
nasjonale og internasjonale miljøpolitiske prosesser.  

Det er imidlertid også mulig å se for seg at denne formen for bytteprosesser 
mellom ulike forvaltningsnivåer kan utvikle seg til et svarte-Per spill. Vi 
finner eksempel på et slikt svarte-Per spill mellom kommune og stat når det 
gjelder utviklingen av en nasjonal klimapolitikk. I Stortingsmelding 29 
(1997-98) om ”Norges oppfølging av Kyotoprotokollen” lagt fram våren 
1998 er rollen til lokale og regionale myndigheter levnet liten plass. I 
meldingen blir det bare kort vist til LA21, uten at det blir omtalt mer 
konkret hvilken rolle LA21-arbeidet kan ha i den samlede innsatsen 
nasjonalt (Groven mfl. 1999). Synet på lokale myndigheters rolle endrer seg 
imidlertid mye etter hvert som regjeringen møter motstand mot sine forslag 
til klimatiltak. Sommeren 1998 stemmer Stortinget ned regjeringens forslag 
om generell CO2-avgift. I rundskriv T-2/98 ”Rundskriv om nasjonale mål og 
interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen” lagt fram i september 1998 
– etter stortingets behandling av Stortingsmelding 29 – blir kommuner og 
fylkeskommuner oppfordret til å utarbeide lokale klimaplaner. Høsten 1999 
innføres så statlige tilskudd til utarbeiding av kommunale og 
fylkeskommunale klimahandlingsplaner. Fra en situasjon våren 1998 da 
lokal klimapolitikk var så godt som fraværende i regjeringens klimapolitikk, 
framhevet regjeringen vinteren 1999 den lokale klimapolitikken som ett av 
seks prioriterte virkemiddelområder i sin klimapolitikk63.  

På FNs oppfølgingskonferanse Rio + 5 i 1997 ble det rettet en oppfordring 
til medlemslandene om senest i 2002 å ha utformet nasjonale strategier for 
en bærekraftig utvikling med utgangspunkt i Agenda 21. I den forbindelse 
ble det også vist til den suksess arbeidet med lokal Agenda 21 synes å ha 
hatt i mange land64. Betegnelsen ”Nasjonal Agenda 21” er så langt ikke tatt 
i bruk i den nasjonale miljøpolitikken i Norge, mens spørsmålet lenge har 
vært et debatt-tema i norske kommuner (Aall et al 1998)65. Det synes klart 
at potensialet for fullt ut å realisere en LA21 er avhengig av en nasjonal 
Agenda 21 man lokalt kan spille opp mot (Strand 1998, Endal 1999, Moos 
2000)66. Dette poenget ble også framhevet av flere av informantene i 
Hindringsprosjektet. De pekte på behovet for en Nasjonal Agenda 21 som 
politisk arena for å løse opp enkelte av de hindringene kommunene 
opplevde som særlig alvorlige knyttet til den nasjonale politikken og 
internasjonale føringer (Aall 2000c).  

Vi kan skille mellom fire sider ved diskusjonen om viktigheten og 
nødvendigheten av en nasjonal Agenda 21-plan: 

 En symbolsk side: Hvis det forventes at kommunene spesifikt skal 
arbeide med Agenda 21 er det et rimelig krav at nasjonale myndigheter 
gjør det samme.  

 En innholdsmessig side: Selv om Stortingsmelding 58 signaliserer at 
både den økologiske og sosiale dimensjonen på bærekraftmålsetting må 
med, er det så langt i hovedsak den økologiske dimensjonen som viser 
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seg igjen i den konkrete statlige miljøpolitikken. Statlige 
styringssignalene til kommunene kan imidlertid tolkes som en ”både-
og” holdning. En nasjonal Agenda 21 bør søke å avklare hvorvidt den 
sosiale bærekraftdimensjonen skal med, og eventuelt hvilke 
konsekvenser dette har i forhold til de statlige forventningene overfor 
kommunene. 

 En prosessuell horisontal side: Kommunene har tradisjonelt en oppgave 
å samordne lokalt til dels sprikende nasjonale politiske styringssignaler. 
Denne utfordringen gjelder også i miljøpolitikken. Oppsummeringen fra 
Rio + 5 peker på at de kommunene som har startet arbeidet med LA21 
kan vise til viktige resultater nettopp på dette området, og det blir pekt 
på at en viktig utfordring for de nasjonale myndighetene fram mot Rio + 
10 blir å styrke innsatsen for en tverrsektoriell samordning av den 
nasjonale miljøpolitikken. 

 En prosessuell vertikal side: Gjennom etableringen av LA21-enheten i 
Miljøverndepartementet og utvikling av en nasjonal strategi for 
oppfølging av LA21-arbeidet har Norge kommet langt i internasjonal 
sammenheng når det gjelder å iverksette statlige virkemidler for å støtte 
opp om LA21-arbeidet (Lafferty 1999a). Det gjenstår imidlertid å 
innarbeide hensynet LA21 i forhold til statlige styringssignaler på andre 
områder av miljøpolitikken. En Nasjonal Agenda 21 vil kunne være en 
arena for å gjøre de nødvendige avklaringene på dette området. 

I mangel av en nasjonal Agenda 21 kan det etter hvert bygge seg opp en 
forventningskrise lokalt. På den ene siden kan man se for seg at LA21 vil 
virvle opp mye ny aktivitet lokalt omkring de globale miljø- og 
utviklingsproblemene. Hvis det etter hvert viser seg at lokale initiativ rettet 
inn mot globale miljøproblemer i mange tilfeller ”renner ut i sanden” på 
grunn av manglende støtte fra nasjonale myndigheter eller fordi initiativene 
møter hindringer i form av motstridende nasjonale føringer innenfor andre 
politikkområder, kan dette på sikt bli et alvorlig problem i miljøpolitikken. 
Sett fra en miljøverners side er det da bare å håpe at presset lokalt blir så 
stort at det etter hvert likevel skjer endringer også på nasjonalt plan – enten 
som følge av at nasjonale myndigheter selv inntar en ny holdning, eller som 
følge av internasjonalt press gjennom internasjonale miljøvernavtaler.  

Det har helt klart ikke vært intensjonene fra Rio at ansvaret for en helhetlig 
og tverrsektoriell oppfølging av Agenda 21 skal overlates til det lokale 
nivået alene. En av konklusjonene fra ”Rio + 5” var å peke på at den 
kanskje største suksessen i arbeidet med Agenda 21 så langt var på lokalt 
nivå, og samtidig uttrykke et håp om at arbeidet lokalt vil bli fulgt opp 
nasjonalt. Det er et åpent spørsmål hvor lenge kommunene vil holde fram 
med sitt LA21-arbeid uten at tilsvarende prosesser skjer nasjonalt. 
Diskusjonen om offisielt å ”avblåse” arbeidet med LA21 ut fra mangel på 
en tilsvarende statlig Agenda 21-satsning er alt startet i enkelte land, blant 
annet i Nederland (Coenen 1999). Uten en mer profilert og helhetlig støtte 
nasjonalt synes potensialet for Agenda 21-arbeidet lokalt å være begrenset 
til symbolpolitikk for det store flertallet av norske kommuner. Det vil 
riktignok være mulig å finne eksempler på en mer ambisiøst anlagt 
miljøpolitikk, slik jeg har vist i min avhandling. I slike foregangskommuner 
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vil man også kunne oppnå enkelte viktige resultater. Men mest av alt vil 
man her stadig oftere oppleve å bli konfrontert med alvorlige hindringer 
etter hvert som potensialet av ”snille” og ”positive” miljøtiltak blir ”brukt 
opp”. 

 108



Litteratur 
Aguilar, S. (1997): ”Subsidiarity, Shared Responsibility and Environmental 
Policy in Spain”, in Collier, U., Golub, J. and Kreher, A. (1997): 
Subsidiarity and Shared Responsibility: New Challanges for EU 
Environmental Policy. Baden-Baden: Nomos Verlag. 

Andersen, T. og Rugset, S.A. (2000): Hvordan kan medvirkning 
organiseres? Eksempler på medvirkning til bærekraftig utvikling. Oslo: 
Kommuneforlaget. 

Armann, K., Jon Hille og Olav Kasin (1995): Lokal Agenda 21. Norske 
kommuners miljøarbeid etter Rio. Rapport 5:95. Alternativ Framtid, Oslo. 

Barton, H. and Noel Bruder (1996) A Guide to Local Environmental 
Auditing (Earthscan, London). 

Bjørnæs, Trygve og William Lafferty (2000): Miljøvernstillinger og Lokal 
Agenda 21. Hva er status? Rapport 1/2000. Oslo: Universitetet i Oslo, 
ProSus. 

Breidablikk, G. og Bukve, O. (1991): Kommunal miljøvernforvaltning i 
einsidige industrikommunar. VF-rapport 8/98. Sogndal: Vestlandsforsking. 

Bukve, O. (1993): Kommunal forvaltning og planlegging. 2. utgåve. 
Samlaget, Oslo. 

Bukve, O. (1996): “Consensus, Majority Rule and Managerialism in Local 
Government: Norwegian Experiences and Prospects”. In Local Government 
Studies, vol. 22, no 1:147-168. 

Burgess, J., Harrison, M. og Limb, M. (1988): People, Parks and Urban 
Greens: A study of Popular Meanings and Values for Open Space in the 
City. I: Tidskr. Urban Studies. 

Cambell, D. (1975): ”Degrees of freedom and the case study”. Comparative 

Political Studies, 8 (juli), s. 178-193. 

Christiansen, P. (red.) (1996): Governing the Environment: Politics, Policy, 
and Organization in the Nordic Countries. Nord 1996:5. Nordisk 
Ministerråd, København. 

Coenen, F. (1999): ”The Netherlands: LA21 as a New Heading for Lcoal 
Sustainable Development”. In Lafferty, W. (eds.) (1999b): Implementing 
LA21 in Europe. New Initiatives for Sustainable Communities. Oslo: 
ProSus, pp. 131-147. 

Collier, U. (1997): ”Sustainability, Subsidiarity and Deregulation: New 
Directions in EU Environmental Policy”. Environmental Politics, Vol 6, No 
2. pp 1-23. 

Cropper, S.A. (1982): Theory and strategy in the study of planning 
processes - the use of the case study. I: Environment and Planning B, vol. 9, 
s. 341-357. 

 109



Crowly, K. (1998): “Glocalisation” and Ecological Modernity: challenges 
for local environmental governance in Australia. Local Environment, vol. 3, 
no. 1, 1998:91-97. 

Daly, H.E. and Cobb, J.B. (1989): For the Common Good. Rediricting the 
Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. 
Boston: Beacon Press. 

Deangelo, B. and L. D. Danny Harvey (1998). ”The Jurisdictional 
Framework for Municipal Action to Reduce Greenhouse Gas Emissions: 
case studies from Canada, the USA and Germany.”Local Environment, No 
3, Vol. 3:111-136. 

Direktoratet for naturforvaltning m.fl (1996): Idésamling for kommunalt 
miljøvern. Et utvalg nasjonale miljømål. Forslag til kommunale mål, strate-
gier, tiltak og indikatorer for fem satsningsområder. TE 713 

Dixon, J.A. and Fallon, L.A. (1989): The Concept of Sustainability: Origins, 
Extensions, and Usefulness for Policy. Division Working Paper no. 1989:1. 
Washington DC: The World Bank, Environment Department. 

Dryzek, J.S. (1997): The Politics of the Earth. Environmental Discourses. 
Oxford: Oxford University Press. 

Endal, D. (1999): ”Gud, kongen eller Bondevik må ta ansvar for Agenda 
21”. Innlegg fra Miljøheimevernets leder lagt ut på den nasjonale LA21-
hjemmesiden (www.agenda21.no, under ”Forum”). 

Flyvbjerg, B. (1992): Rationalitet og makt. Det konkretes videnskap. Bind I. 
Akademisk Forlag, København. 

Franke, T. (1996): ”Managing Sustainable Development: Definitions, 
Paradigms and Dimensions”. Sustainable Development, vol. 4:53-60. 

Fylkesmannen i Buskerud (1997): Kommunal miljørapportering. 
Sluttrapport 30.06.97. 

Fylkesmannen i Vestfold (1995): Miljørevisjon Tønsberg kommune. 
Evaluering av et prøveprosjekt. Tønsberg. 

Georgescu-Roegen, N. (1971): Energy and Economic Myths. New York: 
Pergannon Press 

Glaser, B. And Strauss, A. (1967): The discovery of grounded theory: 
Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.  

Glosvik, Ø. (1994): “Miljømålstyring” – er det mogeleg? Målstyring som 
verkemiddel i iverksetting av kommunal miljøpolitikk. VF-notat 5/94. 
Vestlandsforsking, Sogndal.  

Goodland, R., Daly, H.; m.fl. (red.) (1992): Økonomisk politikk for en 
bærekraftig utvikling: Oppfølging av Brundtlandkommisjonen. Cappelens 
Forlag, Oslo. 

Grann, O. og Einar Holtane (1995): Att ta Rio på alvor. I: Nord Revy 1-
1995, s. 14-18. 

 110



Groven, K. (1999): ”Lokale svar på globale utfordringar. Lokal og regional 
klimapolitikk i Norge”. Paper presenetert på Nordisk forskersamling om 
areal- og samfunnsplanlegging, Lillehammer, 6.-7. september 1999. 

Hajer, M.A. (1995): The Politics of Environmantal Discource. Ecological 
Modernization and the Policy Process. Oxford: Clarendon Press. 

Hajer, M.A. (1996): ”Ecological modernisation as Cultural Politics”. In 
Lash, S., Szerszynski, B. and Wynne, B. (eds.): Risk, Environment and 
Modernity. Towards a New Ecology. London: Sage Publications, p. 224-
246. 

Hams, T. (1994): Local environmental policies and strategies after Rio. I: 
Agyeman, J. og B. Evans (ed.): Local Environmental Policies and 
Strategies. Harlows, Longman. 

Hardi, P., Lisa McRorie-Harvey, Lazlo Pinter (1995): Performance 
measurement for sustainable development: Compendium of experts, 
initiatives and publications. International Institute for Sustainalbe 
Development Winnipeg, Manitoba. Canada. 

Haukvik, L. (1998): ”Regional Agenda 21. Fylkeskommunenes Agenda 21-
arbeid”. Tidsskrift for et bærekraftig samfunn, 2/98: 75-78. 

Hegge, H. (1978): Mennesket og naturen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Heiberg, E. (1996): Med reguleringsplan i kulturlandskapet. 
Reguleringsplan som virkemiddel for å styre utviklingen i særlig verdifulle 
kulturlandskap. VF-rapport 14/96. 

Heiberg, E. (1997): Kommuneplanlegging med et økologisk utgangspunkt. 
Eksempler hentet fra kommuneplanlegging i ti norske kommuner. 
Dokumentasjonsrapport. VF-notat. Vestlandsforsking, Sogndal. 

Heiberg, E. (1999): Planlegging i kulturlandskap - når bruk og vern skal 
kombineres. Oslo: Landbruksforlaget (in prent) 

Hjern, B. (1982): ”Implementation research – The link gone missing”. 
Journal of public policy, pp 301-308. 

HMSO. 1993. A Guide to the Environmental Management and Audit 
Scheme for UK Local Government. London: HMSO Publications. 

Holmberg, J. 1992. Operationalizing Sustainable Development. Upublisert 
notat. World Bank, Environmental Department. Washington, 24 april. 

Hovik, S. (1991): Kommunalt miljøvern. Evaluering av forsøk med 
miljøvernforvaltning i kommunene. NIBR-rapport 1991:3. 

Hovik, Sissel og Janike Harsheim (1996). Miljøvernets plass i 
kommunepolitikken. Oslo: NIBR-Rapport 1996:5. 

Hovik, Sissel og Johnsen, Vibeke (1994): Fra forsøk til reform: Evaluering 
of MIK-programmet. NIBR Rapport 1994: 23. NIBR, Oslo.  

 111



Hägerstrand, T. (1991): Om tidens vidd og tingens ordning – texter av 
Torstein Hägerstrand. Rapport T:21. Stockholm: Statens Råd för 
Byggnadsforskning. 

Høyer, KG. (1987): Økokommunar – prosjektnotat. I: Myrhaug, E. (red.) 
(1987): Økokommunen – tenke globalt, handle lokalt. Venstres 
Opplysningsforbund, Oslo. 

Høyer, KG. (1991): ”Regionalpolitikkens økopolitiske grunnlag”. I: Høyer, 
K.G. og Selstad, T. (1991), Regionalpolitikkens økologiske grunnlag . 
Sogndal: Vestlandsforsking/NordREFO 

Høyer, KG. (1993): ”Miljøproblemene endrer karakter”. I: Høyer, KG. og 
Selstad, T. (1993): Den besværlige økologien. NordREFO 1993:3. Nordiskt 
Institutt för regionalpolitisk forskning, København. 

Høyer, KG. (1997a): ”Sustainable Development”. In: Brune, D. Chapman, 
D., Gwynne, M. (eds): The Global Environment. Weinheim: VCH Publ: 
1185-1208. 

Høyer, KG. (1997b): ”Materials Recycling - the case of automobiles”. In: 
Brune, D. Chapman, D., Gwynne, M. (eds): The Global Environment. 
Weinheim: VCH Publ. 

Høyer, KG. (1998): ”En ny form for medvirkning?”. Tidsskrift for et 
bærekraftig samfunn, 2/1998:23-33. 

Høyer, KG. (1999): ”Lokal Agenda 21 i planleggingsperspektiv”. I Kleven, 
T. (red): En dagsorden for norsk planlegging. Åtte artikler om et program. 
NIBRs pluss-serie, 1-99. Norsk institutt for by- og regionforskning: Oslo. 

Høyer, KG. og Heiberg, E. (1993): Persontransport – konsekvensar for 
energi og miljø. Direkte og indirekte energibruk og miljøkonsekvensar ved 
ulike transportmiddel. VF-rapport 1/93. Sogndal: Vestlandsforsking. 

Høyer, KG. og Aall, C. (1995): ”Kommuneøkologi og miljøproblemer: Om 
det globale og lokale – til og med på én gang”. Tidsskriftet for 
samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 6/95, ss. 13-20. 

Høyer, KG. og Aall, C. (1997): Miljø- og bærekraftinidkatorer. En 
internasjonal kunnskapsoversikt. VF-rapport 13/97. Vestlandsforsking, 
Sogndal. 

ICLEI (1997): Local Agenda 21 Survey: A Study of Responses by Local 
Authorities and Their National and International Associations to Agenda 
21. Tilgjengelig på http://www.iclei.org. 

ICLEI (1998): Study on National Obstacles to Local Agenda 21. Study 
prepared by the International Council for Local Environmental Initiatives 
(ICLEI) and CAG Consultants in collaboration with the UNDESA Division 
for Sustainable Development. Tilgjengelig på http://www.iclei.org. 

IULA (1991): Oslo-erklæringen om Miljø, Helse og Livsstil. 

 112



Jansen, A. (1991): Reform og resultater. Evaluering av forsøksprogrammet 
Miljøvern i kommunene. NORAS, Oslo. 

Jansen, A. and Osland, O. (1996): ”Norway” In Christiansen, P. (red.) 
(1996): Governing the Environment: Politics, Policy, and Organization in 
the Nordic Countries. Nord 1996:5. Nordisk Ministerråd, København. Pp. 
181-258. 

Johnsen, V. (1997): Evaluering av økokommunanen si gjennomføring av 
Politikarskulen i miljøkunnskap. VF-notat.  

Jänicke, M. (1997): ”The Political System’s Capacity of Environmental 
Policy”. I: Jänicke, M. og Weidner, H. (red.): National Environmental 
Policies. A Comparative Study of Capacity-Building. Berlin: Springer. 

Kaiser, A. og Storevik, H. (red.) (1997): Føre-var prinsippet: mellom 
forsning og politikk. Oslo: NENT. 

Kjellberg, F. (1980): Den kommunale virkelighet. Planlegging, finansiering 
og budsjettering. Universitetsforlaget, Oslo. 

Kjellberg, Francesco og Marit Reitan (1995). Studiet av offentlig politikk – 
En innføring. Tano, Oslo. 

Kleven, T. (1993): “Sørensens konklusjoner”. Et essay om forskning og 
målstyring. Rapport 1993:1. Norsk institutt for by- og regionforskning, 
Oslo. English summary. 

Kleven, T. (1997): ”MILKOM 1989-1996: Et forsøksvis testamente” 
Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, ½ 97:2-
12. 

Kleven, T. (1999): ”Kan byer være bærekraftige?”. Regionale trender, 
2/99:39-43. 

Kommunenes Sentralforbund (1992): Norske kommuners 
vennskapssamarbeid. Oslo. 

Kommunenes sentralforbund (1993): Tenke globalt – handle lokalt. Lokalt 
prioriterte satsningsområder for miljøvernarbeidet. Oslo. 

Kommunenes sentralforbund (1994): Database over norske kommuners 
administrative og politiske miljøorganisering og miljøkompetanse: 
Hovedrapport (ajour pr. 01.04.1994). Kommunenes Sentralforbund og 
Miljøverndepartmentet, Oslo. 

Lafferty, W. (1998): “Local and Regional Agenda 21 – A Politically Viable 
Path to Sustainable Development”. Paper presented at the Graz Symposium 
on “Regions - Cornerstones for Sustainable Development“, Graz Austria, 
October 28-30, 1998. 

Lafferty, W. (eds.) (1999a): Implementing LA21 in Europe. New Initiatives 
for Sustainable Communities. Oslo: ProSus. 

 113



Lafferty, W. (1999b): ”Subsidiarity in practice: Problems and Prospects”. 
Presentation to the Conference on ”Regions: Cornerstones for Sustainable 
Development”, Joensuu, Finland, 13-15 September, 1999. 

Lafferty, W. and Katarina Eckerberg (ed.) (1998): From Earth Summit to 
Local Forum: Studies of Local Agenda in Europe. London: Earthscan. 

Lafferty, W. and Meadowcroft, J. (eds.) (1996): Democracy and the 
Environment. Problems and Prospects. Cheltenham, UK: Edwar Elgar Publ. 

Lafferty, W. og Bjørnæs, T. (1999): Innføring av lokal Agenda 21 i Norge. 
Rapport til Miljøverndepartementet fra ProSus. Oslo: 
Miljøverndepartementet. 

Lafferty, W. og Oluf Langhelle (1995): Bærekraftig utvikling. Ad Notam, 
Oslo. 

Lafferty, W., Aall, C. og Seippel, Ø. (1998): Fra miljøvern til bærekraftig 
utvikling i norske kommuner: Hvor er vi med MIK - hvor skal vi med Lokal 
Agenda 21. Rapport 2/98. ProSus: Oslo. 

Langhelle, O. (1998): Økologisk modernisering og bærekraftig utvikling – 
to sider av samme sak? Arbeidsnotat 4/98. Oslo: ProSus. 

Langhelle, Oluf (1999): ”Norway: The ’Institutionalization’ of Sustainable 
Development”. I: W.M. Lafferty and J. Meadowcroft (eds). Implementing 
Sustainable Development in High-Consumption Societies. Oxford: Oxford 
University Press (under utgivelse). 

Lee, N. and Walsh, F. (1992): ”Strategic environmental assessment; an 
overview”, Project Appraisal no 7(3). United Kongdom. 

Lele, S.M. (1991): Sustainable development: a critical review. I:World 
Development, 19:607-621. 

Lipsky, M. (1980): Street-Level Bureacracy. Dilemmas of the Individual in 
Public Science. Russel Sage Foundation, New York. 

Lundli, HE, Groven, K. og Aall, C. (1999): Lokal klimapolitikk – 
internasjonale og nasjonale erfaringar. VF-rapport 4/99. Sogndal: 
Vestlandsforsking. 

Malvik, I.V. (1999): Forklaring og bortforklaring. Hvilke faktorer forklarer 
kommunenes gjennomføring av Lokal Agenda 21? Rapport 8/99. Oslo: 
Framtiden i Våre Hender. 

March, J. and Olsen, J.P. (1976) Ambiguity and Choice in Organizations 
Bergen: University of Bergen. 

Mathiassen, E. (1998): Lyspunkter og sorte hull. Norske kommuners arbeid 
med Lokal Agenda 21. Oslo: Framtiden i Våre Hender. 

Meadowcroft, J. (1997): “Planning, Democracy and the Challange of 
Sustainable Development”, International Political Science Review, 18:167-
190. 

 114



Meadows, Donella, Meadows, Dennis, Randers, J. og Behrens, W. (1972): 
The Limits to Growth. Pan Books, London. 

Miljøverndepartementet (1989): St. meld. nr. 34. Miljø og utvikling. Norges 
oppfølging av Verdenskommisjonens rapport. Oslo. 

Miljøverndepartementet (1990), Action for a Common Future. ECE-
conference report. Oslo 

Miljøverndepartementet (1991): St. meld. nr. 34. Om miljøvern i kommu-
nene. Oslo. 

Miljøverndepartementet (1993a): St. meld. nr. 13. FN-konfernasen om miljø 
og utvikling i Rio de Janeiro. Oslo. 

Miljøverndepartementet (1993b): Tenke globalt – handle lokalt. Nasjonalt 
prioriterte satsningsområder for det kommunale miljøvernarbeidet. T-937. 
Oslo. 

Miljøverndepartementet (1997). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig 
utvikling. Stortingsmelding 58 (1996-97). Oslo. 

Miljøverndepartementet (1998a). Utkast til Miljøverndepartementets 
strategi for arbeid med Lokal Agenda 21. Oslo: Miljøvenrdepartementet, 
LA21-enheten, Avdeling for regional planlegging, areal- og kartpolitikk. 

Miljøverndepartementet (1998b). Norges oppfølging av Kyotoprotokollen. 
St. meld. nr. 29 (1997-1998). Oslo: Miljøverndepartementet. 

Miljøverndepartementet/Kommunenes Sentralforbund (1988): Håndbok – 
Kommunalt miljøvern. Kommuneforlaget, Oslo. 

Mishan, E. J. (1969): Økonomisk vekst - til hvilken pris? Oslo: Cappelen 

Mishan, E. J. (1977): The Economic Growth Debate. An Assessment. 
London: George Allen & Unwin Ltd. 

Moos, U. (1999): Lokal Agenda 21. Dansk status ved årsskiftet 1998-99. 
København: Miljø- og energiministeriet, Landsplanavdelingen. 

Mähler, K. (1990): ‘Sustainable development’. In: ‘Sustainable 
development, Science and Policy. The Conference Report. Bergen, 8-12 
May’. Oslo: Norwegian Research Board, pp 239-248. 

Maaløe, E. (1996): Case-studier. Af og om mennesker i organisationer. 
København: Akademisk Forlag. 

Naustdalslid, J. (1988): ”Medverknad i lokal planlegging - meir makt til dei 
mektige?” I: Naustdalslid, J. (red.) (1988): Kommunal styring. Samlaget, 
Oslo. 

Naustdalslid, J. (1992): Miljøproblema som styringsmessige nivåproblem. 
Notat 1992:112. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. 

Naustadslid, J. (1994): “Globale miljøproblem – lokale løysingar”. I Jon 
Naustdalslid og Sissel Hovik (eds) (1994), Lokalt Miljøvern. Oslo: Tano. 

 115



Naustdalslid, J. og S. Hovik (red) (1994): Lokalt miljøvern. TANO/NIBR, 
Oslo. 

NOU 1995:4. Virkemidler i Miljøvernpolitikken. Norges Offentlige 
Utredninger. Statens Forvaltningstjeneste. Oslo. 

Nyborg, M. (1997): ”Earth Summit + 5: Nedtur i New York”. Tidsskrift for 
et bærekraftig samfunn, 3/1997:45-57. 

Nynäs, Helena (1994): Forbruket som miljøproblem - finnes det et lokalt 
handlingsrom? VF-notat. Vestlandsforsking, Sogndal. 

Næss, Arne (1974): Økologi, samfunn. livsstil. Oslo: Universitetsforlaget. 

Næss, Arne (1993), The Deep Ecological Movement: Some philosophical 
Aspects. In: Armstrong and Botzler (ed., 1993) 

O’Riordan, T. (1993). “The Politics of Sustainability”, in Kerry R. Turner 
(ed.) Sustainable Environmental Economics and Management: Principles 
and Practice. London: Belhaven Press, pp. 37-69. 

O’Riordan, T. and Voisey, H. (1998) (eds): The transition to sustainability: 
the politics of Agenda 21 in Europe. London: Earthscan. 

Odum, E.P. (1989): Input Management of Production Systems. Science 243 
(1989). 

Offerdal, A. (1986) “Om rasjonalitet og fornuft”, Statsvitenskapelig 
Tidsskrift 4/1986. 

Offerdal, A. (1996): ”Lokalpolitisk rekrutteringskrise ? En sammenlikning 
av fire finske og fire norske kommunar”. Arbeidsnotat i samband med LOS-
dagene i Folkets Hus Oslo 31.10-2.11 1996. Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen. 

Olsen, J.P. (red.) (1978): Politisk organisering: organisasjonsteoretiske 
synspunkt på folkestyre og politisk ulikhet. Bergen: Universitetsforlaget  

Pressman, J.L. and Wildawsky, A. (1973): Implementation. Berkeley: 
University of California Press. 

Ramsdal, H. (1997): Evaluering av økokommuneprogrammet. VF-rapport 
3/97. Vestlandsforsking, Sogndal. 

Remmen, A. (1999): Greening of industry – Technological and Institutional 
Innovations. Paper presented to the SUDESCA-Conference in Costa Rica, 
february 1999. Department of Development and Planning, Aalborg 
University. 

Rensvik, H. (1996). Furthering the aim of sustainable development through 
influence on consumer behavior patterns. SFT Report 96:02. Oslo. 

Røiseland, A. (1995): Teori, perspektiv eller strategi. En oversikt og 
gjennomgang av iverksettings-studier. NF-arbeidsnotat nr 1015/95. 
Nordlandsforsking, Bodø. 

 116



Røiseland, A. (1996): Agenda 21 i et norsk forvaltningsperspektiv. NF-
arbeidsnotat nr 1023/96. Nordlandsforsking, Bodø. Prøveforelesning for 
dr.politgraden ved Universitetet i Oslo. 

Sabatier, Paul (1986). Top-down and bottom-up approaches to 
implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. 
Journal of Public Policy 6:1, 21-48. 

Schei, Peter Johan (1997): ”Konvensjonen om biologisk mangfold”. I: 
Lafferty, W. M., Oluf Langhelle, Pål Mugaas og Mari Holmbo Ruge (1997): 
Rio + 5. Norges oppfølging av FN-konferansen om miljø og utvikling. Oslo: 
Tano Aschehaug. 

SFT (1996): Bærekraftige lokalsamfunn. Prosjektplan. Mars 1996. 

SFT (1999): Fra ide til erfaring: lokalt løft i sju kommuner: 
eksempelsamling. TA-1664. Oslo: Statens forurensningstilsyn. 

Statistisk sentralbyrå (1994): Standard for kommuneklassifisering. Oslo. 

Strand, A. (1998): ”Lokal Agenda 21: Utfordringer både til lokal og statlig 
politikk”. Plan 3, 43-46. 

Sverdrup, L. (1998): “Local Agenda 21 - the Norwegian response”. In 
O’Riordan, T. and Voisey, H. (eds): The transition to sustainability: the 
politics of Agenda 21 in Europe. London: Earthscan. 

Sæther, B. og Aall, C. (1995): Kommunal miljøstyring og miljørevisjon: 
rapport fra en studietur til England. STØ AR.05.95. Fredrikstad: Stiftelsen 
Østfoldforskning. 

Turner, R.K. (ed.,1993), Sustainable Environmental Economics and 
Management. Principles and Practice. Chichester: John Wiley & Sons, UK. 

Tuxworth, B. (1996): ”From Environment to Sustainablility: survey and 
alalysis of Local Agenda 21 process developmed in UK local authorities”. 
Local Environment, vol. 1, 3/96:277-299. 

UNESCO (1991): Environmental Sustainable Economic Development: 
Building on Brundtland. R. Goodland mfl. UNESCO 

Vassnes, B. (1985): Gjenoppdagelsen av mennsket – det nye paradigmet. 
Olso: Gyldendal norsk forlag. 

Vedung, E. (1997): Public Policy and program Evaluation. London/New 
Brunswich: Transaction Publishers. 

Verdenskommisjonen (1987): Vår Felles Framtid. Oslo: Tiden Forlag. 

Vilhelmson, B. (1990): Vår daglige rörlighet. TFB-rapport 1990:16. 
Stockholm: Transportforskningsberedningen. 

Waldman, S. (1972): Foundation of Political Action. An Exchange Theory 
of Politics. Boston: Little, Brown and Company. 

 117



Weale, A. (1992): The new politics of pollution. Manchester: Manchester 
University Press. 

Wetlesen, J. (1995): ”En global bærekraftig etikk?”. I Lafferty, W. og Oluf 
Langhelle (1995): Bærekraftig utvikling. Oslo: Ad Notam, s. 41-59. 

Winter, S. (1994): Offentlig forvaltning i Danmark. Implementering og 
effektivitet. Systine, Herning. 

Woerd, F. van der (1993): Five years of Duch experience with environmen-
tal management systems. Paper presented for the symposium 
"Environmentally sound products with clean technologies", 23.-27. august 
1993, Budapest. 

Yin, R. (1984): Case study research. Design and Methods. Sage 
Publications. London, New Delhi. 

Young, S. (1998): ”The United kongdom: A Mirage Beyond the 
Participation Hurdle?. I Lafferty, W. og Katarina Eckerberg (ed.): From 
Earth Summit to Local Forum: Studies of Local Agenda in Europe. London: 
Earthscan. 

Aall, C. (1987): Økokommune. Et økologisk basert syn på valg av 
fremtidsbilder. Teoretisk grunnlag, praktisk tilnærming. Hovedoppgave ved 
Norges landbrukshøyskole, Institutt for landbruksøkonomi. Ås. 

Aall, C. (1991). Forprosjektrapport: Økokommuneprogram for 9 norske 
økokommuner. Prosjektrapport 14/91. Vestlandsforsking, Sogndal. 

Aall, C. (red.) (1996): Kommunal miljørevisjon. Oppsummering av forsøk 
med miljørevisjon i ni kommuner i perioden 1993-96. VF-rapport 6/96. 
Vestlandsforsking, Sogndal. 

Aall, C. (red.) (1997): Det kommunale miljøvernet - fra lokalt til globalt? 
Oppsummering av det norske økokommuneprogrammet 1989-96. VF-
rapport 2/97. Vestlandsforsking, Sogndal. 

Aall, C. (1998a): Retningsanalyse for en bærekraftig utvikling i kommunal 
planlegging og politikk. Oppsummering av et forsknings- og 
utviklingsprosjekt. VF-rapport 1/98. 

Aall, C. (1998b): Confronting the Inertia of Existing Reforms. I: Lafferty, B. 
og Katarina Eckerberg (ed.): From Earth Summit to Local Forum. Studies of 
Local Agenda 21 in Europe. London: Earthscan. 

Aall, C. (1998c): ”Kommunalt miljøvern – fra lokalt til globalt?. Tidsskrift 
for et bærekraftig samfunn, 2/1998:45-61. 

Aall, C. (1998d): Utredning om bærekraftig utvikling som premiss for 
rullering av fylkesplanen i Akershus. VF-notat 11/98. Sogndal: 
Vestlandsforsking. 

Aall, C. (1999): ”The Manifold History of Eco-Auditing and the Case of 
Municipal Eco-Auditing in Norway”. Eco-Management and Auditing, vol. 
6, no 4-99, pp.151-158. 

 118



Aall, C. (2000a): Norske kommuner prøver seg på bærekraftutfordringen. 
Oppsummering av et utvalg prosjekter ved Vestlansdforsking som 
omhandler lokal miljøpolitikk og Lokal Agenda 21. VF-rapport 5/00. 
Sogndal: Vestlandsforsking. 

Aall, C. (2000b): ”Municipal Environmental Policy in Norway: from 'Main 
Stream' Policy to “Real” Agenda 21?”. Sent for second review to Local 
Environment (March 2000). 

Aall, C. (2000c): ”Local Agenda 21 as means of interpreting and 
introducing the new policy issue of sustainable production and consumption 
– experiences from seven Norwegian municipalities”. To be published in 
forthcomming book edited by William Lafferty. 

Aall, C. (2000d): ”Direction Analysis: an Example of Municipal 
Sustainability Assessment in Norway”. In Devuyst, D., Hens, L. and De 
Lannoy, W. (eds.): How Green is the City? Sustainability Assessment at the 
Local Level. New York: Columbia University Press (in press). 

Aall, C. (2000e): ”Can Municipal Eco-Auditing deliver more 
sustainability?”. Sent for review to Journal of Environmental Policy & 
Planning. 

Aall, C. og Bjørnar Sæther (1996): “Når miljømål møter den kommunale 
virkeligheten“. Erfaringer fra prosjektet Kommunal miljørevisjon. Oslo: 
Kommuneforlaget. 

Aall, C. og Karl G Høyer (1995): Kommuneøkologi og miljøproblemer. I: 
Plan 6/95, s 31-36. 

Aall, C., Egil Erstad og Sven Erik Vestby (1996): Håndbok i kommunal 
miljørevisjon. Oslo: Kommuneforlaget. 

Aall, C., Karl G Høyer, Hans-Einar Lundli og Erling Holden (1997): 
Scenarier for transportutvikling i Norge.Beregning av transportarbeid, 
energiforbruk og utslipp av CO2 i 1996, 2010 og 2030. VF-rapport 29/97. 
Sogndal: Vestlandsforsking. 

Aall, C., Lafferty, W. og Bjørnæs, T. (1998): Kartlegging av hindringer i 
prosjekt Bærekraftige lokalsamfunn: hovedrapport. VF-rapport 11/98. 
Sogndal: Vestlandsforsking.  

Aars, J., Offerdal, A., Hansen, K.M., Larsen, K.N, Vallebona, N.R. (1997); 
Deliberativ høring – er det verdt det?. Notat 150/98. Universitetet i Bergen.  

 119



 120

                                                

Sluttnoter 
 

1 ProSus gjennomførte i 2000 en oppfølger til den nasjonale spørreundersøkelsen 
Vestlandsforsking og ProSus gjennomførte i 1997 for Kommunenes Sentralforbund. 
Undersøkelsen viser en markert nedgang i den administrative kapasiteten på miljøområdet i 
kommunene. 58 prosent av kommunene oppgir at de etter 1.1. 1997 enten har redusert, slått 
sammen eller lagt ned stillingen som kommunal miljøvernleder. 25 prosent av kommunene 
oppgir at de ikke har noen med ansvar for miljøspørsmål i det hele tatt.  72 prosent av 
kommunene som har en miljøansvarlig har tillagt stillingen andre oppgaver enn 
miljøvernarbeid. Dette bringer andelen kommuner med en ”ren” miljøvernlederstilling ned 
til hver femte kommune, eller 91 kommuner – for øvrig det samme antallet kommuner som 
deltok i MIK-programmet. 74 prosent av de miljøansvarlige med delt ansvar i stillingen 
svarer at de bruker mer enn halvparten av tiden sin til andre oppgaver enn miljø. Bare 11 
prosent av den samme gruppa bruker mindre enn en fjerdedel av tiden på andre oppgaver 
enn miljø (Bjørnæs og Lafferty 2000).  

2 Program for Research and Documentation for a Sustainable Society, fra 1. januar 2000 et 
strategisk universitetsprogram ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. 

3 Under har jeg ført opp problemstillingene for de prosjektene som inngår i mitt 
doktorgradsarbeid. 

Prosjekt Problemstillinger 
Økokommune-
programmet 

Hva er en bærekraftig utvikling? Avklare og beskrive hva en bærekraftig 
utvikling i en norsk kommune kan være. 
Hvor stor påvirkningskraft har en kommune? Vurdere i hvilken grad 
kommunen selv kan stimulere til en bærekraftig utvikling lokalt, og hvor mye 
som bestemmes av eksterne faktorer. 
Hvilke virkemidler er aktuelle? Vise hvordan kommunen kan stimulere til en 
bærekraftig utvikling lokalt og prøve ut noen av de aktuelle virkemidlene. 

Miljørevisjons-
prosjektet 

Hvilken nytte kan en kommune forvente å få av å ta i bruk miljørevisjon?  
På hvilken måte, og under hvilke betingelser kan miljørevisjon tenkes å være et 
verktøy for miljøforbedring i det kommunale miljøvernarbeidet? 
Hvilke mulige fallgruver ligger det i at en kommune tar i bruk miljørevisjon? 
Hvilke forutsetninger bør ligger til grunn for å ta i bruk miljørevisjon i en 
kommune, og i hvilke grad synes disse forutsetningene å være til stede i norske 
kommuner? 

Retningsanalyse-
prosjektet 

Bidra til å klargjøre innholdet i målet om en bærekraftig utvikling i en 
kommunal sammenheng og for norske forhold 
Konkretisere innholdet i et opplegg for retningsanalyse i dialog med aktuelle 
kommuner  

Fra MIK til 
LA21 

Hva innebærer målet om en bærekraftig utvikling av utfordringer for norske 
kommuner? 
Hvilke konkrete føringer ligger i arbeidet med å følge opp 
Verdenskommisjonens rapport fra 1987 og Agenda 21 fra 1992? 
Hvor står norske kommuners miljøvernarbeid sett i forhold til de overordnede 
mål kommunene selv og Miljøverndepartementet satte ved starten av MIK-
reformen? 
Innebærer utfordringen om å gjennomføre lokale Agenda 21-prosesser på noen 
måter nye eller endrede utfordringer for kommune-Norge sett i forhold til 
resultatene av MIK-reformen?  
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Hindrings-
prosjektet 

Hvordan forstå bærekraftig produksjon og forbruk ut fra 
Verdenskommisjonens rapport, Agenda 21 og oppfølgingsarbeidet i regi av 
FN? 
Hvordan forstår kommunene bærekraftig produksjon og forbruk? 
Hvilke delprosjekt har kommunene satt i gang, og hvordan gjenspeiler 
sammensetningen prosjektets mål og verdier? 
Hvilke hindringer oppgir kommunene i arbeidet med å realisere målet om en 
bærekraftig produksjon og forbruk mer allment, og spesielt i forhold til 
realisering av målene i hvert enkelt delprosjekt? 
Hvordan tolke (4) sett i lys av hvordan (3) og (2) forholder seg til (1)? 
Hvordan kan man omgå hindringene i arbeidet for en bærekraftig produksjon 
og forbruk? 

 
4 Begrepet miljøproblem blir internasjonalt brukt med høyst ulikt innhold. I noen 
sammenhenger blir begrepet brukt om en uønsket tilstand i naturen, for eksempel om sure 
vassdrag eller fiskedød i de sure vassdragene. I andre sammenhenger er det en gitt 
menneskelig aktivitet som blir betegnet som et miljøproblem, for eksempel den stadig 
økende privatbilismen, som igjen er med å gi opphav til forsuring av vassdrag gjennom 
nitrogenholdig nedbør. Høyer (1993, s.11) kombinerer disse oppfatningene i sin definisjon 
av miljøproblem: ”en samlebetegnelse for alle typer menneskeskapte inngrep og 
belastninger som forårsaker ’problemer’ i naturlige økosystemer. Delvis knytter vi også 
begrepet til selve de problemene som oppstår i økosystemene”. 

5 Vi må gå tilbake til 1969 for å finne bærekraftbegrepets opprinnelse i en miljøpolitisk 
sammenheng. Ifølge en internasjonal avtale skulle naturvern innebære forvaltning av luft, 
vann, jord, mineraler og levende arter, inklusive mennesket, for å oppnå den høyeste 
bærekraftige livskvalitet. Denne ble underskrevet av 33 land i Organisasjonen for afrikansk 
enhet og vedtatt i regi av International Union for the Conservation of Nature (O’Riordan 
1993). Denne bruken av begrepet bærekraftig dekker viktige aspekter av det senere 
begrepet bærekraftig utvikling. Da staben i tidsskriftet The Ecologist publiserte ”A 
Blueprint for Survival” i 1972, ble det uttrykt en lignende forståelse av bærekrafbegrepet 
(The Ecologist 1972, Basiago 1995): ”Vår oppgave er å skape et samfunn som er 
bærekraftig og som vil gi den størst mulige tilfredsstillelse for dets medlemmer”.  

6 Høyer og Heiberg (1993) og Høyer (1997b) illustrerer dette poenget i sine omfattende 
arbeider med drøfting av transport og miljø. For det første viser Høyer og Heiberg (1993) at 
80-90 prosent av energiforbruk og forurensning fra transport knytter seg til ”forbruket”; dvs 
selve transporteringen. Høyer (1997b) viser videre at teknologiske tiltak langt fra er 
tilstrekkelig for å redusere de samlede utslippene fra transportsektoren, gitt at vi ønsker å 
stabilisere innholdet av klimagasser i atmosfæren om lag på dagens nivå og at vi velger å 
følge anbefalingene i Verdenskommisjonens rapport om halvering av energiforbruket per 
person i den rike del av verden. Hvis vi legger til grunn et fordelingshensyn på målet om en 
bærekraftig utvikling der alle blir tilkjent rett til en lik ”andel” mobilitet, innebærer dette en 
mobilitet på 5.000 km per person årlig (14 km per dag). Dette tilsvarer 60 prosent 
reduksjon av dagens mobilitet i Norge, eller det nivået Norge hadde i 1965. På grunn av 
begrensninger knyttet til energibruk og utslipp er det imidlertid ikke plass til personbil- og 
flytrafikk; all transport må skje kollektivt (trikk, buss, tog, båt), med sykkel eller til fots 
(Op. cit). 

7 Det kan være verdt å ta med at i ni av ti tilfeller er det bare det første avsnittet som tas 
med når bærekraftbegrepet blir definert. Derned unnlates ofte hensynet til global 
rettferdighet. 

8 Kommisjonen foreskriver en årlig økning i nasjonalinntekten på ca. 5 prosent i 
utviklingslandene i Asia, 5.5 prosent i Latin-Amerika og 6 prosent i Afrika og Vest-Asia, 
og 3-4 prosent i industrilandene (Verdenskommisjonen 1987, s. 47). 
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9 Verdenskommisjonen 1987, s. 43: ”..de endelige grensene er der, og bærekraftig utvikling 
forutsetter at lenge før disse grensene blir nådd, må verden sikre jevn fordeling av de 
begrensede ressursene og legge om til en teknologi som kan redusere presset”. 

10 Punkt 28.3 lyder som følger (oversatt i Lafferty mfl. 1998): ”Hver lokal myndighet bør 
inngå en dialog med sine medborgere, lokale organisasjoner og private foretak og vedta 
’en Lokal Agenda 21’. Gjennom konsultasjon og konsensusbygging, vil lokale myndigheter 
lære fra sine medborgere, fra lokale frivillige organisasjoner og fra organisasjoner innen 
næringsliv og industri, hva som er nødvendig for å formulere de beste strategiene. 
Konsultasjonsprosessen ville øke husholdningenes bevissthet om saker av betydning for 
bærekraftig utvikling. Lokale offentlige programmer, politiske retningslinjer, lover og 
reguleringer for å oppnå Agenda 21s målsetninger, ville bli evaluert og endret med 
forankring i lokale vedtak. Strategier kunne også brukes til støtte for forslag om lokale, 
nasjonale, regionale og internasjonale finansieringstiltak”.  

11 Professoren Alf Inge Jansen argumenterer for at deltaking er en nødvendig forutsetning 
for å kunne realisere en miljøpolitikk som kan håndtere utfordringene knyttet til det han 
betegner som “risikosamfunnet”. Han knytter sin argumentasjon til en historisk framstilling 
av framveksten av det “moderne” samfunnet i den vestlige del av verden, der han viser 
sammenhengen mellom verdisyn og de ulike historiske fasene (se tabellen under hentet fra 
en forelesning av Jansen). 

Nødvendige forutsetninger i form av verdisyn innebygget 
i samfunnsorganiseringen 

Utfordringer knyttet til historiske faser 
 

Tekniskrasjo
nalitet 

Legitimitet Solidaritet Deltaking 

Modernisering og produksjon X    
Krav om demokrati X X   
Velferdsstaten X X X  
Miljøpolitikk for å møte “risikosamfunnet” X X X X 

 
12 Siden ICLEIs oppgave var å kartlegge det nye ved LA21, fant man det hensiktsmessig å 
fastlegge fire negative kriterier for å ekskludere aktiviteter som ikke var i samsvar med 
definisjonen av LA21: (1) Aktiviteter som stammer fra en overføring av oppgaver som 
Agenda 21 egentlig tilskriver nasjonale eller regionale myndigheter; (2) planlegging som er 
basert på en engangs konsultasjonsprosess heller enn vedvarende medvirkning i lokale 
beslutninger for bærekraftig utvikling; (3) prosesser som ikke trekker med diverse lokale 
sektorer; og (4) aktiviteter der begrepet bærekraftig utvikling ikke kommer til anvendelse; 
dvs aktiviteter som ikke tar hensyn til en integrering av de miljømessige, sosiale og 
økonomiske sider ved en sak (ICLEI 1997, s. 3-4). 

13 Internasjonale sammenslutninger av frivillige miljøorganisasjoner har de siste par årene 
satset mye på å bygge opp søsterorganisasjoner som spesielt skal arbeide med LA21 i det 
tidligere Øst-Europa. Erfaringer fra dette arbeidet tyder på at fokus på LA21 og lokal 
medvirkning nettopp kan ha en slik demokratiseringseffekt. Se for eksempel hjemmesiden 
til ANPED - The Northern Alliance for Sustainability – som er en sammenslutning av 
miljøorganisasjoner i den nordlige delen av Europa: http://www.antenna.nl/anped/ 

14 De fleste tilnærminger til hvordan forstå implementeringsprosesser opererer med en 
eksplisitt eller implisitt systemmodell der de faktorer som påvirker policy input inngår i en 
helhet med de faktorer som påvirker policy output og implementering. Politikk oppstår ut 
fra en slik tilnærming i en gitt politisk og institusjonell sammenheng, og de forhold som 
bestemmer denne sammenhengen spiller en avgjørende rolle for hvordan politikk blir 
utformet og iverksatt. Tradisjonelt skiller man her gjerne mellom en ”ovenfra-ned” og 
”nedenfra-opp” forståelse av iverksetting, eller det Kjellberg og Reitan (1995, s. 162) 
betegner som henholdsvis en beslutnings- og prosessorientert tilnærming. LA21 
representerer i denne sammenheng en noe annerledes form for ”utenfra-in” politikk 
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(Lafferty and Eckerberg 1998). Denne formen for politikk synes i utgangspunktet å fange 
opp elementer frå både en beslutnings- og prosessorientert tilnærming. På den ene siden er 
utgangspunktet et autorativt vedtak (kapittel 28 i Agenda 21 dokumentet), samtidig er det 
klart at prosessen knyttet til hvordan introdusere og fortolke de mål og tiltak som ligger i 
Agenda 21 er helt avgjørende for utfallet av de enkelte lokale Agenda 21-prosessene 
(Lafferty og Langhelle 1995, Lafferty and Eckerberg 1998). 

15 I store trekk synes det som om statlige krav til innholdet i den kommunale 
miljøpolitikken er relativt ensartet i Vest-Europa, i alle fall om vi begrenser oss til Nord-
Europa og ser bort fra Storbritannia (Lafferty 1999a). Den kanskje mest markerte 
forskjellen i forhold til våre naboland Danmark og Sverige er det relativt begrensede 
ansvarsområde kommuner har i forhold til industriforurensning. I Norge er dette i hovedsak 
et statlig ansvar, både når det gjelder konsesjonsmyndighet (Statens forurensingstilsyn), 
kontrollansvar og veiledning (i de to siste tilfellene er ansvaret delt mellom Statens 
forurensingstilsyn og fylkesmannens miljøvernavdeling). 

Kommunale ansvarsområder Kommunenes rolle 
Friluftsliv  I stor grad iverksetting av statlig politikk med grunnlag i statlige 

tilskuddsordninger. 
 I noen grad også egne midler. 
 Styre arealbruk gjennom kommune- og reguleringsplan. 

Avløp og renovasjon  I stor grad styrt av statlige myndigheter gjennom konsesjoner. 
Vannforsyning  I stor grad selvstendig politikkområde, men styrt av statlige 

minstekrav til vannkvalitet. 
Naturvern  I hovedsak begrenset til styring av arealbruk gjennom 

kommune- og reguleringsplan. 
 Få kommunale virkemidler i forhold til arealintensive næringer 

som jord- og skogbruk ut over bruk av reguleringsplan. 
 Områdevern i praksis utelukkende et statlig ansvar.  

Industriforurensning  I hovedsak begrenset til styring av arealbruk gjennom 
kommune- og reguleringsplan. 

 Konsesjon, kontroll og rådgivning er i hovedsak en statlig 
oppgave. 

Landbruksforurensning  Ansvar for kontroll og rådgivning. 
 Økonomiske virkemidler i hovedsak i form av statlige 

ordninger. 
Arealplanlegging  Kommunal egengodkjenning av arealplanen og 

reguleringsplaner. 
 Rikspolitiske retningslinjer, fylkesvise arealplaner og enkelte 

særlover kan likevel overstyre den kommunale 
egengodkjenningen. 

Naturforvaltning  Kommunalt ansvar for tilsyn og kontroll med innlandsfiske, 
motorferdsel og jakt utenfor verna områder. 

Transport  Styre arealbruk gjennom kommune- og reguleringsplan, i noen 
grad styrt av rikspolitiske retningslinjer for samordnet transport- 
og arealplanlegging. 

 Innføre restriksjoner på parkering (fysiske og økonomiske). 

 
16 Ett viktig unntak i så måte er en ny tilskuddsordning for kommunale 
klimahandlingsplaner som ble innført med virkning våren 2000. Dette signaliserer en mulig 
dreining i synet fra statlige myndigheter på den rollen kommuner bør spille i 
miljøpolitikken. I Stortingsmelding 29 (1997-98) om ”Norges oppfølging av 
Kyotoprotokollen” ble det viet liten plass til kommunenes eventuelle rolle i arbeidet med å 
oppfylle de nasjonale klimaforpliktelsene. I meldinga blir det bare kort vist til LA21, uten 
at det blir omtalt mer konkret hvilken rolle LA21-arbeidet kan tenkes å ha i den samlede 
innsatsen nasjonalt. Videre blir det vist til kommunene sin sentrale rolle i bruken av plan- 
og bygningsloven som virkemiddel for å redusere klimautslipp fra transport og klimautslipp 
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knyttet til oppvarming av bygninger, men meldingen reserverer seg samtidig mot å legge 
for stor vekt på en slik eventuell innsats fra kommunene når den på side 52 skriver: ”Etter 
dagens lovverk er det begrensede muligheter for sentrale myndigheter til å diktere konkrete 
løsninger i den kommunale arealplanlegginga”. Den eneste konkrete omtalen av en form 
for lokal eller regional klimapolitikk i meldingen er forslag om avgift på sluttbehandling av 
avfall, som er ment å redusere utslipp av metangass fra kommunale fyllplasser. Den 
reserverte holdningen til kommunene som klimapolitiske aktører har imidlertid endret seg 
mye siden meldingen ble lagt fram. I rundskriv T-2/98 ”Rundskriv om nasjonale mål og 
interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen” lagt fram i september 1998 står det blant 
annet: ”Kommunene bør, i samarbeid med fylkeskommunen og statlige fagorganer i fylket, 
utarbeide lokale klimaplaner med sikte på tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser 
og styrke opptak av CO2 i skog”. 

17 Røiseland viser til en oversikt over aktuell internasjonal litteratur på dette området i 
Kjellberg og Reitan (1995, s. 101 ff). 

18 Subsidiaritet som politisk begrep har opphav i en helt spesiell politisk sammenheng – 
spørsmålet om utvikling av en fellesskapspolitikk innenfor EU - og var opprinnelig ikke 
tenkt som et analytisk begrep. Collier (1997) og Aguilar (1997) viser likevel til debatten 
omkring ulike betydninger av subsidiaritetsprinsipppet i tilknytning til EUs politikk. 
Lafferty (1999b) har så på bakgrunn av den politiske debatten som vært omkring begrepets 
betydning utviklet en analytisk tilnærming til subsidiaritet. 

19Følgende miljøprosjekt som har involvert 38 forskjellige kommuner er brukt som 
indikator: Transportplanarbeidet i de 10 største byene: Oslo, Sarpsborg/Fredrikstad, 
Drammen, Tønsberg, Skien/Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger/Sandnes, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. Miljøpakkeordningen: Drammensregionen (Drammen, Nedre Eiker, 
Lier, Øvre Eiker); Grenland (Skien, Porsgrunn, Bamble); Romerike (Skedsmo, Rælingen, 
Lørenskog, Enebakk, Fet, Sørum, Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal); Kristiansand-Vennesla; Mo i Rana; og Trondheim (Trondheim, Klæbu, Malvik, 
Melhus). Miljøbyprogrammet: Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø og Bydel Gamle 
Oslo. Bærekraftige lokalsamfunn: Steigen, Røros, Flora, Fredrikstad, Hurum, Kristiansand, 
Stavanger.  

20 I meldingen påpekes det at målet om en bærekraftig utvikling består av tre ulike og 
likeverdige perspektiver: (1) Et økologisk perspektiv, (2) et velferdsperspektiv og (3) et 
generasjonsperspektiv. Velferdsperspektivet gjelder spørsmålet om en mer rettferdig 
fordeling av goder mellom den fattige og rike del av verden, mens generasjonsperspektivet 
gjelder spørsmålet om fordeling mellom nålevende og framtidige generasjoner. Samtidig 
presenterer Stortingsmeldingen en viktig reservasjon i innledningen 
(Miljøverndepartementet 1997:1): ”Formålet med denne Stortingsmeldingen er å 
tydeliggjøre og utdype Langtidsprogrammets økologiske perspektiver, som må ses i nøye 
sammenheng med de to andre perspektivene”. Like fullt er de to fordelingsperspektivene til 
stede i meldingen – i alle fall i den delen som gjelder problembeskrivelse. 
Generasjonsperspektivet ligger til grunn for mye av den langsiktige miljøpolitikken som 
gjelder disponering av naturressurser. Analysen av allmenningeproblemene – som for 
eksempel klimaproblemene – har likeså innebygget et fordelingsperspektiv. Fordeling av 
byrder i form av ulike nasjonale utslippsmål berører i prinsippet et globalt anlagt 
velferdsperspektiv. Meldingen anbefaler videre bruk av økologisk rom som en nyttig 
metode for å illustrere omfanget av de utfordringene bærekraftmålsettingen stiller oss 
overfor. Dette er et analyseverktøy som fanger opp et fordelingsperspektiv, ved at verktøyet 
søker å angi en per capita kvote i forbruk av ressurser eller deponikapasitet ut fra 
forutsetningen om at alle i dag og i framtiden har lik rett på denne typen kvoter. I 
tiltaksdelen av meldingen tydeliggjøres imidlertid reservasjonen mot å ta den fulle 
konsekvensen av fordelingsperspektivet. Meldingen anviser i liten eller ingen grad tiltak 
som retter seg inn mot den skjeve fordelingen av forbruksnivå mellom Norge og den fattige 
del av verden. Dette poenget kommer klart til uttrykk på energiområdet. 
Verdskommisjonen diskuterer behovet for en halvering av energiforbruket

 
per person i den 
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rike del av verden, mens meldingen bare lanserer et mål om å dempe veksten i 
energiforbruket.  

21 Selv om sitatet antyder en erkjennelse av at det er forskjeller mellom en tradisjonell 
miljøvernpolitikk og en bærekraftorientert miljøpolitikk, synes det rimelig å stille spørsmål 
ved om det som faktisk omtales som forskjeller er det vesentlige forskjellene. Spørsmålene 
om global rettferdighet og de globale miljøproblemene nevnes for eskempel ikke. 

22 I meldingen står det (Miljøverndepartementet 1993b, s 80) ”Ikke minst gjelder dette 
landene i Øst-Europa hvor det er behov for oppfølging over et bredt spekter, herunder også 
lokal og regionalforvaltningen og planlegging,…” 

23 LA21-enheten valgte en langt mer åpen prosess i sitt arbeid med å utvikle denne 
strategien sammenlignet med det som er vanlig i Miljøverndepartementet og ellers i 
statsforvaltningen. Under en nasjonal LA21-konferanse i Fredrikstad i januar 1998 ble en 
tidlig og uferdig versjon av strateginotatet delt ut til samtlige delegater, noe som vakte 
sterke reaksjoner internt i Miljøverndepartementet (pers. med. Ole Jørgen Grann, tidligere 
medarbeider i LA21-sekretariatet Miljøverndepartementet). 

24 Den engelske teksten lyder: “...every local authority should have consulted its citizens 
and developed a ‘local Agenda 21’ for the community”. 

25 Dette forholdet viser seg blant annet gjennom diskusjonen om statlige overføringer til 
finansiering av de såkalte knutepunktfunksjonene; det vil si en fylkesvis LA21-koordinator. 
I forbindelse med Stortingets budsjettbehandling høsten 1998 og 1999 oppsto det en 
diskusjon om hvorvidt det var riktig å bruke midler til oppbygging av mer offentlig 
miljøbyråkrati, eller om pengene heller skulle brukes til å støtte frivillige organisasjoners 
arbeid med LA21. Resultatet ble et kompromiss der noen fylker fikk øremerket tilskudd til 
lokale tiltak, mens andre fylker fikk midler til å engasjere en LA21-koordinator. 

26 Når innstillingen blir detaljert om hva den mer konkret legger i LA21 er det likevel det 
tradisjonelle og ”lokale” miljøvernet som dominerer. Innstillingen fører opp 13 tema for 
hva Lokal Agenda 21 bør ta opp, hvorav bare noen få tema - (6, 12, og muligens 2) - i noen 
grad skiller seg fra tidligere signaler om det kommunale miljøvernarbeidet (Innst S nr 
150:5-6): (1) Hvordan sikre en god livskvalitet for befolkningen, (2) Sikring av biologisk 
mangfold, (3) Kulturminner og kulturmiljøer, (4) Friluftsliv, (5) Lokal forurensning og 
støy, (6) Hvordan man lokalt kan bidra til arbeidet med å redusere klimagassutslipp, (7) 
Kollektivtransport, (8) Gang- og sykkelveier, (9) God kvalitet og tilgjengelighet til 
vannressurser, (10) Energiforsyning, (11) Håndtering av avfall, (12) Sosiale og kulturelle 
aktiviteter, og (13) Hvordan kommunen kan sikre miljøvennlig drift av egen virksomhet. 

27 Selv om denne påpekningen vel ikke kan sies å være helt korrekt – all den tid meldingen 
både eksplisitt og implesitt faktisk gir en omtale av fordelingsperspektivet – er det likevel 
interessant å registrere denne uttalelsen som et tegn på indre politiske spenninger i 
Miljøverndepartementet. Poenget som antakelig ligger bak denne formuleringen er at 
fordelingsperspektivet i liten grad har fått gjennomslag i den praktiske politikken som blir 
foreslått i meldingen. 

28 Denne versjonen er datert desember 1997. Den gjeldende versjonen som ligger ute på 
Internett har imidlertid ikke med denne formuleringen; heller ikke omtale av de fire 
tematiske miljøutfordringene jeg viser til under sitatet – noe som ytterligere underbygger 
mitt poeng om at det er ulike syn internt i departementet om hvordan man skal forstå LA21 
som utfordring for norske kommuner.  

29 Hentet fra en versjon datert 1. desember 1997. I senere versjoner er omtalen av dette tatt 
ut. 

30 I forventningsbrevene går det fram hvilke økonomiske rammer og andre former for 
føringer staten forventer at kommunene skal forholde seg til det kommende året. Følgende 
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tema er omtalt: (1) Kommuneøkonomi, (2) god forvaltning, (3) tryggleik og beredskap, (4) 
miljøvern, arealplanlegging og –forvaltning, (5) landbruk, (6) tiltak for barn og unge, (7) 
grunnskule og vaksenopplæring, og (8) helse og sosial. Kilde: 
http://www.fjordinfo.no/fmsf/Forventningsbrev/forventingsbrev.htm 

31 I figuren har jeg bare tatt for meg styringssignaler som gjelder den overordnede mål og 
rammestyringen av det kommunale miljøvernarbeidet. I tillegg kommer regelstyring 
gjennom lovverk og retningslinjer, med plan- og bygningsloven, forurensningsloven og 
internkontrollforskriften som de mest sentrale styringsverktøyene.  

32 I Høyer og Aall (1997) er det omtalt 15 bærekrafttema. Jeg har imidlertid her slått 
sammen temaene ”Vern av det biologiske mangfoldet” og ” Bærekraftig høsting av 
naturressurser” i tråd med den forståelsen som ligger i konvensjonen om vern av det 
biologiske mangfoldet. Norske myndigheter var en pådriver i forhandlingene som ledet 
fram til at konvensjonen om biologisk mangfold også skulle ha med bruksperspektivet. 
Delvis som en konsekvens av dette standpunktet var det også viktig at mangfoldet i den 
kultiverte naturen ble fokusert. Den kultiverte naturen er underlagt en sterk påvirkning av 
mennesket til ulike nytteformål (landbruk, intensivt drevet skogbruk, parker o.a.). 
Overgang til spesialisert og ensidig bruk av få arter med liten sortsvariasjon innen 
landbruket er en sentral problemstilling i denne sammenheng (Schei 1997).  

33 Som et kuriosa kan nevnes at i tilknytning til verdenskongressen ble det arrangert en 
utstilling og et antall parallelle fagseminarer. Til tross for at det lå åpent for en internasjonal 
markering fra Kommunenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet av MIK-
programmet ble det til at MIK-programmet bare ble presentert eksplisitt som del av en 
felles nordisk utstilling og fagseminar om Økokommunene (Norge, Sverige og Finland) og 
Grøne kommuner (Danmark) arrangert i samarbeid av et svensk konsulentfirma (ESAM 
AB), Vestlandsforsking og prosjekt Grøne kommuner. 

34 Det er ulike oppfatninger i kommunesektoren om hvor representativ Kommunenes 
Sentralforbund er i forhold til norske kommuner generelt, og hvorvidt Kommunenes 
Sentralforbund faktisk bør ha noen rolle i å påvirke den politiske dagsorden. Tendensen de 
siste årene har vært at Kommunenes Sentralforbund legger stadig større vekt på sin rolle 
som arbeidsgiver, og en tilsvarende mindre vekt på sin rolle som politisk dagsordensetter. 
Det er likevel et faktum at Kommunenes Sentralforbund blir oppfattet som en viktig 
politisk dialogpartner for statlige myndigheter. Dette gjelder kanskje særlig innenfor 
miljøpolitikken som ett av få politikkområder der Kommunenes Sentralforbund har 
opprettholdt et visst aktivitetsnivå i form av egne fagkonsulenter, ikke minst takket være 
økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet som del av MIK-arbeidet og de siste årene 
arbeidet med å følge opp departementets LA21-strategi. 

35 Under har jeg sammenlignet utvalgte sitater fra innstillingen med forslag til 
bærekrafttematikk utviklet innenfor Retningsanalyseprosjektet: 

Omtale i ad-hoc innstillingen fra Kommunenes Sentralforbund: Bærekrafttema 
Direkte samsvar Indirekte og delvis samsvar 

Føre var prinsippet ”føre-var prinsippet må ligge til grunn 
for vedtak og virksomhet” 

- 

Rettferdig 
fordeling innenfor 
nålevende 
generasjoner 

”Landstinget oppfordrer lokalpolitikerne 
til å bidra aktivt til en mer rettferdig 
omfordeling av kjøpekraft og et 
forbruks- og livsmønster som sikrer vårt 
miljø og våre naturressurser til 
generasjonene etter oss” 

- 

Rettferdig 
fordeling mellom 
nålevende og 
framtidige 
generasjoner 

”Kommunesektoren må ta et 
internasjonalt ansvar og vise solidaritet 
med den 3. verden gjennom redusert 
eget forbruk, vennskapskommuner og 
informasjonsutveksling” 

- 
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Reduksjon i 
energiforbruket 

”Utvalget vil spesielt trekke frem 
redusert og endret energibruk som et 
viktig kommunalt satsingsområde” 

Reduksjon i utslipp 
som skader 
atmosfæren 

”Kommunenes Sentralforbund tar 
initiativ til et utviklingsprogram for 
utarbeidelse av lokale og regionale 
klimaplaner i kommuner og 
fylkeskommuner etter modell av 
ICLEI's program” 

Reduksjon i 
forbruket av 
materielle ressurser

- 

” Miljøkvalitet og livskvalitet må settes i 
stedet for ønsket om økt forbruk…Vårt 
høye forbruk og vår økonomiske vekst i 
vest er uforenlig med en bærekraftig 
utvikling og global fordeling av verdens 
ressurser. I denne sammenhengen er vårt 
forbruksmønster et viktig stikkord. 
Kommuner og fylkeskommuner må gå 
foran i aktivt arbeide for å fremme et 
forbruksmønster som samsvarer med 
naturens ressurser og økologiske 
tålegrenser” 

Reduksjon i den 
samlede 
mobiliteten 

- ”Det må legges til rette for en mest mulig 
miljøvennlig og energisparende samferdsel 
gjennom sterk satsing på kollektivtrafikk 
der hvor forholdene ligger til rette for dette. 
Minst mulig transportbehov må være et 
overordnet mål i all planlegging” 

Vern av det 
biologiske 
mangfoldet 

”Kommunenes Sentralforbund tar 
initiativ til utvikling av en lokal 
naturressursforvaltning i samsvar med 
prinsippene for biologisk mangfold” 

- 

Utslipp til lokale 
resipienter 
innenfor naturens 
tålegrense  

- 

Menneskepå-
virkede endringer 
av miljøet må ikke 
skader vår helse 

”(satsing på) forebyggende helsearbeid” 

- 

Ansvarliggjøring 
av alle sektorer 

”kommunesektoren må tilstrebe et 
helhetlig og sektorovergripende 
miljøvern” 

- 

Medvirkning ”Uten sterk lokal medvirkning vil det 
ikke være mulig å snu 
samfunnsutviklingen” 

- 

Internasjonalt 
engasjement 

”Kommunesektoren må også bidra til 
internasjonal nettverksdannelse 
gjennom vennskapskommuner og 
internasjonale organisasjoner som 
ICLEI og Kommunenes internasjonale 
miljøorganisasjon, KIMO”. 

- 

Holdnings-
skapende arbeid 

”kommunesektoren må ta et lokalt 
ansvar for en generell kunnskapsheving 
om miljøutfordringene” 

- 

 
36 Jeg var involvert i å starte både FONØ og FLM. I min tid som miljøvernleder i Ølen tok 
jeg i 1989 initiativ sammen med daværende miljøvernleder i Karmøy kommune Ole Jørgen 
Grann, nåværende miljøvernrådgiver i Kommunenes Sentralforbund, initiativet til å 
opprette FLM:  I forbindelse med forprosjektet til Økokommuneprogrammet deltok jeg i 
1991 i arbeidet med å omdanne FONØ fra en løslig sammenslutning av interesserte 
kommuner til en formell interkommunal organisasjon med vedtekter og 
medlemskontingent.  

37 Følgende sitat fra ad-hoc instillingen om miljøvern underbygger denne påstanden 
(Kommunenes Sentralforbund 1993, min understrekning): ”Kommuner og fylkeskommuner 
oppfordres til å utvikle sin miljø- og ressursplanlegging til handlingsplaner for det 21 
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århundret, i overensstemmelse med oppfordringene i Agenda-21 fra Rio……Behovet for et 
endret perspektiv på miljøutfordringen understrekes gjennom oppfordringen til kommunene 
i AGENDA-21 fra Rio. Lokalforvaltningene verden rundt oppfordres til å utarbeide lokale 
handlingsplaner basert på et nedenifra og opp perspektiv, for å forplikte alle parter i 
lokalsamfunnene til felles handling. Lokalbefolkningen må i sterkere grad enn i dag innta 
rollen som en av drivkreftene i dette arbeidet. Det er satt i gang kampanjer for utarbeidelse 
av lokale handlingsplaner i regi av ICLEI. I nordisk sammenheng har Sverige, Finland og 
Danmark slike kampanjer på gang. Sentralforbundet bør etter utvalgets mening delta i 
dette arbeidet”.  

38 Jeg hadde tilgang til debattforumet i 1989-90 i egenskap av miljøvernleder i Ølen 
kommune; senere i egenskap av prosjektleder for Økokommuneprogrammet. 

39 Denne prioriteringen gir seg også utslag i prioritering av forsknings- og 
utredningsressurser. Mens KS-forskning fram til årsskiftet 1996/97 hadde brukt relativt 
store summer på forskning knyttet spesifikt til miljøpolitikk, blir denne tematikken i det 
videre prioritert ned. Bare de prosjektene jeg har arbeidet med medførte en samlet 
bevilgning fra KS-forskning på 2.725.000 kr i perioden 1991-96 (Økokomuneprogrammet 
1991-95: 1.900.000 kr, Retningsanalyseprosjektet 1995-96: 624.000 kr, Fra MIK til LA21 
1996: 200.000 kr). I inneværende periode prioriterer Kommunenes Sentralforbund 
forskning innenfor fire områder: Arbeidsgiverrelatert FOU; kommunesektorens rolle i 
velferds-Norge; demokrati, deltagelse og styring; og kvalitet og effektivitet i kommunal 
tjenesteyting. I år 2000 er det ingen miljøprosjekter med bevilgning fra KS-forskning, jfr 
oversikt lagt ut på www.Kommunenes Sentralforbund.no/utvikling/sats1234.shtml. I den 
grad kommunal miljøpolitikk fortsatt er med knyttes dette via merkelappen LA21 til 
demokratidiskusjonen. Det siste ”miljøprosjektet” med bevilgninger fra KS-forskning 
startet i 1997 og fokuserte nettopp på koblingen LA21 og ”demokratiproblemet”: prosjektet 
Medvirkning for bærekraftig utvikling med forsøksvirksomhet i flere kommuner – blant 
annet kommunene Os, Sørum og Stord og Nordland fylkeskommune (Aars mfl. 1998, 
Andersen og Rugset 2000).  

40 Kilde: www.Kommunenes Sentralforbund.kommorg.no/prosjekter/agenda21/ 
la21/fredrikstad.shtml. 

41 Følgende ni punkt er tatt med under omtale av hva KS særlig vil rette innsatsen mot: (1) 
Skape bevissthet om behovet for å ta miljøhensyn i alt forbruk og all produksjon; (2) 
klargjøre hva kretsløpstenkning innebærer i eget lokalsamfunn; (3) husholdere bedre med 
energi og gå over fra fossile til alternative og fornybare energikilder; (4) utvikle lokale 
utbyggingsmønstre, spesielt i byer og tettsteder, som reduserer behovet for bilbruk og 
forbruk av arealer; (5) sikre en lokal ressursforvaltning som både bevarer det biologiske 
mangfoldet og gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn; (6) synliggjøre sammenhengen 
mellom helse, miljø og trivsel; (7) finne fram til hvordan vi kan innrette egen virksomhet 
for å gå foran i arbeidet for redusert ressursforbruk og miljøbelastning; (8) gi miljøarbeidet 
et globalt perspektiv gjennom samhandling med mennesker fra andre land og kulturer; og 
(9) ta vare på kulturminner og kulturmiljøer som en del av vår identitet og miljø 
(www.Kommunenes Sentralforbund.kommorg.no/prosjekter/agenda21/fredrikstad.shtml).  

42 Omtalt i artikkelen ”Fredrikstaderklæringen: Nesten taus tilslutning” i tidsskriftet Lokal 
agenda 21 nr 4/98, utgitt av Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund. 

43 Kristiansand, Fredrikstad og Bergen har for eksempel sluttet seg til den såkalte 
”Heidelbergerklæringen” fra 1994 om redusere sine CO2-utslipp med 20 % innen 2005 
regnet i forhold til utslippsnivået i 1987 (Groven mfl. 1999). 

44 Fylkesplan for Akershus fylkeskommune (1995) er et interessant eksempel i så måte. 
Under kapittelet om Areal-, transport- og miljøpolitikk står følgende mål (side 12, min 
understreking): ”Det totale transportvolumet skal reduseres. Kollektivtransportens andel av 
persontrafikken skal økes”. I Fylkesplanmeldingen fra 1997 blir arbeidet med oppfølgingen 
av dette målet i Fylkesplanen vurdert på følgende måte (side 7): ”Spørsmålet om 

http://www.kommunenes/
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virkemidler for regulering av personbiltrafikken har vært tatt opp fra fylkestingets side ved 
flere anledninger uten at det er kommet noen avklaring fra sentrale myndigheter. Temaet 
har vært berørt i meldinger til Stortinget om samferdselspolitikken, men er fortsatt under 
utredning”. 

45 Portland (1,3 mill. innb.) , Toronto (0,6 mill. innb.) og Wuppertal (0,4 mill. innb.) er 
brukt som eksempler på byer som har utviklet en lokal klimapolitikk (Deangelo and Harvey 
1998). 

46 Det kanskje mest tydelige eksempelet i så måte er den tilsynelatende store oppslutningen 
LA21 har fått i britiske kommuner. Det synes klart at en viktig årsak til den store satsingen 
på LA21 blant brittiske kommuner er at en slik satsing kunne inngå i en generell 
styringsmessig konflikt mellom det lokale og nasjonale nivået. På den ene siden inngikk 
satsingen på LA21 og kommunal mer alment rundt begynnelsen av 1990-tallet som en 
politisk markering fra det store flertallet av Arbeiderpartistyrte kommuner i forhold til den 
da konservativt styrte regjeringen. I neste omgang inngikk denne satsingen i en generell 
debatt om å revitalisere lokal forvaltning og lokal planlegging i en situasjon der et langvarig 
konservativt styre hadde kommet langt i å frata lokale myndigheter mye planleggings- og 
styringsmyndighet (Young 1998). 

47 5 av "mine" 22 prosjektkommuner har opprettet vennskapskommuner i den tredje verden 
(Sogndal, Tingvoll, Fredrikstad, Stavanger og Kristiansand). Den første kommunen i Norge 
som vedtok en plan med betegnelsen ”Lokal Agenda 21” (Sogndal) ansatte for eksempel 
høsten 1998 en person i 20 prosent stilling med ansvar for å utvikle konkrete aktiviteter 
som kunne fylle en slik vennskapsavtale med et konkret innhold. 

48 Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim. 
Kilde: www.sustainable-cities.org. 

49 I saksframlegget til behandling av klimahandlingsplanen (formannskapsmøte 17.03.99) 
står det blant annet: ”Regjeringen la våren 1997 fram St. meld 29 (1997-98), Norges 
oppfølging av Kyotoprotokollen… Stortingsmeldingen og oppfølgingen av denne har 
dessverre ikke avklart hvilke krav som stilles til kommuner når det gjelder 
klimagassutslipp. Hvilke krav som vil bli stilt til kommunene er avhengig av bl.a. 
betingelser for kjøp og salg av utslippskvoter over landegrensene, statlige virkemidler for å 
redusere klimautslippene nasjonalt, og fordelingen mellom sektorer nasjonalt når det 
gjelder utslippsreduksjoner”. 

50 De økonomiske virkemidlene omfatter avgifter og erstatningsansvar, offentlige subsidier 
og innføring av ulike markedsmekanismer for indirekte å påvirke bedrifter og forbrukere 
slik at de selv velger den konkrete tilpasningsformen som er mest effektiv. Økonomiske 
virkemidler i norsk miljøvernpolitikk omfatter avgifter, gjenbruks- eller pantesystem, og 
tilskudd og subsidier. Juridiske virkemidler er blant de viktigste administrative 
virkemidlene på miljøområdet og omfatter direkte reguleringer som gir regler om forbud og 
påbud, og ofte har form av lover eller forskrifter. Med samarbeid mener jeg frivillige 
avtaler eller andre former for frivillig samhandling mellom offentlige og private aktører om 
gjennomføring av tiltak. Planlegging i medhold av lov, eller som en mer uforpliktende 
prosess, har tradisjonelt vært et viktig virkemiddel i norsk miljøvernpolitikk og hører inn 
under de juridiske virkemidlene, men kan også knyttes til det jeg har betegnet som 
”samarbeid”. Normative virkemidler kan være ulike måter der offentlige myndigheter 
eksplesitt søker å fremme et gitt normativt verdisyn for handling overfor ulike aktører, men 
uten å bruke økonomiske eller juridiske virkemidler. Dette kan skje i form av kampanjer 
eller lignende. Normative virkemidler skiller seg fra informasjon først og fremst gjennom 
innholdet i budskapet. Med informasjon mener jeg i denne sammenhengen et i prinsippet 
”objektivt” og opplysende innhold, mens tiltakene for å fremme budskapet kan være felles 
for virkemiddelkategoriene ”normative virkemidlene” og ”informasjon” (Aall mfl. 1998). 

51 Lafferty mfl. (1998, s. 107) viser til andre betegnelser som “target-group steering”, 
“network management”, “government by contract”, “stakeholder democracy” eller 
“associative democracy”. Dette er alle betegnelser med en tilsvarende idé om at en 
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bærekraftig utvikling krever en annen form for helhetlig rasjonalitet og samarbeid enn den 
som hittil har “tjent” industrisamfunnet. 

52 Se for eksempel de mye brukte informasjonsheftene om LA21 fra Stiftelsen Idébanken: 
Kasin, O. (1997): Flere forslag – medvirkning i Lokal Agenda 21. Oslo: Stiftelsen 
Idébanken. Hille, J. (1997): Rein velstand – om bærekraftig produksjon og forbruk i Lokal 
Agenda 21. Oslo: Stiftelsen Idébanken. Nakkerud, M. (1997): Verden i møte – Nord/Sør-
perspektivet i Lokal Agenda 21. Oslo: Stiftelsen Idébanken. Av totalt 300 sider i de tre 
heftene er det bare ca 20 sider som eksplisitt omhandler spørsmålet om planlegging i en 
LA21-sammenheng. 

53 Jfr omtale i Miljøårboka (Samlaget) for 1988 (sidene 40, 42, 80, 99, 160), og 1989 
(sidene 18-21) 1990 (sidene 34-37). 

54 Kommuneplandokumenter fra i alt 10 kommuner ble analysert, og følgende vurdering ble 
gitt av hvorvidt ulike bærekraftperspektiver var dekket i kommuneplandokumentene 
(Heiberg 1997, s. 53): 

 Økologisk bærekraft Rettferdig fordeling 
Analysetema Lokalt Globalt Langsiktig Globalt Generasjoner 
Biologisk mangfold 100% 30% (60%) 50% (70%) 10% (50%) 60% (20%) 
Ressursbruk, generelt 20% (30%) 10% (30%) 10% (40%) 10% (30%) 10% (30%) 
• energibruk, generelt 20% (30%) 10% (30%) 10% (30%) 10% (30%) 10% (30%) 
• energibruk til transport 30% 30% 30% 20% 20% 
• avfallsbehandling 90% 40% (90%) 10% (40%) 10% (30%) 10% (30%) 
Forurensing, generelt  60% (70%) 20% (40%) 10% (30%) 10% (30%) 10% (30%) 
• forurensing fra transport 30% (40%) 30% 30% 20% 20% 

Prosenttallene angir andelen av kommuner der de ulike bærekraftperspektivene har vært 
dekket i kommuneplandokumentene. Parantesen antyder uklarhet, men at det er mulig å 
tolke inn den gjeldende dimensjonen. 

55 Se egen side om dette prosjektet på SFTs hjemmeside (www.sft.no).  

56 I forbindelse med foreberedelsene til Stortingsmeldingen om oppfølging av 
Kyotoprotokollen ble Vestlandsforsking bedt om å utrede mulighetene for å redusere 
utslipp av klimagasser innenfor transportsektoren. Rapporten konkluderte blant annet med 
at det kreves en omfattende kollektivsatsing hvis samferdselssektoren skal ta en prosentvis 
lik andel av Kyotomålsettingen sammenlignet med andre sektorer. Hvis en eventuell 
framtidig målsetting om halvering av CO2-utslippene skulle bli vedtatt viser rapporten at et 
slikt mål bare kan oppnås innen samferdselssektoren gjennom sterke begrensninger i 
transportomfanget (Aall mfl. 1997). Poenget i denne sammenhengen er at denne rapporten 
– i motsetning til flere andre fagrapporter - ikke ble omtalt i Stortingsmeldingen. 
Samferdselssektoren ble på det nærmeste undratt klimapolitikken i meldingen, mens altså 
transport er et sentralt tema i klimahandlingsplanen i Kristiansand. 

57 Hadde alle foreslåtte tiltak blitt vedtatt og gjennomført, kunne utslippene av klimagasser 
blitt redusert med omlag 6 prosent innen 2010, vel å merke om en ser bort fra utslipp fra 
den konsesjonsbelagte industrien. Framlegg til restriktive tiltak mot biltrafikk ble imidlertid 
kutta ut av planen, og dermed var et antatt reduksjonspotensiale på 20.000 tonn CO2-
ekvivalenter per år ute av planen. Det sto for 21 prosent av den planlagte 
utslippsreduksjonen innen 2020. Reduksjonspotensialet ble dermed redusert til 4,75 prosent 
(Groven 1999). 

58 I kapittel 40 i Agenda 21 heter det blant annet: ”Methods for assessing interactions 
between different sectoral environmental, demographic, social and developmental 
parameters are not sufficiently developed or applied. Indicators of sustainable development 
need to be developed to provide solid bases for decision-making at all levels and to 
contribute to a self-regulating sustainability of integrated environment and development 
systems”.  

http://www.sft.no)/
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59 I kjølvannet av Rio grep brittiske kommuner fatt i et forslag til EU-forordning om 
frivillig miljørevisjon og miljøstyring (engelsk: Environmental Management and Audit 
Scheme, EMAS). Denne forordningen var laget for industrien, men i 1993 godkjenner EU 
en egen ”kommune-EMAS” med virkeområde begrenset til Storbritannia (HMSO 1993). 
Dette utløser en stor aktivitet i brittiske kommuner i retning av å bli ”miljøsertifisert”. Selv 
om forordningen er forsøkt tilpasset kommunens rolle som tjenesteyter og 
samfunnsplanlegger, blant annet ved å utvide den opprinnelige EMAS-ordningen til også å 
gjelde i forhold til såkalte ”service effects” (det vil si indirekte miljøkonsekvenser av 
planlegging og tjenesteproduksjon) – ikke bare ”direct effects” – dreier aktivitetene seg i 
praksis oftest om interne prosesser, som styrking av kompetansen internt, klargjøring av 
interne ansvarsforhold og etablering og skriftliggjøring av rutiner (Sæther og Aall 1995).  

60 I Stortingsmelding 34 (1991-92) ”Om miljøvern i kommunene” ble miljørevisjon for 
første gang omtalt i en Stortingsmelding og knyttet til spørsmålet om mål- og rammestyring 
av kommunene (Miljøverndepartementet 1991, s. 33): ”Med miljørevisjon tenkes det her på 
systematiserte, praktiske opplegg for resultatvurdering og identifisering av miljøoppgaver i 
forbindelse med videre utvikling av mål- og rammestyring”.  

61 Professor Alf Inge Jansen skiller mellom tre nivå eller tre faser av politikk (Jansen and 
Osland 1996, s.179): (1) definere et problem; (2) skape aksept for at det er behov for å gjøre 
noe med problemet; (3) allokere og organisere ressurser for å løse problemet. Evert Vedung 
(1997) presenterer en tilsvarende tredeling når han skiller mellom tre hovedfaser i offentlig 
politikk eller programarbeid: (1) input; (2) omvandling; og (3) resultat. Vedungs inndeling 
skiller seg fra inndelingen til Jansen og Osland ved å fokusere sterkt på målformuleringer 
eller andre former for skriftlige forventninger om utfall av en gitt prosess – enten de er i 
form av interne eller eksternt gitte formuleringer. Professor Johan P. Olsen gir en mer 
detaljert inndeling som skiller seg i forhold til Vedung og inndelingen til Jansen og Osland 
ved å være mer detaljert når det gjelder den avsluttende delen av en offentlig 
beslutningsprosess (Olsen 1978): (1) en sak kommer på dagsorden; (2) ulike tiltak blir 
utformet for å løse saken; (3) valg mellom ulike tiltak; (4) iverksetting av de offentlige 
tiltakene; og (5) tolkning av hvordan disse vedtakene virker. I forhold til alle de tre 
inndelingene som er presentert over er det naturlig for meg å legge til en siste fase som 
gjelder effekter av miljøpolitikken i miljøet. Videre har jeg på inputsiden skilt mellom 
eksterne og interne input, mens jeg på outputsiden har skilt mellom direkte og indirekte 
output (jfr Figur 6). 

62 Flere nylige rapporter understreker dette poenget. I 1999 utga United Nations 
Environment Programme ut rapporten ”Global Environment Outlook” (Earthscan). I den 
offisielle pressemeldingen heter det blant annet (www.grida.no/geo2000/pressrel/ 
index.htm): ”The continued poverty of the majority of the planet's inhabitants and excessive 
consumption by the minority are the two major causes of environmental degradation. The 
present course is unsustainable and postponing action is no longer an option”. Rapporten 
identifiserer vannmangel og klimaendringer som de to viktigste globale utfordringene. 
Våren 2000 utga European Environment Agency rapporten ”Environmental Signals 2000” 
som konkluderte med følgende: Utslipp av klimagasser har økt i de fleste Europeiske land 
som omfattes av undersøkelsen. Bruken av pesticider i landbruket øker fortsatt. Til tross for 
økt innsats for resirkulering øker fortsatt avfallsmengden, men i Tyskland, Nederland og 
Island har man i noen grad klart i frikople avfallsproduksjon fra vekstraten i økonomien. Til 
tross for en årlig økning i energieffektiviteten på 1,4 prosent har det samlede 
energiforbruket i perioden 1985-97 økt med 13 prosent. Energiavgifter har ikke kompensert 
for det underliggende fallet i energipriser. Miljømessige effekter av tekniske forbedringer 
innenfor transportsektoren har ikke kunnet hindre at energiforbruk og utslipp fra 
samferdsel har økt sterkt som følge av at transportvolumet har økt, særlig for personbil og 
flytransport. 

63 ”Norsk klimapolitikk etter Buenos Aires”. Innledning fra miljøvernministeren på NHO 
sin årskonferanse 5. januar 1999 (http://odin.dep.no/med/taler/1999/990105.html). 
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64 Fra oppsummeringen av Rio +5 heter det blant annet (min understreking): ”The greatest 
impact of the local Agenda 21s process on local institutions has been in terms of the 
establishment of multi-sectoral planning bodies, the creation of community consultation 
processes, the formation of interdepartmental units for assessment and monitoring, and 
statutory developments that are linked with the goals of local Agenda 21s. That institutional 
preparation provides a strong basis for the next phase of local action on Agenda 21, such 
as replication at the national level”. 

65 I Danmark forekommer betegnelsen ”national Agenda 21” for første gang i en dansk 
offentlig utredning i forbindelse med utgivelsen av ”Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 
1999” (Moos 2000). Som i Norge har Agenda 21-betegnelsen i Danmark så langt vært 
forbeholdt det lokale forvaltningsnivået. Nå pågår imidlertid en debatt i Danmark om 
behovet for en egen nasjonal Agenda 21 der det kritiske spørsmålet er hvilke konsekvenser 
det vil medføre å utvide bærekraftperspektivet fra et avgrenset økologisk perspektiv til også 
å inneholde et velferds- og generasjonsperspektiv på bærekraftmålsettingen (jfr egen 
underside på www.danmarksagenda21.dk/Nindex.html) 

66 Et tilsvarende synspunkt ble hevdet alt på slutten av 1980-tallet under MIK-programmet. 
Fra kommunalt hold ble det pekt på behovet for en parallell reform i staten: Miljøvern i 
Staten (MIS). Det ble videre hevdet at uten MIS ville MIK-reformen bare kunne oppnå en 
begrenset effekt i forhold til det å endre den samlede miljøpolitikken i Norge (Aall 1997).  
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Article 1: Norway: From Environmental 
Protection to Sustainability ’Light’?1 

Introduction 

During the autumn of 1997, a major political shift took place in Norway – at 
least at the symbolical level – as the Labour Party lost the national election 
and a ‘greenish’ centre coalition took over (the Liberal party, the Christian 
Democrats and the Farmers’ party). The supposedly ‘greenest’ party – the 
Liberals – were given the ministries of Environment and Transport. The 
minister of Environment has a background from the Norwegian Association 
for Nature Conservation (Friends of the Earth Norway) and as Secretary 
General of the organisation ‘No to the EU’2. The Minister of Transport is a 
high-profile environmentalist, and has already established his reputation as a 
Minister of Transport who, on the one hand, is afraid of flying, and, on the 
other, does not hold a driving license! However this is a minority 
government which has to seek support from either the conservatives (the 
Conservative Party and the ultra conservative Progress Party) or the 
socialists (the Labour Party and the Socialist Left Party). Thus far the new 
government has not been able to produce a new and more radical policy, 
despite numerous opportunities to do so. It took over power during the most 
intense period of the international climate negotiations, without using this 
opportunity to signal a shift in Norwegian climate policy. It has also 
presented a government White Paper on the Norwegian follow-up to the 
Climate Convention and a proposal on green taxes. Yet it seems fair to say 
that the new government differs only slightly from the previous Labour 
government in their environmental policy. 

In April 1998, the Norwegian Parliament discussed the parliamentary White 
Paper on ‘Environmental Policy for a Sustainable Development’ (No. 58 
1996-97). This is the third in a row of parliamentary White Papers on 
Norway’s follow-up of the World Commission report. What is new in the 
latest parliamentary White Paper is the high priority given to the local level 
of governance, and finally – six years after the Rio conference – Local 
Agenda 21 (LA21) is being placed on the Norwegian political agenda. The 
White Paper also states that LA21 should be conducted as an integrated part 
of mandatory master planning in the municipalities. At the same time we are 
witnessing the end of an important reform period with regard to municipal 
environmental policy which started in the mid 1980s. This again provides a 
basis for determining how far Norwegian municipalities have come in 
institutionalising environmental policy and in initiating LA21 processes, and 
to discuss the new challenges facing Norwegian municipalities when they 
are to take the step from ‘traditional’ environmental policy to ‘sustainable 
development’. 

                                                 
1 Published in Lafferty, W. (eds.) (1999a): Implementing LA21 in Europe. New Initiatives 
for Sustainable Communities. Oslo: ProSus.  Pp. 71-99.  

2 A non-governmental organisation working against Norwegian membership of the European Union. 
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Constitutional Structure: Central-Local Authority Patterns 

Autonomous municipal (kommunal) government was established in Norway 
in 1837, and the independent County Councils came into existence in 1975. 
Prior to this, a county (fylke) constituted only a legal, economic and 
administrative union of municipalities (i.e. without its own representative 
council). As of January 1998, Norway is divided into 18 county units and 
435 municipal units. In addition, the municipality of Oslo exercises county 
functions within its boundaries. The county and the municipality both have 
their separate elected councils. The counties, and particularly the 
municipalities, vary considerably with regard to both population and 
geographical size. The average municipality has about 9,900 inhabitants, 
with one-third of the municipalities having fewer than 3,000 inhabitants; 
one-third between 3,000 and 7,000 inhabitants; and the remaining third 
more than 7,000 inhabitants. 

There is no general act stipulating the division of authority between the 
State, the county and the municipality. The Norwegian Parliament (Storting) 
and the Government regulate the tasks that are delegated to the various 
levels. This is accomplished partly through direct regulation by specific 
laws, and partly by indirect regulation through the management of the basic 
economic conditions that play a decisive role in determining the tasks that 
are to be undertaken. The municipalities are responsible for the 
establishment and administration of primary schools, public day care, 
primary health services, social welfare, cultural activities, certain church-
oriented functions, municipal roads, water works, sewers, refuse collection 
and disposal, planning and construction, local mapping and surveying, 
housing construction, operation of public utilities and tax collection. The 
municipalities and counties may take on any function that the law does not 
forbid them to carry out, or which has not been specifically delegated to 
other institutions. At the same time, however, the municipalities are subject 
to general legislation and rules of law, unless a special exception has been 
made.  

According to the Local Government Act, all municipalities and counties 
must have a Council, a Chairman of the Council (Mayor: ordfører), and a 
Chief Executive (Manager: rådmann). Beyond these requirements, the 
Local Government Act does not stipulate how the different levels of local 
government are to organise themselves. The Local Government Act was 
revised in 1993 in order to strengthen and further develop both municipal 
and county autonomy, while at the same time establishing conditions that 
enable these subunits to become more efficient suppliers of services to their 
inhabitants. The Municipal/County Council is the decisive body and can 
specify policies, tasks and investments. The Council is elected for four 
years, and, within certain limits, has the right to allocate funds, set property 
taxes, impose user fees, and exercise authority in the form of regulations 
that are binding for the inhabitants. The municipality and county may 
establish administrative bodies as they see fit. In principle, local units have 
their own economic foundations and governing boards, and can act 
independently in many areas. The economic basis for local government is, 
however, largely regulated by the central authorities. The revenue base 
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consists of several elements, the most important of which are taxes on 
capital gains and income, property taxes, and municipal fees. In addition, 
the State provides direct transfers to municipalities and counties through a 
system of allocations put into effect in 1986.  

There are three levels of competence with respect to Norwegian 
environmental policy. The Ministry of the Environment (MoE) has of 
course the responsibility for national co-ordination of national 
environmental policy. It is interesting to note, however, that the MoE also 
has the responsibility of co-ordinating local land-use planning, and has the 
authority to set national standards for local land-use planning and on certain 
conditions to overrule local planning decisions when national interests are 
challenged. The three main directorates with a special responsibility for 
environmental policy are the Directorate of Nature Management with 
responsibility for nature conservation, and the management of freshwater 
fisheries and hunting; the Directorate of Pollution Control with the 
responsibility of pollution control with regard to large industries; and the 
Directorate of Cultural Heritage. 

At the county level there is a separation of competence between the County 
Governors’ Division for the Environment, and the County. The County 
Governor has the main responsibility for executing national tasks in the 
areas of nature conservation and pollution control (small industry, fish 
farming), and managing freshwater fisheries and hunting. The County is 
involved in land-use planning in two ways: By making their own county 
land-use plan, with a guiding function for the municipalities in their land-
use planning, and direct involvement in the land-use planning process at the 
local level. The County also has the responsibility for public transport and – 
together with the state – a partial responsibility for infrastructure, and a 
responsibility to execute national policy on the protection of cultural 
heritage and stimulating outdoor recreation. 

Since the late 1980s and early 1990s there has been a major shift towards 
decentralisation in environmental policy. Many new environmental issues 
are located at the local level, and the municipalities are in general given a 
more important role in Norwegian environmental policy. The main 
functions of municipal governments with regard to environmental policy are 
in the areas of waste, water and sewage management; mandatory land-use 
planning and pollution control in agriculture. We will return to more 
detailed information on the question of municipal responsibility below. 

Compared to Great Britain and southern Europe, Norway and the other 
Scandinavian countries are characterised by a high degree of ‘legal 
localism’. The autonomy of Norwegian municipalities should not, however, 
be overestimated (Bukve 1996). There has been a long-term trend towards 
closer integration of national and local government policies, rooted in 
considerations over redistribution, equality, cost efficiency and macro 
economic policy needs. Although the new Local Government Act and other 
recent reforms give the municipalities more freedom in procedural matters, 
the purpose of this freedom is not only to increase the autonomy of local 
governments. Rather, it has been described by some as a compromise 
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whereby procedural freedom is considered necessary to ensure flexibility 
and efficiency in the implementation of defined national policy goals. 

Baseline Conditions Prior to the Introduction of Local Agenda 21 
in Norway 

Three Phases in the History of Municipal Environmental Policy in Norway 

The international support for Agenda 21 in 1992 had only a minor effect on 
the structure and content of local environmental policy in Norway (Voisey 
et al. 1996; Aall 1997; Lafferty et al. 1998). Until recently the state-
financed reform of municipal environmental policy which was launched in 
the mid-1980s has been held up as the answer to the LA21 challenge (MoE 
1992:80; Grann and Holtane 1995). It is only through the above mentioned 
parliamentary White Paper No. 58 (1996-97) on ‘Environmental Policy for a 
Sustainable Development’ that an explicit national LA21 effort has been 
endorsed by Norwegian authorities. From 31 December 1996 the reform 
period was formally brought to a close by the cessation of an arrangement 
initiated in 1991 whereby environmental officers in the municipalities where 
financed with earmarked funds. For this reason, it is natural that the 
clarification of baseline conditions for the LA21 work in Norway should be 
extended to the end of 1996, incidentally the same date which was originally 
suggested in Chapter 28 as a deadline for the municipalities to start working 
with LA21. 

The history of municipal environmental policy in Norway can be traced 
back to at least the mid-1960s, and we may divide its history into four 
phases – the fourth yet to come – with competing and partly parallel tracks.  

 we may identify three competing tracks of development: ‘deep ecology 
and populism’, ‘business as usual’ and ‘sustainable development’ 

 the tracks of development differ both in political content and process 

 there has been a mutual influence between the different tracks of 
development 

 so far ‘business as usual’ has been the dominant track, with an 
increasing influence of the international track (‘sustainable 
development’) and a decreasing influence of the ‘deep ecology and 
populism’ track. 

At the start of what eventually seems to become a national programme to 
support the LA21 initiative also in Norway, it remains to be seen which of 
the three tracks that will be followed in the development of the fourth phase 
in the history of Norwegian environmental policy.  

Christensen (1996) adopts the term formative period from Rothstein (1992) 
to analyse the emergence of Nordic environmental organisation. During this 
phase, existing political institutions become dysfunctional in the handling of 
crises and emergencies, and at a crucial moment in the process, participants 
manage to change the political agenda. One of Christensen’s main 
conclusions is that the Nordic countries experienced a formative period, but 
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that the formative moment never materialised. Despite numerous initiatives 
in the late 1960s and early 1970s – several of them quite radical – the 
institutionalisation of environmental politics and policy in the Nordic 
countries has largely followed existing norms for public management. 

Phase I (1965-72): Nature Conservation and Regional2 Planning  

The start of the formative period for municipal environmental policy, dates 
back to the first national system of land-use planning of the 1940s and 
1950s, but was institutionalised in earnest in the mid 1960s (Jansen 1991). 
The initial phase was introduced with the transfer of responsibility for 
nature conservation from the Ministry of Church Affairs, Education and 
Research to the Ministry of Local Government and Labour, and with the 
adoption of the Local Planning Act in 1965. The Local Planning Act 
introduced mandatory master planning for all municipalities, giving the 
local authorities an important tool to design their own environmental policy. 
Within the framework of municipal master planning, environmental policy 
was primarily looked upon as an issue of natural-resource management. The 
prevailing planning ideal was to describe the quantity and quality of natural 
resources in order to be able to arrive at an optimal use of resources with a 
balance between conservation and development. The transfer of 
responsibility for nature conservation to the Ministry of Local Government 
and Labour – the ministry already in charge of regional3 planning – was 
relatively distinctive to Norwegian environmental policy. The linkage 
between environmental and regional policy was a deviation from the 
traditional perception of nature conservation as an exclusively national 
affair (Høyer 1991). While traditionally policy was understood as protection 
of nature from any man-made incursions, the linkage between nature 
conservation and regional planning represented a very different perception. 
According to this view, nature conservation becomes an issue of balancing 
use and protection. Furthermore, the general opinion was that this balance 
could best be secured by the municipalities themselves. This view was 
linked to what eventually emerged as a particular form of Norwegian 
populism, with direct influence on the emergence of Norwegian eco-
philosophy (e.g. Næss 1976; Kvaløy 1979 and Sætra 1971). Thus, it is 
correct to suggest that the first phase of municipal environmental policy is 
rooted in both ‘business as usual’ and ‘deep ecology and populism’. 

Phase II (1972-82): the Institutionalisation Period of National 
Environmental Policy 

The second phase was introduced with the establishment of the Ministry of 
the Environment (MoE) in 1972, the year of the UN’s first international 
environmental conference in Stockholm. In the process of establishing the 
MoE, the question of linking environmental and regional policy within a 
single ministry was a central issue (Jansen 1989). The outcome was that the 
MoE was given responsibility for both nature conservation and regional 
planning, a decision, which to some extent prolonged the link between 

                                                 
3 Regional in a Norwegian context refers primarily to one county. 
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‘business as usual’ and ‘deep ecology and populism’. However, a 
suggestion to make MoE a ‘super’ department with an overall responsibility 
for the management of natural resources was not followed up. Thus, the 
establishment of the MoE represented a step towards ‘business as usual’ and 
away from ‘deep ecology and populism’. This holds true even towards the 
end of the decade, when the MoE argues against linking the issues of nature 
conservation and regional planning. In 1982, the County Governors’ 
Environmental Divisions were established, and environmental policy at the 
regional level became defined primarily as a national task with no formal 
links between nature conservation and regional planning; the latter being a 
task for the County. At the end of the second phase we find that the 
conclusion of Christensen (1996) seems appropriate: at least with regard to 
national environmental policy, the institutionalisation ends up more or less 
as ‘business as usual’.  

Phase III (1985-96): the Reform Period in Municipal Environmental Policy 

The third phase of policy development can be seen as a continuation of the 
trends of the previous phase, but now with the local level in focus. On the 
one hand, we can see that the national authorities have clear ambitions to 
create a national ‘management by objectives’ regime on environmental 
issues. On the other hand, however, there are some indications that the 
municipalities seek to develop a genuine municipal profile, something that 
we will return to below. It is also correct to say that this phase has some 
links to the ‘deep ecology and populism’ track. 

This phase is characterised by substantial national efforts in establishing a 
municipal framework for dealing with environmental issues. In 1988, the 
very important programme ‘Environment in the Municipalities’ (the MIK 
programme) was introduced as a joint programme by the MoE and the 
Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS). 220 out of 
a total of 435 municipalities applied for participation in the programme, and 
91 were accepted. The programme was designed to test new administrative 
and political models for the organisation of municipal environmental policy. 
The national authorities financed the appointment of a municipal 
environmental officer, while the pilot municipalities committed themselves 
to developing an environment-and-natural-resource plan. The MIK 
programme was followed by a corresponding reform of municipal 
environmental policy in 1991 (No. 34 1990-91), so that as of 1992 all 
municipalities with more than 3,000 inhabitants were offered state financing 
of an environmental officer. For smaller municipalities, the offer was 
limited to a half-time position. 

The general features of the relationship between national and local 
authorities are significant in order to comprehend how environmental issues 
have developed within the context of the municipalities. The MIK reform 
may be looked upon as a part of a general trend within public management 
in which (1) the municipalities to an ever-increasing degree can opt out in 
relation to national regulations and control; (2) tasks are delegated from the 
national to the local level; and (3) the responsibility for cross-sectoral co-
ordination is delegated. For a long time these have been dominant features 
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of Norwegian public management (Christensen and Egeberg 1992; 
Kjellberg and Reitan 1995), and they have been emphasised in previous 
analyses of local environmental work in Norway (Naustdalslid and Hovig 
1994; Hovik and Harsheim 1996). Parallel to the growth in the 
municipalities’ political and administrative capacity in the environment 
sector, we see the beginning of a national target management apparatus. In 
1991, internal control regulations based on the Pollution Act were 
introduced which forced the municipalities to introduce a documented 
management system for municipal renovation and drainage (eventually 
extended to municipal water supplies as well). In the spring of 1991, MoE 
followed up the 1991 White Paper on municipal environmental policy with 
the circular T-937: ’Think globally – act locally. Nationally prioritised 
target areas for the municipal environmental policy’ in which the Ministry 
identifies five target areas for the municipal environmental policy. This 
work is pushed forward by means of a number of committee reports and 
development projects. In one of the projects – the so-called Buskerud 
project – a ‘management dialogue’ between the national and local 
authorities is proposed. On the basis of circular T-937 (1993), 52 
environmental indicators that the municipalities are supposed to report on, 
were suggested (the County Governor of Buskerud 1997). Suggestions were 
made to the effect that the indicators would be adapted locally, and that such 
a system was to be incorporated in the existing management dialogue 
between the municipalities and the County Governor linked to the national 
allocations to the municipalities and the audit reports from the 
municipalities to the central government. According to the parliamentary 
White Paper No. 58 (1996-97) on ‘Environmental Policy for a Sustainable 
Development’, this model is to be further developed and implemented. 

Local Agenda 21 and ‘Globalisation’ of Local Environmental Policy in 
Norway – Yet to Come? 

The emergence of environmental issues as a specific national policy area can 
to a large extent be linked to an international ‘movement’ with contributions 
from various scientific circles which in different ways were critical to the 
prevailing development optimism of the 1960s in the industrialised 
countries. However, it would take long before we could see the emergence 
of a corresponding international policy area. Still, in Norway it is possible 
to trace the effects of an emerging international environmental policy 
regime as early as in 1970, when the International Year for Nature 
Conservation clearly had an effect on the Norwegian debate prior to the 
establishment of the Ministry of the Environment4. This influence, however, 
does not begin to take effect in earnest until after the UN Conference on the 
Human Environment in Stockholm in 1972. The UN World Commission for 
Environment and Development in 1987 launched the concept of sustainable 
development, and the international follow-up of this goal is institutionalised 

                                                 
4 In NOU 1980:23 on ”Nature Conservation in Norway” the following formulation is used (p. 16): 
”More than anything else the International Year for Nature Conservation contributed to an increased 
public and political understanding of the social significance of nature conservation and environment 
protection, as well as for the responsibility resting on all segments in the society when it comes these 
tasks”. 
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through the nations’ endorsement of Agenda 21 and the establishment of the 
UN Commission on Sustainable Development (CSD). The international 
track, however, still does not seem to have had any significant effect in 
Norway. Despite the fact that the two alternative development tracks have 
had a relatively minor effect on the formulation of municipal environmental 
policy in Norway, it is precisely these tracks which most clearly led to the 
change of course in environmental policy which is implied in the 
parliamentary White Paper No. 58 (1996-97). Whether such a change 
actually will take place – and what possible changes this will result in – 
remains to be seen. This is a discussion I will return to in the concluding 
section. 

Antecedent Role in UNCED 

Representatives from local governments, and particularly staff at the ICLEI5 
secretariat, played a decisive role in developing the LA21 initiative (Hams 
1994). Norwegian representatives from the MoE and local authorities (KS 
and the Municipality of Oslo) played both a direct and an indirect role in 
this process: direct by being active in the run-up to the UN Conference on 
Environment and Development in Rio; indirect by strongly supporting the 
establishment of ICLEI in 1990, and by arranging the 30th IULA5 World 
Congress in Oslo in 1991 with the issuing of the Oslo Declaration on 
Environment, Health and Lifestyle. The declaration turned out to be an 
important basis for the development of Chapter 28 in Agenda 21, where 
LA21 is outlined (Hams 1994).  

Two Modes of Government Reactions to the Local Agenda 21 
Initiative 

1987-1992: Implicit Government Reactions 

In connection with the preparation of a parliamentary White Paper on the 
follow-up of the World Commission Report in Norway, an extensive round 
of consultations was carried out where 600 organisations – including the 
municipalities – were invited to voice their opinions on their role in the 
follow-up. A total of 167 consultation reports were submitted, including 43 
from municipalities and five from counties. In the departmental summing-
up of the contributions from the municipalities, we find i.a. the following 
formulation: ‘On the whole the report has been favourably received as a 
necessary reminder which must lead to consequences in the way we deal 
with these matters on the local level as well’ (MoE 1988:171). The views of 
the municipalities are partially included in the departmental White Paper in 
the sense that local authorities are given greater attention with more 
explicitly stated expectations about their contributions, than the case is in 
the World Commission report itself. Nonetheless, their task is viewed as 
mainly one of implementing national environmental policy, particularly in 
such traditional municipal-technical areas as water works, sewers, and 

                                                 
5 International Council of Local Environmental Initiatives.   
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refuse collection and disposal. A mention is also made of local energy 
planning, transport planning and land-use planning, and emphasis is placed 
on energy conservation in municipal buildings. However the White Paper 
also points out that the municipalities have a separate responsibility to 
follow up international environmental treaties on pollution (Op. cit.: 145). 

During the MIK period from 1988 until the end of 1996, NOK 700 million 
has been allocated for the purpose of strengthening the capacity of 
municipal environmental policy making; allocations which largely have 
been ear-marked to finance the position of municipal environment officers 
(Sverdrup 1996). The MIK reform had three overriding goals (MoE 1991): 
(1) Establish a municipal environment organisation; (2) strengthen 
municipal planning in the environment area; and (3) lay the foundation for 
delegating more environmental tasks to the municipalities. In a 
parliamentary White Paper on ‘Municipal environmental policy’ (No. 46: 
1988-89), the Government presents for the first time a comprehensive view 
on municipal environmental policy, highlighting two main groups of 
challenges: (1) ensuring the quality of the environment with respect to 
people’s health, welfare, and well-being; and (2) conservation of basic life-
support systems (MoE 1991:28). The MoE lists a number of central issues 
where municipal activity is important in reaching national environmental 
goals, issues which hardly seem to be in accordance with what the Ministry 
denotes as ‘boundary-shattering environmental challenges’ and the 
objectives of a sustainable development as stated in the previously 
mentioned White Paper. These are the more traditional areas of nature 
conservation and environmental policy, whereas the new dimensions drawn 
up in the World Commission Report receive less attention. 

During the spring of 1993, the MoE followed up the parliamentary White 
Paper on environmental policy in the municipalities with the circular T-937: 
‘Think globally – act locally: Topics of national priority within municipal 
environmental policy’, where the MoE highlights four principles to be 
applied within municipal environmental policy: (1) The precautionary 
principle; (2) Cross-sectoral environmental protection; (3) The polluter-pays 
principle; and (4) Popular participation in planning and decision-making. 
The term ‘environmental protection’ is still primarily used, whereas 
‘sustainable development’ is employed only once in the introductory part of 
the circular. In relation to earlier signals, however, the MoE seems to go 
further in emphasising the role of local authorities. The circular is in line 
with previous management signals within the traditional understanding of 
environmental policy, but with two exceptions: Some of the challenges 
described under the heading ‘environment and resource-friendly urban and 
city development’ contain elements of a distribution aspect linked to living 
conditions in cities. In addition, the MoE seeks to extend traditional nature 
conservation in line with the UN Convention on Biological Diversity, by 
emphasising a municipal responsibility to manage  the remaining non-
protected areas. 

In the autumn of 1996, circular T-937 ‘Think globally – act locally: Topics 
of national priority within municipal environmental policy’ was followed up 
by a so-called ‘Idea handbook’ published jointly by the Directorates for 
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Nature Management, Pollution Control, and Cultural Heritage6. In the 
introduction the three directorates state the following ‘The ideal would be a 
handbook suggesting objectives, strategies and measures that cover the 
whole field of sustainable development (issues of health, culture, social 
conditions, quality of life, involvement and support of local community 
initiatives, business development, Local Agenda 21 etc.). The handbook is, 
however, a follow-up of circular T-937, and thus limited to the given topics 
of national priority in that circular’ (Directorate for Nature Management 
1996:4). 

1997: Explicit Government Reactions 

In Governmental White Paper No. 13: 1992-93, the MoE outlines how 
Norway is to follow up the commitments from the UN Conference on 
Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992. Whereas Agenda 
21 allocates an important role to local authorities, it is harder to trace a 
similar emphasis in the Norwegian White Paper. Apart from translating 
selected sections from Chapter 28 of Agenda 21, the White Paper devotes 
only half a page of a total of 162 pages to the role of local authorities. 
Instead there is a general reference to the earlier White Paper on 
‘Environmental Policy in Municipalities’ (No. 46: 1988-89) and the 
Norwegian system of local planning: ‘The Norwegian system of local 
master planning is in accordance with the recommendations in Agenda 21’ 
(MoE 1992:80). 

This position of self-contentment however eventually changes, and we see a 
gradual transition from a MIK-perspective to a LA21-perspective on 
municipal environmental policy. During the spring of 1996, this transition is 
being commented on by both the MoE and KS. A booklet published by KS 
in conjunction with the MoE, highlights what is seen to be the significance 
of certain aspects of local environmental policy which a LA21 process 
would focus on (KS/MoE 1996:4): 

 organising the broadest possible popular participation in planning; 

 adopting a multigenerational perspective on planning; 

 viewing local action within a global perspective; 

 operating with a broad environmental concept related to the objective of 
improved quality of life (with due consideration to the distributional 
aspects of health and economic and social well-being); 

 increased participation of women and young people in planning. 

The parliamentary White Paper No. 58 (1996-97) on ‘Environmental Policy 
for a Sustainable Development’ – presented by the previous Labour 
government in the summer of 1997 – presents a new national policy on local 

                                                 
6 The booklet contains a survey of 45 national environmental goals within the five national 
priority areas for municipal environmental policy. In addition, examples are given of how 
these can be concretised for use by the municipalities with suggestions of 142 municipal 
goals and 281 indicators. 
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environmental policy. Perhaps the most important signal is that from now 
on LA21 is to replace MIK as the heading for municipal environmental 
policy. The LA21 efforts are included as one of four main target areas; the 
remaining three include protection of biological diversity, reduction of 
greenhouse gas emissions, and initiatives to limit emissions of 
environmentally harmful chemicals. 

In the White Paper the government elaborates on its understanding of the 
sustainability concept, an elaboration which at a superficial level appears to 
be far more radical than what is found in earlier parliamentary White 
Papers. The White Paper makes a distinction between three perspectives on 
sustainable development: (1) an ecological perspective; (2) a welfare 
perspective; and (3) a generation perspective. The ecological perspective 
applies to the preservation of the ecosystems, whereas the generation and 
welfare perspectives deal with the issue of a more equitable distribution of 
goods between generations and between various groups within the present 
generations. Put simply, the ecological perspective corresponds to what I 
have previously referred to as a traditional understanding of environmental 
policy. Consequently, it is the distributional perspectives that represent the 
‘new’ element that the goal of a sustainable development introduces to 
environmental policy. However, in the introduction to the White Paper, a 
reservation is made precisely in terms of the distributional perspective by a 
reference to the fact that the government only wants to: ’... clarify and 
elaborate the ecological perspective of the Long-term programme’ (MoE 
1996:9, emphasis added). In connection with the parliamentary discussion in 
April 1998 this reservation was repeated. Admittedly, the report from the 
standing committee on energy and environment emphasises that: ‘... Local 
Agenda 21 must be a municipal environment plan which gives directions as 
to how the local community can reduce its loads on the environment 
globally and regionally, and how it can contribute to a more equitable 
distribution of the resources in the world’ (Report S No. 150:16, emphasis 
added). When the White Paper – and the report – becomes more specific as 
to what LA21 implies, the reference is still to a large extent traditional and 
‘local’ environmental policy.  

The White Paper (No. 58 1996-97) makes an important point about the 
relations between LA21 and the existing municipal system of mandatory 
master planning. Whereas the earlier so-called Environment and Natural 
Resource Programmes were often loosely linked to municipal master 
planning, the White Paper now states that LA21 should be conducted as an 
integrated part of mandatory master planning in all municipalities. The 
government also takes upon itself the responsibility to clarify government 
policy within the areas of cultural heritage and cultural landscape, outdoor 
recreation, local air pollution, noise and water pollution. More weight will 
be given to developing an environmental performance monitoring system 
directed towards the municipalities’ follow-up of national environmental 
goals. 

The White Paper also suggests important issues for further research and 
development. A government committee will be appointed to look into 
possible contradictions between existing laws and the goal of sustainable 
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development, and come up with suggestions as to how to reduce such 
contradictions. A national competence centre on sustainable development 
will be established with the goal of providing the municipalities with 
sufficient expertise on LA21 related issues. A large five year research and 
development program will be set up with the goal of laying the foundation 
for the establishment of a national monitoring programme on biological 
diversity, which includes a national survey and classification of biological 
diversity. 

During the autumn and winter of 1997/98 the MoE developed an internal 
strategy for the follow-up of LA21 (MoE 1997b). The strategy deals 
primarily with the so-called ‘LA21-relevant activities’ of the MoE and the 
environment directorates, but is also intended to draw up the framework for 
interaction between other ministries and with external players. The strategy 
paper points out that the parliamentary White Paper No. 58 confines itself to 
the ecological sustainability perspective, and it is explicitly stated that the 
White Paper ‘includes no discussion of the distributional perspective of the 
sustainability concept’ (MoE 1997b: 4). Nevertheless, the distributional 
aspect is included in the recommendations on areas in which, according to 
the MoE, there is a special need for changes in the Norwegian society (cf. 
the last point): 

 Create a clear connection between local action and global impacts. 
According to the strategy paper, this means that the following thematic 
environment challenges should be given priority: Consumption and 
energy, development of more sustainable mobility patterns, increased 
precision in land-use management with particular emphasis on 
biological diversity, and the development of a sustainable local 
industrial policy. 

 Renewal and revitalisation of the local democracy by developing broad, 
open and inclusive participation processes in a structured dialogue, 
where common responsibility for a sustainable development is 
distributed beyond traditional arenas. 

 The direction of the development must be seen in a centenary 
perspective, for example by means of new planning tools linked to the 
municipal planning process. 

 Connection and totality in a sectored everyday work situation, which 
means counteracting the prevailing trend with its emphasis on 
competition and the splitting-up of the municipalities’ activities in 
separate firms and result units. 

 Emphasis on both social and ecological sustainability, which means that 
both the welfare perspective and a global perspective become important 
perspectives in the LA21 work. 

Furthermore, three central initiatives are proposed to put LA21 on the 
agenda in as many municipalities and counties as possible: 

 the establishment of a regional network and stipulated national funds to 
finance regional (i.e. ‘county’) LA21 co-ordinators  
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 establish a national network for the dissemination of competence to 
municipalities and counties, for example by means of the Internet 

 the national LA21 secretariat is supposed to pass on signals from the 
municipalities to the MoE and the other ministries in terms of needs for 
co-ordination of national framework conditions and management signals 
affecting the work in the municipalities for a sustainable development. 

The strategy aims at a combination of central management and municipal 
freedom of action. The strategy paper stresses repeatedly the importance of 
governmental co-ordination of the management strategies with the 
municipalities, and further development of an environmental performance 
monitoring system. At the same time the responsibility on the part of the 
municipalities themselves is underlined, and mere compliance with national 
minimum standards is not considered sufficient. 

Two Modes of Local-Community Reactions to the Local Agenda 
21 Initiative 

Implicit Local-Community Reactions to the LA21 Initiative: Adoption of the 
MIK Reform 

In 1996, by the end of the MIK-period with earmarked allocations, nearly 
90 per cent of the municipalities had employed a person in the position of 
environmental officer. It is primarily the smaller municipalities that have 
failed to employ an environmental officer. Apparently the arrangement with 
municipal environmental officers has been met with a positive response. 
However, a closer analysis of the responsibility area of environmental 
officers shows that merely 40 per cent of the environmental officers work 
full time with environmental issues, whereas 40 per cent spend less than half 
their time on environmental issues; the remaining time is spent with other 
tasks (Lafferty et al. 1998). 

From the very start of the MIK programme, both the MoE and KS have 
focused on the importance of integrating environmental policy in the regular 
municipal planning. The MIK programme recommended the establishment 
of special planning processes (so-called Environment and Natural Resource 
Programmes), but later it was recommended to integrate environmental 
planning with regular municipal planning. The assessment of the MIK 
programme showed that there were weak links between environmental 
planning and the existing system of municipal master planning according to 
the Local Planning Act (Hovik and Johnsen 1994). Our figures suggest that 
this situation has changed, and that environmental policy – at least 
according to the municipalities’ own assessments – is about to be integrated 
with regular planning (Lafferty et al. 1998). 

The overall impression at the end of the MIK period is that there exist two 
main dimensions in municipal environmental policy: ‘operation’ and 
‘planning’. The extreme ‘planning municipality’ emphasises overall 
planning, co-ordination as well as central co-ordination of the 
environmental efforts. At the other end of the scale, the extreme ‘operation 
municipality’ emphasises individual measures in environmental policy, 
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frequently coupled with the fact that environmental policy to a lesser extent 
is formally linked to the top management system. It is tempting to apply the 
terms ‘strong’ and ‘weak’ environmental policy respectively to these two 
models. However, the distinction is not necessarily of such a nature. 
Emphasis on overall co-ordination and planning may mean that little 
emerges from it; in other words, that the initiatives and implementation of 
plans are not given sufficient emphasis. In the same way, it is possible to 
imagine that the lack of an overall environmental management regime does 
not serve as an obstacle to a substantial effort in terms of initiatives. 
However, it is reasonable to assume that the planning model actually 
provides better conditions for carrying out the type of radical environmental 
policy implied by Agenda 21, something which I shall return to in the 
concluding section. 

1995: From Implicit to Explicit Local-Community Reactions to the LA21 
Initiative 

During the spring of 1993, the KS Board of Directors appointed an ad-hoc 
committee for environmental policy. In the remit to the committee, it was 
asked to take its point of departure in the Oslo Declaration, Agenda 21, and 
the objectives and projects of ICLEI. The Board was also invited to adopt 
either a minimum or maximum strategy, whereby the maximum alternative 
would be drawn up in such a way that KS would play an active role in the 
process, while the minimum strategy would build on a more passive role for 
the organisation within current resource limits. The Board of Directors 
chose the minimum alternative. It seems natural to consider the committee 
report as a response to the above-mentioned MoE circular T-937, and thus 
mainly as a part of the MIK-process. However, in accordance with the 
mandate for the ad-hoc committee, the report also addresses the issue of 
LA21. The report also differs in political content from the MoE circular: (1) 
it devotes more space to defining and concretising the concept of sustainable 
development; (2) it highlights preventive and environmentally oriented 
health care as a topic of special priority; and (3) it points to the need to 
reduce the level of consumption. The report also reflects on LA21, pointing 
out that Finland, Sweden and Denmark have set up special LA21 
campaigns; and suggesting that ‘the Congress should ... participate in this 
work’ (KS 1993:10). Nevertheless, several years were to pass before LA21 
arrived at the agenda of Norwegian municipalities. 

In 1995, an important report was published, giving an overview of how 
Norwegian municipalities have related to LA21 (Arman et al. 1995). The 
report points out that, with few exceptions, municipalities seem to be most 
concerned with local environmental problems. Key characteristics of LA21 
– a ‘centenary perspective’; emphasising distributive considerations 
between rich and poor countries and across generations; taking local 
responsibility for global environmental problems – seemed to have gained 
little policy attention in most municipalities. The report points out, however, 
that there are clear exceptions, particularly with respect to communities 
involved in the Environmental Cities and the Eco-municipality programmes. 
The report proved to be both highly controversial and extremely effective in 
placing LA21 on the political agenda in Norway. From KS it was pointed 
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out that the MIK reform to a large extent was the answer to the LA21 
challenge. This attitude, however, changed gradually, partly because KS 
chose to link LA21 to an existing issue with high priority: the issue of 
renewing local democracy. During the spring of 1996, the KS Congress 
discussed the issue of LA21, and passed the following resolution (Bergen 
18-20 March, 1996): ‘KS views Agenda 21 as an important tool for 
increasing local political involvement, and for strengthening KS efforts to 
renew local democracy. KS will encourage the municipalities to carry out 
measures by 1996 so as to inform citizens and ensure the endorsement of 
Local Agenda for their own municipality... All municipalities are called 
upon to carry out plans ensuring a broad popular participation in the 
planning, decision, and implementation processes. KS will encourage the 
municipalities to draw up their own climate action plans as soon as 
possible’. When the ‘deadline’ Agenda 21 had fixed for the implementation 
of LA21 expired by the end of 1996, it turned out, however, that only one 
municipality (the eco-municipality of Sogndal) had adopted a plan termed 
‘Local Agenda 21’, and only a handful other municipalities declared that 
they were working with what they perceive to be LA21 (Lafferty et al. 
1998). 

1997: Explicit Local-Community Reactions to the LA21 Initiative 

In contrast to the above, a European survey conducted by ICLEI prior to the 
UN special session Rio + 5 showed that 415 Norwegian municipalities (94 
per cent) ‘are working with the LA21 concept’ (Lafferty and Eckerberg 
1997:273). The official report of the Norwegian MoE to the UN special 
session, however, gives a far more ‘sober’ picture, stating that the MIK 
reform should be looked upon as ‘first generation LA21’, at the same time 
as it is admitted that only ‘60-70 municipalities and four to five counties are 
working with the LA21 concept’ (Lafferty and Eckerberg 1997: 302-303). 
In our own study we have also investigated the status of municipal work 
with LA21. Admittedly, these figures are probably already ‘outdated’ since 
much has happened since these data were collected in the winter of 1996-97. 
Still it might be of interest to register how our figures relate to the two 
extremes referred to above, in order to establish a starting-point for the 
LA21 work in Norway with reasonable empirical validity. Our figures show 
that whereas 91 per cent of the municipalities report having received 
information on LA21, only 17 per cent report that LA21 has been addressed 
in political discussions. Only 29 out of 439 municipalities (6.6 per cent) 
report that they actually have embarked upon a LA21 process. Based on the 
municipalities’ own assessments, the challenge of reorganising from MIK to 
LA21 seems to apply to the majority of Norwegian municipalities at the 
starting-point for the new ‘LA21 phase’ in the development of municipal 
environmental policy. It is interesting to note that the counties have taken a 
great interest in Agenda 21. Two counties (Akershus and Nordland) have 
created a ‘Regional Agenda 21’ plan formally based on the Local Planning 
Act. In this the concept of Regional Agenda 21 (RA21) is developed to 
encompass both the support of local Agenda 21 processes, and the 
development of a particular regional agenda. 
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NGOs and the Social Partners 

As with the municipalities, LA21 has until recently not been too frequently 
on the agenda of the environmental organisations, or any other NGOs for 
that sake. When the MIK programme was started, the environmental 
organisations were fairly passive. The most important of these organisations 
– the Norwegian Association for Nature Conservation – was initially 
sceptical to the idea of giving more responsibility to local authorities. The 
environmental organisation that was most active at the start of the MIK 
reform was the Norwegian Hunting and Fishing Association, which 
organised courses for its members and encouraged them to get involved 
locally. 

By and by the picture has changed, both in terms of the general interest on 
the part of environmental organisations for municipal environmental policy, 
and the specific interest for LA21. One case in point is the fact that the 
Norwegian Association for Nature Conservation has recently published a 
handbook on how its members can work to put LA21 on the local agenda, 
and several other organisations have followed suit with similar efforts aimed 
at both their own members and as an information service to interested 
municipalities. However, there is one organisation which stands out by 
being particularly active in this field, and which to a certain extent should 
get most of the credit for putting LA21 on the agenda in Norway; the ‘Idea 
Bank Foundation’. This organisation has its origin in the project 
‘Alternative Future’ – incidentally an origin it shares with ProSus – and its 
main objective has been to document concrete examples of various 
alternative initiatives within the areas of environment and development. It 
took an early interest in the LA21 initiative, and with a report published in 
1995 (cf. previous reference to Arman et al. 1995) managed to inspire a 
national debate on LA21. The Idea Bank has published several handbooks 
of various kinds on LA21, and has specialised in organising study trips – 
mainly to Sweden – on LA21. 

A characteristic Norwegian environmental organisation is the 
Environmental Home Guard. This is a non-membership organisation with 
public financial support, which tries to enlist individuals and households to 
commit themselves to carrying out various concrete environmental tasks. 
Through study courses and practical guidance participants are encouraged to 
carry out tasks such as composting, ecological gardening, energy 
conservation measures, and so on. The Environmental Home Guard is 
supported by a number of environmental organisations, other NGOs, and 
sections of the trade union movement. In recent years, the Environmental 
Home Guard has marketed its activities under the heading of LA21. At 
present the organisation is an important actor in the efforts to put LA21 on 
the agenda, both by encouraging people to challenge their municipality to 
start working with LA21, by directly challenging municipalities, and by 
concrete co-operation with municipalities. The Environmental Home Guard 
is, for example, an important co-operating partner in many municipalities 
participating in the project Sustainable Local Communities referred to 
above.  
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Political and Policy Impacts 

Can Municipalities ‘Go Global’? 

It is not the case that any type of local environment policy can be ‘adorned’ 
with the heading LA21. In most contexts, the importance of municipalities 
emphasising global environmental problems is singled out as a decisive 
criterion for a policy to deserve the label LA21. The Oslo Declaration on 
Environment, Health and Lifestyle can rightly be described as the starting-
point on the part of the municipalities in their attempt to clarify what is 
implied in the sustainability concept, and what distinguishes this from any 
other type of environmental policy. Agenda 21 is an action plan for the 
countries of the world to work towards a sustainable development. For this 
reason, the Oslo Declaration can be seen as a political starting-point for 
LA21 as well. To a large extent, the declaration follows the same lines as 
the World Commission report, but differs by highlighting the fact that 
municipalities have an important role in the work with the global 
environment problems. The Oslo declaration emphasises that municipalities 
must take a responsibility both as local and international players. The 
international responsibilities are connected to the demand for an equitable 
distribution of goods and burdens in time and space. 

What we may refer to as a ‘globalisation’ of municipal environmental policy 
may at first seem to be at odds with both common knowledge within  the 
social sciences and with assessments of the MIK programme. Researchers 
have often taken the position that we should not expect the local level to 
relate to global environmental problems. Naustdalslid (1992) has presented 
a model that can serve as a basis for a formulation of what we might call the 
local-local paradigm in municipal environmental policy. In his model 
Naustdalslid presents a typology of environmental problems along two 
dimensions: The generation (origin) of environmental problems and the 
distribution of environmental damage. On the basis of this typology, a 
hypothesis has been formulated to the effect that the local level will 
primarily relate to those situations in which there is a concentrated 
generation of problems (for example local emissions) and a concentrated 
distribution of environmental damage with a local source (for example 
pollution of a local watercourse from municipal sewage): the local-local 
paradigm. To a certain extent, the assessment of the MIK programme has 
corroborated this hypothesis. Naustdalslid (1994:22), for example, points 
out that ‘local management bodies in the first place hardly can function as 
activators in the work with more superior, global environment problems’, 
and it seems reasonable to assume that ‘... the municipalities give priority to 
issues which lead to visible local gains’. In his summing-up, Naustdalslid 
concludes that this corroborates the thesis ‘that if one wants the 
municipalities to give priority to global environmental issues, there is a need 
for national co-ordination of local environmental policy’ (Op.cit: 23). 
Moreover, he claims that ‘an environmental-political U-turn presupposes 
changes in people’s values and priorities’ (Op.cit: 25). 
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Tabell 1 A typology of environmental problems (Naustdalslid 1992) 

  Generation (origin) of environmental problems 
  Concentrated Dispersed 

Concentrated 1) Local-local 
Sewage polluting local 

watercourses 

2) Local-global 
Acidification from long 

distant acid rain 

Distribution of 
environmental 
damage 

Dispersed 3) Global-local 
Greenhouse effect of emissions 
from coal-fuelled power plants 

4) Global-global 
Greenhouse effect of 

emissions from private cars 

The local-local paradigm supposedly rule out the chances of municipalities 
addressing the three other ‘boxes’ illustrated in Table 1; with box (4) 
‘global-global’ as the least likely to be addressed. This is, however, not 
always the case. Municipalities can act in contradiction to the ‘local-local’ 
paradigm with regard to both political content and process. There is an 
increasing number of municipal environmental policies addressing global 
environmental problems with no direct local physical relevance regarding 
environmental damage, at least on a short-term basis. The ‘Climate alliance’ 
is perhaps the best known international example. In 1993/94, 373 European 
municipalities and regions had signed a manifesto in which they commit 
themselves to a 50 per cent reduction in CO2 emissions by the year 2010, 
coupled with support of the Joint Organisation of the Amazon Indians in 
their work to save the Amazon rain forest (Hille et al. 1994). Municipalities 
also act on the global arena, participating in international environmental 
negotiations as pressure groups together with environmental organisations. 
During the international climate negotiations in Berlin during the spring of 
1995, ICLEI organised ‘the Second Municipal Leaders’ Summit on Climate 
Change’ which issued a declaration with 14 points addressed to 
municipalities, nations, and concrete negotiation partners at the conference. 
150 representatives from 50 countries urged the world’s municipalities to 
adopt a target of 20 per cent reduction in CO2 emissions by 2005 with 1990 
as a point of departure. At the same time, the negotiation partners where 
urged to adopt a similar target. Another suggestion involved inviting 
representatives from local authorities as formal negotiation partners since 
the initiatives that are necessary to realise the climate-policy targets in many 
cases will have to be implemented locally.  

Possible Strategies for Future LA21 Work in the Municipalities  

Although we can find examples both internationally and nationally to the 
effect that municipalities are willing to take responsibility beyond the local 
environmental problems, it is not particularly controversial to maintain that 
the local perspective still dominates in local environmental policy in 
Norway. White Paper No. 58, which suggests that the distributional 
perspective represents something new, at the same time reserves itself 
against adopting this new aspect in national environmental policy, obviously 
forces the question of which perspectives the municipalities are going to 
attach to their LA21 work: a limited ecological perspective or an extended 
distributional perspective? The hitherto only county environment plan with 
the term Regional Agenda 21 (the County of Akershus) at any rate, shows 
that some municipalities have recognised that this is precisely where the 
challenge lies. Along with the government, the county admits that it only 
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relates to the ecological perspective of the sustainability objective. In 
contrast to the government, however, the county also hints at the 
consequences of an extended perspective within which the challenges of 
Agenda 21 are taken seriously. In a case document (case 2/98) concerning 
the finalising of the RA21-plan in the county executive committee, the chief 
county executive officer describes this challenge in the following way 
(emphasis added): ‘... the starting-point for the planning process was a 
resolution to draw up a county plan for environmental policy. The ... focus 
of Agenda 21, not only on an ecological, but also on a social and economic 
sustainable development has thus not been sufficiently considered. This 
implies, for example, that the environmental problems to a very little extent 
have been discussed in relation to a global distribution problem issue. 
Besides, the distribution problem issue in our own society, as a consequence 
of the implementation of policy measures suggested in the plan, has not 
been taken up for debate. The latter problem is particularly relevant in 
relation to the use of economic policy measures such as taxes on 
environmentally harmful consumption’. 

It goes without saying that it is hard to predict the future. In the final 
instance, it is up to the municipal sector to make a choice. Are the 
municipalities to follow the same lines as the government and opt for a 
‘realistic’ strategy? If that is the case, this strategy will continue along the 
main track in the development of the municipal environmental work – what 
I referred to in the first part of my article as ‘business as usual’. In my 
opinion, this constitutes a type of symbolical politics that hardly represents 
anything new in local environmental policy. Alternatively, can we expect 
the municipalities to adopt a more ‘radical’ strategy? If municipal Norway – 
or, rather more realistically, some municipalities – were to choose a more 
radical strategy in relation to LA21, I think this will imply two main 
challenges: 

 Are the municipalities willing to assume a higher level of ambition than 
the prevailing national environmental policy, and incorporate new areas 
linked to the distributional perspectives on the local environment-
political agenda? 

 Will the municipalities increase their international commitments through 
participation in international political processes and seek contact with 
municipalities abroad, especially north-south alliances? 

I have tried to argue that the main challenge is linked to the political 
content. I have deliberately not addressed the question of involvement and 
public participation, because I feel that this to a large extent deals with 
‘rediscovering’ the experiences drawn in the 1970s and 1980s through the 
numerous local environment projects. What I can envisage, however, is that 
LA21 may be reduced to a question of ‘more’ involvement and 
participation. What is likely to happen in terms of the institutionalisation of 
LA21 is a rise in the number of municipal LA21 plans, or perhaps more 
precisely, a renewal of previous environment plans drawn up in the MIK 
period but now dressed in a new ‘participation cloak’. To the extent that 
LA21 implies a concrete challenge to the political process in Norwegian 
municipalities, I think this primarily applies to the development of 
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procedures and points of contact between the municipal environment 
organisation and what I have previously referred to as an emerging 
international environmental-political regime. What this will mean in 
concrete terms few people can answer today, and consequently this should 
be an important field to study for the municipal sector. 

So far, only one municipality in Norway has drawn up a climate policy 
action plan (the municipality of Kristiansand), and only a handful of 
municipalities have started the planning work. The MoE has signalled that it 
is going to launch a national programme for the registration and 
classification of biological diversity, and in the next instance, develop tools 
and management signals to secure the biological diversity. Thus Norwegian 
authorities and municipalities have not made much progress in these two 
important areas, but hopefully something will happen in the next five years. 
Even if the municipalities wanted to extend their environmental policy to 
include the distributional perspectives on sustainability, the municipal 
practice is not likely to change significantly. National management signals 
which are exclusively based on an ‘ecological’ sustainability perspective 
may easily override what may exist of an independent municipal 
environmental policy with a different content, unless the municipal sector is 
ready to accept the costs of clarifying the political dividing lines which 
might arise between the central and local authorities. It might be hard to 
gain acceptance for a municipal ‘counter-cyclical policy’. How far, for 
example, is it reasonable to expect the municipalities to go within the 
transport sector, when the central authorities stimulate private car 
transportation through increased road building, while the municipalities are 
supposed to limit the level of private car transportation? Such a strategy 
may easily come with a high price both politically and economically for the 
municipalities. Even if it from an environmental-political point of view 
might be desirable for municipalities to opt for a ‘radical’ LA21 strategy, it 
is probably reasonable to expect a more realistic ‘business as usual’ 
strategy. Another possibility is the emergence of a radical municipal 
environmental policy at a higher level, combined with a sober assessment of 
what can be achieved in practice, as shown in the example from the county 
of Akershus. 
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Article 2: The Manifold History of Eco-
Auditing and the Case of Municipal Eco-
Auditing in Norway7 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the historic and conceptual 
background for the concept of eco-auditing. Drawing the line back to the 
Roman Empire, we can identify three scientific approaches to eco-auditing: 
An ecological approach describing the state of and human impact on the 
environment; a technological approach describing resource streams, and 
analysing opportunities of reducing the consumption of resources, emissions 
and wastes within defined systems; and a management approach evaluating 
to what extent the organisation complies with internal and/or external 
standards and goals.  

Introduction 

A project for testing eco-auditing within municipal environmental planning 
processes in Norway, financed by the Norwegian Research Board, was 
started in 1993 and terminated in 1996 with the presentation of a manual in 
Municipal Eco-Auditing (Aall et al., 1996). The reason for focusing on eco-
auditing was the belief that evaluation was the “weak link of the chain“ in 
municipal environmental planning. Approximately 100 persons have been 
directly involved in the participating municipalities investing a workload of 
5.5 man-labour years in the project (Aall 1996). The data sources have been 
documentation from the municipalities and data from a number of semi-
structured interviews of approx. 50 of the involved persons. The Eco-
Auditing project forms part of my doctorate project, and has enabled me to 
reflect on the experiences from the project beyond what has been possible 
within the economic framework of the project. The experiences from the 
project have resulted in a more detailed discussion of the historic and 
conceptual background for the concept of eco-auditing.  

The concept of auditing 

The word “audit” is derived from the Latin “audire”, which means to hear. 
The Norwegian word for audit (“revisjon”) is derived from the Latin “re-“ 
and “videre”, which in sum means to “look through”. The origin of the 
concept of auditing can be traced back to the Roman Empire. Official 
messengers conveyed messages from the central powers. In order to ensure 
that the messages were conveyed correctly, so-called auditors who knew the 
content of the message went along to check that they were presented in an 
acceptable manner (Flint, 1988).  

                                                 
7 Published in Eco-Management and Auditing, vol. 6, no 4-99:151-158 
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An audit as we understand it today takes its basis in a set of data describing 
the facts subjected to audit. In economics the set of data has a standardised 
form termed accounts. In his book “Philosophy and Principles of Auditing” 
David Flint (1988) describes the relationship between the data basis and 
audit in the following way (p.38):  

“Statements and data that are subjected to audit have an information 
value in their unaudited state. The purpose of the audit is to add to 
that information value by expressing an opinion on the credibility, 
meaning, significance, reliability, legitimacy, legality or regularity of 
the statement or the data”.  

Flint points out that one out of four major conditions must be fulfilled in 
order to defend the choice of audit as a type of assessment or evaluation 
(Flint, 1988, p. 21): 

1) A relationship of accountability between two or more parties in the 
sense that there is a duty of acceptable conduct or performance owed 
by one party to the other party or parties; 

2) A need by some party to establish the reliability and credibility of in-
formation for which they are responsible and which is expected to be 
used and relied on by a specific group or individual identifiable, 
producing constructively a relationship of accountability; 

3) A public interest dimension to the quality of the conduct or perfor-
mance of some party, resulting in a situation of public 
accountability; or 

4) A need or a desire to establish the authenticity of information given 
or statements made by some party which are intended to or are likely 
to influence the actions of unspecified members of the general public 
or a section of it, producing constructively a situation of public 
accountability. 

In the article “The Audit Society” Michael Power (1993) discusses the 
increased use in society of the word “audit”. In addition to financial audits, 
we now hear of environmental audits, management audits, quality audits, 
social audits and many others. Power even asks if (1993, p. 1):  

“…audit is becoming a constitutive principle of social organisation to 
such an extent that we can begin to talk of an ‘audit society’?” On the 
other hand, Power points out that (op. cit.): “‘audit’ practices are in 
fact diverse, that they instantiate very different bodies of knowledge, 
that they are only imperfectly linked by the concept of audit and that 
the descriptive utility of the concept itself is even doubted by 
practitioners”.  

However, Power states that despite the fact that many practices can be 
differentiated and defined according to whether they assess, review or verify 
activities, the concept of audit has resisted attempts to be displaced in favour 
of technically less ambiguous labels. Power links this fact to the distinct 
managerial rationality which audit has come to represent, and he argues that 
audit attains its credibility by sustaining hopes of control, whereby 
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impossibly costly technologies of inspection are displaced by something 
more distant which acts upon local sub-systems of control. 

Three approaches to the concept of eco-auditing 

Eco-auditing may be understood as a type of public policy evaluation 
(Vedung, 1997), but eco-auditing is also applied to methods of describing 
state of the environment and environmental impact analysis (Barton and 
Bruder 1995). We can thus distinguish between three scientific approaches 
to eco-auditing, where the first two traditions are ex ante assessment and the 
third is ex post assessment of given activities:  

 Ecological approach: describing state of and human impact on the 
environment. 

 Technological approach: an opportunity assessment describing resource 
streams, and analysing opportunities of reducing the consumption of 
resources, emissions and wastes within defined systems.  

 Management approach: evaluating to what extent the organisation 
complies with internal and/or external environment requirements.  

These three approaches are based on different scientific foundations. The 
ecological approach is based on natural-scientific disciplines and 
methodology developed within the tradition of environmental impact 
assessments. The technological approach is predominantly based on 
technological insight particularly linked to industrial production technology 
and resource stream analyses. The management approach has its 
methodological basis in economic auditing, quality assurance, and internal 
control, and is to a larger extent directed towards organisational matters.  

The genesis of eco-auditing  

The methodological basis for the first approach to eco-auditing was 
acquired through derived auditing techniques from the economic sector. The 
American consulting firm Arthur D. Little coined the expression eco-
auditing in 1977. The methodology was developed within some major 
American industrial concerns mainly based on experiences with internal 
economic audits (Nordic Council of Ministers, 1994). The impetus behind 
this methodological development was the fact that in the 1970s a long series 
of environmental legislation was passed in the USA, at the same time as a 
new legal practice was incorporated concerning the liability of companies in 
connection with environmental damage. For this reason the industry saw the 
need for getting a better overview of its activities in terms of current 
legislation in environmental matters, with particular reference to the 
handling of toxic substances. 

During the 1980s a new national policy for preventive environmental policy 
was developed in connection with a revision of the national environmental 
protection legislation. In 1986, the Environmental Protection Agency (EPA) 
put forward an Eco-auditing programme that included internal as well as 
external (governmental) audits. The proposal, however, only resulted in a 
so-called policy explanation with a description and summing-up of the 
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methodology of eco-auditing, coupled with certain recommendations to 
industry for establishing internal audit-like procedures (Nordic Council of 
Ministers, 1994). In 1988, EPA published a manual entitled Waste 
Minimisation Opportunity Assessment Manual. The manual introduced the 
concept of “waste audit” at the same time as the traditional perspective on 
waste was expanded to encompass all types of resource loss. Through the 
EPA manual, elements of resource stream assessments were introduced into 
the methodology of eco-auditing. The waste audits were intended to be a 
tool for studying existing resource streams and assessing opportunities for 
waste minimisation (op.cit.). 

In the late 1980s, the interest for eco-auditing spread from USA to Europe. 
In Britain the starting-point was experiences from the use of documented 
quality assurance systems. This led to the introduction of so-called 
environmental management systems. In the first British standard for 
environmental management – BS 7750 – “environment” is viewed merely 
as an additional requirement within a quality assurance system, and the 
standard is actually a direct continuation of BS 5750 standard for quality 
assurance (Shayler et al., 1994; Welford, 1992). The British standard has 
formed the basis for a corresponding standard from the International 
Standardisation Organisation (the ISO 14 000 series).  

In 1993, EU adopted a regulation entitled Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS). The scheme is based on BS 7750 and the ISO 14 000 
series. It is a voluntary scheme, initially limited to industrial companies. 
There are, however, proposals to extend the scheme to apply to all public 
and private activities to be implemented in the year 2000 at the earliest. The 
participating concerns commit themselves to assess the importance of the 
environmental effects of their own activities, to adopt an environmental 
policy and an action plan which covers the most important environmental 
effects, to develop an environmental management system which implies 
periodic internal eco-audits, as well as to publish a public statement of 
environmental performance. The internal environmental goals are supposed 
to go further than what is given through legislation and directives from 
national authorities. Besides, the company must document continual 
improvements of their environmental performance. An independent, 
publicly authorised third party must check whether the company meets the 
EMAS requirements. Approved companies will get the right to use a special 
EMAS emblem on stationery, but not on their products. 

In 1989, inspired by BS 7750, the organisation Friends of the Earth 
introduced so-called “external” eco-audits in English municipalities (Barton 
and Bruder, 1996). This type of eco-auditing was, however, actually a 
systematic way of describing the state of the environment locally. Later the 
more precise term “State of the Environment Report” was used, but the term 
“external eco-audits” is still frequently in use (op. cit).   

As mentioned, EMAS was at first only open for industrial companies. The 
underlying intention from the very start, however, has been that EMAS 
should be extended to apply to all types of activities. As early as 1993, the 
British Ministry of Environment in conjunction with The Local Government 
Management Board (LGMB) developed an EMAS-model adapted to 
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municipal activities (HMSO, 1993). This adaptation was approved by the 
EU-commission in 1994. The most important adaptation of the original 
scheme was that the indirect environmental effects of municipal activities 
(termed “service effects”, for example, the environmental impacts of 
municipal planning) is included. LGMB estimates that approx. 20 percent of 
British municipalities will be EMAS-registered by the year 2000 (Riglar, 
1996).          

It was eco-auditing in terms of resource stream assessments that was first 
introduced in Norway. In 1991, the American manual for waste audits was 
translated into Norwegian. In the early 1990s, the Norwegian Pollution 
Control Authority (NPCA) developed a similar tool called technical 
environmental assessment. This tool was also based on experiences from 
Norwegian research on work environment, emphasising worker 
participation and the use of external consultants as means for improving 
work environment conditions. NPCA has the authority to require on 
industrial companies to carry out technical environment assessments as a 
basis for formulating pollution permits. 

By and by also the British approach based on quality assurance systems 
gained a foothold in Norway, and Norway is at present probably the country 
which has come farthest in applying elements from the British 
environmental management model in government pollution control (Nordic 
Council of Ministers, 1994). Based on experiences from quality assurance 
systems, NPCA - in conjunction with the offshore industry - developed 
requirements of internal control for the oil activities in the North Sea in the 
1980s. The experiences from offshore industry were later to form the basis 
for introducing a general directive on internal control in 1991. By 1991 all 
private and public activities were required to establish an internal control 
system to document compliance with national health, safety and 
environmental legislative and regulatory requirements. NPCA may carry out 
so-called system audits to ensure that the internal control system is in place 
and functions.     

A project for testing eco-auditing within municipal environmental planning 
processes was started in 1993 and terminated in 1996 with the presentation 
of a manual in Municipal Eco-Auditing (Aall et al., 1996). The handbook 
presents a model for internal (that is, the municipality as commissioner of 
the audits) eco-auditing with focus on goal-attaining evaluation. At the end 
of the project, a copy of the final project report was sent to all Norwegian 
municipalities (Aall and Sæther, 1996), accompanied with a letter from the 
Norwegian Association of Local and Regional Authorities urging interested 
municipalities to procure the manual of Municipal Eco-Auditing. One year 
after the termination of the project 68 percent of Norwegian County 
municipalities and 15 percent of Norwegian municipalities had bought the 
manual. However, no figures are available on the exact number of 
municipalities actually using the eco-audit tool. In Figure 1 I have summed 
up the history of eco-auditing, and placed the Norwegian projects Municipal 
Eco-Auditing in this picture. 
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Figure 1 The history of Eco-auditing 

The Norwegian model for ”Municipal Eco-Auditing” 

The eco-auditing tool was tested through 20 audits in nine Norwegian 
municipalities, involving municipalities like the “oil-capital” of Norway – 
Stavanger – with 100,000 inhabitants and small peripheral municipalities 
ranging down to 3,500 inhabitants mainly occupied with fishery and 
farming. The different audits to be tested were evenly distributed among 
three identified categories of municipal activities: (1) municipal planning, 
(2) service activities and (3) operating services within the municipal 
organisation. The normal audit situation was to assess compliance with 
goals set by the municipal council or national standards. In some cases, 
however, the topic of the audit was to evaluate the use of political appraisal. 
We can further distinguish between an administrative and a political model: 
In the political model a political body was involved in assigning the audit 
and deciding on corrective actions in the follow-up procedures, whereas in 
the latter this was merely an administrative process.  

In the project we have identified a number of possible benefits of applying 
the eco-audit tool (Aall, 1996): 

 increase the quality of documenting compliance with national 
environmental standards 
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 secure and increase the quality of municipal environmental management 

 increase awareness of environmental issues 

 clarify municipal responsibility on environmental policy 

Some possible traps and difficulties using eco-auditing have however also 
been identified:   

 the tool is difficult to understand; both how to operate the tool and how 
to relate to the results produced by the audit 

 eco-auditing may require considerable input of resources  

 using interviews as a technique for collecting data can be a new and 
somewhat “frightening” experience for both the interviewed part and the 
auditors 

 there is a potential problem of “over-focusing” on the subject picked out 
for auditing 

 there is also a potential problem of “over-measuring”, concentrating on 
subjects that can be expressed in tangible data 

 there is definitely a potential of bureaucratisation 

 a distraction leading to focusing on “doing the things right”, and forget-
ting the issue of “whether we do the right things” 

The municipality of Sogndal, one of the nine municipalities participating in 
the eco-audit project, is by far the most “advanced” Norwegian municipality 
haven taken use of the eco-audit tool. During the project there was some 
“resistance” among representatives of the top administrative management, 
arguing that they believed eco-auditing required to much input of resources 
and was far to bureaucratic. This attitude has changed, and eco-auditing is 
now integrated as a management tool supported by the top political and 
administrative level in the municipality. The municipality has drawn up a 
triennial audit programme, where the choice of audit themes was put on the 
political agenda. Since the termination of the eco-audit project in 1996, 
Sogndal has carried through eco-audits on three topics: Water supply, safety 
at playgrounds and pollution from agriculture. In the last eco-audit on 
pollution from agriculture, representatives from the County Governor 
together with representatives from the municipality itself was identified as 
the audited party, and called in for interview. In this way the traditional role 
of the County Governor controlling municipalities was challenged, and one 
of the findings of the eco-audit was a lack of effort from the County 
Governor (The Municipality of Sogndal 1999). 

As mentioned in the introduction, the project was focusing on evaluation as 
the “weak link of the chain” in municipal environmental policy and 
planning processes. Experiences with formal environmental management 
systems within local government reveal that the audit procedures are the 
most difficult part to function (Riglar, 1996). Based on the audit criteria 
(municipal goals, current legislation, etc.), eco-auditing may assess status 
with regard to five steps of a logical cause- and effect-chain: (1) action, (2) 
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result, (3) organisational matters (the “system”), (4) environmental impacts, 
and (5) environmental effects. Experiences with the follow-up procedures 
and decisions on corrective actions suggest that best effect of using the eco-
audit tool as a means for improving the environment, is when data from all 
five steps of the above listed cause- and effect-chain are included in the 
audit report (Aall, 1996). The more limited approach we find in existing 
formal standards for environmental management and eco-auditing (e.g. the 
ISO 14.000), with a strong focus on organisational matters, thus seems to 
have a more limited effect mainly as a means for checking compliance with 
externally set standards like laws and national regulations. 
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Article 3: Can Municipal Eco-Auditing deliver 
more sustainability?8 

Abstract 

The purpose of this article is threefold: To refer to Norwegian examples of 
municipal eco-auditing, to clarify the concept of eco-auditing, and to discuss 
if and how eco-auditing can contribute to delivering more sustainability. 
Experiences from Norwegian municipalities that experiment with eco-
auditing indicates that eco-auditing may contribute to delivering more 
sustainability by shifting from an effect- to a cause-oriented environmental 
policy. 

Introduction 

A project for testing eco-auditing in municipal environmental policy-
making, financed by the Norwegian Research Board, was started in 1993 
and terminated in 1996 with the presentation of a manual in Municipal Eco-
Auditing (Aall et al., 1996). Referring to the experiences from this project I 
will discuss what function an extensive use of eco-auditing might have in 
the work of changing to a sustainable development. The research questions 
to be addressed in my article are:  

 What are the possible outcomes of using eco-auditing in a municipal 
political and administrative process? 

 What factors regarding choice of organisational model, auditing process 
and subject matter of auditing seems to affect the outcome – and how is 
the outcome affected? 

 How and to what extent may the use of eco-auditing contribute to 
delivering more sustainability? 

The experiences from the project have also given me the opportunity to go 
into a more detailed discussion of the historic and conceptual background 
for the concept of eco-auditing, which also is the point of departure for my 
article. 

Results from the project ”Municipal Eco-Auditing” 

The project “Municipal Eco-Auditing” 

The reason for focusing on eco-auditing was the belief that evaluation was 
the “weak link in the chain“ in municipal environmental planning. 20 test-
audits were done in nine Norwegian municipalities. Among the participating 
municipalities we find one of the four largest cities in Norway and the “oil 
capital” of Norway - Stavanger with 100,000 inhabitants - together with 

                                                 
8 Sent for first review to ”Journal of Environmental Policy & Planning (October 1999). 
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small and medium sized municipalities mainly occupied with agriculture, 
forestry and fisheries with 3,400-10,000 inhabitants. 

The model of eco-auditing to be tested was much inspired by the standards 
of eco-auditing in ISO 14.000 and EMAS, taking into consideration 
experiences gained from a UK EMAS-model adapted to municipal activities 
(HMSO, 1993). There are three main parties in an audit: the one who orders 
the audit (the client), the object of the audit (the audited party or auditee) 
and the executor of the audit (the auditor). The client usually determines the 
basis for an audit (audit criteria). Audits are usually based on laws, 
regulations and text formulations. In some cases an audit can be based on 
less rigid criteria, such as historical data, national averages comparable 
activities, scientifically recommended norms, etc. This type of audit is 
relevant in the absence of laws, guidelines and clear text formulations. 
Audits can also take place in relation to standards set by so-called certifying 
organisations (British Standard, The International Standardising 
Organisation ISO, etc.). In such cases the audit is called a certification or 
third-party audit. Findings described in the audit report are discrepancies 
between the basis for the audit and the observed practice. The audit 
methodology presupposes corrective actions; that is actions set out to 
remove the identified discrepancies.  

The process of eco-auditing as tested in the project can in short be described 
as follows: 

1. Political/administrative initiative (choice of subject and audited party, 
deciding on goals for the audit). 

2. An audit group is set up (in the project we recommended to use internal 
auditors). 

3. The auditor asks the audited party to collect and present the audit 
criteria. 

4. The auditor collects data (audit interview, reading documents and doing 
field studies). 

5. The audit report is presented to the audit client. 

6. The client asks the audited party to suggest corrective actions. 

7. The audited party decides on corrective actions. 

8. Before the next audit, the auditors check (verify) if all findings from the 
previous audit are “closed” (a) through a statement accepting the 
identified discrepancies, or (b) through corrective actions. 

This suggested audit-procedure was in fact followed in most of the cases in 
our project. Almost all of the municipalities used only internal auditors. In 
some of the municipalities representatives of the environmental department 
at the County Governor were invited as members of the audit group.  

One might expect that the municipalities would choose “easy” subjects for 
their audits, i.e. activity mostly dealing with technical subjects that are easy 
to monitor and internal affairs of minor importance since this was a “test” 
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and not “real life”. This was however not the case. The audits were evenly 
distributed among three identified categories of municipal activities: 
municipal planning, service activities and activities within the municipal 
organisation. Even so many of the municipalities chose subjects high on the 
political agenda and subjects of a “non-technical” matter that implied much 
difficulty in assessing the basis for the audit (few and vague goals) and in 
monitoring the status.  

The normal audit situation was to assess compliance with goals set by the 
municipal council or by national standards. In some cases, however, the 
audit was about evaluating the use of political appraisal. In one case, it was 
actually the politicians who were interviewed as representatives of the 
audited party. In these cases, the audit assessed how applications for 
exemptions were handled; i.e. to what degree the decisions on exemptions 
from a master plan reflected earlier guidelines and superior goals. Several of 
the chief officers stated however that they wished to restrict the use of eco-
auditing merely as a tool for assessing how the administration follows up 
politically set goals. Political bodies should then in their opinion only be 
involved when decisions were necessary to following up findings from the 
audit. 

On an average six findings were registered in each of the 20 test-audits. We 
identified four different ways of following up the findings, where we 
distinguish between a “clear” and “diffuse” audit basis (“clear” and concise 
goals, or “diffuse”, conflicting or non-existing goals). Another distinction is 
made as to whether findings merely are accepted, or if they are followed up 
by corrective action. This gives us four different categories of follow up (cf. 
table 1).  

1. “Adjust the map”: Discrepancy with goal is accepted, and the ambition 
level is reduced in line with the finding. 

2. “Adjust the terrain”: Discrepancy is not accepted, and corrective action 
is adopted. 

3. “We do not need a map”: The diffusion is noted and accepted 

4. ”We need a map”: The diffusion is not accepted, and goals are adapted 
in the follow-up procedures. 

By the time we gathered our data many of the municipalities had just started 
on the follow-up procedures – hence the percentage of 20 under the 
category “not stated” for corrective action in table 2. However, the data 
presented in table 1 still gives an impression of “loyal” municipalities. Only 
in one-third of the cases have the municipalities attempted to shirk their 
self-imposed responsibility of following up the findings (cf. the category 
“no decision taken on the findings” under box 2 in table 1). Some of the 
municipalities even admitted openly that they had aimed too high, and 
stated that they would have to lower their ambition level. But, as one may 
expect, “shortage of resources” is repeatedly mentioned as an explanation 
for the findings.  
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Table 1 Follow-up of 20 projects with eco-auditing in nine Norwegian 
municipalities; percentage of 108 findings in all (Aall 1996) 

  Follow-up of findings 
  Findings accepted Corrective action 
Basis 
for the 
audit 

Clear (1) “Adjust the map“ 
 lower the ambition level 

(3%) 
 
 
 
 

(2) “Adjust the terrain“ 
 increased effort in information 

(4%) 
 change procedures, designate 

distribution of responsibility (19%) 
 increase the resource effort, change 

the use of policy measures (8%) 
 not stated (21%) 

 Diffuse (3) “Do not need map“ 
 stating that “others are to 

blame” (4%) 
 no decision taken on the 

findings (29%) 

(4) “Make the map“ 
 adopt new goals (11%) 

We can distinguish between an administrative and a political model (cf. 
figure 2). In three of the municipalities, no political body was involved in 
the choice of subjects for auditing, whereas it was the chief executive who 
decided upon the subject. In the other municipalities it was the executive 
committee of the local council or the municipal environment committee 
who commissioned the audit. In the administrative model the follow-up was 
mainly a co-operation between the chief executive as client and the audited 
party. In the political model a political body made specific decisions on 
corrective actions. We identified a clear connection between the choice of 
model and the rate of carrying through the whole audit process. In those 
cases where a political body was involved, the chances seemed higher for 
reaching the stage of following up the findings by corrective actions.  

 

 
Administrative level Political level 

 

 

 

 

 

 

Ordering the audit 

Collecting data 

Discussing the audit report 

Implementing corrective actions 

 

 
= administrative model = political model 

Figure 2 Two models used for organising the process of municipal eco-
auditing (Aall 1996) 

Based on statements from representatives of the municipalities participating 
in the project and on our own assessments from studying how the 
municipalities had been working in practice, we identified a number of 
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possible benefits of applying eco-auditing to municipal environmental 
policy-making (Aall, 1996): 

 increasing the quality of documenting compliance with national 
environmental standards 

 securing and increasing the quality of municipal environmental 
management 

 increasing awareness of environmental issues 

clarifying municipal responsibility on environmental policy 

Some possible traps and difficulties using eco-auditing were however also 
identified (op. cit):  

 The tool is difficult to understand both how to operate the tool and how 
to relate to the results produced by the audit. We had to spend much 
time during the project in teaching the municipalities how to use eco-
auditing. 

 Eco-auditing may require considerable input of resources. In the 20 test-
audits an average of 100 man-hours was spent in the process leading up 
to the presentation of the audit report. 

 Using interviews as a technique for collecting data can be a new and 
somewhat “frightening” experience for the interviewed part and the 
auditors. 

 There is a potential problem of “over-focusing” on the subject picked 
out for auditing. Many of the municipalities reported that testing the 
audit-tool led to a substantial increase in the political debate relating to 
the chosen subject. 

 There is also a potential problem of “over-measuring”; concentrating on 
subjects that can be expressed in tangible data. This was however not 
true in our project. Many “hard-to-measure” subjects were chosen in our 
project, like “municipal forestry” and “post-graduate environmental 
studies for teachers of kindergarten and school”. 

 There is definitely a potential of bureaucratisation. Many of our 
informants had a strong view on this matter, arguing that eco-auditing 
was a typical example of over- bureaucratisation, producing lots of 
paper and telling stories everybody knew beforehand. However, some of 
the municipalities supported the rather formalistic audit-approach to 
evaluation, arguing that this was necessary to secure a minimum of 
objectiveness and a sufficient “pressure” in following up findings. 

 Eco-auditing may lead to a distraction from focusing on “doing the 
things right”, and forgetting the issue of “whether we do the right 
things”. This may seem a general problem when introducing formal and 
standardised quality control or environmental management systems. The 
paradox of “eco-certification of nuclear power plants” – at least as seen 
from an environmentalist’s point of view – illustrates this point. 
However, it can be argued that increasing the quality of your 

 169



Above I have presented some general conclusions and a brief general 
picture of the project “Municipal Eco-Auditing”. To put more meat on the 
bones, I will give a more detailed presentation of two of the success-stories 
from the project:  

 The case of Bømlo, with the choice of a subject high on the political 
agenda, combined with the use of a “political” model for carrying 
through the audit process. 

 The case of Sogndal, moving from a strong scepticism in the 
administration towards auditing, to end up as the “number one” eco-
auditing municipality in Norway. 

Both cases illustrate a rather optimistic perspective on the potential of eco-
auditing. I could of course have chosen some of the less successful 
examples, but my over-all perspective on this article is not to prove the 
useful- or uselessness of eco-auditing, but rather to argue for the possible 
potential of eco-auditing. 

The cases of Bømlo and Sogndal 

The municipality of Bømlo is an island with ca. 10.000 inhabitants and a 
total area of 231 sq.km. Fish farming is an important industry in the 
municipality. In contrast to what is generally true for small coastal 
municipalities in Norway, Bømlo is in the forefront as regards municipal 
planning. This is particularly true for coastal zone planning, where Bømlo 
was the first municipality in the country to have its own coastal zone plan 
approved (Aall 1996).  

It is especially the choice of theme for eco-auditing that characterises the 
example of Bømlo. Bømlo compared to another of the participating 
municipalities – Bærum - illustrate two extremes as to current relevance in 
choice of theme. In the eco-audit objective in Bærum we find (cited in Aall 
1996, my underlining): “Throw light on themes which have received little 
political attention, but where the municipal government has authority and 
responsibility”. The opposite is seen in Bømlo where the municipality was 
in the process of finishing its land use planing, and the eco-audit came on 
the sum as a possibility for clarifying one of the most important problems in 
this land use planing, namely how to secure municipal control of 
localisation of fish farms. The experiment with eco-auditing was used to 
answer how far the local government had handled this problem successfully. 
The results of the eco-audit thus became a part of an ongoing and highly 
pertinent political process. 

The environment committee was responsible for the eco-audit, and the 
environment officer was leader of the audit, with the technical department 
as the audited party. Through the choice of objective and audit theme, there 
was set up an evaluation how far the elected officials really followed 
previously adopted guidelines and principal objectives through its treatment 
of applications for dispensation from the area plan in force. A complete 
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audit of all the establishments were registered on maps, where the localities 
and the resolutions which preceded the permits were compared to the 
objectives and guidelines of the area plan. The audit revealed several cases 
of lack of correspondence between factual conditions and aims in the area 
plan. The most serious breach was a fish farm that was placed in a zone 
where, according to the area plan, fish farming was prohibited. The audit 
revealed further, however, that this was not due to the local government’s 
having deviated from its own resolutions, but rather that the national fishing 
authority had gone over the heads of the municipal authorities. Referring to 
this audit report, the municipal government has taken this question up with 
the County Office and the Fishery Department. This initiative from Bømlo 
has been forwarded to a national committee that is working on revising the 
legislation pertaining to fish farming. The audit has also been an important 
impulse in the completion of the area plan for the municipality. 

The municipality of Sogndal is a regional service with 6.000 inhabitants and 
a total area of 441 km2. Sogndal is today by far the most “advanced” 
Norwegian municipality when it comes to making use of eco-auditing. This 
is however unexpected considering the rather strong “resistance” among 
representatives of the top administrative management during the project 
period, who argued that eco-auditing required too much input of resources 
and was far too bureaucratic. This attitude has changed, and eco-auditing is 
now integrated as a management tool supported by the top political and 
administrative level in the municipality.  

Also in Sogndal a “political” model was chosen, whereby the Municipal 
Council ordered the audit, with the environmental officer as head of the 
audit group. Two subjects were chosen: “handling of traffic noise within the 
framework of the municipal master plan” and “waste management”. During 
the process of collecting data representatives of the audited party argued 
strongly against the use of eco-auditing, pointing out that auditing is a very 
time-consuming process producing already “known” information of limited 
value. However, at the same time as our project was going on, the County 
Governor made an external eco-audit of the municipal sewage management. 
Many discrepancies were found between national regulations and the 
practice of the municipal sewage management, and under a threat of fining, 
the municipality was charged to carry out corrective actions. This parallel 
occasion seemed to have opened up for a more constructive approach to the 
project, and gradually the negative attitude towards eco-auditing changed 
within the administration. 

After the termination of the project, the municipality drew up a triennial 
audit programme, where the choice of audit themes was put on the political 
agenda. Since the termination of the eco-audit project in 1996, Sogndal has 
carried through eco-audits on three topics: “Water supply”, “safety at 
playgrounds” and “pollution from agriculture”. In the last eco-audit on 
pollution from agriculture, representatives from the County Governor 
together with agricultural department in the municipality were identified as 
the audited party, and called in for interview. In this way the traditional role 
of the County Governor as purely an institution of control was challenged, 
and one of the findings of the eco-audit was in fact a lack of effort from the 
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County Governor in their role of inspecting pollution from farms (The 
Municipality of Sogndal 1999). 

“The Audit Society” 

Environmental policy-making “goes rational” 

Public management has been undergoing significant changes in the last 
decade. Deregulation in the form of an increased emphasis on self-
regulation, economic policy measures, and semi-market mechanisms in 
public management seem to be a general trend (Christiansen, 1996). Public 
environment management has to a large degree followed this trend (op.cit.). 
Introduction of eco-auditing in environmental planning can be seen as part 
of a general reorientation in environmental policymaking, in the direction of 
ecological modernisation. Hajer (1995, p. 25) describes the “depth” and 
“shallowness” of this concept: 

 ”(Ecological modernisation is) the discourse that (on the one hand) 
recognises the structural character of the environmental problematic 
but none the less assumes that existing political, economic, and social 
institutions can internalise the care for the environment”. 

Hajer further points out that one of the core characteristics of this new 
thinking is the basic utilitarian premise, the emphasis on quantification and 
the trust in sophisticated management techniques more generally. Eco-
auditing seems to fit well in this picture. The introduction of eco-auditing 
can also be linked to the more general reorientation of public management 
in the direction of New Public Management (Hood, 1991; Power, 1993).  

These types of rational organisational models have been met with massive 
criticism, on account of the fact that the models do not give an adequate 
picture of ways in which the organisation functions in practice (Offerdal, 
1986; March and Olsen, 1976). In a report made to the Norwegian Research 
Board, summing up the criticism of the management-by-objectives model, 
Terje Kleven (1993) maintains that these types of simple and instrumental 
management models cannot take political conflicts and power struggles into 
account, nor do they take into account the interaction between the 
instrumental and symbolic aspects of politics. The result is that time is spent 
on quantifying goals nobody feels committed to, as well as developing 
indicators nobody knows how to use.  

In his article “The Audit Society” Michael Power (1993) discusses the 
increased use in society of the word audit, and Power asks if (Power, 1993, 
p.1):  

“…audit is becoming a constitutive principle of social organisation to 
such an extent that we can begin to talk of an ‘audit society’?” On the 
other hand, Power points out that (op. cit.): “‘audit’ practices are in 
fact diverse, that they instantiated very different bodies of knowledge, 
that they are only imperfectly linked by the concept of audit and that 
the descriptive utility of the concept itself is even doubted by 
practitioners”.  
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Power further points out that the concept of audit has resisted attempts to be 
displaced in favour of technically less ambiguous labels. Power links this 
fact to the distinct managerial rationality which audit has come to represent, 
and he argues that audit attains its credibility by sustaining hopes of control, 
whereby impossibly costly technologies of inspection are displaced by 
something more distant which acts upon local sub-systems of control. Power 
(1993, p. 2) concludes that:  

“Audit has thereby become the ‘control of control’ and the 
constitutive principle of the society exemplifies certain post-modern 
motifs of the ‘loss of reference’. In this sense audit must be 
differentiated from more traditional logic of managerial control. In 
place of a proximity and directness of control, such as in supervisory 
practices of real time inspection, audits function at a temporal and 
often spatial distance from the organisational process to which they 
are applied”.  

In his book “Public Policy and Program Evaluation” Evert Vedung (1997) 
takes a stand defending the “naivety” of rational organisational models, and 
he points out that few people have dared to defend this type of 
organisational model. Vedung (1997) differentiates between three main 
models of public policy and programme evaluation: Professional models 
(Peer review), economic models and effectiveness models. Eco-auditing can 
be placed in the last category, and further be labelled as “goal-attaining 
evaluation”. This is what Vedung (1997, p. 37) denotes as the “classical 
way of approaching the evaluation problem”. Vedung presents an important 
democracy argument when he defends the use of goal-attaining evaluation. 
Relying on the notion of the primacy of the parliamentary chain of control, 
Vedung (1997, p. 42) points out that:  

“…goal-attaining evaluation is of the utmost importance from a 
citizen’s perspective. It must be of interest to citizens to be informed 
about whether the adopted policies really deliver what they promise”. 

Management-by-objectives with “common sense” 

In our project Glosvik (1994) made a report which discusses eco-auditing in 
the light of the before mentioned criticism of rational organisational models, 
and puts forward the notion of management by objectives with “common 
sense”, based partly on Thompson (1980). The conclusions of Glosvik 
(1994) are much in line with the suggestions and ideas put forward by 
Vedung (1997). Table 2 shows management situations classified by means 
of characteristics in goals and policy measures. We have clear goals when 
there is political consensus, and the goals are clearly defined and 
unambiguous. We have diffuse goals when there is either a political 
disagreement, or when there are other reasons why there are no clearly 
defined goals. We have diffuse policy measures when there is scientific 
disagreement as to the effect of a given policy measure or when there is 
political disagreement in the choice of type or strength of the policy 
measure. If that is not the case, we have a situation with clear policy 
measures. 
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 Table 2 Expectations of the use of the management-by-objectives model in 
relation to characteristics in goals and policy measures (Glosvik, 1994) 

  Goals 
  Clear Diffuse 
Policy 
measures 

Clear  (1)  
Management-by-objectives 

unproblematic 

(3)  
Management-by-objectives 

impossible 
 Diffuse (2)  

Management-by-objectives 
possible, but difficult 

(4)  
Management-by-objectives 

meaningless 

A key element in Glosvik's discussion is the fact that in situation (3) and (4) 
management-by-objectives (MBO) cannot be used in an instrumental sense, 
because we cannot expect a logical connection between the various phases 
in an MBO-process, that is: goal formulation, implementation, reporting, 
and correction. There are two situations in particular which make it difficult 
to use the model: the first one concerns political disagreement as to whether 
the municipality should be working with a case or an activity, or whether 
municipal resources should be spent on the activity; the second situation is 
when there are strong scientific or administrative ideas in direct conflict 
with the prevailing political understanding. On the other hand, Glosvik 
emphasises that, regardless of management situation, the MBO-model can 
give useful labels for administrative and scientific problem issues. The 
model may lead to more lucid administrative and political processes, even if 
the ideal that the goal should control the action does not always apply.  

…and eco-auditing with “common sense”  

As mentioned in the introduction, our project was aimed at focusing on the 
“weak link in the chain” in municipal environmental policy and planning 
processes; namely the evaluation part. Experiences with formal 
environmental management systems within local government reveal that the 
audit procedures are the parts most difficult get to function (Riglar, 1996). 
Critics of the MBO-model seems however to overlook or underestimate the 
potential of auditing as a steering mechanism in public planning and 
management. Politics can be articulated as goals, and goals can have various 
functions. One of the most important characteristics of eco-auditing is the 
potential to “reveal” the actual status the goals have in the organisation. 
First whether the goals are formulated, further whether they are perceived 
and understood and last whether and perhaps how they are put into action. 
In our project this was the most immediate effect of using eco-auditing and 
the municipalities experienced this as a “new” and highly interesting 
information – even if they did not follow up this information through 
corrective actions (cf. table 1). Eco-auditing can thus, at the very least, 
prove its value by showing whether the goals are intended to, or actually do, 
have a guiding effect. There are many demands to be fulfilled with limited 
resources, and the municipality will in all phases of implementation be 
forced to choose which consideration to give priority to. Lipsky (1980) 
points out that it is in the practical phase (“the street-level bureaucracy”) 
that the most important choices are made and the real policy is worked out. 
In such a perspective eco-auditing has special importance, in order to adjust 
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the relationship between the top political and administrative leadership, as 
well as between the municipal organisation and the people. 

The transition to a cause-oriented environmental policy 

In the conclusion to the first Norwegian book giving a really broad and 
thorough theoretical discussion of the concept of sustainable development, 
Lafferty and Langhelle (1995) launch a programme called “the politics of 
sustainable development“. The authors underline the challenges linked to 
the understanding of, endorsement to, and implementation of the 
sustainability goal (Lafferty and Langhelle, 1995, p. 329):  

“… substantial resources must be invested in improving procedures 
for strategic planning (with new types of participation and co-
ordination among parties concerned), as well as new indicators and 
evaluation models for a more well-founded and fruitful discussion“.  

According to the authors, the “new“ sustainability policy has implied a 
strong focus on implementation, in contrast to a traditional “input-oriented“ 
policy. The focus is not only on formulating goals, designing plans, and 
initiatives. The goal of sustainable development is in principle set by the 
international endorsement of Agenda 21. A new “output-oriented” policy 
should instead focus on output and impacts of output, and support the 
adoptions of more effective evaluation methods - like e.g. eco-auditing. We 
see examples of this development through the establishment of 
supranational institutions and procedures for monitoring the follow-up of 
Agenda 21. Both locally and – in part - nationally, the great activity in 
developing and applying audit-like tools and sustainability indicators is a 
similar important element in this development (Høyer and Aall, 1997).          

In relation to other forms of environmental control and monitoring, auditing 
introduces the issue of responsibility. Brunsson (1990) points out that 
auditing has less to do with control in a traditional sense, and more to do 
with the allocation of responsibility. This type of accountability asked for in 
an audit can further be linked to the transition from an effect- to a cause-
oriented environment policy. In the World Commission report “Our 
Common Future“ two main approaches to environmental policy are 
outlined. The former is characterised as the “standard programme“, 
reflecting an attitude to environmental policy, legislation and institutions 
with the main emphasis on environmental effects. The latter reflects an 
attitude focusing on the practice causing these effects (WCED 1987, p. 
223). The World Commission underlines the fact that it is the former which 
has prevailed until now, whereas it is the latter which must be included in 
the work for a sustainable development. Eco-auditing is meant to form the 
basis for carrying out corrective actions, which presupposes an assessment 
of the cause of the discrepancy between expectation and status. There is, of 
course, a limitation when such assessments are conducted within the 
framework of a municipal environmental policy, and consequently it will 
focus on what the municipality is doing and can do. The real causes of 
environmental problems will frequently be interwoven and are unlikely to 
be solved by one party alone. Often supranational and international factors 
(EU regulations, GATT, and so on) are the main obstacles hindering local 

 175



initiatives for a sustainable development (Aall et al., 1998). This is an 
institutional and fundamental problem that a municipality hardly can handle 
on its own. On the other hand, eco-auditing might give weight to questions 
linked to restrictions in formal municipal power. In our project we have 
many examples of this, most clearly visible in the case of Bømlo, referred to 
above. 

The “eco-audit society” 

In his critical analysis of what he refers to as “The Audit Society”, Power 
(1993, p. 19) concludes somewhat pessimistically with reference to Ullrich 
Beck (1992), that eco-auditing is part of the new “cosmetics of risk”. 
According to Power, newly perceived difficulties and environmental 
dangers like the climate effect, acid rain etc can be ritually purified and 
reconciled to existing managerial and economic practice through the 
techniques of eco-auditing. Power further states that eco-auditing is 
conservative, not in the sense of a conspiracy of vested interest, but in the 
sense of a knowledge system which filters and appropriates environmental 
disturbance under the norm of audibility. Underlying this criticism is the 
understanding of auditing as purely an administrative instrument, in the 
sense that the use of auditing is a “closed” process without any public 
insight, with the sole purpose of checking whether the administration 
complies obediently with legislation and regulations. The most important 
point seems to be that audits take place, not the outcome of the audits.  

The criticism of Power (1993) and others apply however only to the 
management perspective of eco-auditing; whereby status and outcome of 
ongoing political and administrative processes are assessed (cf. figure 3). 
Eco-auditing as a label for assessing also the state of the environment adds 
to a perspective of what we can denote as environmental realism, 
challenging the idea of environmental problems as merely a social 
construction. The basic idea is that environmental problems materialise both 
as human activities negative to the environment and as a certain state of the 
environment (Høyer, 1993). In principle we may rank the different 
understandings of environmental problems along a cause-effect axis. In the 
one end are the underlying causes and in the other end the manifest effects 
in nature. This dichotomy is reflected in the distinction made by the World 
Commission between a cause- and an effect-oriented environmental policy. 
The point here is that we need both perspectives: the “traditional” effect-
oriented perspective, as well as the “new” cause-oriented perspective 
offered by management techniques like auditing. We might denote the 
combination of these two perspectives as the Eco Audit Society, including 
all three of the scientific approaches to eco-auditing presented in the first 
part of my article (the ecological, the managerial and the technological 
approach). Based on the audit criteria, eco-auditing then will seek to find 
five types of data (see figure 3): On (1) action, (2) result, (3) organisational 
matters, (4) environmental impacts, and (5) environmental effects. Whereas 
auditing within other sectors than environment, according to Flint (1988) 
and Power (1993), is about using an independent party (the auditor) to 
ensure a state of confidence between two or more parties, eco-auditing may 
be looked upon as a technique with the additional purpose of ensuring that 
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human activities do not disregard the limitations imposed upon us by the 
consideration of maintaining the ecosystem. 

EnvironmentMunicipal organisation

Audit
criteria

State

Audit
report

Remedial
action

Goals Action Results Impact Effect

5. data1 data 2. data 3. data 4. data

 

Figure 3 Data sources for an Eco-audit and interaction between the 
municipal organisation, the environment, and the auditing process 
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Article 4: Direction Analysis: an Example of 
Municipal Sustainability Assessment in 
Norway9 

Summary 

Three local and regional authorities have participated in developing and 
testing a scheme for direction analysis.  The project was financed by The 
Norwegian Association of Local and Regional Authorities (NALRA). The 
background for the project is a report from 1993 by the NALRA committee 
on environmental issues, recommending the use of direction analysis to 
elucidate the contents of the goal for a sustainable development. The 
suggested model for direction analysis is based on a sustainability indicator 
system. But rather than developing a universal indicator list, we have 
developed a framework for locally adapted sustainability indicators. A key 
element in the model is a suggested list of general municipal sustainability 
topics. The suggested topics form the basis for each local or regional 
authority to “translate” into local or regional sustainability goals, which, in 
the final instance will provide the basis for picking out sustainability 
indicators in every single case of analysis. The following nine municipal 
sustainability topics form the basis for the model: (1) The satisfaction of 
basic needs, (2) ecological sustainability, (3) the intrinsic value of nature, 
(4) the precautionary principle, (5) long-term planning, (6-7) equitable 
distribution of benefits and burdens globally, and over time, (8) cause-
oriented environmental policy, and (9) increase emphasis on the 
participatory principle. 

Introduction 

Two local authorities (Ålesund with 40,000 inhabitants and Stavanger with 
100,000 inhabitants) and one county (the most populous county in Norway -
Akershus - with 420,000 inhabitants) have participated in developing and 
testing a scheme for direction analysis during the period 1995-97 (Aall 
1998). The project called ‘Direction Analysis in Municipal Planning and 
Policymaking was financed by The Norwegian Association of Local and 
Regional Authorities (NALRA). 

The term ‘direction analysis originates from Sweden. In 1991, the Swedish 
Association of Local Authorities presented eight questions that were meant 
to determine whether a plan would contribute in a ‘negative or ‘positive 
direction with respect to sustainability (Månson 1992:15-17, Grundelius 
1995):  

1. Is energy consumption reduced? 

                                                 
9 Published in: Devuyst, D., Hens, L. and De Lannoy, W. (ed) (2001): How Green is the 
City? Sustainability Assessment at the Local Level. New York: Columbia University Press 
(in press). 
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2. Do we change to using renewable energy?  

3. Is nature’s capacity for building up resources increased? 

4. Does biological diversity increase? 

5. Do we create closed recycling circles?  

6. Do we keep within the limits of what nature and human beings can 
tolerate? 

7. Do we solve problems in a holistic perspective in such a way that we do 
not create new problems? 

8. Do we take the precautionary principle into account? 

If all questions are answered by “yes”, the subject matter to be assessed is 
supposed not to be in conflict with the goal of sustainable development 
(Delin and Grundelius 1998). A number of Swedish municipalities have 
since 1991 in different ways taken use of direction analysis. However, as 
Delin and Grundelius (1998) points out, the questionnaire seemed 
successful in triggering a general political debate on the issue of 
sustainability, whereas the problem of delivering remedial action still 
remained. Little concrete in changing the actual development in a more 
sustainable direction seemed to come out of such general debates. The 
Swedish approach to solving this problem have been to introduce exergy 
calculations as a way of making direction analysis more concrete 
demonstrating differences in energy efficiency between different options of 
actions (Wall 1977, Delin and Grundelius 1998). The Norwegian approach 
to be presented in this article is somewhat less “arithmomorphic” – to use a 
phrase from the famous “entropy-economist” Nicholas Georgescu-Roegen 
(1971). In stead we have chosen an approach more similar to Strategic 
Environmental Assessments. 

In 1993, NALRA appointed a committee on environmental issues. The 
report from the committee recommends contributing to the development of 
a methodology for direction analysis (NALRA 1993). Much has been 
expected of the direction analysis project, on the part of the initiators as well 
as interested municipalities, and the Norwegian Ministry of the 
Environment (MoE). On several occasions, direction analysis has been 
stressed by NALRA as an important tool in the follow-up of the World 
Commission report and Agenda 21. It has also been referred to as one of 
five main areas in the MoE’s strategy for supporting Local Agenda 21 (MoE 
1997b). 

We can identify six central guidelines for the development of a workable 
method for direction analysis: (1) sustainability orientation, (2) strategic 
orientation, (3) impact-assessment orientation, (4) key-topic orientation, (5) 
long-term perspective, and (6) precautionary-principle orientation (NALRA 
1993, Aall 1998). The report from the NALRA ad hoc committee explicitly 
expresses that direction analysis must be linked to the goal of sustainable 
development. Furthermore, it is presumed that direction analysis is to be 
applied to plans and programmes, not to clearly defined projects. However, 
direction analyses also differ from the popular understanding of strategic 
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environmental impact assessments. They do not comprise all types of 
environmental consequences, but are limited to a few key topics central to 
the goal of sustainable development. The report from the ad hoc committee 
also underlines a multiple generation time perspective. Besides, direction 
analysis is to a higher extent oriented towards revealing uncertainty of 
possible substantial and/or irreversible environmental consequences, thereby 
linking direction analysis to the precautionary principle. 

Sustainability topics and indicators for local and regional 
authorities 

Sustainability indicators 

In developing a more concrete and specified methodology for direction 
analysis we decided to take advantage of the growing number of 
sustainability indicator initiatives. The purpose of sustainability indicators is 
both to measure important features of a sustainable development and to act 
as a catalyst in promoting the same sustainable development. A survey of 
the international literature on the topic of environment and sustainability 
indicators shows however that the greater part of the literature is concerned 
with the design of indicator systems, and to a lesser extent with experiences 
in putting them to practical use (MacGillivray and Zadek 1995, Høyer and 
Aall 1997).  

Until recently, environment and sustainability indicators have been 
developed mostly for use at an international or national level. In the wake of 
the Rio convention and the call for Local Agenda 21, local authorities in a 
number of countries have, however, shown a growing interest in 
sustainability indicators.  In addition, the most prominent attempts to 
develop and actually adopt sustainability indicators are currently being 
found at the local level (MacGillivray and Zadek 1995, MacGillivray 1997, 
Høyer and Aall 1997). The development and test of a scheme for direction 
analysis in Norway seems to fit well in this picture as well.   

In order to impart information and in the next instance have a function in a 
decision-making context, it is therefor not sufficient for indicators to be 
accurate; information must also lead to what we might call resonance for 
the intended target group. The target group must understand the information 
and become motivated to act on the basis of this information. Several 
authors advocate public participation in designing sustainability indicators, 
in this way partly replacing the more expert-based indicator models.  Thus, 
we can distinguish between ‘cold expert-based and ‘warm participation-
oriented indicator systems (MacGillivray and Zadek 1995).  

The universality of sustainable development 

The question of participation in determining sustainability indicators 
introduces the issue of universality.  Sustainable development is concerned 
with a number of general norms.  Introducing the local level in designing 
sustainability indicators is in itself no guarantee that the result will accord 
with sustainability norms; it might even have the contrary effect.  We are 
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concerned with norms of a global, long-term and distributional character, 
remote from the ordinary local understanding of problems.  In a practical 
context, the challenge therefore is to arrive at indicators, which are ‘just the 
right temperature, so that they have local resonance through their ‘warmth 
and at the same time are sufficiently in accordance with the goal of 
sustainable development. In the direction analysis project we have 
attempted to take this into consideration. Instead of developing a universal 
indicator list, we have developed a framework for local adaptation of 
sustainability indicators. A key element in our model is a deduction of a 
number of universal norms, which in turn forms the basis for deducing 
general municipal sustainability topics. In the next instance these must form 
the basis for a local or regional “translation” in the form of adopting 
sustainability goals which, in the final instance, provide the concrete basis 
for picking out sustainability indicators in every single case of a direction 
analysis. 

Universal norms

1. The satisfaction of
basic needs

2. Ecological
sustainability

3. Nature’s
intrinsic

value

4. Pre-
cationary
principle

5. Long-term
perspective

6.-7. Equitable
distribution of

goods and
burdens

8. Cause-
oriented
environ-

mental policy

9. Public
participation

Sektor:Sector: Local and regional
authorithies

Sustainability topic 1
Sustainability topic 2
…..
…..

The goal of
sustainable

development

The Municipality of XXX

Sustainability goal 1
Sustainability goal 2
…..
…..

Direction Analysis of XXX

Sustainability indicator 1
Sustainability indicator 2
…..
…..

Sustainability idicators

Sustainability topics

Sustainability goals

 

Figure 2 Structure for the proposed sustainability indicator model 

The starting point for our sustainable indicator framework model is the goal 
of sustainable development as outlined by the World Commission and 
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Agenda 21. Whereas the concept sustainable - with its origin in ecology - 
has a quite clear-cut sense, the concept of development is far more vague 
and implies much more serious scientific and political disputes over its 
exact meaning (Høyer 1997). The World Commission (1987) explicitly 
states that development is most important and that man comes first (WCED 
1987).  At the same time, the World Commission points out that the 
minimum requirement for a sustainable development is that the natural 
systems sustaining life on earth are not endangered. Several authors have 
argued that we have to consider the requirement for sustainability as a 
restriction on the goal of development (Lafferty and Langhelle 1999, Høyer 
1997). Crucial questions in determining policies for a sustainable 
development will then be (Høyer and Aall 1997): 

 Which needs are basic and which are not? 

 How many people should have their basic needs met? 

 What resource quantities exist and what quantities can the environment 
tolerate in terms of exploitation? 

 What emission quantities are tolerable to the environment? 

 How many generations should be taken into consideration in planning? 

 To what extent can social reorganisation and technological development 
influence the size of the population and the satisfaction of present and 
future needs, given the restrictions in the supply of resources and in the 
capacity for deposits? 

The requirement of satisfying basic needs – with emphasis on the needs of 
the poor part the world - represents the core of the development part of the 
concept of sustainable development. Together with ecological sustainability 
it constitutes a necessary precondition. The other characteristics have little 
meaning unless these two preconditions are fulfilled. Still there is a 
significant difference between the development goal and the goal of 
ecological sustainability. Maintaining ecological sustainability is a 
negatively limiting obligation. It is a question of restricting the extent of 
human-made encroachments in nature in order to maintain the necessary 
ecological sustainability. It is not a primary objective to develop maximum 
ecological sustainability at the expense of satisfying basic needs. As to the 
development part, however, it is a question of a positively developing 
obligation. A large part of the world’s population does not get its basic 
needs satisfied at present. These people must be given priority, even if it 
implies a reduction of biological diversity. At the same time, the total 
population figures are too high, and measures must be implemented to 
reduce the population figures if ecological sustainability is to be maintained 
at a long range. The World Commission report emphasises that a standard of 
living beyond the necessary minimum to satisfy basic needs is only 
sustainable if all consumption standards – at present and in the future – are 
established in line with what is sustainable at long range. 

The concept of sustainability has its origin in ecological science. It was 
developed to express the conditions that must be present for the ecosystems 
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to sustain themselves in a long-term perspective. In the World Commission 
report there are several strong references to the necessity of ecological 
sustainability. This implies a requirement of sustaining biological diversity. 
Biological diversity must be maintained as a necessary – but not sufficient –
condition for sustainable development. A further corroboration of this is 
found in the Rio Convention on biological diversity. According to the 
Convention, biological diversity is defined as the variability among living 
organisms within the species, at the species level as well as at ecosystem 
level. 

In its most elementary form, an understanding of natures intrinsic value 
implies that biological diversity must be attributed a value in itself, 
independent of the instrumental value for humankind. The fact that the 
earth’s biological diversity must be protected for its own sake was initially 
stated in an international political context in the UN Natural Protection 
Charter from 1982 (Næss 1992). The initiative to the charter was taken by a 
number of poor countries. The UN General Assembly passed it by a 
majority of 111 to 1. The United States cast the single vote. This view has 
been restated in the World Commission report (WCED 1987: 51): 
“Protection of the environment is not only a development goal. It is also a 
moral obligation to other living things and for future generations.” 

In the report “The Precautionary principle: between research and politics” 
made by the National research-ethical committee for natural science and 
technology (Norway), it is argued that the precautionary principle is the 
most important component in the sustainability goal (Kraft and Storvik 
1997:6). This principle was first defined within the framework of the UN 
Commission of Sustainable Development (UNCSD), in 1990 at an 
international conference in Bergen as part of the preparations to the Rio 
conference in 1992 (MoE 1990). The principle is incorporated in many 
international environmental treaties, and is also incorporated as an important 
principle in Norwegian environmental policy (MoE 1997a):  

‘In those cases where there is a danger of irreversible environmental 
consequences, the lack of full scientific proof should not be an 
argument for failing to implement actions and measures which reduce 
the environmental problems‘. 

The precautionary principle is subjected to various interpretations. There are 
mainly two circumstances that seem to create confusion: the elements of 
prevention and uncertainty. Both theoretically and in its practical 
implications, the precautionary principle is a principle of preventive 
environmental policy. Prevention implies that damages are kept from 
happening, instead of being repaired retroactively. This does not mean that 
all forms of preventive environmental policy and standards are at the same 
time precautionary. However, a standard or a measure implemented on the 
basis of the precautionary principle can never be non-preventive. If the 
precautionary principle is interpreted as a general preventive environmental 
principle only, it might be used in so many different contexts that it might 
eventually lose its political impact (Cameron and Wade-Gery 1992). 
Uncertainty is the basic dimension of the precautionary principle. A lack of 
full scientific certainty must not be used as a reason for postponing 
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measures to avoid environmental degradation. The existence of such a 
reasonable doubt is a sufficient basis for the implementation of preventive 
or regulative measures regarding the environmental issues the principle is 
applicable to. Furthermore, there also has to be the risk of substantial or 
irreversible environmental damage. The precautionary principle is not 
applicable when it is certain that environmental damages will occur. Neither 
is it applicable when the damages are likely to occur, and there is 
uncertainty with regard to more serious environmental damages. In such 
cases, decisions must be taken on another basis, e.g. related to standards 
established as a part of preventive environmental politics. Cost-benefit 
analyses may be one of several instruments in such a context.  

Sustainable development presupposes a multiple generation perspective. 
This is a pervasive theme in the World Commission report and relates to 
both the sustainability and the development parts of the concept. The theme 
has been very much to the fore in the economic considerations of the 
consequences that can be drawn from sustainable development in terms of 
criteria for the exploitation of natural resources. Sustainable development 
gives no acceptance for neo-classical economic ideas of complete 
substitutability between human-made capital and natural capital. On the 
contrary, the sustainability goal presupposes a reduction of the total 
consumption of non-renewable energy and material resources. 
Consequently, the earth’s natural capital is seen as a finite quantity and its 
use must be spread out over time in order to benefit as many generations of 
people as possible. This introduces the question of long-term perspective. 
The demand for long-term perspective also implies an obligation to 
emphasise future environmental impacts at least as much as the present 
ones. 

The issue of an equitable distribution of goods and burdens globally and 
over time are closely linked to the question of what is included in the notion 
of basic needs. The World Commission emphasises that basic needs must be 
satisfied throughout the world and for all future generations. The UN 
conventions are of some help to us in concretising such an ethical 
consideration. This is particularly true with the World Declaration on 
Human Rights from 1948 and the UN International Convention on Human 
Rights from 1966. The Human Rights convention suggests minimum 
requirements for a ”good” life by stating that every human being has the 
right to work, to fair and good working conditions, to social security, to a 
satisfactory standard of living for himself and his family, adequate food, 
clothing and housing, a highest obtainable health condition both in physical 
and mental terms, the right to an education, and the right to participate in the 
cultural activity. The application of such norms requires further 
specification. This has been carried out by UN organisations such as the 
Food and Agriculture Organisation (FAO) with its nourishment standards 
when it comes to physiological minimum requirements per person to satisfy 
the need for calories, proteins, vitamins, certain mineral substances, and so 
on. Similarly, there is a good reason for maintaining the principle of an 
equitable distribution of burdens. At present environmental burdens are not 
equally distributed. The consequences are more serious in some parts of the 
world than in others. A case in point is the greenhouse effect. Similarly, 
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future generations will be harder hit than the present one. This implies that 
the remedial actions must take into account the situation for the least 
favoured members of the global society, now and in the future. 

The World Commission report outlines two major approaches to 
environmental policy (WCED 1987: 223). The former is characterised as the 
”standard programme”, reflecting an attitude to environmental policy, acts, 
and institutions with the main emphasis on environmental effects. The latter 
reflects an attitude focusing on the practice causing these effects. The World 
Commission thus distinguishes between an effect-oriented and cause-
oriented environmental policy. The Commission emphasises that it is the 
former that has prevailed so far, whereas it is the latter that must be included 
in an environmental policy for sustainable development. On the one hand, 
we have so-called ”end of pipe” solutions, in which attempts are made to 
reduce the problems after they have emerged. Various types of technologies 
for cleansing can exemplify such solutions. On the other hand, we have 
source-oriented solutions. This requires control and management of what 
goes in, that is, the processes causing the environmental problems.  

The World Commission report contains references to public and popular 
participation, but the main emphasis is placed on national and inter-
governmental initiatives through international organisations. During the 
1992 Rio Conference much emphasis was placed on stimulating various 
types of participation. The municipalities are given a decisive role in taking 
initiatives to arrive at an agreement as to what constitutes the challenges 
locally in the work towards a sustainable development, as well as to 
distribute the responsibility among important players locally and regionally. 
This is a role that in many contexts goes beyond the formal role local and 
regional authorities in most western countries today are assigned through 
legislation and directives.   

A suggested model for direction analysis 

Direction analysis can be defined in the following way (Aall 1998): 

‘A formalised, systematic process for analysing the direction of 
development in policy, programmes or plans related to operational 
goals for a sustainable development, the preparation of a written 
report of the findings, and using the findings in a publicly transparent 
decision-making process‘. 

On the basis of universal norms discussed above and experiences from the 
Direction analysis project, a suggestion of 15 municipal sustainability topics 
has been put forward (see table 1). The topics indicates in a Norwegian 
context a balance between what is practically “possible” and scientifically 
“necessary” in order to assess the “direction” of a suggested plan or policy 
programme. The model presupposes that every single municipality must 
relate its own environmental policy to the suggested sustainability topics, 
asking itself the question “have we decided on sustainability goals for each 
of the suggested sustainability topics”. If the answer is “no” to any of the 
topics, the municipality must first decide on goals within the relevant topics 
before the direction analysis method can be employed. When the 
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municipality then has “translated” the sustainability topics by adopting 
sustainability goals for all the topics, then the foundation is laid for 
developing specific sustainability indicators. The choice of indicators is to 
be made in each individual case whenever there is a need for a direction 
analysis. Consequently, the concrete situation will lead to the fact that 
selections of sustainability indicators may vary significantly in each case of 
direction analysis, but the specific framework in the form of municipal 
sustainability goals will remain firm for each municipality. Further more, 
the specific framework for direction analysis may vary between the 
municipalities, whereas the general framework in the form of municipal 
sustainability topics will allow a common methodological platform. 

Table 2 Proposal of municipal sustainability topics in a Norwegian context 
(Høyer and Aall 1997) 

(I) Policy principles: 
1. The precautionary principle 
2. Equitable distribution within present generations 
3. Equitable distribution between present and future generations 
II Policy content: 
4. Protection of biological diversity 
5. Reduction of energy consumption 
6. Reduction of harmful emissions in the atmosphere 
7. Reduced consumption of material resources 
8. Reduction of total mobility 
9. Emissions to local recipients within natures own tolerance level 
10. Sustainable exploitation of natural resources 
11. Man-made changes of the environment must not harm our health 
III Policy processes: 
12. Popular participation 
13. Making all sectors accountable 
14. International commitment 
15. Working to change peoples attitudes 

We distinguish between the objective and basis of analysis. The objective of 
analysis may be a plan, a large project or a general outline of a specific 
policy. However, before a local or regional authority can adopt the use of 
direction analysis, existing statements on environmental goals have to be 
assessed in relation to the suggested sustainability topics thereby processing 
the basis of analysis. We will suggest the following procedure: (1) Examine 
existing municipal environmental goals and structure these according to the 
suggested sustainability topics. (2) Find the essence of the existing 
environmental goals within each sustainability topic and pinpoint preferably 
one or at most three key goals for each topic. (3) In the cases in which one 
or more sustainability topics are poorly covered by existing environmental 
goals, one out of three alternative steps may be taken: (a) Indicate in the 
analysis basis that no political basis exists for assessing the sustainability 
topic in question. (b) Determine key goals exclusively for use in direction 
analysis and with no managerial function. (b) Await a political decision on 
the environmental policy with respect to the sustainability topic in question. 
(4) Finally one should propose the analysis basis for political sanction in the 
appropriate body. 

The ambition is to assign a strategic function to direction analysis. 
Therefore, it is important to justify the use of direction analysis, e.g. in the 
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general municipal master plan, and to formulate unambiguous directives for 
the adoption of direction analysis. The directives should encompass the 
following: (1) Allocating the administrative and political responsibility for 
conducting the direction analysis; (2) developing interception criteria 
specifying when direction analyses should be made; and (3) describing 
follow-up procedures, i.e. how the results from the direction analysis should 
be used. Interception criteria may relate to the size of the initiative (e.g. 
investment bounds), character (for example type of plan) and possible 
degree of conflict.  

We can further distinguish between two main agents in a direction analysis: 
(1) Responsible authority, being the institution with authority to request, 
alternatively sanction, a direction analysis (e.g. the environmental 
committee). (2) Responsible operator, being the institution to be audited in 
the direction analysis. The municipality may choose if the responsible 
authority or operator should actually carry out the direction analysis; it may 
also be done in co-operation between the two. The responsible operator may 
be required to specify explicitly in the ultimate presentation how he has 
decided to relate to the conclusions and possible suggestions for 
improvements in the direction analysis report. 

When a decision has been made to carry out a direction analysis on a 
concrete object, the actual analysis will comprise the following elements: 
(1) Precise statement of the purpose of the analysis; (2) choice of indicators; 
(3) data acquisition; (4) determination of development direction; and (5) 
assessment of possible improvement actions.  

We will recommend that municipalities watch the following aspects 
carefully in the choice of indicators: The number of indicators should be 
small; if possible, there should not be more than one indicator per key goal. 
The indicators should as far as possible be quantifiable. The data should be 
easily available. The indicators should be easily understandable. Further, we 
can distinguish between three types of indicators: (1) State of the 
environment: the development over a given period of time and up until the 
present situation, e.g. development in energy use for transportation. (2) 
Short-term plan effect: alterations as a result of the actual plan, for instance 
re-allocation of a specific area in a land use plan. (3) Long-term 
implementation effect: alterations as a result of implementing the plan, e.g. 
increased transport as a result of developing a new motorway. Indicators 
describing status and short-term plan effects are quantifiable in most cases, 
whereas long-term effects of implementing plans often are more difficult to 
determine. In many cases, we then either have to be content with an estimate 
of the size of the indicator, or recommend a surveillance programme in 
order to determine the value after the plan in question has been passed and 
implementation attempted. 

Calculations and conclusions will be at two levels: individually for each 
sustainability topic and collectively for all topics. In addition to determining 
development direction, it is important to include suggestions for 
improvement, i.e. for possibly correcting the direction. Three different 
categories for improvement actions exist: (1) General improvement actions 
not specifically related to the analysis object. This may for instance imply 
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suggestions for altering existing planning procedures. (2) Suggestions for 
altering the contents of the analysis object (i.e. the plan). This might imply 
smaller or larger adjustments, and in extreme cases recommending not to 
pass the plan. (3) Suggestions for follow-up actions, normally actions to 
check whether the goals and intentions of the plan are actually reached. 

Table 3 A suggested template for the direction analysis report  

1 Conclusion 
2 Background 
 2.1 Justification 
 2.2 Procedure 
 2.3 Organisation of implementation 
 2.4 Priorities for sustainability topics and key goals 
 2.5 Choice of indicators for the various sustainability topics 
3 Acquisition and computation of data 
4 Analysis 
Appendix: Analysis basis 

A direction analysis report may consist of four major chapters (see table 2). 
In the conclusion, it is important to state clearly the relationship between 
sustainability topics, sustainability goals, choice and quantification of 
indicators, determining development direction and possible suggestions for 
improvement actions. Justification should refer to the formal justification of 
the direction analysis, for instance the municipal master plan or similar. 
Procedure should refer to a concrete resolution to carry out the direction 
analysis or to how interception criteria have been satisfied if this is 
specified. The formal procedure for the direction analysis from commission 
to follow-up should be described, as should the integration of the analysis 
into the process related to the analysis object. Under the heading 
Organisation of implementation, the bodies responsible for implementing 
and sanctioning the direction analysis should be described. Before the 
presentation of the results of the direction analysis, the priorities given to 
sustainability topics, sustainability goals and choice of indicators should be 
discussed. The inclusion of the entire analysis basis as an appendix to the 
report might also be appropriate. The chapter Acquisition and computation 
of data should discuss how the data have been collected and how the 
indicator value has been estimated for each sustainability topic and for each 
indicator. The analysis chapter should explain the reasoning behind the 
determination of development direction for each sustainability topic and for 
all of them put together. Further, suggestions for improvement actions must 
be given, if any. 

The use of direction analysis in practice 

The Norwegian context 

Norway is divided into 18 county units and 435 municipal units. The county 
and the municipality both have their separate elected councils.  The 
counties, and particularly the municipalities, vary considerably with regard 
to population and geographic extent. The average municipal size is about 
9,900 inhabitants, with one-third of the municipalities having fewer than 
3,000 inhabitants. The municipalities and counties are negatively restricted 
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in their activities, i.e. they may take on any function that the law does not 
forbid them to carry out, or that has not been specifically delegated to other 
institutions. At the same time, however, the municipalities are subject to 
general legislation and rules of law, unless a special exception has been 
made. The revenue base consists of several elements - the most important of 
which are taxes on capital gains and income, property taxes, and municipal 
fees. In addition, the State provides direct transfers of funds to 
municipalities and counties through a system of allocations put into effect in 
1986.  

In 1989, provisions concerning environment impact assessments (EIA) were 
incorporated in the Planning and Building Act. However, these provisions 
apply only to a small extent to the municipalities because municipal plans 
seldom trigger demands for EIA. In other cases – that is, whenever private 
and public developers trigger demands for impact assessments – the 
municipalities are only involved to the extent that the development plans 
require municipal approval after the impact assessment has been carried out. 
General provisions for strategic environmental assessments (SEA) have not 
been established in Norway beyond SEA limited to hydroelectric 
development. 

Since the late 1980s and early 1990s there has been a major shift towards 
decentralisation in Norwegian environmental policy.  Many new 
environmental issues are located to the local level, and the municipalities 
are in general given a more important role in Norwegian environmental 
policy. In 1988, the MoE and NALRA initiated the very important reform 
Environment in the Municipalities (EIM) through a joint programme 
involving 91 out of 435 municipalities. The EIM-reform implied 
government funds for the appointment of an environmental officer in each 
municipality. The reform had three superior goals (MoE 1991): (1) Establish 
a municipal environment organisation, (2) strengthen municipal 
environmental planning, and (3) lay the foundation for delegating more 
environment tasks to the municipalities. By 1996 nearly 90 percent of the 
municipalities had employed an environmental officer, whereas 13 out of 19 
counties had employed an environmental officer without support from 
government funds. 71 percent of the municipalities have made a resolution 
or assert that environmental planning has been started. Since 1993, the 
percentage of municipalities with adopted action plans has more than 
doubled, from 20 to 42. Moreover, 40 percent of the action plans are 
formally based on the Local Planning Act (Lafferty et al., 1998). 

The actual test of direction analysis 

Direction analysis was tried out in two municipalities and one county on 
three different planning processes, and with different starting-points for 
establishing the basis of analysis (see table 3). The Ålesund project was not 
concluded because of insufficient funds in the municipality. The projects in 
the City of Stavanger and the County of Akershus are thematically relatively 
similar, but Stavanger has to a larger degree followed the recommended set-
up for carrying out the direction analysis. For reasons of space, I have 
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therefore concentrated on the project in the City of Stavanger, whereas the 
Akershus project will only be referred to briefly. 

Table 4 Basis and objectives of analysis in the trial of direction analysis 

Municipality Objective of analysis Basis of analysis 
County of 
Akershus  

Land use sub-master plan for the 
region of Romerike 

Objectives from a sub-master plan 
/ Regional Agenda 21  

City of 
Stavanger  

Review of the land-use master plan 15 key goals derived from a sub-
master plan / environmental action 
plan  

Municipality of 
Ålesund  

A thematic sub-master plan on 
green structures 

Objectives from the master plan 

The City of Stavanger: sustainable land use planning? 

Prior to the direction analysis project in Stavanger, the municipality drew up 
a basis of analysis through the formulation of a number of key goals (see 
table 4). The political basis for formulating the key goals was found in the 
municipal Environment Plan. The basis of analysis was presented for 
approval to the committee on environment. 

Tabell 5 Basis of analysis for carrying out project on direction analysis in 
the municipality of Stavanger 

Sustainability topics Key goals 
1. Protection of biological diversity  The municipality shall endeavour to protect and ensure 

maximum biological diversity, including the protection of 
biotops of nationally and locally endangered species 

 Minimise development in agricultural, nature, and 
recreational areas 

2. Ensuring and planning areas for 
recreational activities 

 All inhabitants of Stavanger are to have access to a 
continuous network of hiking trails within 500 m from 
their residences 

3. Protection of cultural monuments and 
cultural environment 

 (not decided) 

4. Reduced consumption of energy  Energy consumption for transport purposes must be 
reduced 

 Energy consumption in municipal buildings must be 
reduced 

 Energy consumption in industry and households must be 
reduced 

5. Reduced harmful emissions to the 
atmosphere 

 Harmful emissions from transport to the atmosphere must 
be reduced 

6. Discharge to local recipients must not 
exceed natures tolerance level 

 Discharge to sea and watercourses must not lead to 
overload of natures own tolerance level  

7. Sustainable harvesting of natural 
resources 

 Harvesting of fish and game must be carried out in such a 
way that maximum biological diversity and stocks are 
preserved 

 Minimise development in agricultural, nature, and 
recreational areas 

8. Reduced consumption of material 
resources 

 The waste volume must be reduced 
 The consumption of material resources for the municipality 

of Stavanger must be reduced 
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9. Human-made changes of the 
environment must not be harmful to our 
health 

 There must be no local health problems connected with air 
and water pollution 

 By 2005, no one in his own residential or recreational area 
must be subjected to noise above current norms and 
guidelines 

10. Popular participation  The population must be actively involved in municipal 
planning and development 

11. Accountability for all sectors  All municipal sectors have an independent responsibility 
for the environment 

 Environmental protection is a superior objective for the 
municipality of Stavanger  

12. International commitment  The municipality is to give its contribution to reducing the 
global environmental problems 

13. Working to change peoples attitudes  The municipality is to organise active information work 
concerning environmental protection, challenges, and 
opportunities 

14. The precautionary principle  The municipality must take long-term considerations (50-
100 years) 

15. Living conditions and quality of life  Stavanger is to be a city safe for everyone and with a stable 
environment and good local service. Conditions should be 
equal regardless of person and residence, and there must 
not be too much accumulation of health and social 
problems 

Mandatory land-use plans must be reviewed every four years. In Stavanger 
the direction analysis was included in the formal consultation round for the 
review of the land-use plan, and it was presented as the statement from the 
municipal environmental committee to the consultation document. Table 5 
shows the choice of sustainability topics and indicators. The municipality 
has distinguished between two types of indicators: (1) Status today and (2) 
effects of the proposals in the land-use plan. The analysis is based 
exclusively on data found in the planning document itself. In other words, 
there has been no specific collection of data in connection with the direction 
analysis, which may be considered a weak point in the test. According to the 
municipality, the reason for this is insufficient working capacity as this was 
a project, and therefore comes as an addition to ordinary duties.  

Tabell 6 Choice of sustainability indicators for direction analysis of the 
land-use plan in the municipality of Stavanger 

Sustainability topics / key 
goals 

Sustainability indicators Status today Effects of the proposals 
in the municipal master 
plan 

Theme 1: Protection of biological diversity 
The municipality is to 
work to ensure and 
conserve maximum 
biological diversity 

 Development of 
areas given 
municipal protection 
status 

 Localities not 
sufficiently surveyed 

New development areas 
situated outside 
landscapes given priority 
in the Environment Plan 

 Sq m built-up area / 
 inhabitant 

 300 m2 300 m2 

 Sq m new regulated 
green areas/new 
residence 

 - 260 m2 

Minimise development in 
agricultural, nature, and 
recreational areas 

 Sq m new regulated 
green areas/new 
residence 

 - 200 m2 

Theme 2: Ensure and plan areas for recreational use 
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 Planned areas / 
ensured areas 

 (1,600/800) hectares The land-use plan follows 
up the goal in the 
Environment Plan 

All inhabitants of 
Stavanger are to have 
access to a continuous 
network of hiking trails 
within 500 m from their 
residence 

 Planned hiking trails 
/ developed hiking 
trails 

 (180/120) km The land-use plan follows 
up objective in the 
Environment Plan 

Theme 4: Reduced energy consumption 
Energy consumption for 
transport purposes must 
be reduced 

 KWh/1000 
inhab./year 

 Private car 
km/person 

 Share public 
transport of all 
travel. 

 Share bicycle rides 
of all travel. 

 Number of electric 
vehicles 

The land-use plan does not cover transport issues – 
No data available 

Theme 5: Reduce  emissions harmful to the atmosphere  
Emissions from transport 
harmful to the 
atmosphere must be 
reduced 

 Number of persons 
exposed to local 
pollution (NO2) and 
dust above 
recommended limits 

 Reduced emissions 
of CO2, NOx, SO2, 
and NM-VOC 

The land-use plan does not cover transport issues – 
No data available 

In the analysis Stavanger concludes that the land-use plan is on the whole in 
accordance with the “key-goals” (cfr. table 4), but adds some minor 
suggestions for adjustments. Furthermore, the suggestion is made that the 
work with land-use planning and transport planning must be integrated to a 
larger extent. It has not been possible to trace any direct effect of the 
direction analysis on the land-use planning process, possible due to the fact 
that the direction analysis was carried out so late in the planning process. 
The fact that this was a project was probably also one reason why the results 
from the test of direction analysis were not given the same weight in the 
decision-making process as an established routine would have done. 
Nevertheless, the municipality has resolved to use direction analysis as one 
of three instruments to ensure the follow-up of the Environment Plan (The 
City of Stavanger 1997): 

‘(it can be used) in cases where plans/initiatives are of an extent 
which would justify more thorough assessments of environmental 
impacts, but where impact assessments according to the Planning and 
Building Act are not mandatory‘. 

In addition to the use of direction analysis, the Environment Plan of 
Stavanger also present the use of environmental auditing and the 
formulation of an annual environment report as instruments to ensure the 
follow-up of the Environment Plan. 

The County of Akershus: pinpointing the unsustainability of air traffic 

In the county of Akershus environmental goals from the recently adopted 
Regional Agenda 21 were used as a basis of analysis for the test of direction 

 193



analysis. Akershus is the first Norwegian County to adopt a plan entitled 
Regional Agenda 21. The plan has been adopted as a county sub-master plan 
pursuant to the Planning and Building Act. The plan seeks to identify the 
regional responsibility for following up the recommendations of Agenda 21, 
and it represents an innovation in a Norwegian context, possibly also in a 
European context (Lafferty 1998).  

Akershus approved – even before the actual test of direction analysis was 
finished - to incorporate the use of direction analyses in their regular 
planning system (The County of Akershus 1998): 

‘(it can be used) to assess future decisions and plans in relation to the 
goals in Regional Agenda 21. Result indicators are worked out to 
follow the development concerning adopted goals in Regional Agenda 
21‘. 

The direction analysis was tested in relation to a county sub-master plan for 
land-use planning in the region of Romerike (the central part of the county 
of Akershus). The need for a special land-use plan for Romerike was 
triggered off by the development of the new national airport Gardermoen. 
The goal of the land-use plan was to allocate business development in a way 
that would save as much “unspoilt” nature and arable land as possible, and 
to strengthen the position of public transportation. The land-use plan 
provides guidelines for mandatory land-use planning in the municipalities  

In Akershus the direction analysis was carried out as part of an informal 
consultation before the plan was subjected to a formal one, making the test 
in Akershus happen at a much earlier stage in the planning process than was 
the case in Stavanger. The direction analysis takes up the following topics: 
(1) Protection of biological diversity, (2) reduction of energy consumption 
and air emissions, (3) sustainable harvesting of natural resources, (4) 
protection of human health, (5) public participation, and (6) efforts in 
changing peoples attitudes in a more environmental friendly direction. The 
analysis comes to the conclusion that the land-use plan lays the ground for 
an unsustainable development, due to the fact that the newly established 
national airport at Gardermoen evidently will lead to a dramatic increase in 
business development in this region. In the direction analysis report the 
county suggests a check-list for the municipalities in their further land-use 
planning, so that they themselves can assess the direction of development in 
their planning processes.  

Conclusions 

Implications of and prerequisites for using direction analysis 

The saying ‘like question, like answer applies to most indicator-based 
analysing tools, including direction analysis. Two critical issues will 
determine whether the utilisation of direction analysis by local and regional 
authorities will make development more sustainable: 

 To what extent local and regional authorities adopt an environmental 
policy that actually accords with the goal of a sustainable development 
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 To what extent recommendations on remedial actions in the direction 
analysis report actually are followed up. 

Even given that the municipalities manage to establish an operational 
analysis basis, there are still some conditions connected with the actual use 
of the tool: 

 Sufficient commitment from the political and administrative leadership 
of the municipality. 

 Sufficient administrative capacity, especially with respect to data 
collecting and the report phases of the direction analysis. 

 Sufficient knowledge both in the administration and among the elected 
representatives with respect to the true content of a sustainability-
oriented environmental policy. 

Given these prerequisites, local and regional authorities can expect in 
various ways effects of adopting the method of direction analysis. Using 
direction analysis may contribute both substantial and instrumental in 
contributing to a sustainable development. The instrumentality of direction 
analysis is “known” from the tradition of SEA, whereas the substantial 
contribution depends on political clarification. The introductory exercise of 
determining the analysis basis based on the suggested sustainability topics 
may lead to an alteration of the current environmental goals in a more 
sustainable direction. Direction analysis is by definition an arena for 
assessing sustainability. Both internal and external processes can be 
assessed in this way. Direction analysis may also form a basis for making 
strategic choices at an early point of decision and hence lead to decisions 
tending in a more sustainable direction. 

Are Norwegian municipalities ready for the sustainability challenge? 

The crucial question, however, is not whether municipalities can take into 
use a specific SEA technique like direction analysis. What matters is the 
political will to give priority to the goal of sustainable development. The 
explicit reference in the NALRA ad hoc report on linking direction analysis 
to the goal of sustainable development implies that the concept of 
sustainable development in some way differs from the traditional concept of 
environmental policy. The Norwegian White Paper no. 58 (1996-97) 
“Environmental Policies for a Sustainable Development” (MoE 1997a), 
states that sustainable development is to become a general principle for 
Norwegian environmental policy. The White Paper further states that the 
concept of sustainability must rest on three equivalent perspectives: (1) The 
ecological, (2) the generation, and (3) the welfare perspective. The 
ecological perspective is concerned with maintaining the ecosystems, 
whereas the generation and welfare perspectives – often referred to as 
“social sustainability” or the “distributional perspective” - are concerned 
with a more equitable distribution of the satisfaction of basic needs between 
and within generations, respectively. Put simply it is the distributional 
perspective the represents the really new and challenging aspect brought 
into environmental policy by the sustainability concept.  
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The White Paper of 1997 assigns a far more central role to local authorities 
with respect to achieving sustainable development than do the two previous 
White Papers on the World Commission's report (MoE 1989) and Agenda 
21 (MoE 1992). It is, however, not evident what perspectives the 
Government supposes local authorities should use as a basis in achieving the 
goal of sustainable development. Already in the introduction of the recent 
White Paper, an important reservation is made where it states that the 
Government will only ‘... clarify and further develop the ecological 
perspective (MoE 1997a:1). A report made by the previous director of the 
Norwegian Pollution Prevention Agency on how Norwegian authorities 
should address the issue of sustainable consumption and production gives 
the grounds for such a reservation (Rensvik 1996:1): 

‘I have deliberately avoided any discussions about distributional 
questions. Although they are important, they are politically 
controversial and extremely complex‘.  

The most important political challenge which local and regional authorities 
will have to face in their efforts to develop Local Agenda 21 strategies, or to 
gain full advantage of sustainability oriented tools like direction analysis, is 
what the consequences will be of introducing the distributional perspective 
into local environmental policy. This specially relates to what the White 
Paper no. 58 (1996-97) denotes as the welfare perspective on sustainable 
development (MoE 1997a). Emphasising the welfare and generation 
perspective on sustainable development will yield two kinds of effects on 
municipal environmental policy: New areas of politics related explicitly to 
distributional issues are brought into the agenda of environmental policy. 
Furthermore, and probably more controversial, emphasising distributional 
considerations will in many cases intensify the political ambitiousness 
within environmental policy. The recommendations in the World 
Commission report of a 50 percent reduction of the energy consumption can 
only be understood on such a basis (WCED 1987: 130-131):  

‘(the low-energy scenario) stipulates a 50 percent reduction in energy 
use per capita in industrialised countries, and a 30 percent increase in 
developed countries. (This will) require enormous structural 
changes…and it is not likely that more than a few countries will reach 
this goal in the next say 40 years….The Commission (still) believes 
there are no other realistic alternatives for the 21. century‘. 

The discrepancy between such recommendations and the current 
environmental policy in Norway is actually dramatic. In the course of 1998, 
Norway has resolved a goal of curbing the growth in – and in the long run 
stabilising - energy consumption (MoE 1997). Consequently, it is far from 
dramatic to maintain that so far, the distributional aspect of sustainable 
development has not been prominent in Norwegian environmental policy – 
as well as in most, if not all industrialised countries.  

The split message in the White Paper no 58 (1996-97) that the distributional 
perspective represents something new, at the same time as the report 
reserves itself against adopting this new aspect in national environmental 
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policy, obviously gives grounds for asking the question: Which perspectives 
are local and regional authorities supposed to adopt, a limited ecological 
perspective or an extended distribution perspective as well? The Regional 
Agenda 21 plan submitted by the county of Akershus shows that at any rate 
some local and regional authorities have recognised that this is precisely 
where the challenge lies. In the same way as the government does, the 
county admits that it only relates to the ecological perspective of 
sustainability. In contrast to the government, however, the county also hints 
at the consequences of an extended perspective in which the challenges in 
Agenda 21 are taken in earnest. In a case document to the final treatment of 
the Regional Agenda 21-plan in the county executive committee, the chief 
county executive officer describes this challenge in the following way (The 
County of Akershus, case 2/97):  

‘... the starting-point for the planning process was a resolution to 
draw up a county plan for environmental policy. The ... focusing of 
Agenda 21, not only on an ecological, but also on a social and 
economic sustainable development has thus not been sufficiently 
considered. This implies, for example, that the environmental 
problems to a very small extent have been discussed in relation to the 
issue of global distribution. Besides, the issue of distribution in our 
own society, as a consequence of the implementation of policy 
measures suggested in the plan, has not been taken up for debate. The 
latter problem is particularly relevant in relation to the use of 
economic policy measures such as taxes on environmentally harmful 
consumption‘. 

It might be hard to get acceptance for a local and regional ‘counter-cyclical 
policy, and such a strategy may easily become a bitter price to pay both 
politically and economically. Even if from an environmental-political point 
of view it might be desirable for ‘local and ‘regional Norway to go for a 
radical sustainability strategy, it is reasonable to believe that we end up with 
a more realistic ‘main stream strategy. Another possibility is that we in 
some contexts can visualise differences between a radical local or regional 
environment policy, and a sober assessment of what can be carried out 
practically, as shown in the example of direction analysis from the county of 
Akershus. 

One of the more important recommendations given by the Direction 
Analysis Project is that NALRA should take an attitude towards the national 
political aspects of adopting direction analysis. The project suggests that 
NALRA should take a stand as to what sustainability topics should be used 
as a reference point for local and regional authorities in a direction analysis. 
If not, the method might easily lose a legitimate common methodological 
justification, which will probably be crucial to the credibility of the method. 
So far, one year after the close of the project, nothing has been done on the 
part of NALRA, and no local or regional authorities other than Stavanger 
and Akershus have started using direction analysis.  
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Article 5: Municipal Environmental Policy in 
Norway: from “Main Stream” Policy to “Real” 
Agenda 21?10 

Abstract 

The Brundtland report and Agenda 21 focus on the global environment and 
development problems. Though Norway is usually considered a “pioneer” 
with respect to sustainable development, analyses have shown that this has 
not been the case with respect to Local Agenda 21. Still, Norwegian 
municipalities have strengthened their institutional capacity on 
environmental policy, and thereby strengthened their ability to follow up the 
recommendations in Agenda 21. Through the high profile government-
financed reform “Environment in the Municipalities”, which ran from 1988 
to 1996, a great majority of the municipalities have employed their own 
environmental officers, and environmental considerations have gradually 
obtained a footing in municipal planning. So far, however, it is the local 
environmental problems that have received most attention rather than global 
environment and development problems. By the start of the 21st century a 
crucial question is therefor whether the growing number of Local Agenda 
21 initiatives in Norway will in fact adopt the global perspectives outlined 
by the Brundtland report and Agenda 21, or just keep on with a “business as 
usual” environmental policy approach. So far national environmental policy 
in Norway seems to be reluctant to face the global problems, leaving the 
municipalities with the great challenge of being the “engine” in steaming up 
Norwegian environmental politics. 

Introduction 

The history of institutionalising environmental policy in Norway can 
roughly be divided in three stages (Aall 1998): (1) Up to 1972: The early 
stages of pre-institutionalising”; (2) 1972-82: Institutionalising national and 
– to some extent – regional environmental policy; (3) 1988-96: 
Institutionalising local environmental policy. Stage (3) was introduced in 
1988 by the government-funded program “Environment in the 
Municipalities” (EIM). This was followed up by a corresponding reform in 
1991, which introduced an arrangement where earmarked allocations 
financed the post of a municipal environmental officer. In 1997 however, 
these specific “EIM-allocations” were incorporated in the general 
government allocations to the municipalities.  

Mid-way in the EIM-reform a competing initiative entered the Norwegian 
political arena from outside, challenging the EIM-reform as to both 
substantive and procedural matters. In 1992 the United Nations’ Action Plan 
for a Sustainable Development” – Agenda 21 - was adopted at the United 
Nation Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de 

                                                 
10 Published in ”Local Environment” . Vol 5, no 4-00: 451-465 
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Janeiro. Chapter 28 in Agenda 21 is devoted to the role of local authorities 
in working for a sustainable development. It advocates community 
involvement and cross-sectoral integration of environment and development 
concerns in local policy-making.  

In 1997, the Norwegian Ministry of Environment (MoE) published White 
Paper No. 58 (1996-97) on “Environmental policy for a sustainable 
development”. The White Paper marks the end of the reform period of local 
environmental policy stating that Local Agenda 21 (LA21) is now to take 
over as the guiding principle for municipal environmental policy. This gives 
grounds for (1) summing up how far Norwegian municipalities have come 
in institutionalising environmental policy through the EIM-reform, and for 
(2) discussing what could be the new challenges Norwegian municipalities 
are facing in the transition from “EIM” to “LA21”. 

The Norwegian EIM-program and the corresponding reform have been 
subjected to a massive evaluation effort. Four national surveys have been 
made (see table below). The latest survey is the main data source for this 
article, and was carried out by the Norwegian Association of Local and 
Regional Authorities (NALRA) in co-operation with ProSus and Western 
Norway Research Institute (Lafferty et al. 1998). A questionnaire with 33 
questions was sent by NALRA to all Norwegian municipalities in December 
1996. 383 out of 435 municipalities replied (88 percent). We then interview 
by telephone the municipalities that had not replied, asking only about the 
position of environmental officer, hence resulting in a 100 percent reply rate 
for some of the questions (Lafferty et al. 1998). We used bi- and 
multivariate regression analysis to look for systematic variations among the 
municipalities using a set of six background characteristics: population size, 
centrality, population density, business structure, political profile and 
participation in major development projects on environmental policy. 

Table 7 National surveys assessing the status of municipal environmental 
policy in Norway 

Type of 
initiative 

Year of 
survey  

Number of municipalities 
surveyed 

Rate of 
reply 

Source 

90 participating  in the 
programme 

90 % The EIM-
programme 

1989/ 1990 

90 control municipalities  70-80 % 

Hovik and Johnsen 
(1994) 

1993 All Norwegian 
municipalities 

85 % Naustdalslid and 
Hovik (1994) 

1994 All Norwegian 
municipalities 

100 % Unpublished 
material from 
NALRA 

The EIM-
reform 

1997 All Norwegian 
municipalities 

88-100 
% 

Lafferty et al. 
(1998) 

First, I will present a general background for the EIM-reform, and 
afterwards the status of institutionalising environmental policy at the local 
level of governance. Then I will present figures for the status of introducing 
LA21 in Norway, as of 1996/97, and finally I will discuss possible 
challenges in the transition from “EIM” to “LA21” as a guiding principle 
for municipal environmental policy. 
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Status of municipal environmental policy by the end of the EIM-
reform period 

The EIM-reform: setting a new standard for local environmental policy in 
Norway 

Out of a total of 435 there were 220 municipalities which applied for 
participation in the EIM-programme, and 91 were accepted. The national 
authorities financed the appointment of a municipal environmental officer, 
while the municipalities committed themselves to develop a so-called 
Environment and Natural-Resource Plan. The EIM-programme was 
followed up by a corresponding reform through the White Paper “On 
Municipal Environmental Policy” in 1991, so that as of 1992 all 
municipalities with more than 3,000 inhabitants were offered state financing 
of an environmental officer. For smaller municipalities, the offer was 
limited to a half-time officer. The EIM-programme and the following 
reform had three primary goals (MoE/NALRA 1988, MoE 1991): (1) 
establish a municipal environmental organisation and test different 
organisational models, (2) strengthen municipal environmental planning, 
and (3) lay the foundation for delegating more environmental tasks to the 
municipalities. The period of institutionalising local environmental policy in 
Norway came to its formal conclusion in December 1996 with the 
withdrawal of earmarked financial resources for the post of municipal 
environmental officers. In the period from 1988 up to the end of 1996 the 
national authorities have allocated a total of NOK 700 million (ca. 85 
million Euro) in strengthening local environmental policy (Sverdrup 1998). 
In addition, there have been substantial economic contributions to a series of 
research and development projects within the framework of the EIM-
reform.  

The EIM-reform as a means of strengthening the administrative capacity on 
environmental issues 

One of the crucial issues in the survey of 1997 was to clarify whether or not 
the municipalities had kept the post of environmental officers after the 
withdrawal of earmarked allocations. The municipalities had long known 
that this situation would turn up, and environmental NGOs feared that 
municipalities would drop the post of environmental officer or make it 
temporary towards the end of the EIM reform period. Our study showed that 
the percentage of municipalities without a post of environmental officer had 
doubled in the period 1994-97. However, the number of permanently 
employed environmental officers had more than doubled. Table 8 shows 
that these posts were retained in nearly 90 percent of all municipalities by 
the end of 1996.  

A closer analysis shows however that only 40 percent of the environmental 
officers are working full time with environmental issues, whereas 40 percent 
spend less than half their time on environmental issues; the remaining time 
is spent on other assignments. Furthermore, our figures indicate a central-
periphery difference. The greatest likelihood of finding a permanently 
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employed full-time environmental officer working exclusively with 
environmental issues is in central and populous municipalities. 

Table 8 Number of municipalities with a post of environmental officer 
(Lafferty et al. 1998) 

 1994 1997 
Employment: Average for all 

municipalities 
Average for all 
municipalities 

< 3000 inhabitants 

permanent 37% 78% 64% 
temporary 58% 11% 18% 
none 5% 11% 18% 

From uniformity to diversity in organising municipal environmental policy 

One of the main objectives of the EIM-programme was to test various 
models for organising municipal environmental policy. At the start of the 
EIM-programme the MoE recommended that the municipalities establish 
politically appointed committees on environmental policy and place the 
environmental officer on the staff of the chief executive. NALRA was 
however sceptical to making such recommendations (Janssen 1991). In the 
White Paper “On Municipal Environmental Policy“ (1991), the ministry 
changed to recommending the body of alderman in the local council to serve 
as an environmental committee. Table 9 shows that the municipalities 
complied with the changing views of the ministry. By the end of the reform 
period, however, we discern a development away from the ministerial 
recommendations. Nearly 40 percent of the municipalities had chosen what 
I have collectively termed “other solutions“. If we take a closer look at what 
this implies when it comes to the political organisation, we find titles like 
“environment and business“, “planning“, “technical issues“, “nature 
conservation“ and “rural development“ for the committees in charge of 
environmental policy. As to the question of which administrative body in 
charge of implementing the environmental policy, it is “technical sector” (9 
percent) and “planning/environment/business” (10 percent) which are most 
frequent. 

Table 9 Choice of models for organising environmental policy in 
Norwegian municipalities (Lafferty et al. 1998) 

Programme period 
(1988-91) 

Reform period  
(1991-96) 

 
Site of responsibility for environmental 
policy: 1990 1993 1997 
Political organisation:    
 a separate environmental committee 42% 14% 12% 
 body of alderman 35% 72% 33% 
 municipal council - - 16% 
 other 22% 15% 39% 
Administrative organisation:    
 a separate environmental body 13% 1% 1% 
 staff of Chief Executive Officer 76% 90% 61% 
 other 12% 10% 38% 

Table 9 shows that by the end of the EIM-period the municipalities put less 
emphasis on linking environmental policy to the central management (see 
decrease in percentage of  “body of alderman” and “staff of Chief Executive 
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Officer“) and more emphasis on operational models (see both categories of 
“other”). This can be interpreted both as a strong and weak point of 
development from an environmental point of view. On the one hand, this 
may imply that environmental policy is about to be normalised as part of 
regular municipal policy-making. On the other hand, it may imply a 
marginalisation of environmental policy to some limited operational tasks, 
particularly linked to nature conservation and natural resource management.  

Environmental planning gaining a higher status 

At the start of the EIM-programme the MoE and NALRA recommended 
establishing so-called Environment and Natural-Resource Programmes as 
separate environmental planning processes with no formal status 
(MoE/NALRA 1988). However, in White Paper “On Municipal 
Environmental Policy” the ministry put more weight on recommending 
integrating environmental planning in existing mandatory municipal 
planning processes (MoE 1991). Taking these to some extent contradictory 
signals into account, it is not surprising that we find fairly weak links 
between environmental policy and the existing system of municipal master 
planning by the time of leaving the EIM-program and entering into the 
EIM-reform. For the period of 1988-94 the municipal planner is the one of 
all municipal departments that participated least in the process of making an 
environmental plan (Hovik and Johnsen 1994, p. 40). Our figures of 1997 
suggest however that this situation has changed to some extent and that 
environmental policy - at least on the basis of the municipalities’ own 
assessments - is becoming more and more integrated into ordinary planning 
processes. 89 percent of the municipalities now state that environmental 
considerations are integrated in other planning processes (Lafferty et al. 
1998). However, separate environmental plans still play an important role. 
71 percent of the municipalities have resolved or declare that such planning 
has been launched, whereas 29 percent declare that such a plan will not be 
made (Op. Cit). Since 1993, the percentage of municipalities with adopted 
environmental plans has more than doubled from 20 to 42 (Hovik and 
Johnsen 1994, Lafferty et al. 1998). Moreover, 40 percent of the 
environmental plans are now formally based on the Local Planning Act, 
thus showing a positive development in the direction of increased formal 
status for environmental planning in the municipalities (Lafferty et al. 
1998). The survey of 1997 shows that population size as well as 
involvement in various national environmental research and development 
projects are clearly positive factors in terms of environmental planning. This 
connection also turns out to be independent of the way environmental policy 
is organised politically and administratively. Neither is the political 
composition is of any importance (Op. Cit). 

EIM-reform: little attention to participation? 

The debate in Norway on the need for a higher degree of public 
participation in public policymaking goes back to the 1960s, and is 
particularly associated with plans in the 1960s for developing satellite 
towns, for housing clearance and road construction. An increased economic 
and societal complexity, comprehensive structural changes, and 
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centralisation contributed to reducing the influence of the inhabitants over 
important aspects of their everyday-life, and the system of representative 
democracy did not seem to meet such challenges (Høyer 1998). Throughout 
the years a number of research and development projects have been carried 
out in Norway with an emphasis on participation, the project activities 
carried out under the auspices of the National Local-Environmental 
Secretariat (“Nærmiljøsekretariatet”) in the period of 1981-91 being the 
most comprehensive examples (Orhaug 1988, Carlsson 1992). Nevertheless, 
participation was neither among the most central themes in the EIM-
programme, nor a particularly strong focus in the EIM-reform on the part of 
MoE and NALRA (MoE/NALRA 1988, MoE 1991). Hovik and Johnsen 
(1994) conclude that it was mainly municipal departments that took part in 
municipal environmental planning processes during the EIM-programme 
and the EIM-reform up to 1994. NGOs and business participated only to a 
little extent, and when so, only in the form of supplying information to the 
planning process (Op. Cit). Seen from the perspective of practical initiatives 
however, the picture becomes somewhat different. Of the municipalities 
surveyed, 93 percent answer that they had co-operated actively with various 
NGOs in the implementation of concrete environmental initiatives, such as 
litter removal, marking of paths, management of areas worthy of 
preservation, and so on (Taugbøl 1994).  

In our survey from 1997 we asked whether the municipalities had 
implemented initiatives beyond the minimum mandatory requirements 
according to the Local Planning Act and the Public Administration Act to 
involve (1) the inhabitants, or (2) interest groups like business, trade unions, 
environmental organisations and other NGOs (see Table 10). A problem in 
our survey is that we had little basis for distinguishing between participation 
in planning and implementation processes, similar to the previous surveys of 
Hovik and Johnsen (1994) and Taugbøl (1994). Judging from the written 
comments by the respondents however, it would seem reasonable to 
interpret the answers to question (1) in our survey as predominantly linked 
to participation in planning processes. If we look more closely at the types 
of initiatives for participation referred to here, we find the following 
categories most frequently mentioned in the supplementary comments from 
the 140 municipalities referring to this specific question (Lafferty et al. 
1998): public meetings (15 percent), general information campaigns (5 
percent) and the establishment of reference groups (5 percent). Compared 
with previous data from the situation at the start of the EIM-reform (Hovik 
and Johnsen 1994), our figures indicate an increased emphasis on active 
participation in municipal environmental planning processes by the end of 
the EIM-reform period. When it comes to question (2) of involving the 
interest groups more actively, we find in our survey that the percentage 
giving a positive answer increases from 39 to 49. Taking account on the 
comments from 170 municipalities on this question, it seems reasonable to 
interpret the answers to be predominantly linked to the implementation of 
concrete environmental initiatives (Lafferty et al. 1998). If we compare our 
figures with Taugbøl (1994), it may seem that there is a decrease in 
participation in this area. This development may possibly be explained by a 
general change of municipal environmental policy from concrete project-
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oriented during the EIM-program and early stages of the EIM-reform to 
gradually becoming more planning-oriented. Local inhabitants are also 
increasingly involved in planning processes.  

Table 10 Percentage of municipalities implementing initiatives to involve 
inhabitants and interest groups more actively in the municipal 
environmental policy 

 Inhabitants Interest groups 
No 61% 51% 
Yes 39% 49% 

If we try to explain differences in the participation level by means of general 
characteristics of the municipalities, we end up with the interesting result 
that only two characteristics seem to be of any importance. In the first place, 
it seems to be a definitely positive factor if the municipalities have taken 
part in previous national research and development projects on 
environmental policy. In the second place, we find that participation is 
especially low in municipalities with a high percentage of service businesses 
(Lafferty et al. 1998). A possible explanation for this may be that these 
municipalities are likely to have less visible and urgent environmental 
problems such as industrial and agricultural pollution. Consequently, the 
basis for mobilising people and organisations may then tend to be 
correspondingly weak.  

How far did “municipal Norway” come with the EIM-reform? 

The effects of the EIM-reform when it comes to changing political 
structures in Norwegian municipalities, can be summed up in the following 
way (Lafferty et al. 1998): 

 Environmental competence has been strengthened. The EIM-reform 
introduced earmarked allocations financing a post as environmental 
officer, and by the end of 1996 nearly 90 percent of Norwegian 
municipalities had such. 

 Political capacity for handling environmental issues has been 
strengthened. This has happened in all of the municipalities with 
appointed environmental officers through the formation of political 
bodies with a defined responsibility for handling environmental policy. 

 Municipal environmental planning has been strengthened. By 1996, 42 
percent of Norwegian municipalities had adopted separate 
environmental plans. 

 Also, a great majority of the municipalities stated by the end of the EIM-
period that environmental issues are more or less integrated in municipal 
planning processes in general. 

Although the EIM-reform seems only to have had a limited effect on 
increasing public participation in municipal environmental policy making, 
Norwegian municipalities have a rather well developed and long-standing 
tradition of public participation in public planning and policy implementing 
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in general. Still, by the end of the EIM-reform period this tradition seems 
also to have been adopted within environmental policy. 

Our figures form the basis for distinguishing between two models for 
municipal environmental policymaking:  

1. Co-ordination and planning: the political responsibility for 
environmental policy is located to the body of alderman or the municipal 
council: The environmental officer is placed on the staff with the Chief 
Executive Officer, and much weight is put on environmental planning. 

2. Sectoring and operation: operational organisational models are chosen 
(see the categories of “other” in Table 9) and less weight is placed on 
environmental planning.  

The pure “planning” municipality emphasises superior planning and central 
co-ordination. At the other end of the scale, the pure “operational” 
municipality will emphasise doing concrete projects, frequently combined 
with the fact that environmental policy is not well linked to the top 
management of the municipality. It is tempting to apply the term “strong” 
and “weak” environmental policy respectively to these two models. The 
distinction does not have to be like this, however. Emphasis on superior co-
ordination and planning may mean that nothing more comes out of it - in 
other words, that the initiatives and implementation of plans are not given 
enough emphasis. In the same way, it is possible to imagine that lack of co-
ordinated superior environmental management does not have to be a 
hindrance to a substantial effort in terms of initiatives. However, it is 
reasonable to assume that the planning model gives better preconditions for 
carrying out the radical changes in society that seem to be needed to comply 
with the goal of sustainable development. 

From “EIM” to “LA21” 

LA21 gradually climbing upwards on the environmental-political agenda in 
Norway  

In the White Paper of 1992 on Norway’s follow up on UNCED the 
impression is given that Norwegian municipalities had to a large extent 
already met the challenges raised in chapter 28 of Agenda 21 (MoE 
1992:80): “The Norwegian system for local planning is in accordance with 
the recommendations in Agenda 21”. However, in the White Paper of 1997 
on “Environmental policy for a sustainable development” the MoE takes an 
opposite position, stating that LA21 is now to take over as the guiding 
principle for local environmental policy. How has this radical shift in 
opinion taken place? 

In 1995 a decisive report was published giving an overview of how 
Norwegian municipalities had related to LA21 (Arman et al. 1995). The 
report pointed out that hardly any Norwegian municipalities complied with 
what the authors meant to be the key characteristics of LA21: Having a 
“century perspective”, emphasising distributive considerations between rich 
and poor countries and across generations, and taking local responsibility 
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for global environmental problems. These characteristics deal however with 
the more general and substantive matters of sustainable development, and 
the report pays little attention to the more procedural aspects of chapter 28 – 
which in a strictly formal sense are the real key characteristics of LA21 
(O’Riordan and Voisey 1998, Lafferty and Eckerberg 1998). Still, the report 
proved to be both highly controversial and extremely effective in placing 
LA21 on the political agenda in Norway. From NALRA it was at first 
pointed out that the EIM-reform was to a far extent the answer to the LA21 
challenge (Grann and Holtane 1995). A survey conducted by ICLEI in co-
operation with the different national associations of local authorities 
illustrates this position. The study stated that 415 out of 435 Norwegian 
municipalities were working with LA21 initiatives by 1995 (ICLEI 1996). 
This attitude however changed gradually, partly because NALRA chose to 
link LA21 to an existing issue having high priority in NALRA: the issue of 
renewing local democracy. The MoE also gradually changed its attitude, 
and in the national report to the UN Special Session for the follow-up of 
Agenda 21 in 1997 it was stated that only 60-70 municipalities were 
working with the LA21 concept (MoE 1997b).  

There is a marked discrepancy between the two assessments carried out by 
ICLEI and MoE respectively. Our questionnaire carried out in the winter of 
1996/97 provides a good opportunity for comparing these assessments with 
the actual situation in Norwegian municipalities, because for the first time in 
Norway a questionnaire contained questions about concrete LA21-activities 
as well as attitudes to LA21 (see table 5). By early 1997 only 62 
municipalities - that is, 17 percent of the municipalities answering this 
question – had discussed LA21 in public political fora. In reply to the 
question as to whether decisions had been made to start an LA21-process, 
only 20 municipalities answered that this was the case. In 13 other 
municipalities these decisions were being taken, and in a further 27 
municipalities there were plans to take decisions soon. More than half of the 
municipalities (239) had not come to any decision on the idea. These figures 
deviate strongly from the figures in the ICLEI study, and support the figures 
presented by the MoE.  

Table 11 The reaction of Norwegian municipalities to LA21 at the turn of 
the year 1996/97(Lafferty et al. 1998) 

Reaction to LA21 Number of municipalities Share of municipalities  
Decision made on LA21 20 5% 
Preparing decisions on LA21 13 4% 
Will be integrated in other work 57 15% 
No decision made on the question 239 67% 

A third aspect covered in the questionnaire was that of concrete LA21-
intitiatives. The question was whether any public strategy or information 
campaign on LA21 had been implemented. Follow-up initiatives had only 
been implemented in 29 municipalities. None of the municipalities refer to 
these initiatives as an independent LA21-process. To sum up; in the 
beginning of 1997 the situation in Norway was that 26 municipalities and 
two counties had activities identified as LA21. Further analyses show that 
LA21 has made most progress in those municipalities which were drawn 
into the early stages of the EIM-reform and municipalities that have 
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participated in national research and development projects on environmental 
policy. We can also observe that such municipalities tend to be larger with 
respect to population and more centrally located (Lafferty et al., 1998).  

Challenges facing Norwegian municipalities in the transition from “EIM” 
to “LA21” 

Chapter 28 in Agenda 21 is basically a quest for local governments to take 
an active part in the work for a sustainable development. Though the idea of 
“sustainability” - with its origin in ecology - has a quite clear-cut sense, the 
concept of development is far more vague and implies much more serious 
scientific and political disputes over its exact meaning (O'Riordan 1993, 
Høyer 1997, Lafferty and Langhelle 1999). The meaning of sustainability in 
an environment-and-development context first gained popularity among 
environmentalists in the 1960's and 1970's, and gradually became part of the 
more “official” environment-and-development program with its adoption by 
the Brundtland Commission in 1987.  

There are two characteristics of the Brundtland definition of sustainability, 
which distinguish it from other concepts that build on the notion of 
“sustainability”. First, the Brundtland approach places human beings and 
human welfare above concepts of environmental or ecological 
sustainability; and, second, it introduces an aspect of social equity directly. 
We thus find three basic elements in the Commission's usage (Høyer 1997, 
Lafferty and Langhelle 1999):  

 “Ecological sustainability”, whereby human development must be 
assessed with respect to the limits of nature and overall global ecological 
balance. 

 “Global equity”, whereby the extractive and distributional aspects of 
environment-and-development should be equitably divided among 
living generations, both locally and globally;  

 “Generational equity”, whereby the environment-and-development 
relationship must be assessed with respect to the needs of future 
generations. 

There seem to be two schools of thought in the Norwegian debate regarding 
the problems and prospect municipalities face in moving towards a 
sustainable development (Ramsdal 1997). The pessimists seem to think that 
opportunities are limited for implementing a local environmental policy 
based on global considerations. The same people say that it is primarily 
national and international commitments and regulations that may ensure the 
success of a policy aiming at realising a sustainable development 
(Naustdalslid 1992). The surveys of the EIM-programme have to a certain 
extent corroborated such an assumption. The municipal authorities have 
given priority to local environmental problems such as water supply, 
drainage, renovation, and local pollution problems. More globally oriented 
environmental problems such as biological diversity, transportation and 
energy consumption are given lower priority  (Nausdalslid and Hovik 1994).  
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The optimists on their part will say that the municipalities have 
opportunities for developing an independent environmental policy. Ramsdal 
(1997) contributes to this debate by criticising the perspective that has 
formed the basis for a number of assessments carried out in Norway on 
municipal environmental policy. Ramstad points out that only to a minor 
degree have previous surveys focused on the content of local environmental 
policy and the presuppositions on the part of the municipalities to safeguard 
global considerations in their environmental policy. In-depth studies 
indicate that the general lack of priority given to global environmental 
problems can equally well be understood as a response to corresponding 
lack in the management signals given by the national authorities (Harsheim 
and Hovik 1996, Aall 1996, Aall et al. 1998).  

The objectives of chapter 28 in Agenda 21 are primarily procedural 
(O’Riordan and Voisey 1998, Lafferty and Eckerberg 1998). Rather than 
trying to outline in detail the substantive areas of a prior plan or program, 
the chapter entrusts local authorities with the responsibility for determining 
both the form and contents of each specific LA21 initiative for sustainable 
development. Therefor we often find confusion as to what “an LA21“ 
signifies, particularly on the part of national governments in their reports to 
the CSD (Lafferty and Eckerberg 1998: Chapter 10). To be able to 
differentiate between LA21 and other local “environment initiatives” we 
may suggest a series of LA21 characteristics. To qualify as an initiative 
reflecting the intentions of Chapter 28, an “LA21” should exemplify the 
following characteristics (based on Lafferty and Eckerberg 1998): 

1. Greater efforts to increase participation, i.e. to bring both average 
citizens and major stakeholder groups, particularly business and labour 
unions, into the planning and implementation process with respect to 
environment-and-development issues. 

2. A more focused policy for achieving cross-sectoral integration of 
environment-and-development concerns, values and goals in planning, 
decision-making and policy implementation. 

3. A more conscious attempt to relate environmental effects to underlying 
economic and political pressures. 

4. A more active effort to relate local issues, decisions and dispositions to 
global impacts both environmentally and with respect to global 
solidarity and justice. 

5. A commitment to define and work with local problems within a broader 
ecological and regional framework, as well as a greatly expanded time 
frame. 

6. A specific identification with reference to UNCED and Agenda 21.  

Participating is often denoted as a key tenet of LA21 (O’Riordan and 
Voisey 1998). The tradition of public participating in local planning and 
policy implementing processes in Norway seems fairly well developed in an 
international context, with a history going back to the time before the reform 
period of local environmental policy (Orhaug 1988, Carlsson 1992, Høyer 
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1998). As a consequence, the potential of increasing the level of 
participation within municipal environmental policy could be somewhat 
limited in the case of Norway. The EIM-reform focused on achieving a 
cross-sectoral integration of environmental policy in planning, decision-
making and policy implementation. Assessments of the EIM-reform show 
that Norwegian municipalities to some extent have succeeded in doing so. 
In a Norwegian context it seems therefor reasonable to argue that LA21 first 
of all should be treated as an input for changing the policy content – that is a 
stronger devotion to the goal of a sustainable development - rather than 
changing the policy processes in the direction of more participation. 
Focusing only on the procedural aspects of LA21, it is clear that Norwegian 
municipalities have come far in following up the recommendations of 
chapter 28 in Agenda 21, even if the more symbolic action of using the 
“LA21-label” so far has not been widely adopted by Norwegian 
municipalities. The EIM-reform seems therefor to have paved the way for 
Norwegian municipalities to enter into the more substantive – and perhaps 
more ambitious –challenges of LA21 outlined in point (3) to (5) above: the 
shift from a “traditional” local oriented environmental policy to a global 
environment- and development-oriented policy. 

The White Paper No. 58 (1996-97) on “Environmental policy for a 
sustainable development” presents guiding principles for a new local 
environmental policy. The LA21-efforts are included as one of four main 
target areas; the remaining three are protection of biological diversity, 
reduction of greenhouse gas emissions, and initiatives to limit emissions of 
environmentally harmful chemicals (MoE 1997a). The white paper makes a 
distinction between three perspectives on sustainable development: (1) an 
ecological perspective, (2) a welfare perspective, and (3) a generation 
perspective. The ecological perspective applies to the preservation of the 
ecosystems, whereas the generation and welfare perspectives concern the 
issue of a more equitable distribution of goods between various generations 
and between various groups of today’s generation. However, in the 
introduction to the White Paper the government makes an important 
reservation (MoE 1996:9):”(the White Paper will only) clarify and 
elaborate the ecological perspective…”.  The crucial question, then, is what 
perspectives on sustainability Norwegian municipalities will choose for 
their environmental policy under the “new” heading of LA21. Will 
municipalities make the same reservation as stated in the White Paper No. 
58, that is, focusing merely on the ecological perspective and leaving out the 
welfare and generational perspectives? Or, will we see examples of a more 
far-reaching environmental policy embracing all of the three sustainability 
perspectives outlined by the White Paper? 

Through 1997 and 1998 the MoE developed an internal strategy for the 
follow-up of LA21 (MoE 1999). The strategy paper presents – among other 
tasks – the recommendation of four substantive areas in which, according to 
the MoE there is a special need for policy changes: 

 consumption and energy use 

 sustainable mobility 
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 land-use planning with particular emphasis on biological diversity 

 sustainable local business policy 

These are all policy issues crucial to sustainable development, and also 
issues that are captured by other global policy initiatives than Agenda 21, 
namely the conventions of climate policy and biodiversity. If the transition 
from “EIM” to “LA21” is to become more than a symbolic transition, the 
more substantive challenges of LA21 will have to come more in focus. Both 
local and national policy will have to change in taking the ecological and 
the distributional perspectives of sustainability into account, and the issues 
of climate policy and biodiversity have to be put on the agenda both locally 
and nationally. 
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Article 6: Local Agenda 21 as means of 
interpreting and introducing the new policy 
issue of sustainable production and 
consumption – experiences from seven 
Norwegian municipalities11 

Introduction 

In this article I will present results from the high profiled government 
funded project “Sustainable Local Communities” (SLC) involving seven 
pilot municipalities and lasting from 1996 to 1999. The results from the 
project have been a major input in concretising what LA21 could mean in 
practice in a Norwegian context; this also being stressed by the Norwegian 
Pollution Control Authority (NPCA) in the end-report from the project 
(NPCA 1999). At the same time it is a fact that the SLC project issued 
directly from Norway’s strong focus on sustainable production and 
consumption within the process of the United Nation’s Commission on 
Sustainable Development (UNCED); this being reflected in the first out of 
two overall objectives of the project (NPCA 1996, p. 6): “(The project 
should contribute in concretising) the concept of sustainable production and 
consumption”. In this way there is an important political link between the 
chapters 4 (“Consumption patterns”) and 28 (“Local Authorities”) of 
Agenda 21 in Norwegian environmental politics. The SLC project is 
however somewhat “special” also in the way it focused on “obstacles”, not 
only the “prospects” which often seems to be the case in projects of this 
kind. The second of the two overall objectives of the SLC project state that 
(op. cit): “(the project should) identify obstacles and necessary means to 
overcome the obstacles on the local and national level of governance”. 
Being an important part of the specific storyline of introducing and 
implementing LA21 in Norway, I will use the experiences gained from the 
SLC project to address the following two questions in my article: 

1. How can LA21 be used as an instrument to interpret and introduce 
policy issue into municipal environmental policymaking?  

2. What are the problems and prospects of implementing LA21 in 
Norway? 

I will start my article by giving a short presentation of how LA21 as such 
have been introduced into the political process in Norway, and then by using 
experiences gained from the SLC project, discuss how the concept of 
sustainable production and consumption has been interpreted at the local 
level of governance in Norway. In the last part of my article I will go into 
the issue of implementation, discussing lessons learned from the SLC 
project on the problems and prospects of implementing LA21 in Norway. 

                                                 
11 Published in Lafferty, W.M. (eds) (2001): Sustainable Communities in Europe. London: 
Earthscan. Pp. 83-106. 
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My article is based on two projects both done in co-operation by Western 
Norway Research Institute and ProSus for NPCA: A national survey on the 
status of LA21 in Norway (Lafferty et al. 1998) and an evaluation of the 
SLC project (Aall et al. 1998). In the survey a questionnaire of 33 questions 
was sent to all municipalities, with an 88 percent reply-rate. The evaluation 
was carried out as a case study based on Yin (1984) and Vedung (1997). 
Data was gathered through text analysis of relevant documents produced by 
NPCA and the seven participating municipalities, around 60 telephone 
interviews of project leaders for most of the sub-projects, semi-structured 
in-depth interviews on location of project leaders of nine selected sub-
project believed to be of special interest, and a group interview of the seven 
project leaders in each of the municipalities. 

The introduction of LA21 in Norway: From “adaptor” to 
“innovator”? 

Though Norway is usually considered a “pioneer” with respect to UNCED 
and sustainable development, analyses have shown that this has definitely 
not been the case with respect to LA21 (Armann et al. 1995, Sverdrup 1998, 
Lafferty et al. 1998). In an eight-country study of LA21 implementation in 
Europe presented at the Rio+5 Summit in New York in 1997, Norway 
together with Finland came out as “adaptors”, with Sweden, the United 
Kingdom and the Netherlands one the one side denoted as “pioneers” and 
Germany, Ireland and Austria on the other side as “late-comers” (Lafferty 
and Eckerberg 1998, p. 246). In a strictly formal sense, Norwegian 
municipalities had clearly done very little by the end of 1996 to comply with 
the recommendations of chapter 28 in Agenda 21. By the time only one 
Norwegian municipality (Sogndal) had submitted a document that might 
qualify as an LA21 plan, and only a handful of other municipalities had 
started planning processes towards this end (Lafferty et al. 1998).  

For various reasons, the Norwegian government remained extremely passive 
in implementing chapter 28 after the Rio summit. Mainly it was a question 
of not being willing to recognise the “value-added” aspect of the LA21 
challenge (Lafferty and Eckerberg 1998, Lafferty et al. 1998). The reason 
for this lack of compliance is to be found in the history of local and regional 
environmental policy in Norway. By the time of Rio Norway was in the 
middle of a major reform entitled “Environmental policy in the 
Municipality” (EIM), and thus the timing for introducing a new – and to 
some extent competing – concept seemed bad (Malvik 1997, Aall 1998, 
Sverdrup 1998). EIM was introduced in 1988 as a joint programme by the 
Ministry of Environment (MoE) and Norwegian Association of Local and 
Regional Authorities (NALRA) involving 91 out of a total of 435 
municipalities. This initiative can only partly be related to the national 
follow up of the Brundtland report. The idea of such a program – and a 
corresponding reform – was launched two years before the submission of 
the Brundtland report; namely in a public enquiry on “Outdoor recreation 
policy” in 1985 (MoE 1985, p. 144). The programme was designed to test 
new administrative and political models for the organisation of municipal 
environmental policy (Jansen 1991). The national authorities financed the 
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appointment of a municipal environmental officer, while the pilot 
municipalities committed themselves to developing an environment-and-
natural-resource plan. The EIM programme was followed up by a 
corresponding reform through the parliamentary White Paper “On 
Municipal Environmental Policy” in 1991 (No. 34 1990-91), so that as of 
1992 all municipalities with more than 3,000 inhabitants were offered state 
financing of an environmental officer. For smaller municipalities, the offer 
was limited to a half-time position. The arrangement with earmarked 
allocations terminated in 31 December 1996. By the end of what we might 
denote as the reform period of municipal environmental policy in Norway, 
we find that nearly 90 percent of all municipalities have a permanent or 
temporary post as an environmental officer. We further find that 70 percent 
of all municipalities have resolved separate environmental plans or declare 
that such planning has been launched (Lafferty et al. 1998).  

An important milestone in the introduction of LA21 into municipal 
environmental policy in Norway was the decisive “Fredrikstad conference” 
held in February 1998, where 700 participants from 150 municipalities 
discussed the “launching” of LA21 in Norway. During this conference the 
“Fredrikstad declaration” was adopted, which could be viewed as a 
Norwegian version of the Aalborg charter. The Fredrikstad declaration 
states a moral obligation to support the goal of a sustainable development 
and signals the will to start LA21 processes (cf. enclosure). By the end of 
1999 nearly 40 percent of Norwegian municipalities and all but one county 
had signed the declaration12. However, by the end of 1996 only 6.6 percent 
(29) of Norwegian municipalities reported that they had started LA21 
processes (Lafferty et al. 1998). These figures increase to around 17 percent 
(75) by the end of 1998 (Mathiassen 1998). No exact figures for 1999 are 
available, but impressions gained from reading newspaper clippings 
collected systematically from the main Norwegian newspapers indicate a 
steady increase in LA21-activities up to the present. The number of 
registered clippings has increased from around 75 in 1996 to around 850 in 
199913.  

The intermediate level of government in Norway - the county - has also 
taken up Agenda 21. At the annual National Conference for Counties in 
1996 a suggestion was presented for the Counties to pick up the idea of 
initiating specific regional Agenda 21 processes14.  The counties of 
Nordland and Akershus immediately picked up the idea. Soon other 
counties followed, and today at least five counties have resolved Regional 
Agenda 21 plans or declare that such planning has been launched. These 
initiatives are of the more innovative activities related to new strategies for 
sustainable development in Norway, and Norway is presumably in front 
internationally in developing and introducing the concept of Regional 
Agenda 21 into environmental policymaking (Aall 1998, Haukvik 1998, 
Lafferty 1998). 

                                                 
12 See http://www.agenda21.no/magasin/magasin.htm. 
13 See http://www.prosus.no/la21/barometer98.html. 
14 A presentation made at the annual National Conference for Counties in 1996 by Karl G. 
Høyer from Western Norway Research Institute. 
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The government’s formal starting point of what seems to be a transition 
from the “EIM reform period” to a “LA21 period” of municipal 
environmental policy in Norway, is to be found in White Paper No. 58 
(1996-97) on “Environmental policy for a sustainable development”. In this 
LA21 is included as one of four main target areas, and the government 
states that LA21 is to replace EIM as the new “heading” for municipal 
environmental policy. The other three areas are protection of biological 
diversity, reduction of greenhouse gas emissions, and initiatives to limit 
emissions of environmentally harmful chemicals. It is further stated that 
LA21 is to be understood primary as a planning process, and that such 
planning should be conducted as part of the mandatory municipal planning 
authorised in the planning act (MoE 1997). A national strategic LA21 unit 
was set up in 1997 located in the planning department of MoE, today 
consisting of four full time persons. Earmarked government allocations also 
allowed NALRA to set up a parallel LA21 unit with three persons, thus 
following up the very close and positive co-operation going on all the way 
back to the start of the EIM programme in 1988. In the autumn and winter 
of 1997/98 the MoE followed up the White Paper by developing a national 
LA21 strategy in co-operation with NALRA. The strategy was presented in 
several revised versions. The prevailing version is dated April 199915. The 
strategy deals primarily with giving priority to so-called “LA21-relevant 
activities” in the MoE and the environmental directorates, but is also 
intended to draw up the framework for interaction between other ministries 
and with external actors. Three main moves are proposed to put LA21 high 
on the political agenda in as many municipalities and counties as possible 
(MoE 1999): 

1. to establish a regional network and stipulated national funds to finance 
regional LA21 co-ordinators 

2. to establish a national network for the dissemination of competence to 
municipalities and counties 

3. to pass on signals from the municipalities to the MoE and other 
ministries in terms of needs for co-ordination of national framework 
conditions and management signals affecting municipal policies for a 
sustainable development 

A regional network is in place with a full-time LA21-coordinator in (almost) 
every county. A national competence network and an official LA21 Internet 
page16 are also in place. A journal named “Local Agenda 21” is published 
quarterly by joint effort of MoE and NALRA. A manual describing a 
detailed set of criteria for evaluating LA21-processes and results has been 
produced (Bjørnæs and Lafferty 1999), and a number of other sector 
oriented manuals are in the process of being produced, e.g. on 
transportation, climate policy and energy policy. A number of research and 
development projects are started, focusing on different aspects of LA21-
implementation; the SLC project being the major effort in regard so far with 
its focus on the issue of identifying obstacles and necessary means to 

                                                 
15 See http://odin.dep.no/md/la21/strategi.html. 
16 www.agenda21.no 
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overcome the obstacles on the local and national level of governance (cf. 
move (3) listed above). However, as I will elaborate on in my concluding 
section, the paradox of growing expectations when it comes to Local 
Agenda 21 combined with little or no action when it comes to producing a 
national Agenda 21, becomes more and more striking in Norway. There are 
no cross-ministerial body or any other kind of “Agenda 21 body” set up to 
co-ordinate national policy on sustainable development, no reference to a 
national Agenda 21 in existing national policy documents and no political 
debate on the need to develop a specific national Agenda 21.  

A project with the ambition of defining a Norwegian “LA21-
standard” 

The project “Sustainable Local Communities” (SLC) comprised seven pilot 
municipalities (cf. table 1), conducting altogether approximately 100 sub-
projects of various size and character (Aall et al. 1998). The Norwegian 
Pollution Control Authority (NPCA) financed the SLC project with a total 
budget of 15 mill. NOK (1,8 mill. Euro) in support of the activities in the 
municipalities.  

Table 12 Municipalities participating in the ”Sustainable Local 
Communities” project 

Municipality Population Characterisation of municipality based on SSB 1994 
Fredrikstad  66.000 Large city. Central, mixed service industry and manufacturing 

municipality.  
Hurum  8.000 Central, mixed service industry and manufacturing municipality. 
Kristiansand  70.000 Large city. Central service industry municipality. 
Stavanger  104.000 Large city. Central, mixed service industry and manufacturing 

municipality.  
Flora  11.000 Less central, mixed service industry and manufacturing 

municipality.  
Røros  5.400 Less central, mixed service industry and manufacturing 

municipality.  
Steigen  3.100 Mixed agriculture and manufacturing municipality. 

There are several reasons for focusing on this project when writing the story 
of LA21 in Norway. Although the project started as a “sustainable 
consumption and production” project, the project plan still stated that 
(NPCA 1996, p. 7) “the SLC project contains for all practical reasons those 
elements that characterise LA21”. By the end of the project a “LA21 
perspective” had gained a total dominance as compared to a “sustainable 
consumption and production” perspective. The results from the project have 
been strongly promoted by NPCA and the Ministry of the Environment as a 
sort of “standard” for how LA21 could be done in practice by Norwegian 
municipalities (NPCA 1999). Further, the project gives good information on 
obstacles to local implementation of sustainable development generally, and 
to some extent the specific task of implementing LA21, and it gives good 
information on sustainable production and consumption issues that is 
relevant to the LA21 discourse. Lastly it seems right to characterise the 
issue of sustainable production and consumption as a dominant feature of 
the content of LA21, and a decisive indicator for distinguishing LA21 from 
other local environmental initiatives (Aall et al. 1998). This specific policy 
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area inevitably raises the issue of social justice, thereby focusing on the core 
issue of the Brundtland report and Agenda 21 (Lafferty and Langhelle 
1999).  

The international and Norwegian context on how to interpret 
sustainable production and consumption locally 

Agenda 21 links the concepts of sustainable development and sustainable 
production and consumption in the following way (Agenda 21, Basis for 
action, §4.2, my underlining): 

”To achieve sustainable development and a higher quality of life for 
all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns 
of production and consumption and promote appropriate 
demographic policies.”  

It is clear from the context that the focus is on end-use consumption by the 
consumer (individuals and households), and not on the total resource use of 
the society. This represents to some extent a new perspective on 
environmental policy. The Agenda 21 document do not however form any 
basis for defining more clearly what is meant by production and 
consumption patterns. Does this apply to changes in the volume or merely 
the composition of production and consumption, and whose consumption 
should be changed, if any (Aall et al. 1998)? 

At the first UNCSD meeting after the Rio summit, the former Norwegian 
minister of environment, Mr Torbjørn Berntsen, suggested putting 
sustainable consumption higher on the agenda. At the same time he said that 
Norway could undertake to organise a preliminary meeting on this subject. 
His invitation was accepted and thus the first international conference on 
sustainable consumption, with top-level political participants, came to be 
staged in Oslo on 19 to 20 January 1994 (the “Oslo I conference”). Just 
before this conference the Norwegian Labour government had introduced its 
long-term economic programme for the period 1994-97, which among other 
things included a goal of doubling the volume of consumption per inhabitant 
up to the year 2030. During the opening session Mr Berntsen made a 
statement referring to the Norwegian long-term economic programme, 
which quickly secured the conference considerable attention in the media 
(the newspaper “Aftenposten”, 19 January 1994):  

“One thing is crystal clear: The goal of doubling the volume of 
consumption in Norway by the year 2030 is absurd. If India were to 
emulate us, the world would collapse. We Norwegians must realise 
that there is no room for further growth in prosperity. The problem is 
that, regardless of how environmentally friendly Norwegian industry 
becomes and how environmentally correct our products become, any 
growth in the Northern Hemisphere will have a negative impact on the 
global distribution policy.“ 

What is radical in Mr Berntsen’s statement is that he emphasises that 
making production processes more efficient and changing the patterns of 
consumption is not sufficient for attaining a sustainable consumption, at 
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least not if we also take into consideration a fair distribution between the 
industrialised and developing countries. The conference, however, did not 
arrive at any unambiguous conclusion to these issues. The conference 
agreed on a working definition of sustainable consumption with no direct 
reference to the volume of consumption or the distributive perspective 
(MoE 1994, p.10): 

“Sustainable consumption means providing services and products 
which cover basic needs and improve the quality of life, while 
minimising the use of natural resources and toxic materials, as well as 
emissions of wastes and pollutants throughout the life-cycle of the 
service or the product, without jeopardising the needs of future 
generations.“ 

It eventually turned out that Norway would host five out of so far six 
international conferences held on this subject, where the first two were 
especially important. In February 1995 the first conference was followed up 
by the ministerial-level Oslo Roundtable Conference on Sustainable 
Production and Consumption. The objective was to make a draft-plan for 
UNCSD. The draft-working plan was later endorsed in UNCSD, and the 
subject has subsequently been a key target area for UNCSD. After the UN 
Special Session in the summer of 1997 sustainable production and 
consumption was listed as one of two subjects to be monitored on a 
continuous basis in the next five-year period by UNCSD.  

The SLC projects issued directly as a part of the Norwegian follow up of its 
own initiative within UNCSD trying to place the issue of sustainable 
consumption and production higher on the international political agenda. 
However, the SLC initiative had also to match ongoing domestic 
environmental political processes. One year after the first initiative of the 
SLC projects a new government White Paper on environmental policy was 
presented (MoE 1997). Together with launching LA21 as one out of four 
main target areas, the White Paper makes a distinction between three 
perspectives on sustainable development: (1) an ecological perspective, (2) 
a welfare perspective concerning global justice, and (3) a generation 
perspective. However, in the introduction to the White Paper, a decisive 
reservation is made whereby the government states that it mainly wants to 
”clarify and elaborate the ecological perspective” (MoE 1997, p. 9, my 
underlining). The more ambitious perspectives linked to the distributional 
aspects of sustainable development gains less attention. Still, the White 
Paper admittedly takes up the issues of changing both the composition and 
level of consumption. In chapter 2 entitled “Driving forces and framework 
conditions”, there are a number of references to the need for reducing the 
volume of consumption. On the one hand, a “technology-optimistic“ view is 
presented, where it is still believed to be possible to achieve a sustainable 
development by changing the content of economic growth through increased 
resource efficiency and changing the patterns of consumption (MoE 1997, 
p. 23). At the very end of the chapter, however, the White Paper points in 
the direction that a technology-optimistic strategy is perhaps not sufficient 
(Op. cit.). However, when the White Paper moves further to the concrete 
discussion on policy measures, we are back again in a traditional technology 
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and growth-optimistic perspective. Typically enough, the introductory sub-
chapter to chapter 3 is entitled “Changes in production and consumption 
patterns“ (chapter 3.1).  

However, we find an alternative, but nevertheless “unofficial”, perspective 
on sustainable production and consumption in the SLC project. In the 
national project plan for the SLC project outlined by NPCA, a number of 
significant statements on the concept of sustainable production and 
consumption are put forward, the most important stating that  “both 
composition and level of consumption and production of the rich countries 
must be assessed” (NPCA 1996, p. 5). Here we are back to the perspective 
viewed by Mr. Berntsen at the opening of the first Oslo conference focusing 
on changing both the composition and level of consumption. This was also 
the overall perspective presented to the municipalities who applied for 
participating in the SLC project.  

A municipal perspective on sustainable production and 
consumption 

The initial main purpose of the SLC project was to bring out municipal 
perspectives on sustainable production and consumption (NPCA 1995). To 
find the political roots of the concept of sustainable production and 
consumption in municipal policymaking, we must however go back to an 
important resolution made by the NALRA Congress in 1991, one year 
before UNGASS in Rio and tree years before the Oslo I conference 
(NALRA 1993, p. 9): 

“The high consumption and economic growth in the West are 
incompatible with sustainable development and an equitable global 
distribution of the world's resources. Our pattern of consumption is an 
important factor in this context. Local authorities must lead the way in 
an active effort to promote consumption patterns that are compatible 
with natural resources and ecological carrying capacity…..The 
Congress calls on local politicians to make an active contribution 
towards a more equitable redistribution of purchasing power and 
towards a pattern of consumption and lifestyle which safeguards the 
environment and supply of natural resources for future generations”. 

Even though NALRA uses the notion pattern of consumption, there is a 
clear link made to criticism of economic growth and the distributional 
perspectives on sustainable development, hence leading the focus also 
towards the question of volume of consumption. 

Our informants admit that they in most cases had deliberately focused on 
non-controversial and “positive“ themes in the SLC project, thus enabling 
them to “sell“ the project and the new concepts of LA21 and sustainable 
production and consumption. However, a number of our informants 
emphasise the necessity of something they describe as a ”quantum leap” in 
environmental policy, expressing the hope that the time is soon ripe for 
bringing up the controversial aspects of sustainable development. Thus we 
find that quite a few of the sub-projects were dealing with the issue of 
energy and how to reduce consumption of energy, not only shifting to more 
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energy friendly energy sources. Some of the projects were also focusing on 
the links between reducing energy use and mobility, hence taking up one of 
the most controversial aspects of environmental policy (Høyer 1997).  

A case in point is the municipality of Stavanger, where a sub-project got 
political backing of applying stringent environment criteria in the 
development of a new housing estate planned for 1000 households. One of 
the main points in the sub-project is that the residents commit themselves to 
choosing water-carried heat by means of heat pump with the fjord as the 
source of energy. This is a major shift in Norwegian energy policy, taken 
into consideration that 75 percent of energy use in Norwegian households is 
hydroelectricity. Another point refers to transportation. According to the 
municipality, the current road system is not dimensioned to take the 
increased transport load consequent to the new housing estate. By 
combining certain restrictions on the use of private cars and a planned 
development of bicycles and buses, the municipality hopes to keep the use 
of private cars at an acceptable level - thus avoiding the need to construct 
new roads. The municipality also hopes to reduce transport of wastes by 
stimulating a high degree of composting in every household. For this reason, 
a requirement is included to provide areas for local composting in the 
building plan as well as making space for garden compost facilities. There 
have been many pilot projects for constructing single environmental friendly 
houses in Norway, but this is the first case of a large-scale effort (Aall et al., 
1998). 

Another case in point when it comes to focusing on the controversial aspects 
of sustainable consumption and production deals with the issue of 
environmental impacts from tourism-related transportation. UNESCO 
defines the city of Røros with its old wooden houses in the mining part of 
the town as a world heritage cultural monument, and tourism is a vital 
industry. According to White Paper No. 14 (1986-87) “On tourism“, Røros 
is included as one of six major attractions in the national tourism plan of 
Norway. The question of energy use and emissions from transportation has 
to a minor degree been focused upon by the tourism industry. Instead, the 
focus has rather been on typical local environmental and aesthetic problems 
(Høyer 2000). Nevertheless, in co-operation with the local tourism industry, 
the municipality of Røros had chosen a goal of reducing environmental 
impacts of tourism-related transportation to and within Røros, while still 
maintaining the values of tourism industry. As expected, the municipality 
met with serious obstacles. Lack of information and marketing for travellers 
on the options of going by train or by bus instead of plane or private car; 
lack of local alternatives to the use of private car; lack of national promotion 
of public transportation; more mobility among tourists and a desire for 
shorter stays at each destination are examples of obstacles experienced by 
the municipality (Aall et al. 1998). An attempt to market Røros as an 
“environmentally friendly destination“ for a European tour operator, which 
has transport distance to the destination as a decisive criterion when putting 
together a “green“ tourism product, came to nothing. The tour operator 
pointed out that Røros was too far away from their client groups to justify 
the inclusion of Røros as a “green” destination, in spite of the fact that the 
stay and activities at the destination appear to be “environmentally friendly“ 
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enough. The environmental gain of an “environmentally friendly“ stay in 
Røros, then, does not outweigh the environmental cost of travelling to and 
from Røros (Jäggi 1998). The consequence for Røros may therefore be to 
reduce tourism from far-away countries and rather concentrate on national 
and neighbouring markets in the Nordic countries. It remains however to be 
seen whether such a strategy will be put into action, or if the municipality 
will have to give up its ambitious attempts to reduce environmental impacts 
of tourism-related transportation to Røros. 

The history of how the concept of sustainable production and consumption 
have been interpreted, all the way from Rio to the local level of governance, 
and attempts to introduce the concept into national and local politics in 
Norway, show that it is of vital importance how we understand the appeal to 
change the pattern of consumption. If this is exclusively understood as a 
question of changing the composition of consumption, the result will be 
other initiatives and policy measures than if we recognise the significance of 
reducing the volume of consumption as well. Furthermore, the experiences 
from the SLC project illustrate a dimension of ”level” of society (cf. figure 
1). On the one extreme, we find in many cases an exclusive concentration 
on near and individual-oriented obstacles, which we have seen in some of 
the sub-projects dealing with “green purchasing” and other “green 
consumerism-related” topics, whereas in other contexts all the attention is 
directed towards structurally conditioned obstacles. The referred example 
from attempts to reduce environmental impacts from tourism related 
transportation in Røros might serve as a case in point of the latter. Current 
focus on sustainable production and consumption in Norway – as well as in 
most industrialised countries - seems however to be on the role of the 
individual in influencing the composition of the consumption. Experiences 
gained from the SLC project indicate that there is still a lot to be done 
within such a rather confined perspective on sustainable development. If 
however one wants to make what our informants denote as a quantum leap 
there is a need to shift focus to obstacles of a more fundamental and 
structural character. Also it seems difficult to retain the distributional 
perspectives on the goal of a sustainable development without accepting the 
need for reducing the level of consumption. Examples from the SLC project 
indicate willingness among the project municipalities to go beyond a 
technology optimistic oriented approach to the concept of sustainable 
production and consumption. However, as I will show in the following 
section, such attempts launched as LA21 initiatives of different characters 
often face serious obstacles - obstacles that in most cases are very difficult 
to handle solely by the municipalities. 
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Figure 3 Main challenges in extending the perspectives on sustainable 
production and consumption 

Obstacles to a sustainable consumption and production 
experienced by the municipalities 

The starting point of the evaluation of the SLC project was the project’s 
own intuitive understanding of an ”obstacle” as something the persons in 
charge of a sub-project experience as difficult and problematic in the 
realisation of the project goals. However, as a first step in the direction of a 
more systematic understanding, a category of five different obstacle levels 
was developed (Aall et al. 1998):  

1. Individual obstacles linked to people’s attitudes and behaviour;  

2. Local obstacles linked to local clashes of interests;  

3. Municipal obstacles linked to municipal politics and implementation of 
local policy measures;  

4. National obstacles linked to national politics and implementation of 
national policy measures; and  

5. Global obstacles linked to supranational and international premises (EU 
regulations, GATT, and so on).  

Further more obstacles were categorised on the basis of differences in 
degree of conflicts based on Thompson's (1970) distinction between clear 
and diffuse goals and policy measures; the first category of obstacles to be 
called “trivial“ obstacles. In principle there is agreement of goals, the 
policy measures are known, and there is agreement as to the use of policy 
measures. The second category is a situation with diffuse policy measures; 
that is when there is disagreement as to the effect of a given policy measure 
or when there is political disagreement in the choice of type or strength of 
the policy measure. Obstacles linked to diffuse goals – that is when there is 
either a political disagreement, or when there are other reasons why there 
are no clearly defined goals - lead to the highest level of conflict. All 
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together we then end up with 5 x 3 = 15 categories of obstacles, taking into 
consideration both the level of obstacles and the degree of conflicts. 

Our study of identifying obstacles as experienced by the municipalities 
suggests two general findings (cf. figure 2): 

 There is a clear connection between level of obstacles and degree of 
conflict: the higher the obstacle level the more problematic for the 
municipalities.  

 A closer study of our findings reveals that the metropolitan 
municipalities to a lesser extent experienced serious obstacles, whereas 
the small and peripheral municipalities showed a clearly higher level of 
conflict. 

We identified three main groups of obstacles experienced by the 
municipalities: (1) “Trivial“ obstacles at individual and local level; (2) 
Medium level of conflicts linked to the use of policy measures at municipal 
level; and (3) High level conflicts linked to national or international 
framework conditions. In about 70 percent of the cases where the 
municipalities experience strong conflicts, this was linked to national or 
global level of obstacles, whereas 85 percent of the “trivial” obstacles were 
linked to individual or local level of obstacles (Aall et al. 1998). Our 
informants expressed the view that the municipalities would like to do 
“more” in transforming to a sustainable production and consumption, and 
somewhat flippantly we might characterise these attitudes as ”the 
municipalities dare, but are not allowed”. Our informants pointed out that 
internationalisation and its ensuing guidelines perhaps are the most 
important obstacles. At the same time they pointed out that national policy – 
without regard to EU and other types of internationalisation – also produces 
important obstacles. As a concrete case in point many of the municipalities 
referred to the weak Norwegian energy tax policy as an important obstacle. 
With a more ambitious energy tax policy, according to many of our 
informants, more sustainable transportation and energy systems would 
emerge locally at a much faster rate. However, obstacles in municipal policy 
as well as among local players are important as well. Many municipalities 
referred to the considerable task involved in changing people’s attitudes to 
private car use, a challenge many thought would be hard to meet. All of the 
project municipalities had some kind of “green family” sub-project. In most 
cases it seemed quite easy to make people do home-composting and buy 
green label products, but to make them leave their cars at home often 
seemed very difficult. Deep-rooted attitudes in the municipal organisation 
were also mentioned, and it was asserted to be just as hard to change 
attitudes in the municipal administration and among local politicians as 
among the general public.  

To some extent we found a centre-periphery dimension with regard to both 
the level of obstacles and the degree of conflicts experienced by the 
municipalities. The smaller and peripheral municipalities seemed more 
willing to choose controversial themes for their sub-projects, hence 
experiencing a higher level of conflict. We found that 50 percent of the 
identified obstacles in the small and peripheral municipalities of Steigen and 
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Røros could be classified as “high level of conflict”, 30-45 percent relating 
to the international or national level. At the opposite end of the scale we find 
the city municipalities of Fredrikstad and Kristiansand, where 60-70 percent 
of the identified obstacles could be classified as “trivial” obstacles linked to 
individual, local and municipal levels (Aall et al. 1998). Vedung (1997) 
offers a possible explanation for these findings. He distinguishes between 
pilot activities as social experiment and implementation strategy, whereby 
in the latter the pilot activity is used merely as a policy measure to realise 
previously set goals. The large and central municipalities were also those 
with a most sophisticated and long living environmental management 
system. In these municipalities we found indications that they had used the 
SLC project as a strategy for implementing an already “known” 
environmental policy derived from existing municipal environmental plans. 
Conversely, we found that the environmentally “immature” municipalities 
of Steigen and Røros, with a less sophisticated, less developed and younger 
environmental management system, to a much higher degree seemed to use 
the SLC project as input in developing a genuinely “new” environmental 
policy (cf. figure 2).  

Changing level
of consumption

Changing patterns
of consumption

High
Global

Low
Individual

Policy
focus

Level of conflicts/Level of obstacles

- large municipality
- central municipality
- developed env. policy

- large municipality
- central municipality
- developed env. policy

- minor municipality
- peripheral municipality
- less developed env. policy

- minor municipality
- peripheral municipality
- less developed env. policy

Municipal NationalLocal  

Figure 4 Relation between policy focus and level of obstacles and level of 
conflict (Aall et al. 1998) 

Prospects and problems of LA21 in Norway 

What is so special about LA21 is the specific link between the international 
and local, involving the responsibility of local authorities in trying to 
achieve the global policy goals, combined with a strong focus on (often very 
local) community involvement. Chapter 28 in Agenda 21 thus introduces 
three important and in many ways new dimensions in municipal 
environmental policy-making (Aall 2000): 

 The global  local relationship: the substantive issue of how global 
environmental problems are manifested locally, and the new role of 

 227



 The local  global relationship: the substantive issue of how local 
action interacts with global environmental problems, and the procedural 
issue of how local municipalities start to participate as international 
actors in environmental policymaking. 

 The local-local relationship: the idea of bringing both average citizens 
and major stakeholder groups, particularly NGOs, business and labour 
unions, into the planning and implementation process with respect to 
environment-and-development issues. 

These aspects - at least the two first dimensions - relate to the more general 
process of globalisation seen within all aspects of society. What is clear 
however is that there is a fundamental contradiction in the globalisation 
process, between on the one hand progress towards a global, interdependent 
community and on the other the quest for national and local autonomy and 
distinctive identity. Some are even using the term “glocalisation” to 
embrace both sets of trends. Hempel (1996) and Crowly (1998) describes 
the term glocalisation as a development of power away from nation-states 
up towards supranational – and down towards regional and local levels of 
governance - in response to global changes in ecology and the political 
economy. Crowly (1998, p. 93) states that “globalism evokes borderlessness 
and the rise of strategic, global alliances and markets against the decline of 
traditional notions of state sovereignty that will see state-centralism under 
increasing attack into the twenty-first century”. Hempel and Crowly argues 
that political institutions will become increasingly “glocal” in character, 
reflecting the global and grass-roots implications of an ecological crisis and 
an economy straining to expand world markets. This development raises, 
referring to Crowley (1998), issues of how to redefine local environmental 
governance, how to fund it and how to negotiate environmental policy 
flows, essentially from global to local level, given the institutional and fiscal 
hurdles in between. It also raises the need for enhanced and new ways of 
community participation and local democratisation. 

Previous assessments of the EIM reform in Norway concluded by stating 
that “local management bodies….can (hardly) function as activators in the 
work with more superior, global environment problems” given that studies 
of the municipalities had shown that “the municipalities give priority to 
issues which lead to visible local gains” (Naustdalslid 1994:22). A long 
standing tradition on community involvement in local planning processes in 
Norway further lead to the following statement in the White Paper on how 
Norway is to follow up the commitments from UNCED (MoE 1992:80): 
“The Norwegian system of local master planning is in accordance with the 
recommendations in Agenda 21”. These studies and assessments were 
however carried out prior to LA21 entering the political agenda in Norway. 
Signs of a new policy style seems to have been developing during the late 
1990s at the local level of governance in Norway, when LA21 finally got on 
the agenda, gradually picking up elements from all three of the above 
referred new dimensions in municipal environmental policy-making (Aall 
1997, Aall 2000). 
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Going back to the SLC project and the pilot municipalities we first of all 
found that most of the sub-projects really deserved to be characterised as 
real “add-on” activities, not just a renaming of “traditional” municipal 
environmental policy. The sub-projects differed from a “traditional” 
municipal environmental policy first and foremost when it came to the 
policy process involving new policy partners (Aall et al. 1998). The 
municipalities pointed at the rate of co-operation with local business and 
households as an important and genuine new type of processes under the 
heading of “LA21”. To a certain extent this applies to the co-operation with 
NGOs as well. The SLC project also signals a new and ”softer” policy 
approach in a Norwegian context. What is new is a type of de-
bureaucratisation and de-institutionalisation by means of highlighting 
information and “positive” policy measures, and focusing strongly on 
changing people’s attitudes. We found less emphasis on the role of the 
municipality as a controlling and public planning institution, and more 
emphasis on the role as ”green model” by giving priority to “setting one’s 
own house in order” before interacting directly with local business and 
households. Thus such a change represents a new course in the direction of 
a more continental “soft policy” model putting more weight on concrete 
projects and less weight on participating in planning processes. Several 
municipalities indicated that they consider these changes decisive in their 
further work with LA21. If this is the case, it represents a marked change in 
Norwegian municipal environmental policy style. Since the late 1980s, both 
MoE and NALRA have made a massive effort to strengthen municipal 
environmental planning and in other ways institutionalise local 
environmental policy. If such a change replaces the existing model, this may 
lead to a weakening of municipal environmental policy. If, on the other 
hand, this becomes a supplement, the change of direction expressed by the 
municipalities may strengthen local environmental policy. 

The SLC project, and other projects and local initiatives as well, show - 
somewhat fragmented but nevertheless inspiring – growing examples of 
ambitious and genuinely global oriented LA21 processes in both substantive 
and procedural matters. The SLC project was in itself part of an 
international policymaking process, being part of Norway’s attempt to give 
the issue of sustainable consumption and production higher priority within 
the UNCSD process. Many of the project municipalities have also taken part 
in international activities set up by ICLEI and others, like taking part in or 
arranging international environment conferences, signing “charters” like the 
Aalborg charter and establish twinning with third world municipalities. 
Most of this has happened with direct reference to LA21 (Aall 2000). We 
also find examples of municipalities taking up issues like energy, 
transportation and climate policy linked to a specific global context in their 
LA21 activities and LA21 planning processes, cf. the referred examples 
from Stavanger and Røros. Another notable example is from the city of 
Kristiansand who produced the first local climate action-plan in Norway 
(spring 1998), also to be presented before any national climate action-plan 
was in place in Norway. In this the municipality took on itself the 
responsibility of following up what the Kyoto protocol states for Norway: a 
maximum of 1 percent increase of greenhouse gas emissions by the year 
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2008/12 as compared to emissions of 1990. With no further action 
Norway’s greenhouse gas emissions will probably increase by 23 percent by 
the year 2012 compared to emissions of 1990. The first national climate 
action-plan presented at the same time as that of Kristiansand could 
however only count for a 9 percent reduction in the stipulated 23 percent 
increase, leaving a gap of approximately 13 percent reduction still to be 
addressed in the next national action-plan. Even more ambitious in a 
Norwegian context is the city of Bergen which twice have made a council 
resolution of a 20 percent reduction in CO2-emissions by the year 2005 
compared to emissions of 1991 (Lundli et al. 1999). 

However, as long as LA21 does not have any real support in the form of a 
National Agenda 21, the potential of LA21 as an instrument of interpreting 
and introducing sustainable development into “serious” politics will be 
limited. Experiences from the SLC-project illustrates how municipalities 
pretty much have been left to themselves in sorting out the difficulties and 
problems of a sustainable development within the framework of LA21 
processes. The effect is a paradoxical situation in which the lack of policy 
co-ordination at the national level is being transferred downwards by 
prescribing stronger co-ordinating at the lower level (Naustdalslid 1994:49, 
Langhelle 1999). Still, even though we do not have a specific National 
Agenda 21 in Norway with a potential to help the municipalities sorting out 
at least the national obstacles, national government has officially recognised 
this paradox. One out of two main goals for the SLC project was namely to 
identify obstacles and necessary means to overcome obstacles at both the 
local and national level of governance. Such an ambition is also mentioned 
in the national LA21 strategy document presented by MoE and NALRA 
(MoE 1998). It is however still to be seen if information on national 
obstacles, sent “upwards” from the municipalities, will result in national 
policy changes overcoming the same obstacles. Next year the government is 
planning to present a White Paper on sustainable cities, whereas no plans 
are known for a specific National Agenda 21 in Norway. For the possibility 
of little or no action at the national level of governance when it comes to 
focusing on the need for a National Agenda 21, the municipalities are left 
with addressing the national and global obstacles of sustainable 
development through participating directly in international political 
processes, or as in the SLC project, to keep on identifying and 
communicating the nature of national and global obstacles when ever such 
obstacles appear in local policymaking. 
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