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Miljøhovedstad 2019

Rekommunalisering av renovasjon 

Betydningen av at kommunen har kritiske samfunnsfunksjoner i egen regi

Oslo kommune



Oslo Miljøhovedstad 2019 
→ Byrådet ville: inspirere, engasjere og mobilisere til grønn utvikling

→ Inviterte samarbeidspartnere fra kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og 
grasrotorganisasjoner

→ «Hele byen» deltok:

→ redusere utslipp og overforbruk

→ gjenbruke mer og jobbe sirkulært med ressurser

→ rydde plast, bevare grøntområder og biologisk mangfold



Renovasjon – mer enn søppelhenting
→ Rekommunalisering 2017 etter privat konkurs

→ Fra sosial dumping og A-krim til en verdiskaper for samfunnet

→ Renovasjonsetaten en grønn og framtidsrettet arbeidsplass

→ Videreutvikling av hele avfallshåndteringen

→ fra innsamling til ombruk, resirkulering og gjenvinning



Politisk styring
→ Rødgrønt byråd siden 2015

→ Politikere som hører på våre tillitsvalgte og tar oss med på råd 

→ Tillitsbasert ledelse i etaten

→ Driftsledere som forstår virksomheten



Kostbar opprydding etter Veireno
→ Har kostet store summer for kommunen

→ Manglende vedlikehold eller reparasjoner av bilene

→ Klassisk mønster ved anbud: 

→ Kutter lønn, pensjon og materiell

→ Store menneskelige kostnader



Store menneskelige kostnader
→ Ansatte ble behandlet som en underklasse
→ Rekrutterte folk fra gata i Romania 
→ 98 % fra utlandet, førerkort eneste krav (men ingen kontroll)
→ Ingen opplæring
→ Skiftet ikke alkolåsene
→ Ett toalett på 200 mann
→ Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven
→ Mange skader



Snuoperasjonen etter 
rekommunaliseringen
→ Billigere renovasjon etter rekommunaliseringen

→ Mindre sykdom

→ Lengre levetid på biler og materiell

→ Langsiktighet lønnsomt på sikt



Framtidsrettet forskning og utvikling
→ Attraktiv arbeidsplass for forskere innen material- og nanoteknologi

→ Mer avanserte gjenvinningsløsninger

→ Gull og platina fra elektriske komponenter

→ Gjenvinner bygningsmaterialer, dører og vinduer og plast

→ Matavfall blir ny jord eller biogass

→ Restavfallet blir fjernvarme eller elektrisitet



Nye oppgaver
→ Rådgivning og kunnskapsformidling

→ Ambassadører i kildesortering

→ Kompetanseutvikling og karrieremuligheter for de ansatte

→ Fokus på tjenesteutvikling i stedet for profitt



Sirkulærøkonomi – vår felles framtid
→ Redusere avfallsmengden

→ Renere innsamling

→ Kontroll over hele verdikjeden

→ Gjenvinning fungerer ikke hvis kortsiktig profitt er målet

→ Fortsatt rødgrønt byråd betyr mye for arbeidsplasser, klima og miljø 



Takk for meg


