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 Konsulent og professionel 
værdiskaber 

 14 års erfaring med affalds- og 
ressourceoptimering – heraf 7 år i 
topledelsen af Renosyd 

 Den værdifulde kundeoplevelse er 
omdrejningspunktet for mit virke. 
Rammer, mennesker og processer 
skal spille sammen, når en 
virksomhed skal levere en ydelse, 
der passer til kundens behov 

Rammer 

Mennesker Processer 



Om Renosyd 

 Odder og Skanderborg Kommuner 

– 80.000 indbyggere 

– 33.000 husstande 

– Heraf 25.000 havehuse 

– + 2.500 sommerhuse 

– 4 – 5.000 aktive p-numre 

 Renosyd udfører stort set alle 
affaldsopgaver for kommunerne. 
Herunder husstandsindsamling af 
restaffald og emballage 





Hvorfor gå nye veje? 

 Affaldsplan 2005 – 2008: Indsamlingsordningerne 
skulle optimeres 

 Renovatøren er tættest på kunden og har bedst 
mulighed for at observere og agere på 
problemstillinger og behov 

 Hvordan indarbejdes dette i en kontrakt? 

 Hvordan udbydes det? 

 Hvordan får vi renovatøren til at levere, det der skal til? 



1. Generations servicepartnerskab 

 September 2008 – maj 2015,  Marius Pedersen 

 Renosyd omlagde deres ordninger i denne kontrakt 
i tæt samarbejde med renovatøren 

 Udnyttede option på 2 x 1 års forlængelse 

 

 



Hvad går det ud på? 

 Åbenhed og ærlighed med gensidig tillid og respekt. 

 Samarbejdet skal forløbe positivt og konstruktivt. 

 Opgaven gennemføres med et kvalitetsniveau, der giver 
tilfredse brugere. 

 Ressourceforbrug til forfejlet kommunikation minimeres. 

 Eventuelle uenigheder håndteres i en positiv og åben 
dialog hos de implicerede aktører. 



Hvordan måles der? 

 Der arbejdes efter regning 

 Indsamlingen skal holde et vist kvalitetsniveau og 
renovatøren har givet pris på udførelsen af denne opgave 
med det givne kvalitetsniveau 

 Hvis det bliver dyrere at holde niveauet, betaler Renosyd 
halvdelen af omkostningerne 

 Hvis det bliver billigere, skal Renosyd have halvdelen af 
besparelsen 



Incitamentsmodel vers. 1 (2008) 



Resultater i servicepartnerskabet 

• Bedre vidensdeling 

• Større medarbejder inddragelse 

• Direkte kontakt mellem kørselsleder og visse kunder 

• Alternative løsninger indenfor servicepartnerskabets 
rammer 

• Megen positiv omtale 

• Omlægning af ordninger i samarbejde med renovatøren 



Samarbejde gør hele forskellen 



Og på bundlinien? 

• Kontrakten var på ca. 17 mio. årligt 

• Det dyreste år betød en meromkostning på knap 
400.000,- kr. 

• Omlægning af ordningerne udløste en indtægt på 
800.000,- kr. 



2. Generations servicepartnerskab (2015) 



2. Generations servicepartnerskab (2015) 

• Servicepartnerskab igen  

• Offentligt udbud 

• Ingen prækval 

• Økonomisk mest 
fordelagtige bud 

• Økonomi vægter 45-55% 

• Incitamentsmodel vers. 2 

 



Udbudsprocessen gav følgende 

 6 bydende (3 i det sidste) 

 1,1 mio mellem dyreste og laveste 

 70.000,- i forskel på de 2 laveste 

 Prisen faldt med 20% 

 Aktindsigt, klagesag 

 Annullering, fornyet udbud 



Incitamentsmodel vers. 3 
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Bundlinjen i 2. generations service-
partnerskab ned RenoNorden 

• 1. servicepartnerskabs kontrakt var på ca. 17 mio. 
kr. årligt 

• 2. servicepartnerskabs kontrakt er på ca. 13 mio. 
kr. årligt 

• Efter 2 års benhårdt arbejde og mange 
ekstraomkostninger for alle parter er man ved at 
nærme sig et ønskværdigt kvalitetsniveau 

• Er det blevet for billigt? 



Renosyds (og mine) anbefalinger 

• Find ind til kernen - Hvorfor etablere et partnerskab 

• Brug leverandørernes viden aktivt 

• ”Mål på” og ”tildel” efter det man gerne vil opnå – 
ikke bare på økonomien 

• Inddrag de private parter i udformningen af 
samarbejdsmodellen 

• Husk: det er en kontinuerlig proces 



Spørgsmål? 
Tak for ordet! 


