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ISO 20121 historie 

• BS 8901, 2006 

• ISO 20121, 2010 

• London OL 2012 

• Speilkomiteer 

• Veileder eller sertifisering 

 



Visjoner for ISO 20121 

• Et godt verktøy for alle typer 

arrangementer 

• Sette en standard for hvordan et 

arrangement bør gjennomføres 

• Være med på å gjøre en forskjell 

 



ISO 20121 versus andre 

miljøstandarder 

• ISO 26000 

• Miljøfyrtårn 

• Bream 

• Andre typer sertfiseringer 



ISO 20121 

• Introduksjon og orientering 

• Termer og definisjoner 

• Organisasjonens kontekst 

• Lederskap 

• Planlegging 

• Støtte 

• Drift 

• Evaluering av prestasjon 

• Forbedring 

• Tillegg A, Veiledning for planlegging og iverksetting av denne 
internasjonale standarden 

• Tillegg B, Styring av leveransekjede 

• Tillegg C, Evaluering 

 



Introduksjon og orientering 

• Arrangementer er ofte synlige og kortvarige med 

positive og negative innvirkninger på samfunn, 

økonomi og miljø. 

    Denne internasjonale standarden har blitt  

    utarbeidet for å hjelpe organisasjoner og  

    personer til å styrke bærekraften for aktiviteter  

    som utøves ved arrangementer. 



Planleggingsfasen 

• Identifisere og samarbeide med 

interesseparter slik som for eksempel: 

arrangør, eier av arrangement, 

arbeidskraft, leveransekjede, bidragsytere, 

deltagere, myndigheter og samfunn. 

 

 



Planleggingsfasen 

• Bestemme omfanget av ledelsessystemet, 

ta hensyn til eksterne og interne 

utfordringer 

• Definere styrende prinsipper for 

bærekraftig utvikling, viktig å få på plass 

formål og verdier 

 

 



Planleggingsfasen 

• Etablere og dokumentere policy 

• Tildele og kommunisere roller og ansvar 

• Identifisere og evaluerer utfordringer, 

fastsette hensikter og planer for å oppnå 

dem 

 



Utførings fasen 

• Skaffe ressurser og sikre tilstrekkelig 

kompetanse og bevissthet 

• Vedlikeholde intern og ekstern kommunikasjon 

• Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon og 

prosedyrer som kreves for at systemet skal være 

effektivt 

• Etablere og iverksette prosessen for 

driftskontroll og styring av leveransekjede 



Kontroll og korrigerings fasen 

• Overvåke og evaluere systemets 

prestasjon, inkludert interne revisjoner og 

ledelsens gjennomgang 

• Identifisere avvik og treffe korrigerende 

tiltak 

 



Bærekraftig arrangement 

En liten, trinnvis prosess: 

1. Før arrangementet 

 Identifiser interessenter 

 Identifiser org. potensiell innvirkning/påvirkning og 
relevante tema 

 Definer mål og aksjonsplan 

 Gjennomfør planen og dokumenter 

2. Under arrangementet 

 Mål og kommuniser det man oppnår 

3. Etter arrangementet 

 Dokumenter resultat 

 og sørg for feedback for kontinuerlig forbedring 

 



Tillegg A 

• Veiledning for planlegging og iverksetting 

av denne internasjonale standarden 



Tillegg B 

• Styring av leveransekjede 



Tillegg C 

• Evaluering 



For mer informasjon 

www.standard.no 

 

http://www.standard.no
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