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Forord

Deloitte har på oppdrag for Handelens Miljøfond (HMF) gjennomført en 
evaluering av Rydd Norge-programmet.

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet september-desember 
2021. Funnene fra evalueringen følger i denne rapporten.

Vi vil rette en takk til alle som har bidratt med innspill og delt av sine 
erfaringer i forbindelse med evalueringen. Vi vil også takke HMF for god 
dialog og godt samarbeid i forbindelse med oppdraget.

Oslo, 08.02.2021

Birte Bjørkelo

Ansvarlig partner
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Sammendrag
HMF har satt seg ambisiøse mål for rydding av ytre kyst for plast og har kommet godt i gang med ryddeaktiviteter i løpet av 
programmets første år. Formalisering av roller, oppgaver og rutiner vil legge til rette for enda bedre styring og kontroll med 
gjennomføring av programmet. I gjennomføringsfasen er god leverandøroppfølging særlig viktig. Etablering av gode arenaer 
for erfaringsutveksling kan også i større grad bidra til læring på tvers av fylkene, samt økt kunnskap om marin forsøpling.

Rydd Norge-programmet har satt seg et ambisiøst mål om å rydde 40 % av ytre kyst
innenfor en periode på tre år. Ett år inn i programmet er det allerede satt i gang
omfattende rydding flere steder i landet, der aktiviteten frembringer viktig kunnskap
om marin forsøpling som er viktig for å sikre et langsiktig og helhetlig arbeid på dette
området.

Programmet forvalter i underkant av 400 millioner kroner, og vil i løpet av
programperioden ha et 50-talls underleverandører. Programmet involverer en rekke
både offentlige og private aktører på ulike nivå i alle fylker i landet. Et program av
denne størrelsesorden og kompleksitet har behov for gode systemer for styring og
kontroll for å sikre god gjennomføring og måloppnåelse i programmet og forvalte
midlene på best mulig måte. Et godt styringssystem er også viktig for å sikre
tilstrekkelig tillit og legitimitet til HMF som et verktøy for å implementere
plastposedirektivet, hos sentrale myndigheter, samarbeidspartnere, frivilligheten og
leverandører.

Denne evalueringen har hentet inn innspill både fra HMF og HMF sine sentrale
samarbeidspartnere, med fokus på hvilke lærdommer en har gjort seg så langt i
programmet og som bør følges opp i avslutningen av programmet, og eventuelt i andre
sammenlignbare aktiviteter som HMF har ansvar for.

Fokuset er dermed i størst grad på hva som kan bli bedre, og mindre på det som
allerede fungerer godt. Dette skal gi HMF et godt utgangspunkt for å jobbe videre med
et viktig og ambisiøst mål om å rydde ytre kyst innen programperioden, samt bidra til
læring for andre program i HMF-regi.
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Sammendrag
Kartleggingsarbeidet er viktig for å få et godt kunnskapsgrunnlag for behovet for rydding i de
ulike fylkene, og danner grunnlaget for rydderne sine oppdrag. I evalueringen blir det vist til at
en i kartleggingsarbeidet burde ha brukt mer tid og etablert mer felles systematikk, for å sikre
tilstrekkelig med innspill til å gjøre gode prioriteringer av ryddeaktiviteter. Svakheter ved
kartleggingene har også bidratt til at utlysningen av ryddeoppdragene ikke alltid har estimert
rett mengde/omfang av oppdraget. Ettersom dette i stor grad har vært nybrottsarbeid kan et
viktig kunnskapstiltak være å evaluere hvilke kartleggingsmetodikk som har vist seg å fungere
best, slik at en kan bygge videre på dette ved tilsvarende kartleggingsbehov.

Ryddeaktørene i programmet opplever at målet med oppdraget er tydelig. Det er noen forhold
ved ryddeoppdraget som pekes på som utfordrende. Dette gjelder særlig hva som vektlegges i
innkjøpsprosessen og hvordan ulike forhold vektes. Det at kartleggingsarbeidet i noen tilfeller
ikke er tilstrekkelig for å estimere mengden, og at ytre faktorer som vær og vind påvirker
muligheten for å rydde gjør også at risikoen ved oppdragene oppleves som høy. Selv om flere
peker på at de har hatt god dialog med HMF om slike forhold kan kompenseres for, hersker
det en viss usikkerhet om hvordan disse skal løftes og diskuteres. Tydeliggjøring av hvordan
slike hendelser skal behandles i kontrakten blir vist til som viktige tiltak. Det er også ulike sider
ved det administrative arbeidet som blir trukket frem som utfordrende, særlig ettersom
rydderne opplever at det i liten grad er rom for å gjøre administrative oppgaver som en del av
oppdraget. Også her vil en forventningsavklaring mellom HMF og rydderne kunne bidra til en
bedre avklaring.

Det er etablert gode systemer for rapportering av gjennomført rydding. Det er likevel behov for
å forbedre oppfølging og systematisering av denne rapporteringen fra HMF for å sikre god
fremdrift og læring underveis. I gjennomføringsperioden er det også særlig viktig å sikre god
oppfølging av arbeidet i alle ledd både for å sikre etterlevelse av kontrakter og god forvaltning
av midlene. Deloitte vil understreke at ved å basere programmet på et stor antall leverandører
av tjenester er det behov for systemer som sikrer god leverandørstyring.

Rydd Norge-programmet bidrar til kunnskapsutvikling på flere områder. Alle aktørene
etterlyser arenaer for samhandling og erfaringsutveksling på tvers av fylkene (rådgivende
utvalg, ryddere og administratorer). Det utvikles mye viktig kunnskap, og deling av beste
praksis kan føre til at aktører på nye områder lærer av aktører fra mer etablerte områder. Slik
erfaringsdeling kan også bidra til fagfeltet mer generelt. HMF bør derfor vurdere om det er
rom for å legge til rette for økt kunnskapsdeling knyttet til kartlegging og rydding av plast som
en del av programmet.
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Det er etablert tydelige mål for hva programmet ønsker å oppnå. Evalueringen viser at det er bred
støtte omkring mandatet og arbeidet som programmet har ansvar for blant sentrale
samarbeidspartnere. Samtidig viser evalueringen at HMF med fordel kan forbedre flere sider ved
programmet for å i enda større grad sikre god styring og kontroll med gjennomføring av
programmet. Evalueringen Deloitte har gjort av programstyringen peker på viktigheten av å
forbedre forhold knyttet til formalisering av mandat og roller, og rutiner knyttet til sentrale
arbeidsprosesser slik som innkjøp og økonomistyring m.m. I oppstartsfasen har HMF lagt vekt på å
komme raskt i gang med ryddingen, og at administrative utgifter skal være lavest mulig. Dette har
blir prioritert fremfor å utarbeide gode system og rutiner fra starten av programmet. Dette har
skapt noe misnøye blant samarbeidspartnere som opplever at litt for mye har blitt til underveis.
Det er behov for å gjøre en vurdering av om administrativ kapasitet i HMF bør økes for å sikre god
styring og kontroll i den gjenværende perioden. Dette må sees opp mot hvor mye kapasitet som
kan frigjøres blant eksisterende ressurser, og hvilke og hvor omfattende oppgaver som må løses i
programmets gjenværende fase. En viktig del av denne vurderingen må sees i sammenheng med
hva som skal være grensesnittet mellom HMF og engasjerte administratorer.

Administratorene er en sentral suksessfaktor for gjennomføring av programmet. Alle aktørene
peker på viktigheten av denne rollen og samhandlingen fungerer i all hovedsak godt. Samtidig blir
det vist til at det ikke er helt klart hvilke oppgaver som ligger til denne rollen og at den utføres
ulikt på tvers av fylkene. Det blir vist til at det er etablert en felles rutine underveis, men at det er
behov for flere felles føringer fra HMF, og erfaringsdeling mellom administratorene blir fremhevet
som viktige tiltak for å sikre et forutsigbar og god styring av programmet.

Programmet involverer mange aktører og berører enda flere. Gjennom rådgivende utvalg har
programmet sikret god lokal forankring, kunnskapsdeling og koordinering av programmet.
Utvalgene synes å være godt sammensatt. Det har vært noen uklarheter knyttet til noen deler av
mandatet, og utvalgets rolle i gjennomføringsfasen av programmet. Forventninger til utvalget i
den gjenværende perioden bør derfor klargjøres.

Selv om det har vært fokus på forankring og koordinering blant dem som er med i rådgivende
utvalg viser evalueringen at samhandling med frivillig sektor ikke ble opplevd som god i starten.

Samtidig er det flere som peker på at HMF har gjort et godt arbeid for å forbedre samhandlingen
og at det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Samarbeid med frivillig sektor er viktig for å sikre
god koordinering, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling knyttet til marin forsøpling.
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Om evalueringen
Deloitte har på oppdrag for Handelens Miljøfond (HMF) gjennomført en evaluering av Rydd Norge-programmet. 

Rydd Norge-Programmet var på evalueringstidspunktet i ferd med å avslutte sitt første
år med ryddeaktivitet og skal fortsette til utgangen av 2023. HMF planlegger
ytterligere aktiviteter for å rydde Norge for plast i årene fremover, og ønsker å evaluere
Rydd Norge-programmet.

Evalueringen har som formål å identifisere tiltak som kan bidra til å forbedre
prosessene i Rydd Norge-programmet og ha overføringsverdi til andre sammenlignbare
aktiviteter i HMF-regi. Evalueringen skal foreslå konkrete forbedringspunkter og
anbefalinger.

Evalueringen har omhandlet tre hovedtema:

• Organisering og styring av Rydd Norge-programmet 

• Prosesser knyttet til å engasjere kartleggere, administratorer og ryddere 

• Gjennomføring og rapportering av aktiviteter (kartleggere og ryddere)

Evalueringen omfatter ikke en vurdering av måloppnåelsen eller effekter av 
programmet så langt. Evalueringen har heller ikke vurdert utfall av konkrete  
tildelingsprosesser i programmet.
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Tilnærming
Metoden og fremgangsmåten som er benyttet i evalueringen.

Dokumentanalyse

Relevant dokumentasjon om Rydd Norge-programmet er innhentet fra HMF. I tillegg 
har Deloitte mottatt skriftlige tilbakemeldinger for enkelte av samarbeidspartnerne. 
Relevant dokumentasjon ble også innhentet fra Rydd Norge-programmet i ett av 
fylkene.  

Intervjuer

Det er gjennomført intervjuer med sentrale aktører i HMF både ved oppstart av 
evalueringen og i evalueringens sluttfase. I tillegg er det gjort et gruppeintervju med to 
aktører som har gjennomført kartleggingsoppdrag for HMF og et intervju med 
representanter fra Hold Norge Rent. 

Det er også gjennomført totalt ni intervjuer med involverte aktører i ett av fylkene i 
Rydd-Norg programmet. Det er gjennomført intervju med med prosjektforvalter 
(HMF), representanter fra Statsforvalteren, administrator, et utvalg ryddeaktører, samt 
et utvalg representanter fra rådgivende utvalg. Deloitte deltok og som observatør på et 
erfaringsutvekslingsmøte for ryddeaktører i fylket, i regi av HMF og administrator.

Workshop

For å få innspill fra alle fylkene hvor Rydd Norge har aktivitet ble det gjennomført tre 
digitale workshops med de ulike aktørene. Det ble gjennomført tre ulike workshops:

• Workshop for administratorer. På denne workshopen deltok ni deltakere fra åtte 
fylker.

• Workshop for medlemmer i rådgivende utvalg (deler av workshopen ble 
gjennomført sammen med administratorer). På denne workshopen deltok 15 
representanter fra rådgivende utvalg, i tillegg til ni administratorer. Medlemmer fra 
rådgivende utvalg i alle fylker hvor dette er opprettet var representert på 
workshopen.

• Workshop for ryddeaktører. På denne workshopen deltok 15 deltakere fra 13 ulike 
ryddeaktører. Ryddeaktører fra alle fylker der ryddeaktivitet har startet opp, med 
unntak av Trøndelag, deltok. 

Workshopene besto av en kombinasjon av korte spørsmål (ved bruk av verktøyet 
Mentimeter), gruppediskusjoner og diskusjoner i plenum. Workshopene ble fasilitert av 
Deloitte. HMF deltok ikke i workshopene.
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Organisering og styring av Rydd Norge-programmet
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HMFs overordnede styring av Rydd Norge-programmet
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Oppsummert

Rydd Norge-programmet har satt seg et ambisiøst mål om å rydde 40 % av ytre
kyst innenfor en forvalter i underkant av 400 millioner kroner, og vil i løpet av
programperioden ha et 50-talls underleverandører. Programmet involverer en
rekke både offentlige og private aktører på ulike nivå i alle fylker i landet.

Det kommer frem i intervju at HMF har vært opptatt av å komme raskt i gang med
rydding for å sikre effektiv og målrettet bruk av midlene i programmet. Det har
vært uttalt at det ikke skal brukes mer ressurser på administrasjon enn det som er
høyst nødvendig for å gjennomføre rydding på en god måte.

Evalueringen viser at HMF ikke i tilstrekkelig grad har prioritert å etablere system
og rutiner og rollebeskrivelser tidlig programmet. Dette skyldes i stor grad
manglende kapasitet, og ønske om å komme raskt i gang. Dette har ført til at flere
av de involverte aktørene opplever at styringsstruktur, rutiner og oppgaver knyttet
til sentrale arbeidsprosesser kan fremstå som uklare og at en del av rutinene har
kommet til underveis.

Et program av denne størrelsesorden og kompleksitet har etter Deloittes vurdering
behov for gode systemer for styring og kontroll for å sikre god gjennomføring og
måloppnåelse i programmet. Et godt styringssystem er også viktig for å sikre
tilstrekkelig tillit og legitimitet til HMF som et verktøy for å implementere
plastposedirektivet, hos sentrale myndigheter, samarbeidspartnere, frivilligheten
og leverandører.

Forbedringsområder som HMF bør følge opp:

• Det er tydelige og godt forankrede mål i programmet, men ingen formell
prosess for oppfølging av måloppnåelse og etablerte KPIer. Det bør derfor
etableres rutiner for hvordan rapportering skal følges opp og systematiseres for
å sikre god kontroll på fremdrift og måloppnåelse.

• Roller og ansvar i Rydd Norge-programmet er i liten grad formaliserte, særlig på
HMF-nivå. Programmet preges av uformelle systemer og arbeidsprosesser som
har blitt til og endres underveis i programperioden, samt stort press på
fremdrift og korte frister. Det er i for liten grad etablert formaliserte system og
rutiner for økonomistyring, risikostyring, kontraktstyring og -oppfølging, og
oppfølging av de fylkesvise prosjektene fra HMF-nivå. Det bør etableres
rollebeskrivelser og formaliserte rutiner for de viktigste arbeidsprosessene.

• HMF har ikke hatt nok kapasitet til å utforme og følge opp programmet i
tilstrekkelig grad. Det er behov for å gjøre en vurdering av om administrativ
kapasitet bør økes for å sikre god styring og kontroll i den gjenværende
perioden. Dette må sees opp mot hvor mye kapasitet som kan frigjøres blant
eksisterende ressurser, og hvilke og hvor omfattende oppgaver som må løses i
programmets gjenværende fase. En viktig del av denne vurderingen må
hensynta grensesnittet mellom HMF og engasjerte administratorer.

• Det er etablert få felles føringer for hvordan programmet skal gjennomføres i
fylkene, og det er store forskjeller i hvordan programmet driftes. Selv om det
etter hvert ble etablert en rutine for oppfølging av ryddeaktivitet, blir det pekt
på behov for em mer felles tilnærming både blant administratorene og
rydderne. Det bør utarbeides flere felles føringer for administrators rolle og
oppgaver. Dette kan bidra til mer lik oppfølging i fylkene og etablere et enda
bedre grensesnitt mellom HMF og administratorene.
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Rådgivende utvalgs mandat og rolle

Det går frem av evalueringen at organiseringen med rådgivende utvalg i hvert fylke
har bidratt til lokal forankring, kunnskapsdeling og koordinering av programmet.
Utvalgene trekkes frem som en viktig arena for informasjons- og kompetansedeling
blant aktører involvert i arbeid mot marin forsøpling i fylkene.

Det blir også pekt på at det kunne vært hensiktsmessig med nasjonal koordinering
over de fylkesvise programmene, for å sikre god informasjonsflyt og at erfaringer
fra fylkene kan bidra til å utvikle nasjonale standarder og kunnskapsgrunnlag for
fremtidig rydding.

Mye av arbeidet til rådgivende utvalg frem til i dag har vært knyttet til tildeling av
ryddeoppdrag. Noen opplever at denne prosessen har vært utfordrende, særlig
knyttet til hvilke vurderingskriterier som skal legges til grunn for å velge aktør.

Det er flere av oppgavene som går frem av mandatet til rådgivende utvalg som
utvalgene i liten grad har gjennomført, eksempelvis å søke og tildele midler til
rydding som ikke er finansiert av HMF, og oppgaver knyttet til budsjett, regnskap og
rapportering (ivaretas i stor grad av administrator). Det er også behov for å
tydeliggjøre utvalgenes rolle knyttet til disse oppgavene og hvilke rolle utvalgene
skal ha fremover i gjennomføringsfasen av programmet. Det er særlig viktig at
utvalgenes ansvar og oppgaver for oppfølging av fremdrift og rapportering
klargjøres.

Oppsummert
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Forbedringsområder som bør følges opp:

• For utvalgene som fortsatt skal ha en rolle i innkjøpsarbeid bør HMF gå igjennom roller og
oppgaver knyttet til innkjøpsprosessen, og rutiner for å sikre at det gjøres gode vurderinger
knyttet til uavhengighet. Deloitte er kjent med at det er etablert en habilitetsinstruks. HMF
må sikre at denne blir gjennomgått og forstått av utvalgene.

• Ettersom HMF i stor grad støtter seg på innstillingen fra rådgivende utvalg ved tildeling av
ryddeoppdrag, mener Deloitte det bør tydeliggjøres hvilken rolle utvalgene har og hvordan
de kan ivareta denne på best mulig måte.

• Deler av mandatet til utvalgene blir i liten grad fulgt opp i dag. Det bør derfor gjøres en
vurdering av behovet for å revidere mandatet, eventuelt sette i verk tiltak for at disse alle
deler av mandatet følges opp bedre i utvalgene.

• Utvalgenes rolle i gjennomføringsfasen av programmet er ikke tydelig for de involverte
aktørene. Mandat og oppgaver bør derfor gjennomgås for å vurdere hva som skal ligge til
utvalget for å sikre god forståelse av dette av alle involverte.

• Vurder om programmet kan ta initiativ til en nasjonal arena for kunnskapsutveksling knyttet
til ryddeaktiviteten mellom de rådgivende utvalgene. Flere peker på at det er for lite
koordinering og samhandling knyttet til marin forsøpling og at de rådgivende utvalgene er
gode arenaer for å samhandle rundt dette.
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Administratorenes mandat og rolle

Administratorrollen har en sentral rolle for å sikre god gjennomføring av de
regionale Rydd Norge-programmet ved å blant annet være et bindeledd mellom
HMF, ryddeaktører, og representanter i rådgivende utvalg. Administratorene er
også sekretariat for rådgivende utvalg. Ved å engasjere lokale administratorer
ønsker HMF å sikre lokal kunnskap og forankring av programmet.

Evalueringen viser at administratorene er en viktig suksessfaktor for gjennomføring
av programmet. Administratorene har i all hovedsak har en god forståelse for sitt
mandat, og samarbeider godt med sine samarbeidsparter.

Administratorene viser til at de de opplever at Rydd Norge-programmet har
modnet underveis i programperioden, og at administratorrollen og
arbeidsoppgavene har blitt mer tydelige etter hvert som programmet har utviklet
seg.

Samtidig blir det vist til at det er noen utfordringer knytte til tydeliggjøring av
hvordan oppgaver skal utføres og rolle- og ansvarsfordeling mellom HMF og
administrator. Det blir også vist til at det foreligger få felles føringer og at det
dermed er ulik praksis på tvers av fylkene. Administratorene ønsker flere felles
føringer og møteplasser på tvers av fylker. Selv om det kan være positivt med en
viss grad av fleksibilitet og lokal tilpasning, kan programmet gå glipp av viktig
erfaringsoverføring og læring på tvers hvis mye er overlatt til de enkelte
administratorer. Flere fells føringer på tvers av fylkene vil også kunne gi HMF større
trygghet for hvilke oppgaver som skal utføres for å sikre et godt grensesnitt mellom
HMF og administratorene.

Oppsummert
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Forbedringsområder som bør følges opp:

• Det er behov for å tydeliggjøre grensesnitt og oppgavedeling mellom administrator og HMF
sentralt. I den forbindelse er det også etterlyst felles rutiner for sentrale arbeidsprosesser
som administratorene har ansvar for. Gjennom å etablere et tydeligere grensesnitt og flere
felles føringer for administratorene vil det etter Deloittes vurdering også i større grad være
mulig å vurdere hvor stor omfanget skal være knyttet til administratorrollen, som i dag
varierer mellom fylkene.

• Vurdere å etablere et årshjul for aktiviteter i programmet som kan bidra til mer
forutsigbarhet og synliggjøre hvilke aktiviteter som skal finne sted på hvilke tidspunkt i løpet
av året. Dette kan tydeliggjøre grensesnittet mellom HMF og administrator.

• Det er blitt etterlyst felles møteplasser for administratorer på tvers av regionene. Slike
møteplasser kan føre til bedre erfaringsdeling og læring på tvers. Dette kan være en god
måte for HMF å informere om relevante saker og få innspill til behov for klargjøring.

• Utarbeidelse av mer formaliserte system og rutiner, samt etablering av møtearenaer, rundt
administratorens rolle og oppgaver vil kreve kapasitet i administrasjonen i HMF. Det er
likevel sannsynlig at dette kan bidra til at en i neste omfang vil spare tid og ressurser ved at
disse forholdene er avklart. Administratorene kan også inviteres til å bidra med forslag i
dette arbeidet.
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Prosesser for å engasjere kartleggere, administrator og ryddere
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Prosesser for å engasjere kartleggere, administratorer og ryddere
Generell 

Gjennomføring av Rydd Norge programmet baserer seg i stor grad på at HMF
engasjerer eksterne aktører. Evalueringen viser at HMF får tilbud fra relevante
tilbydere. Flere aktører peker likevel på at det er høy risiko knyttet til å levere
tilbud ettersom gjennomføring av oppdraget er heftet med usikkerhet. Dette
er både knyttet til selve innkjøpsprosessen, vurdering av omfang av
oppdraget og kontraktsbetingelser.

HMF har tidligere gjort en juridisk vurdering som konkluderte med at
virksomheten ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Deloitte vil
likevel påpeke at finansieringen og forankringen av programmet tilsier at
midlene bør forvaltes på en forutsigbar og etterprøvbar måte. Dette
innebærer at kravene om forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
likebehandling (inkludert uavhengighet) bør legges vekt på ved i
innkjøpsprosessene. Manglende ivaretagelse av disse kravene kan medføre en
omdømmemessig risiko for HMF og redusere tilliten til HMF hos sentrale
myndigheter, samarbeidsparter og aktører som programmet og HMF er
avhengig av for å få gjennomført sine aktiviteter.

Det er ikke etablert skriftlige rutiner for innkjøpsarbeidet i HMF. Det er
etablert faste prosesser for gjennomføring av innkjøp som involverer både
HMF, administratorene og rådgivende utvalg. Undersøkelsen viser at dette
har vært krevende prosesser og flere av aktørene opplever at det er uklart
hvilke rolle de har og hvordan de best mulig kan gjennomføre en god
innkjøpsprosess.

Selv om de fleste innkjøp er gjennomført vil Deloitte påpeke at erfaringen fra
gjennomførte prosesser kan gi viktig læring til andre tilsvarende prosesser i
HMF.
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Forbedringsområder som bør følges opp :

• Selv om innkjøpsprosessene ikke følger lov og forskrift om offentlige
anskaffelser, bør HMF vurdere hvordan disse prosessene kan gjøres mest
mulig forutberegnelige og etterprøvbare. Flere av aktørene som er
involvert i prosessene peker særlig på at det er uklart hvordan ulike
kriterier vurderes og vektes. Dette blir pekt på som en utfordring både
for de som skal vurdere tilbudene, og for aktørene som skal levere
tilbud.

• Det bør etableres skriftlige rutiner for hvordan disse innkjøpsprosessene
skal gjennomføres, og maler for hvordan vurderingene skal
dokumenteres. Dette er særlig viktig for innkjøp av av ryddere hvor
ansvaret for disse vurderingene er fordelt på en flere administratorer og
rådgivende utvalg. Flere felles rutiner og maler kan sikre at disse
prosessene gjøres likt, og i samsvar med føringer fra HMF, på tvers av
fylkene.

• Omfanget av oppdraget som skal utføres bør bli bedre spesifisert i
utlysningene. Dette gjelder særlig for administratorene og rydderne.

• I tillegg til system og rutiner for innkjøpsprosessen, krever bruk av
eksterne leverandører av tjenester gode rutiner for
kontraktsoppfølging. HMF bør utarbeide slike rutiner med tydelig
beskrivelse av hvilke oppgaver som skal løses av hvem.
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Prosesser for å engasjere ryddere

Det går frem av evalueringen at innkjøp av ryddetjenester er mer krevende enn prosessen rundt
å innkjøp av kartleggings- og administratortjenester. De engasjerte rydderne opplever at
ryddeoppdragene er krevende å levere tilbud på, og tilbudene er også vanskelige å vurdere og
sammenligne for HMF, administratorer og rådgivende utvalg.

Det er likevel ikke identifisert problemer med å få relevante aktører til å levere tilbud.
Ryddeaktørene opplever også i stor grad at oppdraget er godt spesifisert i utlysningen. Flere
peker likevel på at det er ønske om mer systematikk og forutberegnelighet i innkjøpsprosessene.
Forbedringsområder som bør følges opp ved lignende innkjøpsprosesser.

• Det oppleves vanskelig å beregne og vurdere pris på oppdraget for tilbyderne. Det varierer i
hvilken grad kartleggingene som er gjort utgjør et godt nok kunnskapsgrunnlag for å
estimere oppdraget, da det i flere tilfeller har vært et stort sprik i estimerte mengder avfall
og faktiske mengder avfall. Flere ryddeaktører gir uttrykk for at modellen for å beregne pris
på oppdragene ikke gir et godt sammenligningsgrunnlag mellom tilbyderne, og har ønsket
seg andre modeller som legger større vekt på eksempelvis timekostnad eller
volumkostnader, heller enn å tilby pris på et gitt areal. Det er slik Deloitte ser det fordeler og
ulemper med ulike modeller, og det kan være krevende å finne en prismodell som gjør det
mulig å prise inn alle usikkerheter knyttet til mengder avfall, forskjeller i topografi,
utstyrsbehov mv. Dette illustrerer viktigheten av at HMF samles inn gode data fra
ryddeoppdragene som nå gjennomføres, slik at man ved fremtidige ryddeoppdrag i større
grad kan ta utgangspunkt i erfaringsdata. Det kan også være hensiktsmessig å se på aktuelle
sammenlignbare kontraktstandarder for eksempel fra bygg og anlegg (NS84xx serien) som
har velprøvde mekanismer for variable mengder og justering for tidsbruk.

• Ryddeaktørene peker også på at administrasjonskostnadene ved gjennomføring av
oppdraget er høyere enn forutsatt, og at det også kan være ulik praksis knyttet til hva som
skal regnes som administrasjonskostnader. De gjelder særlig forhold knyttet til fakturering
og rapportering. Det bør gjøres en vurdering av hvilke adminsitrative prosesser som
forventes, omfang og hvordan disse skal rapporteres.

Oppsummert
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• Budsjettmalen blir av mange pekt på som lite hensiktsmessig. Denne bør derfor
vurderes opp mot oppdragets behov for å se om den kan justeres for å gjøres mer
relevant som et budsjetterings- og rapporteringsverktøy.

• En viktig del av prisingen i tilbudet er å gjøre en god vurdering av risiko og håndtering av
uforutsette hendelser. Ryddeaktørene, samt andre aktører som har bidratt til
evalueringen opplever at det er uklart hvordan avvik fra tidsplanen eller budsjettet, som
følge av uforutsette forhold som knyttet til værforhold eller avvik i mengden avfall, skal
håndteres, og i hvilken grad rydderne kan kompenseres for dette. Enkelte av
ryddeaktørene opplever at de bærer en uforholdsmessig stor økonomisk risiko ved slike
uforutsette forhold. De fleste opplever HMF som lydhøre og imøtekommende dersom
det oppstår denne typen utfordringer, men flere peker på at det ikke er tydelig hvordan
slike situasjoner skal løses. Deloitte mener det likevel er behov for å tydeliggjøre i
kommunikasjonen ut til ryddere, og/eller i kontrakten mellom ryddeaktørene og HMF,
hvordan uforutsette forhold som hindrer gjennomføring av rydding håndteres. Denne
form for risiko er også dels behandlet i NS84xx-serien (kontraktstandarder), og det kan
også være aktuelt å se til offshorekontrakter, som har mekanismer for å prise værvente
(wait-on-weather, WoW).

• Det er uklart hvordan tildelingskriterier skal vektes og hva som skal være avgjørende for
å få oppdraget. Dette blir påpekt både av rydderne og av de som skal vurdere og
sammenligne tilbyderne. For eksempel i hvilken grad lokal tilhørighet skal være
avgjørende for tildeling av oppdrag, eller i hvilken grad oppbygging av nye aktører og
profesjonalisering av markedet skal vektlegges. Det er ulike forhold som vektlegges i
ulike fylker og det er ikke etablert en felles metodikk for gjennomføring av disse
vurderingene. Det derfor behov for å systematisere arbeidet med disse vurderingene,
og kommunisere tydeligere i prosessene hva som skal vektlegges.
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Gjennomføring og rapportering av kartlegging og ryddeaktiviteter
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Kartlegging
Oppsummert

Det har vist seg svært krevende å estimere mengder plast i fylkene, og i flere tilfeller
er det lite samsvar mellom de kartlagte mengdene og de faktiske mengdene plast
som er funnet. Funn i evalueringen peker i retning av at kartleggingene kunne gitt et
bedre bilde av nåsituasjonen og bedre grunnlag for rydderne dersom det ble gitt mer
tid til arbeidet med kartleggingene, og det ble gjennomført et mer systematisk arbeid
blant annet med å innhente innspill til kartleggingen fra eksempelvis lokale frivillige
ryddeaktører og kommuner.

Alle kartleggingene i Rydd Norge-programmet, med unntak av Svalbard, er
gjennomført. Gjennomføringen av Rydd Norge bidrar til at det blir samlet og
systematisert data om avfallsmengder i hele landet, slik at fremtidig rydding og
karlegginger i større grad vil kunne bygge på erfaringsdata heller enn usikre estimater.

.
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Forbedringsområder som bør følges opp ved lignende kartleggingsoppdrag:

• Før oppdragene til kartleggerne ble utlyst hadde HMF i liten grad innsikt i kva som
kunne være beste kartleggingsmetode. Det kan være hensiktsmessig å gjøre en
evaluering av metodene som er brukt for å vurdere om noen tilnærminger har
vært mer treffsikre enn andre. Dette kan være viktig kunnskap for å etablere en
fast tilnærming til gjennomføring av kartleggingene.

• Undersøkelsen har vist at kartleggingen i ulik grad har involvert lokale aktører i
arbeidet. Det bør vurderes å gi en veiledning med hensyn til hvilke aktører som
skal involveres for å sikre at en for tilstrekkelig med innspill og forankring av
kartleggingen blant sentrale aktører som for eksempel kommuner og frivillige
aktører. Fra de rådgivende utvalgene var det flere som opplyste at de var usikre på
om alle sentrale aktører hadde fått kommet med innspill, og om grunnlaget for
prioritering var godt nok.

• Evalueringen viser at det er viktig å sette av tilstrekkelig tid til gjennomføring av
kartleggingen. Selv om det er ønskelig å komme raskt i gang med rydding, vil en
god kartlegging være en viktig forutsetning for rett prioritering og effektiv rydding.
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Gjennomføring av rydding
Oppsummert

Både rydderne og administratorene opplever hovedsakelig et godt samarbeid i
gjennomføringen av ryddeoppdrag. Flere rutiner og prosesser har blitt til underveis i
programmet. Det er noe ulikt mellom fylkene hvordan denne samhandlingen er
organisert og hvor tett oppfølging administratorene har av rydderne.

Rydderne gir uttrykk for at det hadde vært hensiktsmessig å etablere flere felles
arenaer for erfaringsdeling på tvers av fylkene hvor en kan lære av hverandre. Dette
kan bidra til å dele beste praksis på tvers underveis i programmet.

Flere av rydderne gir også uttrykk for at deres kunnskap og kompetanse kan brukes
positivt til å styrke det forebyggende og holdningsskapende arbeidet knyttet til
plastforsøpling i de ulike fylkene, særlig blant barn og unge. HMF bør vurdere i hvilken
grad dette er noe som bør tas med som en del av arbeidet lokalt.

Slik Deloitte ser det har svak forankring av programmet blant frivillige aktører i starten
av programmet bidratt til støy og misforståelser. Det blir vist til at dette har bedret seg
betydelig i løpet av programmet gjennom at HMF har satt i verk flere hensiktsmessige
tiltak. For at Rydd Norge-programmet skal kompletterer den frivillige aktiviteten på en
god måte, er samarbeid og erfaringsutveksling mellom HMF og frivillige aktørene
lokalt viktig. God kunnskapsdeling bidrar også til at det samlede arbeidet med å rydde
plast langs kysten styrkes.
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Forbedringsområder som bør følges opp knyttet til rydding:

• Det er ikke etablert en enhetlig tilnærming til hvordan og hvor mye
administratorene skal følge opp rydderne i de ulike fylkene. Selv om HMF har
utarbeidet en rutine for oppfølging av ryddeaktiviteten er det fortsatt
ulikheter mellom fylkene. Det vil være hensiktsmessig å etablere noe felles
føringer basert på beste praksis.

• Det utvikles verdifull erfaring knyttet til ryddearbeid i hvert av fylkene. Det er
viktig at en deler beste praksis for å sikre at gjennomføring av rydding skjer
mest mulig effektivt med best mulig kvalitet i alle fylkene. Det kan derfor
være hensiktsmessig om HMF etablerer fora for erfaringsdeling og læring på
tvers av ryddeaktivitetene i de ulike fylkene.

• Flere ryddere ønsker å delta i lokalt holdningsarbeid knyttet til
plastforsøpling. HMF kan vurdere i hvilken grad dette er noe som kan være en
del av programmet.

• Det er positivt at samhandling med frivillige aktører har bedret seg i løpet av
programperioden og det er viktig at dette samarbeidet fortsatt ivaretas på en
god måte. HMF kan vurdere om det er behov for å kommunisere enda
tydeligere hvordan dette skal ivaretas lokalt (for eksempel med hensyn til
prioritering av områder for rydding).
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Rapportering

Forbedringsområder som bør følges opp knyttet til rapportering:

• I den gjenværende fasen er oppfølging av ryddeaktiviteten særlig viktig. Selv om store
deler av arbeidet gjennomføres ved bruk av eksterne aktører som administratorer og
ryddere, må HMF sikre tilstrekkelig rutiner og kapasitet til å følge opparbeidet for å
sikre god gjennomføring programmet.

• Rapportering er en viktig del av programmet, både for å måle fremdrift, men også for å
øke kunnskapen om marin forsøpling. Det er derfor viktig at HMF sørger for at ikke
begrenset administrativ kapasitet hos rydderne går ut over kvaliteten på
rapporteringen.

• I gjennomføringen og rapporteringen av ryddingen er det noe uklart hva som skal være
rådgivende utvalgs rolle. Dette bør følges opp og gis tydelige føringer på.

Evalueringen viser at HMF etter hvert i programmet har fått på plass gode systemer
for rapportering på gjennomført rydding, som gir HMF et godt grunnlag for å følge
opp måloppnåelse og KPIene som er etablert i Rydd Norge-programmet.

Rapportering skjer både gjennom portalen Rent Hav og gjennom fast
månedsrapportering. Dette fremstår som hensiktsmessige rapporteringsløsninger og
dekkende for å vurdere status for sentrale KPIer. Noen av rydderne opplever at det
blir for mye rapportering, men dette må sees i sammenhengen med at de opplever at
det i liten grad er rom for administrasjonsarbeid i oppdraget.

Det er likevel ikke helt tydelig hvordan denne rapporteringen følges opp og
systematiseres på programnivå hos HMF. Det er heller ikke tydelig hvilken rolle
rådgivende utvalg skal ha i arbeidet med oppfølging og rapportering (dette er
beskrevet tidligere i rapporten). Deloitte mener det blir viktig å etablere tydelige
rutiner for hvordan, og av hvem, denne rapporteringen skal følges opp for å sikre god
oppfølging av programmet i gjennomføringsfasen.
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Oppsummert
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Oppsummering og læringspunkt
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Oppsummering og sentrale læringspunkt
Rydd Norge-programmet er det første programmet av denne størrelsen som HMF selv har ansvar for, og Deloitte vil trekke 
frem flere læringspunkter fra Rydd Norge-programmet som kan ha overføringsverdi til lignende aktiviteter som HMF skal 
sette i gang i fremtiden. 

HMF har vært opptatt av å få god framdrift i programmet, og å komme i gang med rydding så raskt som
mulig. Programmet omtales som et nybrottsarbeid, og system og rutiner har blitt etablert etter hvert i
programmet.

Deloitte mener at HMF på kort tid har klart å etablere et program som allerede ett år etter oppstarten
har ryddet store mengder plast. Samtidig mener Deloitte at det gitt programmets størrelse,
kompleksitet og økonomiske rammer, kunne vært hensiktsmessig å ha investert mer tid i planleggings-
og oppstartsfasen av programmet for å etablere mer detaljerte føringer for organisering, system og
rutiner for programmet. Det kunne også vært et alternativ å gjennomføre tildelingsprosesser og én
ryddesesong i ett pilotfylke først, for så å tilpasse organisering, system og rutiner på bakgrunn av de
erfaringer som pilotfylket har gjort seg, før det rulles ut i resten av landet. Dette ville forsinket oppstart i
andre fylker, men kunne samtidig bidratt til at selve gjennomføringen i øvrige fylker ble raskere og mer
smidig.

Selv om målsettingen med programmet er godt forankret og har god støtte blant HMF sine
samarbeidspartnere, er det flere som peker på at det har vært utfordrende at vesentlige rutiner først
har kommet på plass etter at aktivitetene er i gang. HMF og Rydd Norge-programmet har også opplevd
at frivillige ryddeaktører har vært kritisk til manglende samarbeid. For å unngå at slik frustrasjon og
misnøye kommer i veien for godt samarbeid og fremdrift, kan det være hensiktsmessig å etablere noen
arenaer for erfaringsutveksling og innspill til forbedringer i programmet fra start, slik at man kan ta tak i
problemstillingene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette er særlig viktig i et program som ikke
tidligere har blitt gjennomført og hvor det kreves samarbeid og forankring hos mange aktører. Det er
Deloittes erfaring fra denne evalueringen at aktørene er svært positive til å bidra med kunnskap og
erfaringsdeling for å medvirke til læring og forbedring av programmet.

Sentrale læringspunkt med overføringsverdi

• Sett av tilstrekkelig tid til planleggingsfasen før oppstart 
til å etablere et styringssystem som er tilpasset den 
aktiviteten som skal gjennomføres, herunder å sikre at 
nødvendige roller og ansvar er definert og formalisert, at 
det er etablert rutiner for sentrale arbeidsprosesser og at 
det er etablert hensiktsmessige kontroller.

• Gjør jevnlige vurderinger av om styringsdokumenter bør 
oppdateres underveis i programmet. 

• Ved gjennomføring av et tilsvarende landsomfattende 
program med fylkesvis organisering, kan det være 
hensiktsmessig å pilotere programmet i ett fylke før det 
rulles ut til øvrige fylker.

• Etabler møteplasser og arenaer for innspill til forbedring 
og utvikling underveis i programmet fra sentrale 
samarbeidspartnere og relevante aktører.  

• Gjør en interessentanalyse av hvilke aktører som 
programmet er avhengig av å samarbeide med for å få 
gjennomført sine aktiviteter og oppnå mål, og gjør tiltak 
for å etablere samarbeid og nødvendig forankring av mål 
og prosesser i programmet i god tid før oppstart. 

20



© 2022 Deloitte AS

Oppsummering og sentrale læringspunkt
Rydd Norge-programmet er det første programmet av denne størrelsen som HMF selv har ansvar for, og Deloitte vil trekke 
frem flere læringspunkter fra Rydd Norge-programmet som kan ha overføringsverdi til lignende aktiviteter som HMF skal 
sette i gang i fremtiden. 

I et program med begrenset varighet knyttet til en konkret oppgave som krever spesifikk kompetanse, 
kan det være hensiktsmessig å engasjere eksterne leverandører av tjenester, for å begrense interne 
adminsitrative stillinger som binder ressurser over lengre tid. Det er likevel viktig å sørge for tilstrekkelig 
kapasitet til oppfølging av eksterne aktører. Dette vil kreve ressurser knyttet til både planlegging, 
innkjøp, oppfølging. Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til disse oppgavene for å sikre at HMF 
sine mål med programmet i tilstrekkelig grad blir ivaretatt av leverandørene av tjenester. 

Det å engasjere eksterne aktører er også krevende med hensyn til å gjennomføre gode innkjøp. De aller 
fleste utlysningsprosesser i Rydd Norge-programmet er gjennomført, og de aller fleste kontraktene er 
inngått. Men lærdommen fra programmet er at selv om HMF ikke er underlagt lov om offentlige 
anskaffelser, er det viktig å legge til rette for prosesser som skaper tillit blant de aktørene som HMF skal 
samarbeide med. Gode vurderinger knyttet til uavhengighet, gode oppdragsbeskrivelser, klare 
tildelingskriterier og vekting av disse blir gjennomgående påpekt som viktige suksesskriterier for gode 
innkjøpsprosesser. 

Ved å bruke eksterne leverandører er det også særlig viktig å etablere gode rutiner for å sikre 
tilfredsstillende kontroll på pengestrømmene. 

Sentrale læringspunkt med overføringsverdi

• Innkjøp av eksterne tjenesteleverandører minsker risiko 
for å binde opp interne ressurser, men det er likevel 
viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet til å etablere en tydelig 
styringsstruktur og til å følge opp leverandørene av 
tjenester. 

• For å sikre tillit til innkjøpsprosessene er det viktig at det 
gjennomføres konkrete uavhengighetsvurderinger i 
forbindelse med innkjøpsprosesser, både hos HMF og 
hos ev. eksterne aktører som skal bistå i prosessene 
eksempelvis gjennom at det signeres på en 
habilitetserklæring.

• I så stor grad som mulig, sørg for at vurdering og vekting 
av tildelingskriterier fremstår som forutsigbar og 
etterprøvbar.

• Når store deler av midlene skal dekke arbeid gjort av 
eksterne leverandører er det viktig at det etableres gode 
rutiner for å kontrollere fakturaer og sikre tilstrekkelig 
kontroll med at disse er i samsvar med kontrakt og faktisk 
utført arbeid. 
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