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transporteres til sluttbehandling. i figuren
under ser v at det er en klar sammenheng
mellom srrnmrbetingelsin malt på en
skala fra 0% (lettest) til 10091 (vinsei ‘ii st)
og gebyrnivået malt i % av middeiet. Når
det likevel var slik at virkomhetene med
vanskeligst rjmmibetin;el.ir ikke hadde
det høyeste gebyrnv et .kyld det først
og fremst at de hadde valgt lavere standard
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Det finnes svært kostnads
effektive virksomheter bäde
blant de som konkurranseut
setter det meste, og de som
gjør det meste av jobben med
egne mannskaper.

Erland Staal Eggen bar som
partner EDC AS «henchmar tel»
hundrevis av infrastrukturvrk
somheter innen kraftnett og
I land.
i i
gassnett i tolv
Han utfører årlig benchmarking
av VA-virksomhet i samarbeid
med Norsk Vann og har siden
2003 utført Renovasjonshenchmarking (RBM) for Avfall Norge
annethvert år. 2014 besøkte han 18 av de 28 regionale og
kommunale renovasjonsvirksomheter som deltok i RBM

pi tienesO ni for å holde gi byrr t nede.
Avsetning til fond forstyrrer OSi dette
bilde noe
Media spnr mye desnformisjon OT
;ibyrniviri Renovasjonsbvnchmarkini-;en
regner ut den faktiske kostn. din pr
husholdning og viser om niviirt ligger høyt
lIer lavt i forhold til det som kan torventes
ut fra rammebetingelsene i omridet.
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Figur 3. Forholdet mellom naturgitte rammebetingelsei og gebyrnivi.
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•

bi st, gjennomfører på en god mate og
ikke minst maler resultatene, lærer av og
korrigorer avvik.
Result itmiling og læring er en
utfordring nar virksomheten har
monopol i sitt omrade, slik det er for
husholdningerenovasjon og andre viktige
simtunntjinestir og -infrastrukturer.
For å muliggjøre effektiv og objiktlv
resultatmaling arrangeier Avfall Norgi.
«Renovasjonsbenchmirking» innethvert
år. Regionale renovasjonsvirksombeter far
her sammenliknet sine prost.isjon.er på en
rettferdig måte slik at de bade kan lære av
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og konkuranseutsutting.
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De nitui’gi::i rammihetingilsene for
huholdningsrinovisjon er gitt av omradets
utstrekning, hvor langt det ni kjøres tor
å simle inn avtalle:, hvor mye avfall som
skal hentes og hvor langt avfallet ma

30%

Figur?. Forholdet mellom kundetilfredshet

2

Oet er ifølge Eriand Eggen ingen garanti for økt effektivitet at man konkurranseutsetter og køpei inn renova
sjonstjenester fra private, i stedet for a utføre tjenestene med egne ansatte,

Konkurranseutsetting av avfallstjenester sikrer ikke effektivitet
En analyse av 28 regionale
renovasjonsvirksomheter
som betjener mer enn halve
befolkningen viser at det
ikke er noen systematisk
sammenheng mellom
kostnadseffektivitet og måten
virksomheten er organisert på.
Heller ikke kundetilfredshet
påvirkes av organiseringen på
noen systematisk måte.
Pv Erland Eggen

Ei oppdrag fri Avtaf Norge har EDC
AS analysert sammenhengen mellom
ronovasjonsvirksomhetenvs praksis og de
resultatene som er oppnådd. Anilysi ne er
utført syv ganger siden 2003 og omfatter
syv resultatomrader; på ifi ktiviti t,
gebyr, standard, kundetilf rerishet og et pa
irl: idumi Ijø

40%

En sammenstilling av kunrletillredshet og
konkurranseutsetting viser tiluvarendi
at det er oppnådd god tilfredshet bade
med egne ansatte og med innkjopte
renovasjon;tnesti s fra underleveundører,
Figuren til høyre viser kundetiltredshet
i % langs den vertikale aksin og
utsrttingsgriden tra lavest (0%) til hnye’t
(100%) langs den hori,ontali iksen.

30%

EFFEKTIVITET OG
KONKURRANSEUTSETTING

20%

Erfaringene viser at nbudene på
or
renovn.jonstenes:e kan hgge 0
høyt hvis det er ta ulbydere i markedet
med tilutrokkeliri kaasite:, eller hvis
mnrkedsmv.kdnismen Iunerer dirig av andre
irskir. De: er uansett vanseelig å oppnå
en effektiv anbudskonkurranse pa v;ktige
aspekter som miljø og tjenestestandard.
Det som kjenni regner de Dere er ik<e .1
de velger én form for organisering lromfo
en innen, men at de velger den som passer

10%

F,puren under viser kostnadseffek:vtet i
fornolv til u:settinir av rEnovisjonstenester
for irit 2011 Den norison:k aksen vaer
utsettingsgrad fra 0% («gjør det mestE
med egne ansatte») til 100% («kjøper
inn de flts:e n nov ijontjnestE ne fra
underleverandører»). Di’n vi r:ikale aksen
%
viser kostnadsettektivtet opp til 100
relitv ti ktvitet. Det fremgir at det finnes
sv rt kostn idseffektive virksomheter bade
blant de som konkurranseutsetter mt mes:e,
og de som sjor del meste av jobben med
egne mannskaper.

‘::::

95%

,

00%.

75%
70%
05%

55%

0%

I KrEtSløpEt nr i :0i6 I

Fgui 1. Forhoidet rnetom effektivitet og graden av konkurranseutsetting.
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