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Kombinasjonen av teknologiske muligheter, lovverk, miljø-
krav og forventninger fra innbyggere og kommunale eiere, 
stiller nye og utfordrende krav til Avfall Sør. Dette gjelder 
virksomhetens evne til å lede og gjennomføre endringer 
og ta ut gevinster ved innføring av ny teknologi. Den nye 
hverdagen handler om hvordan man skal evne å ta i 
bruk mulighetene teknologien gir til innbyggernes beste 
gjennom relevante og effektive tjenester med høy kvalitet. 

Avfall Sør har utarbeidet en IT- og digitaliseringsstrategi 
som skal bidra med å strømlinjeforme og effektivisere 
driften. Strategien skal i tillegg understøtte de behov 
innbyggerne og ansatte har for nye og bedre tjenester ved 
hjelp av moderne digitale løsninger.

Hvorfor IT- og 
digitaliseringsstrategi?
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Avfall Sør har i sin konsernstrategi og avfallsplan satt 
definerte mål for selskapet, og IT- og digitalisering står 
sentralt i prosessen med å nå disse målene. Dette kan 
innebære tiltak som økt informasjon, kommunikasjon 
og digitale løsninger mot innbyggeren, men også 
effektivisering av interne arbeidsprosesser. Dette kan 
frigjøre kapasitet til mer aktivt arbeid for å nå målene 
som er satt. 

• Ta i bruk ny teknologi og infrastruktur som gir bedre resultater i  
 forhold til ressursutnyttelse, miljø, service og økonomi.

• Tilby konkurransedyktige løsninger for husholdningsavfall,  
 avløpsslam og avfall fra eierkommunenes egen virksomhet med et  
 gebyrnivå som på sikt er på nivå med andre storbyregioner.

• Ha kontroll over all innsamling av husholdningsavfall i  
 eierkommunene, og bidra til at husholdningsavfall ikke håndteres  
 av andre som næringsavfall.

• Videreføre dagens servicegrad med økt fokus på kost/nytte.

• Videreutvikle tjenestetilbudet for å få økt kontroll på  
 husholdningsavfall.

• Økt bruk av nedgravde avfallsløsninger. 
 Nye løsninger for å effektivisere innsamling og avfallsbehandling.

• Økt materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall.

• Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser.

Mål fra avfallsplan og 
konsernstrategi er sentrale  

for IT og digitalisering

Strategiske mål for konsernet

Mål i avfallsplan
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Strategisk sammenheng

Avfallsplan

Gevinstrealisering
Kvalitative og kvantitative effekter

Bruker- og 
tjenestebehov

Organisasjons-
utvikling

Teknologi

Forvaltning

Avfall Sørs 
konsernstrategi

IT- og digitaliseringsstrategi
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Den digitale visjonen uttrykker fokuset 
Avfall Sør skal ha mot innbyggerne knyttet 
til fremtidige digitale løsninger:

• Informasjon når du trenger det
• Selvbetjening - raskt og enkelt
• 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

Digital visjon Digital ambisjon

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

Målsettinger
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Organisering av digitaliserings- 
arbeidet i prosjekter

Innføre porteføljestyring til tilpasset nivå

Prioritering og styring av digitaliseringstiltak som Avfall Sør ønsker å gjennomføre 
innenfor et bestemt tidsintervall. Ressurstilgang vil medføre at det vil være flere 
ønsker enn hva som er mulig å gjennomføre. Hvilke tiltak som skal igangsettes 
skal vurderes etter fastsatte kriterier. I dette ligger at tiltaket understøtter 
Avfall Sørs virksomhetsstrategi og avfallsplan, gevinstpotensialet inkl. budsjett, 
ressurser til gjennomføring og avhengigheter til andre eksisterende løsninger. 

Overordnet styring av pågående tiltak og prosjekter er viktig, og tiltakene bør 
vurderes kontinuerlig i forhold til planlagt effekt. Ved større reduksjon av planlagt 
mål- og effektoppnåelse, bør tiltak/prosjektet stoppes. 

Porteføljestyring legges til ledergruppen.

Etablere prosjektorganisering og -gjennomføringsmetodikk

Prosjektstyre/prosjekteier har det overordnede ansvaret for at prosjektet 
gjennomføres. Operativt ansvar for gjennomføring legges til prosjektleder og 
prosjektgruppe(r). Medlemmene i prosjektgruppen har nødvendig fagkompetanse 
for å sikre prosjektets mål.

Alle prosjekter skal følge etablert prosjektmetodikk gjennom fasene konsept, 
planlegging, gjennomføring, avslutning og realisering. 

Ved fullført prosjekt skal resultatet overføres til linje- og forvaltningsorganisasjonen.

Etablere en forvaltnings-organisasjon for det digitale 
oppfølgingsarbeidet

Forvaltning av eksisterende digitale løsninger bør følges opp kontinuerlig innenfor 
de forvaltningsområder som er satt (f.eks. leverandøroppfølging, dokumentasjon 
og kontinuerlig utvikling. Det anbefales å etablere egne forretningsområder for 
kjerneprosesser og administrative prosesser. Tilhørende digitale løsninger skal 
gjennom disse områdene forvaltes og samhandles.

For å sikre gjennomføring gjøres følgende organisatoriske tiltak:

Digitalisering av Avfall Sør vil være kontinuerlige 
prosesser som vil pågå som en naturlig del av 
utviklingen av virksomheten. 
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Prosjektstyringsmodell

Forvaltning

Funksjonell
forvaltning

Prosjektleder

Prosjektstyre/
prosjekteier

Prosjektgruppe

Teknisk
forvaltning/drift

Strategisk 
ledelse

Styret i 
Avfall Sør

Portefølge-
styring

Ledergruppa 
i Avfall Sør

Prosjekt
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Med respekt, samarbeid og 

kompetanse leverer Avfall Sør 

smarte løsninger for ansvarlig 

avfallshåndtering


