
Strategisk digitalisering

Avfallskonferansen Midt-Norge 2020

v/ Trond A Johansen, Avfall Sør AS



Litt om selskapet
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• Eies av Kristiansand (Søgne, Songdalen) og Vennesla kommune

• 100 flinke ansatte og 250 mill i årlig omsetning

• Avfallshåndtering for 120.000 innbyggere / 62.000 tonn avfall pr år. 

• RFID-chip, alle dunker, brikke for adgang nedgravde = mye data

• 4 gjenvinningsstasjoner, «fri adgang og bruk» = lekkasjer

• Differensiert gebyrmodell (pay as you throw)=«bortskjemte» kunder

• Høyt driftsfokus over flere år = lite utvikling
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Utfordringsbildet

• Nye krav og forventninger rundt oss, ønske om å kunne tilby nye tjenester

• Manuelle arbeidsprosesser, gjentakende prosesser flere steder

• Gamle «stand-alone» systemer, uten integrasjoner, dårlig funksjonalitet

• CRM (hjertet-prod) er integrert + mye skreddersøm (UMULIG å bytte?)

• Gamle og mangelfulle avtaler for utvikling, ikke tilpasset dagens behov

• Vi trenger å gjøre noe med «smutthullet» gjenvinningsstasjonene våre

• Effektivisere prosessene våre – slutte å gjøre ting to ganger – økt kvalitet

• Øke tilgjengelighet for kundene våre, digitale flater, 2-veis kommunikasjon

• Utnytte alle dataene vi samler inn bedre, både for å forstå og endre 

• Øke sikkerheten, driftsstabiliteten og tilgjengeligheten internt/eksternt
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Hvordan skal vi klare dette?

• Vi har altså et slags overordnet «målbilde» for hvor vi 
mener vi skal… men hvordan kommer vi oss dit?

• Organisasjonen er driftsorientert – både kompetanse, 
fokus og tid brukes nesten utelukkende mot driften

• Vi trenger hjelp! Vi trenger en plan / strategi!

• Konkurranse høsten 2018, Egde engasjert desember 18

• Prosjektstart ultimo januar 19, ferdig strategi 25. mai 19

• 24 ansatte + 3 konsulenter. Ca. 1000 interne timer. 

• Strategi m/bilag er på 150 sider – laget kortversjon

• Vedtatt av styret i Avfall Sør AS i september 19



Den digitale visjonen uttrykker fokuset  

Avfall Sør skal ha mot innbyggerne knyttet  

til fremtidige digitale løsninger:

•Informasjon når du trenger det

•Selvbetjening - raskt ogenkelt

•Toveis kommunikasjon og tettere dialog  

mellom bruker og Avfall Sør

•Effektivt for bruker og Avfall Sør

Den digitale ambisjonen uttrykker det

interne  fokuset Avfall Sør skal ha for å 

oppfylle den  digitale visjonen:

•Digitalisere det som er hensiktsmessig

•Frigjøre ressurser til andre arbeidsoppgaver

•Kommunikasjonen skal være enkel, trygg 

og  kvalitetssikret

•Effektivt og høy kvalitet på tjenestene

•Selvbetjente og automatiserte tjenester

•Videreutvikle og utvikle nye tjenester ved hjelp 

av  digitale verktøy

Digitalvisjon

Avfall Sør –Smarte løsninger for deg Vi skal bli en heldigital virksomhet

Digitalambisjon



Prosessen påvirker organisasjonen
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• Arbeidet med å lage digitaliseringsstrategi er viktig!
• Involver mange, prioriter oppgaven, kartlegg, lag mål

• Modningsprosess, eierskap, felles forståelse og mål

• Mulig at resultatet også blir bedre med «mange hoder?»

• Må underbygge konsernstrategien

• Digitaliseringsstrategien endrer organisasjonen
• Profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen – ny innkjøper

• Etablert prosjektorganisasjon, ny prosjektleder

• Rådgivernivået involveres mye mer i prosjekter

• Ny forvaltningsmodell – Prosjekter skal overtas av drift

• Avdeling Plan- og utvikling er reetablert



Prosjektorganisasjon i Avfall Sør AS

Porteføljestyrer - Ledergruppa

Styringsgruppe / Prosjekteier

Prosjektleder

Prosjektgruppe

Prosjektmetodikk basert på www.prosjektvieviseren.no

Hvilke prosjekter skal tas først? Hvor er det størst gevinst? Hvilken 
rekkefølge må prosjektene gjennomføres i? Har vi økonomi til det? Har 
vi ressursene? Osv… 

http://www.prosjektvieviseren.no/


Arbeid med digital modenhet

Kontinuerlig forbedring

Opplæring og iverksettelse av nye løsninger

Innføre prosjekt- og forvaltningsmodell

Etablere en prosjektorganisasjon med tydelige roller 

innenfor  prosjektgjennomføring og forvaltning

Fokus på gevinstrealisering

Kontroll på informasjonssikkerhet

Sikre data og informasjon gjennom systematisk 

arbeid oggode  systemer

Etablere digitale løsninger og toveis  

kommunikasjon med innbyggerne

Identifisere brukerne som benytter Avfall Sør sine 

tjenester  Forenkle og forbedre kommunikasjon og 

informasjon med brukerne

Forbedre og effektivisere interne  

arbeidsprosesser

Digitalisere det som er hensiktsmessig  Frigjøre ressurser 

til andre arbeidsoppgaver

Samarbeid med andre er en forutsetning

For å sikre best mulig utnyttelse av ressurser er 

samarbeid  nødvendig. Avfall Sør ønsker samarbeid 

med eierkommuner,  andre avfallsselskaper og med 

eksisterende og nye  leverandører.

Overordnede mål



Delmål
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Brukermål Beskrivelse

Gevinstpotensialet

Strategisk forankring
Økonomisk Kvalitativt

Identifisering

Identifisering av brukere som 

benytter Avfall Sør sine tjenester, som 

gjenvinningsstasjoner og nedgravde 

løsninger.

• Fri adgang til 

gjenvinningsstasjonene kun for 

Avfall Sør sine innbyggere gir 

redusert trafikk, reduserte 

avfallsmengder, redusert 

kapasitetsbehov.

• Reduserer bemanning og 

behandlingskostnader.

• Åpner for mulige nye 

inntekter: Innbyggere fra 

nabokommuner (evt. 

næringskunder) kan levere 

mot betaling.

• Innbyggere fra egen 

kommune som bruker 

gjenvinningsstasjonene mer 

enn inkludert antall besøk ila 

året, kan betale for tilgang.

• Statistikk, kontroll, oversikt -

hvem besøker stasjonene og 

hvor ofte?

• Får «totalbilde». Hvor mye avfall 

produseres totalt?

• Åpner for «nudging» av kunde 

med personlig statistikk.

• Se dataen i sammenheng -

ferieperioder, vær, sesong, 

historiske data - predikere og 

planlegge aktivitetsnivå.

• Utvikle nye tjenester

• Lukker et «hull» i verdikjeden. 

Teoretisk kan innbygger «flytte» 

avfallet sitt fra henting hjemme til 

gjenvinningsstasjonene dersom 

Avfall Sør setter inn tiltak som 

økte variable kostnader / 

reduserte hentefrekvenser mv.

«Ha kontroll over all 

innsamling av 

husholdningsavfall i 

eierkommunene,

og bidra til at 

husholdningsavfall ikke 

håndteres av andre som 

næringsavfall»

• Overordnede mål er «summen» av en rekke ulike delmål 

• I dette eksempelet et brukermål fra strategien vår, identifisering:  
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Dokument-
håndtering HR

Regnskap
Lønn

Arkiv

CRM

Epost

Time-
registrering

Skisse administrative systemer

Arkiv er definert som «navet» i 
administrativ systemportefølje. 

Må byttes først: (FOA) 

• Skytjeneste (Saas)

• Enkel/automatisert arkivering

• Mange fremtidige 
integrasjoner

Innkjøp

Rekruttering
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Scaleit

Bruker (innbygger)

Skisse produksjonssystemer

To-veis kommunikasjon (Min side og App)

Routeman Nedgravde 1

Webservice / Rest API BI-verktøy

CRM

Fakturering

ETL / ELT / Integrasjonsplattform

Bruker (ansatt)

Nedgravde 2 Matrikkel

Arkiv

Datavarehus

Adgang gj.stasjon Farlig avfall



Prioriterte prosjekter
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Nr. Beskrivelse Ferdig 

implementert

1 Etablere prosjektorganisasjon og prosjektmodell Q1 2020

2 Innføre O365 Teams og migrere alle data fra filserver Q4 2019

3 Innføre støtteverktøy for prosjektmodell (Sharepoint /O365) Q1 2020

4 Etablere forvaltningsmodell for avlevering av ferdige prosjekter Q1 2020

5 Konkurranseutsette CRM-systemet. Nytt system i drift. Q4 2020

6 Konkurranseutsette Arkivsystemet. Nytt system i drift. Q2 2020

7 Konkurranseutsette ETL/ELT-plattform + Datavarehus + BI-verktøy Q3 2020

8 Konkurranseutsette HR/HMS-systemer Q3 2020

9 Konkurranseutsette IT-driftspartner (FOA) Q4 2020

10 Bygge ny gjenvinningsstasjon (helt nytt konsept) Q3 2021

11 Identifisering av brukerne våre -> adgang ny gjenvinningsstasjon Q2 2021

12 Identifisere, prioritere og budsjettere aktiviteter 2021 Q4 2020
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Noen viktige føringer

• Alle større prosjekter må planlegges i god tid, budsjetter skal holdes!

• Prosjektene skal gjennomføres under definert prosjektmodell 

• Ferdigstilte prosjekter skal avleveres til driften og forvaltes systematisk

• Alle nye systemer skal være skybaserte saas-systemer

• Alle nye systemer skal kjøpes med nødvendige integrasjoner

• Datarommet vårt skal avvikles så fort som mulig

• Prosjektporteføljen i 2020 handler i stor grad om å bygge en 
«grunnmur» for å kunne utvikle nye tjenester og forbedrede 
prosesser / kommunikasjon både internt og eksternt i fremtiden



Takk for oppmerksomheten!


