
Handlingsplan for 
bærekraft

Forankring

• Planen er forankret i Bymuseets overordnede strategi og planer, samt offentlige tilskuddsytere  

 sine forventninger på museumsfeltet. 

• Planens varighet samsvarer med museets strategiplan, dvs. frem til 2023 (men bør revurdere årlig). 

• Mål og forslag til tiltak skal defineres på overordnet, avdelings- og individnivå.

Et bærekraftig museum 
I handlingsplanen ligger en forpliktelse, ikke bare til å imøtekomme bevilgende myndigheters krav  

om bærekraft, men og å oppfylle vår egen strategiplans intensjoner. Bymuseets strategiplan gir 

tydelige føringer (utdrag):

 Museets arbeid skal ha høy kvalitet og preges av god intern samhandling.  

 Alle virksomhetsområder skal ha fokus på publikum, formidling, bærekraft og potensiale  

 for egeninntjening. 

 Bymuseet i Bergen skal bidra til å oppnå FNs bærekraftmål og være en relevant aktør for  

 synliggjøring av kulturell bærekraft. Museets kompetanse, virksomhet, bygninger og   

 samlinger er en ressurs i dette arbeidet.

FNs bærekraftsmål   
Bymuseet har valgt å fokusere på FNs bærekraftsmål 11 og 12 da disse i størst grad ligger nær  

museets satsingsområder i henhold til strategiplan. 

 11.  Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og lokalsamfunn   

  inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 

 12. Ansvarlig forbruk og produksjon - Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Flere bærekraftsmål er relevante og kan knyttes opp mot Bymuseets arbeid i ulike sammenhenger.



Bærekraftige holdninger 
Bærekraft handler i stor grad om holdningsskapende arbeid. Vi har innført Månedens grønne utford- 

ring hvor vi ønsker å motivere alle ansatte og øke den enkeltes engasjement i det bærekraftige 

arbeidet.

Bærekraftige handlinger

• Sertifisering av Bymuseet som Miljøfyrtårn

• Sette krav til at leverandører og samarbeidspartnere har en bærekraftig profil 

• Flest mulig leverandører med lokal forankring

• Bli et grønt reisemål (Green travel logo) 

• Bygge opp merkevaren Bymuseet i tråd med våre grønne verdier 

• Sikre god internkommunikasjon for å opprettholde og utvikle bærekraftige holdninger

• Redusere utslipp til transport av ansatte, varer og tjenester

• Kartlegge og være bevisst vårt energiforbruk

• Redusere avfallet, kildesortere

• Innføre gode innkjøpsrutiner som bidrar til bevisste innkjøp

• Kartlegge hva Bymuseet gjør i dag av grønne tiltak

• Grønne minutter på avdelingsmøter og allmøter for å sette av tid til arbeid med bærekraft

Implementering 
Bymuseet skal jobbe kontinuerlig for å sikre bærekraftsbevissthet i hele organisasjonen.   

Arbeidet skal forankres i ledelsen, avdelingene og ansatte. Definerte tiltak inkluderes i årlige virksom-

hetsplaner og budsjetter.


