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Til orientering/efterretning.   
 
1. Uddannelse af pladsmænd 

Bestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har i mail af 19. maj 2012 anmodet om at få  
en vurdering af, om der er inspiration at hente for Reno Djurs ved den uddannelse af 
medarbejdere på genbrugspladser, som nævnes i artikel i RenoSams årsmødeavis: 
”Genbrugspladser - Uddannelser giver motiverede medarbejdere". Artiklen er vedlagt 
som bilag. 
 
Administrationen kan i den forbindelse oplyse følgende:  
 
Reno Djurs overtog genbrugsstationerne og pladsmænd fra de daværende 8 kommu-
ner i 2000. Genbrugsstationerne blev dengang drevet meget forskelligt af kommu-
nerne, hvorfor der efter overtagelsen var behov for systematisk undervisning af 
pladsmændene med henblik på, at de kunne håndtere kravene fra myndigheder og 
kunder professionelt. 
 
Undervisningen planlægges og gennemføres i størst muligt omfang med lokale insti-
tutioner, f.eks. AMU, Beredskabsgården og CV2.    
 
Nyansattes første arbejdsdag er en introduktionsdag, hvor driftslederen introducerer 
genbrugsstationen, og hvor drifts- og sikkerhedsinstruks og miljøgodkendelse gen-
nemgås, og hvor sorteringer på pladsen gennemgås. Introduktionen varer ca. 4 timer. 
 
Den nyansatte pladsmand arbejder sammen med en rutineret kollega den første må-
ned for sidemandsoplæring. Efter en uges forløb gives der et internt kursus i håndte-
ring af farligt affald – kurset gives af driftslederen. 
 
Snarest herefter sendes den nye pladsmand på et tre dages kursus hos Stena Miljø, 
hvor der afholdes kursus i modtagelse og sortering af farligt affald. Dette kursus føl-
ges op med fælleskurser for alle pladsmænd med lærere fra Stena. Fælleskurser af-
holdes hos Reno Djurs, når der er behov for disse. 
 
Nye medarbejdere sendes på kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse og der følges 
op hvert 3, år. 
 
Samtlige pladsmænd undervises løbende i kvalitet, service, kommunikation og kon-
flikthåndtering på kurser, der typisk er indkøbt via CV2. Der benyttes forskellige un-
dervisere for at få så god dækning som muligt. Et kursus har en varighed af 32 timer 
fordelt på formiddage over vinterhalvåret. 
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Der holdes kvartalsmøder af fire timers varighed, hvor alle pladsmænd er samlet med 
relevante personer fra administrationen. Her gennemgås ny lovgivning og regler, nye 
sorteringer og der udveksles ideer af fælles interesse. 
 
Der afholdes helst kurser, hvor alle pladsmændene deltager samlet. Det giver mulig-
hed for samvær med kolleger, der ikke ses i hverdagen, hvor der arbejdes alene eller to 
kolleger sammen. I tråd med dette har der været arrangeret virksomhedsbesøg hos 
bla. Novopan, Uniscrap, Imdex og Viborg Genbrugsstation.  
 
I 2010 blev der endvidere afholdt et 2 timers kursus i ergonomi. 
 
Hvor der har været særligt behov for ”løft” af pladsmænd, har vi haft ekstern coach til 
at følge denne under løsningen af de daglige opgaver. Den omgående reaktion på 
hændelser har været gavnlig på de få pladsmænd hvor vi har fundet tiltaget hen-
sigtsmæssigt. 
 
Vi drøfter løbende nye ønsker om kurser og afsøger markedet for muligheder.  
 
Administrationen har vurderet ”Uddannelsesforløb for medarbejdere på genbrugs-
pladser” fra Reno Sam og finder, at dette kursusforløb ikke giver pladsmændene væ-
sentlig ny viden, da relevante dele allerede er medtaget i vores kursusplan.   

 
2. Forlængelse af kontrakter om indsamling af dagrenovation 

Administrationen orienterede på sidste bestyrelsesmøde om, at Reno Djurs’ kontrak-
ter med de nuværende entreprenører om indsamling af dagrenovation udløber med 
udgangen af 2012.  
 
Kontrakterne indeholder imidlertid en option, som giver Reno Djurs mulighed for at 
forlænge kontrakterne i op til 3 år. Henset til, at det kan komme på tale at implemen-
tere et nyt dagrenovationssystem inden for de kommende år - enten i form af supple-
rende systemelementer eller som et helt nyt koncept – har administrationen indgået 
aftale med indsamlingsentreprenørerne om kontaktforlængelse i 3 år – dvs. til og med 
2015 - med mulighed for opsigelse med varsel på et år.  
 

3. SKATs inddrivelse af restancer 
Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af omstående oversigt. Oversigten 
viser de restancer, som Reno Djurs I/S i tidens løb har overdraget til Skat, samt resul-
taterne af Skats inddrivelse. 
 
De blåblåblåblå søjler viser restancerne i den under søjlen angivne periode, som Reno Djurs I/S 
har overdraget til Skat. De røderøderøderøde søjler viser den andel af periodens oprindelige restan-
ce (blå søjle i den angivne periode), som p.t. endnu ikke er inddrevet.   
 
Af de samlede restancer er ca. 40 % endnu ikke inddrevet, hvilket svarer til ca. 
600.000 kr..  
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4. Recertificering 

DNV (Det Norske Veritas) gennemførte den 16. og 17. april 2012 audit hos Reno Djurs 
med henblik på recertificering af Reno Djurs’ ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og 
kvalitet, som er certificeret efter følgende internationale standarder:  

 

• ISO 9001/2008   (kvalitet) 

• DS/EN ISO 14001:2004   (miljø) 

• EMAS III    (miljø) 

• DS/OHSAS 18001:2008   (arbejdsmiljø) 

• Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923/2001 (arbejdsmiljø) 
 
Reno Djurs bestod recertificeringen med glans. 
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