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Mål på god husholdningsrenovasjon.

Av Frode Rosland leder i styringsgruppen for renovasjonsbenchmarking, Roy Ulvang Avfall Norge og
Erland Staal Eggen EDC AS.

Virksomhetsledelse er å føre virksomheten mot en bedre tilstand. For å lykkes må både lederen og
resten av organisasjonen vite hva som definerer god renovasjon, hvor man befinner seg og hvor
man skal.

Styringsgruppen for Avfall Norges
renovasjonsbenchmarking (RBM)
arbeider med å definere standard-
iserte resultatkriterier som kan be-
nyttes av regionale renovasjons-
foretak til å fastsette resultatmål.
Disse dekker de viktigste resultat-
områdene kundetilfredshet, miljø-
standard, tjenestestandard, gebyr-
nivå, kostnadseffektivitet og arbeids-
miljø. Figuren viser hvordan resul-
tatene sammenstilles i en radar som
gir raskt oversikt over hvor
virksomheten NN var i 2011 (NN11)
i forhold til middelet og i forhold til situasjonen i 2009 (NN09).

Korrekt og rettferdig resultatmåling.
Utfordringen er ikke å identifisere resultatområdene, men å definere hvordan resultatet skal måles på
en objektiv, rettferdig og samtidig praktisk gjennomførbar måte. Styringsgruppen har vurdert en rekke
prestasjonsindikatorer, hvor betydningsfulle de er, om de er målbare med tilgjengelige data og hvor-
dan man kan kompensere for upåvirkelige rammebetingelser. Det sier seg selv at løsningen må
inneholde kompromisser mellom nøyaktighet, kompleksitet og forståelighet: En 100% korrekt og rett-
ferdig modell vil ofte være så kompleks at den krever et uoverkommelig inndataomfang og fremstår
som uforståelig. Styringsgruppen har håndtert denne utfordringen ved å -

1. benytte enkle matematisk modeller som beskriver rammebetingelsene pr. renovasjonsaktivitet.
2. velge målbare indikatorer pr. resultatområde; eventuelt gi retningslinjer for hvordan en

vanskelig målbar indikator skal anslås.
3. modifisere prestasjonsresultatet i forhold til forskjeller i rammebetingelser.

Vi skal nå se på hvordan de seks resultatområdene er definert i RBM-modellen.

Kundetilfredshet.
RBM har fokus på virksomhetens
ytelser og prestasjoner, og det er
derfor naturlig at kundemålingen
benytter en kortfattet og standardisert
telefondialogmal som tar for seg virk-
somhetens konkrete ytelser samt
informasjon, service og pris. Hver av
indikatorene vektlegges i forhold til
deres målte innvirkning på samlet

ureflektert tilfredshet. Ved misnøye spørres det etter årsak. Reflektert tilfredshet kartlegges også, og
det er mulig å inkludere et begrenset antall tilleggsspørsmål.
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Indikator på kundetilfredshet vekt
tilfredshet med oppsamlingssystem 15 %

tilfredshet med oppsamlingssystem, returpunkt 5 %

tilfredshet med innsamling 25 %
tilfredshet med gjenv.stasjoner 15 %

tilfredshet med behandling 10 %

tilfredshet med kontakt 5 %
tilfredshet med informasjon 8 %

tilfredshet med faktura 2 %

tilfredshet med pris 15 %
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Miljøstandard.
Indikatorene for miljøstandard reflek-
terer balansen mellom globale og
lokale miljømål. Mengde ombruks-
avfall pr. innbygger er et mål på av-
fallsbegrensning, mens innsamlet
mengde farlig avfall pr. innbygger er
en viktig indikator for lokalmiljøet.
Andel av beholderparken som befinner seg under bakken og deponistandard er også indikatorer på
lokalmiljøet. CO2-uslipp pr. tonn avfall er basert på et komplett CO2-regnskap som omfatter samtlige
renovasjonsaktiviteter. Gjenvinningsgrad er gjenvunnet mengde i forhold til innsamlet og mottatt
mengde. Det benyttes standardiserte gjenvinningsandeler per behandlingsform. Det er på grunn av
informasjonstilgangen ikke praktisk mulig å hensynta behandlingsanleggenes faktiske effektivitet.

Tjenestestandard.
Indikatorene på tjenestestandard be-
skriver egenskaper ved tjenestetil-
budet som er viktige for kundene.
Vekten reflekterer indikatorenes
betydning for opplevd tilfredshet slik
den fremkommer i kundemålingen.
Bringeavstanden anslås ut ifra kunde-
målingen og valgfrihet fra andelen av

kunder som benyttet ustandard løsninger for beholderkapasitet, hentehyppighet eller bringeavstand.
Kundedialog er en indikator på hvilke kanaler virksomheten benytter for å kommunisere med kundene
- fra sosiale medier til skoletilbud. Svarkapasitet er et mål på midlere ventetid ved telefonhen-
vendelser, og antall avviksmeldinger er henvendelser der kunden mener det foreligger et avvik.

Gebyrnivå.
Resultatområdet gebyrnivå består av
en indikator som angir samlet kunde-
betaling pr. husholdning. Alle typer
betaling og alle typer husholdninger
hensyntas som beskrevet i fakta-
boksen

Kostnadseffektivitet.
Kostnadseffektivitet anslås på basis av
to indikatorer: Driftseffektivitet er for-
holdet mellom de samlede års-
kostnadene og driftsoppgaven, som er
forventet årskostnad gitt av kostnads-
driverne til det eksisterende reno-
vasjonssystemet (km, tonn mv) ved
midlere kostnadsnivå. System-
effektivitet er forholdet mellom drifts-
oppgaven og systemoppgaven, som er
forventet årskostnad gitt av områdets
beskaffenhet (utstrekning, bosetnings-

mønster mv) uten hensyn til valgt renovasjonssystem. Driftseffektiviteten blir da en indikator på hvor
effektivt det etablerte renovasjonssystemet driftes, og systemeffektiviteten på hvor kostnadseffektivt
dette systemet er i forhold til det området som skal betjenes.

Indikator på miljøstandard vekt børverdi
gjenvinningsgrad 36 % 100 %
CO2-utslipp 32 % min

mengde farlig avfall 12 % maks
mengde ombruksavfall 5 % maks

andel undergrunnsbeholdere 5 % maks
deponistandard 5 % maks

Indikator på tjenestestandard vekt børverdi
beholderkapasitet 18 % maks
hentehyppighet 24 % maks
bringeavstandavstand for kunder 18 % min
valgfrihet 10 % maks

kapasitet gjenv. stasjon 12 % maks
kundedialog 8 % maks
svarkapasitet 5 % maks
antall avviksmeldinger 5 % min

gebyrnivå = samlet betaling for monopoltjenester / antall husholdninger

- antall husholdninger omfatter også hytter, men en hytte teller bare som
en tre fjerdedels husholdning

- samlet betaling omfatter både renovasjonsgebyr inklusive tillegg for
høyere standard og betaling på gjenvinningsstasjoner

kostnad i forhold til

driftsoppgave

driftsoppgave i forhold til

systemoppgave
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Arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøet måles med indikatorer
som rapporteres til myndighetene
samt opplysninger som finnes i
personalsystemet. Både egne og
underleverandørers arbeidsmiljø in-
kluderes, og de fleste som deltar i
RBM har etter hvert avtalt med
underleverandører på lange avtaler at
disse opplysningene skal oppgis som
en del av rapporteringen. Dersom
opplysningene ikke er tilgjengelige,

gir det trekk i indikatoren ”andel av årsverk som overvåkes for arbeidsmiljø”.

Hensyn til rammebetingelser.
Rammebetingelsene er innarbeidet
i modellen for kostnadseffektivitet
gjennom beregningen av system-
oppgaven. For de øvrige presta-
sjonene er det en klar sammenheng
mellom prestasjonsnivå og ramme-
betingelser som vist i figuren til
høyre. Vi ser her at tjeneste-
standarden øker i takt med
gunstigere rammebetingelser. For
å gi RBM-deltakerne en mer rett-
ferdig måling av kundetilfredshet,
standard- og gebyrnivå, beregnes
også prestasjoner som er korrigert
for rammebetingelsene. Den nor-
merte prestasjonen er gitt av av-

standen fra forventet verdi ved aktuell ramme; dvs. avstanden fra den røde streken i figuren. En virk-
somhet som ligger over streken har eksempelvis en bedre standard enn rammebetingelsene tilsier.

En levende modell
Renovasjonsbransjen er dynamisk. For at RBM skal holde seg relevant og nyttig, må resultat-
indikatorene hele tiden revurderes, vedlikeholdes og forbedres. Dersom du har synspunkter på
hvordan bransjens resultater skal måles, ta kontakt med lederen for styringsgruppen for RBM,
Frode Rosland Avfall Sør.

FAKTABOKS.

Renovasjonsbenchmarking - RBM
Det var BIR Privat som i 2001 inviterte til anbud på en benchmarkingsanalyse av ni norske og en dansk reno-
vasjonsvirksomhet. Formålet var å etablere en bedre basis for samarbeidet mellom ledelsen og styret i selskapet,
og anbudet ble vunnet av Energidata som hadde lang erfaring med benchmarking av el- og gassnett. Håkon
Jentoft fattet interesse for tiltaket, og den første renovasjonsbenchmarking (RBM) i regi av Avfall Norge ble
gjennomført i 2004. Siden da har RBM blitt utført annen hvert år under ledelse av en styringsgruppe med
medlemmer fra Avfall Norge og deltakerne. Energidata Consulting AS (EDC) har investert nesten ti årsverk i
utvikling og vedlikehold av benchmarkingsmodellen, som har gått fra en ren effektivitetsmåling til sammen-
likning av alle de viktigste prestasjonsdimensjonene tjenestestandard, miljøstandard, kundetilfredshet, arbeids-
miljø, gebyrnivå, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Analysen fokuserer på det relative forholdet mellom
deltakernes prestasjoner og på konkrete forbedringsområder. Det gjøres ved å identifisere virksomhetens sterke
og svake sider, anslå konsekvensene av forbedringer og sammenlikne med resultatene fra en tidligere bench-
markingsrunde og med en utvalgt virksomhet. Resultatene oppsummeres individuelt for hver deltaker i en sam-
mendragsrapport på åtte sider, en presentasjon rettet mot eiere, styre og ansatte og en komplett hovedrapport.
Modellen omfatter også beregning av marginalkostnadene ved separat håndtering av verdifraksjoner og vil i
2014 utvides med en sammenlikning av fraksjonskvalitet.

Indikator på arbeidsmiljø vekt børverdi
langtidsfravær (mer enn 16 dager) 6 % 0 %

korttidsfravær (inntil 16 dager) 17 % 0 %

antall arbeidsuhell som medfører fravær 11 % 0 %

antall arbeidsuhell som ikke medfører fravær 9 % 0 %

antall nestenulykker i arbeidssammenheng 10 % 5 %

omfang av overtid 7 % 0 %

omfang av arbeid utenom normal dagtid 3 % 0 %

antall personer som ble ansatt 6 % 6 %

antall ansatte som sluttet 6 % 6 %

ansattes gjennomsnittsalder 8 % 42,5
andel kvinner 5 % 50 %

andel av årsverk som overvåkes for arb.miljø 12 % 100 %

rammebetingelser

y = 0,5814x + 0,1721
R² = 0,4054
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