
Peri-
ode Aktivitet Dagsorden

M
ån

ed

Primo Opdatering af 
miljøhåndbogen Ressourcepersonerne opdaterer for eget område

Medio

Ja
n.

Ultimo
Primo

Medio Planlægning af ekstern 
revision Formål, omfang, kriterier

Fe
b.

Ultimo
Primo
Medio Miljøseminar  Vekslende dagsordner

M
ar

.

Ultimo Gennemgang af 
systemdok.  Justering af tekst i systembeskrivelsen og bilag

Primo Planlægning af ekstern 
revision Formål, omfang, kriterier

Medio Opfølgning på 
Miljøseminar

 Opfølgning på afvigelser og forbedringsforslag, herunder 
enhedernes deltagelse i miljøarbejdet

A
pr

.

Ultimo
Primo
Medio

M
aj

Ultimo
Primo

Grønt regnskab/ 
miljøredegørelse

Medio

Ju
n.

Ultimo
Primo
Medio

Ju
l.

Ultimo
Primo
Medio Ekstern revision  Særskilt revisions program

A
ug

.

Ultimo

Primo

Opfølgning på ekstern 
revision. Planlægning af 
ledelsens miljømøde 

 Håndtering af afvigelser og forbedringsforslag
 Vurdere årshjul og ressourcetræk
Lave oplæg til fælles miljøindsatser og kampagner

Medio Ledelsens miljømøde

 Organiseringen af miljøarbejdet
 Håndtering af og eks. på henvendelser, klager, korrigerende og 

forebyggende handlinger
 Ændrede omstændigheder, som giver anledning til ændrede 

indsatser.
 Godkendelse af miljøpolitikken
 Fremdriften for kommunens miljømålsætninger. 
 Nøgletal fra grønt regnskab
 Agendahistorier om miljøindsatser
 Opfølgning på handlinger fra tidligere ledelsens miljømøder.
 Kommende kampagner

Se
p. Ultimo

Opfølgning på ledelsens 
miljømøde. Planlægning af 
miljøsamtaler

 Iværksætte tiltag pba ledelsens miljømøde og ekstern revision
Fordeling af enheder 
Forventninger til referater

Primo Notat til MPU, ØU og KB Notat om årets resultater og fremtidige pejlemærker - i forlængelse 
af ledelsens miljømøde 

O
kt

Medio Miljøsamtaler (afholdes Interviewskabelon for miljøsamtaler



senest her)

Ultimo

Opfølgning på 
miljøsamtaler og 
planlægning af 
miljøseminar

 Tilbagemeldinger fra ressourcepersonerne om opdateringer i 
miljøhåndbogen, afvigelser og korrigerende handlinger

Opsamling på miljøsamtaler
Dagsorden for miljøseminar

Primo

Medio Ledelsens miljømøde

 Forslag om fælles mål og hvilke institutioner, der er omfattet.
 Opfølgning på deltagelse i miljøseminar
 Årshjul og ressourceforbrug for det kommende år

N
ov

.

Ultimo Miljøseminar Vekslende dagsordner

Primo
Opfølgning på 
miljøseminar. Planlægning 
af næste miljøseminar

 Tilbagemeldinger fra ressourcepersonerne om opdateringer i 
miljøhåndbogen, afvigelser og korrigerende handlinger

 Dagsordnen for næste miljøseminar
Medio

D
ec

.

Ultimo


