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Bedre og billigere
administration i kommunerne
Administrative effektiviseringer er i høj kurs i landets kommunalbestyrelser. Sådan har det nok altid været. Men når ressourcerne er ekstra
knappe, og der skal findes økonomisk råderum, er administrationen
typisk det første område, politikerne sætter fokus på. For de fleste
foretrækker at bruge pengene på velfærd frem for administration.

Administrative effektiviseringer er
ikke et nyt indsatsområde i kommunerne. Der er inden for de seneste år høstet væsentlige effektiviseringsgevinster i kommunerne.
Det har ført til et lavere ressourceforbrug, der både kan aflæses
i kommunernes regnskaber og i
kommunernes personaleforbrug til
administration og ledelse.
I økonomiaftalen for 2012 aftalte
regeringen og KL en målsætning
om, at kommunerne i 2013 skulle
reducere det administrative ressourceforbrug med 5 pct. svarende til
ca. 1,5 mia. kr. i forhold til niveauet
i 2010. I regnskabet for 2012 som
det ses af figuren på næste side,
var kommunernes centrale administrationsudgifter allerede reduceret
med ca. 1 mia. kr., svarende til et fald
på 3,5 pct. Og målt pr. borger var
de centrale administrationsudgifter
faldet med mere end 220 kr. eller
4,3 pct.
Kommunernes personaletal for administration og ledelse viser også, at
der er sket et fald i ressourceforbruget. Fra 16,2 årsværk pr. 1.000 borgere ved indgangen til 2010 til 15,4
årsværk i 2013. Det svarer til et fald
på næsten 3.500 årsværk eller 3,9
pct. af det samlede personaleforbrug
til administration og ledelse.

Faldet i det administrative ressourceforbrug sker, selvom der i de
senere år er kommet flere borgere
– og dermed ”kunder” at betjene
på rådhuset – og på trods af, at
reformtempoet netop nu er på sit
højeste i mange år.
Når det er lykkedes for mange
kommuner at nedbringe de administrative udgifter skyldes det,
at kommunernes investeringer i
øget digitalisering og bedre it-systemer nu giver effekt på bundlinjen. Kommunikationen mellem
forvaltningen og borgeren foregår
i stigende grad via digital post og
selvbetjeningsløsninger, og kommunernes it-systemer udvikles og
forbedres løbende, så manuelle
arbejdsgange erstattes af helt eller
delvist automatiserede løsninger.
Kommunerne udnytter også de
skalafordele, der blev gjort mulige
med kommunalreformen. Mange
kommuner har i de seneste år sammenlagt administrative afdelinger og
stabsfunktioner og samtidig foretaget
en sanering af chef- og ledelseslaget.
Kommunerne har også fokus på
at konsolidere de administrative
opgaver, som tidligere blev varetaget af de decentrale enheder. Som
eksempler kan nævnes samling og

centralisering af lønadministration,
bogholderi- og regnskabsfunktionen, ejendomsservice og etablering
af centrale – evt. fælleskommunale
– kontaktcentre. Det er også med
til at skabe en mere professionel
administration og frigøre ressourcer decentralt.
Der er god grund til at tro på, at
kommunerne kan realisere målsætningen om at nedbringe det administrative ressourceforbrug med
5 pct. i 2013 i forhold til niveauet
i 2010. En KL-undersøgelse fra
december 2013 viser, at kommunerne har realiseret administrative
effektiviseringsgevinster for ca.
600 mio. kr. i 2013, og at de i
2014 budgetterer med effektiviseringsgevinster for knap 780 mio. kr.
Denne publikation indeholder 10
gode eksempler fra kommunerne
på, hvordan man konkret kan arbejde med administrative effektiviseringer – og høste gevinsterne.
De 10 eksempler viser, at administrative effektiviseringer ikke alene
frigør ressourcer, men i mange
tilfælde også går hånd i hånd med
et højere serviceniveau og bedre
opgaveløsning til gavn for både
borgerne og kommunekassen.
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Figur 1 Kommunernes centrale administrationsudgifter R2007-R2012
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Figur 2 Administrative årsværk pr. 1.000 borgere, 2009-2013
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Eksempel 01

Store gevinster ved et integreret
økonomi-, løn- og debitorsystem
i Horsens Kommune

01
Eksempel

Horsens Kommune har tidligere haft opsplitning af forskellige administrative systemer, fx økonomi og løn. Et samlet
udbud af de forskellige IT-systemer har, sammen med en
organisationsændring, nu frigjort i alt 3,5 mio. kr. i 2013 voksende til 4,5 mio. kr. fra 2014. Samtidig er der sket et løft af
kvaliteten i opgaveløsningen.

Af Inge Kruse Rasmussen,
Økonomidirektør,
Horsens Kommune
Horsens Kommune har i mange
år haft forskellige leverandører af
økonomi- og lønsystem og øvrige
tilknyttede systemer. Dette betød,
at der ikke var integration mellem
de forskellige IT-systemer. De forskellige økonomiske oplysninger
lå i forskellige systemer, og det var
vanskeligt at søge og sammenstille
dem – fx var det ikke muligt at finde
detaljerede oplysninger i økonomisystemet om eksempelvis lønninger,
som jo udgør en meget væsentlig
andel af kommunens samlede udgifter. Flere forskellige systemer
kræver desuden mere vedligeholdelse – herunder brugeroprettelser,
adgangskontrol m.v.
Bl.a. på den baggrund blev det i
2010 besluttet at gå i samlet udbud med kommunens økonomi-,
løn-, debitor- og ressourcestyringssystemer. Udbuddet fandt sted i
2011 og overgangen til det nye
integrerede system er sket den
1. januar 2013. Flere kommuner

har i de senere år været i udbud,
og deres erfaringer gav en klar
forventning om, at der med det nye
integrerede system kan spares manuelle arbejdsgange og desuden,
at der ville blive tale om mindreudgifter til systemet efter udbud.
Horsens Kommune har nu fået et
integreret og mere tidssvarende
IT-system på økonomi-, debitor- og
lønområdet. På trods af dette har
udbuddet betydet en pris for systemerne, som giver årlige besparelser til driften af IT-systemerne på
ca. 2,5 mio. kr. Budgetterne til disse IT-udgifter er fra og med 2013
reduceret tilsvarende.
Rapport fra Deloitte
blev startskuddet
I 2010 udgav revisionsfirmaet
Deloitte ”Analyse af løn, regnskab og bogføring i kommunerne”, som var bestilt af KL,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
og Finansministeriet. Analysens
overordnede konklusion er, at
kommunernes potentiale ved at
effektivisere disse funktioner lå
på 500-700 mio. kr. Inspireret af
denne rapport iværksatte Horsens

Kommune en konkret analyse af
ressourceforbruget til disse funktioner.
Implementeringen af den nye ITløsning og den konkrete analyse af
Horsens Kommunes ressourceforbrug til varetagelse af løn-, regnskabs- og bogholderifunktioner
førte i 2012 til en beslutning om at
centralisere en række regnskabs-,
opkrævnings- og bogholderifunktioner. Forventningen var og er, at
der derved kan sikres en øget og
ensartet kvalitet i udførelsen af
opgaverne, optimering af ressourceindsatsen og dermed effektiviseringsgevinster i form af reduceret
personalebehov.
I alt er 20 medarbejdere flyttet fra
forskellige afdelinger på rådhuset
til den centrale økonomifunktion,
som i dag har 40 mod tidligere 20
medarbejdere.
Hidtil har de forskellige økonomimedarbejdere siddet ”isoleret” på
de forskellige fagområder uden et
tæt fagligt samarbejde med økonomimedarbejderne på de øvrige
fagområder. En række forskellige
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regnskabs- og bogholderifunktioner, som hidtil er varetaget i den
enkelte forvaltning, er nu samlet
centralt. Det betyder, at den faglige
bredde kan øges og dermed mindskes sårbarheden ved medarbejderes fravær. En medarbejder, som
hidtil udelukkende har varetaget
bogholderi- og regnskabsopgaver
på et bestemt fagområde kan uden
vanskeligheder anvende sine færdigheder på et andet fagområde.
Dette har ikke tidligere fundet sted
på grund af den decentrale organisering af økonomiopgaverne.
Dette har samtidig medført, at
kvaliteten af opgaveløsningen kan
løftes og ensartes, der kan effektiviseres (stordriftsfordele), og videndeling er blevet meget lettere.
Centralisering
af opkrævningsfunktion
Desuden er der sket en centralisering af opkrævningsopgaver, således at fx opkrævning
af ejendomsskatter, renovation
og forældrebetaling sker fra en
central opkrævningsafdeling.
Overflytningen af disse funktioner
fra de forskellige fagforvaltninger
til en central opkrævningsafdeling
har betydet en øget fokusering på
de forskellige arbejdsgange fra
den første opkrævning udsendes
og den efterfølgende rykkerproces.
De samme opkrævningsprocedurer
mv. kan anvendes – uanset hvilken
betalingstype, der er tale om, og fx
kan skrivelser til borgerne ensartes
og informationen forbedres.
Lønområdet i Horsens Kommune
var i forvejen meget centraliseret,
og der er derfor ikke på dette
område sket ændringer i organisationen. Imidlertid spares manuelle
rutiner som følge af det nye lønsystem. Det har medført, at der også
på dette område kan indhøstes
effektiviseringsgevinster. Konkret er
der tale om, at mange blanketter til
indberetning af løn, kørselsgodtgø-

relse m.v. udgår, idet indberetning og
godkendelse sker ved direkte indberetning til lønsystemet fra de forskellige institutioner, afdelinger m.v.
Effektiviseringer
er lagt ind i budgettet
I forbindelse med organisationsændringen blev det besluttet at
reducere lønbudgetterne med 1
mio. kr. i 2013 og yderligere 2 mio.
kr. i 2014, idet der planlægges en
reduktion med 2 årsværk voksende
i 2014 til 4 på økonomi- og lønområdet. Lønbudgetterne i hhv. løn- og
økonomiafdelingen er reducerede i
overensstemmelse hermed.
Besparelsen på systemudgifterne
”ligger på den flade hånd” og har
ikke givet anledning til bekymring
blandt medarbejderne.
Derimod giver organisationsændringer i sig selv anledning til
utryghed blandt medarbejderne,
og det samme gælder selvsagt en
beslutning om reduktion af medarbejderstaben. Utrygheden er imødegået bl.a. ved en beslutning om,
at der ikke sker afskedigelse af
medarbejdere, men at reduktionen i
medarbejderstaben finder sted ved
naturlig afgang.
Det har i forbindelse med organisationsændringen vist sig, at mange
medarbejdere er glade for den
øgede fokus, der er kommet på
regnskabs- bogholderi- og regnskabsopgaverne som selvstændig
faglig disciplin. Fagligheden er øget
og mange har oplevet en tilfredsstillelse ved i højere grad at blive
en del af et egentligt fagligt miljø.
Implementering
af de nye systemer
Mange kommuner har i de senere år erfaret, at det er en meget
stor opgave at implementere nye
IT-systemer – ikke mindst løn- og
økonomisystemer, som er universelle og har mange –især decen-

trale – brugere. Den erfaring har
Horsens Kommune også gjort.
Horsens Kommune har sideløbende gennemført en organisationsændring på økonomiområdet.
Det er og har været en stor og
krævende opgave. Set i bakspejlet
ville det have været mere hensigtsmæssigt at gennemføre organisationsændringen som det første – og
implementering af IT-systemerne
efterfølgende.
Organisationsændringen er sket
internt på rådhuset og har ikke
involveret medarbejderne på institutioner m.v., som arbejder med
lønadministration og økonomiopgaver. Det er besluttet, at der medio
2013 igangsættes en analyse af
løn-, bogholderi- og regnskabsfunktioner på det decentrale niveau
med henblik på en afdækning af
effektiviseringspotentiale på skoler,
institutioner m.v.
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Eksempel 02

Fælleskommunal
selvbetjeningshotline

02
Eksempel

5 sjællandske kommuner er gået sammen om en fælles hotline, der hjælper borgerne med at bruge kommunernes selvbetjeningsløsninger. Det har øget kommunernes mulighed
for at yde vejledning uden for kommunens normale åbningstid. Samtidig øger det brugen af selvbetjeningsløsninger og
giver derved en økonomisk gevinst.

Af Britt Christensen,
Chef for IKT og Digitalisering,
Frederikssund Kommune
Som led i et projekt i regi af Fonden
for velfærdsteknologi etablerede
Fredensborg, Frederikssund, Furesø,
Holbæk og Sorø kommuner i sommeren 2011 en fælleskommunal
selvbetjeningshotline. Ideen opstod
lidt tilfældigt på et møde, hvor de
fem kommuner var samlet for at
drøfte, hvordan man kan understøtte
øget selvbetjening.
En række af de opgaver, som løses
i Borgerservice, er ens fra kommune
til kommune. Det gælder fx udstedelse af nyt pas, melding af flytning
og udbetaling af kontanthjælp. De
fem kommuner så derfor et potentiale i at gå sammen om at vejlede
borgerne på disse områder.
Formålet med hotlinen er at understøtte borgernes brug af selvbetjening i kontakten med kommunerne.
Gennem øget selvbetjening er det
muligt for kommunerne at tilbyde
borgeren en mere fleksibel og serviceorienteret betjening – samtidig

med, at det bliver billigere for kommunen.
Forinden havde samarbejdskommunerne etableret en kontaktcenterløsning, hvor det var muligt for borgerne selv at afklare en lang række af
de spørgsmål, de typisk ville kontakte kommunerne med pr. telefon, mail
eller ved personligt fremmøde.
Selvbetjeningshotlinen er et tilbud
til de borgere, der ikke finder svar
på deres spørgsmål gennem kontaktcentret, og som har behov for
yderligere vejledning. Formålet er
at sikre, at borgerne kan få hjælp til
selvbetjening udenfor kommunernes
normale åbningstid. Undersøgelser
fra bankverdenen viser nemlig, at
det ofte er om aftenen, at familier
har tid og rum til at søge information
eller benytte selvbetjening. Den fælleskommunale selvbetjeningshotline
havde derfor åbent alle hverdage fra
kl. 9-22. Efterfølgende er åbningstiden ændret til kl. 18 om fredagen.
Kommunerne markedsfører selvbetjeningshotlinen, bl.a. via kommunernes telefonsvarer, når der er lukket
for telefonisk henvendelse, via diver-

se informationsfoldere, avisannoncer, bibliotekerne og ældresagens
it-kurser.
Bedre service
og lavere omkostninger
For samarbejdskommunerne er der
tale om en omkostningseffektiv
måde at tilbyde en ny form for service til kommunernes borgere. De
fem kommuners medarbejdere betjener på skift hotlinen om aftenen
og betjener således borgere fra alle
fem kommuner med både fælles generel information og kommunespecifik information. Det tekniske set-up
fungerer således, at den enkelte
kommune afgør, om de medarbejdere, der har vagt, betjener hotlinen fra
en almindelig arbejdsplads eller via
en distancearbejdsplads.
I de tilfælde, hvor der er brug for
kommunespecifik viden, fx i spørgsmål om, hvordan man får adgang til
at låne et af kommunernes lokaler,
eller om der kører skolebus, benytter
medarbejderen kontaktcenterløsningen til at se det kommunespecifikke
svar. Borgeren oplyser sit postnummer, og når medarbejderen indtaster
postnummeret, slår den tekniske
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løsning automatisk op på det kommunale indhold, som er relevant for
den pågældende borger.
De enkelte kommuner i samarbejdet arbejder på forskellig vis i øvrigt
med at flytte borgerbetjeningen fra
personlig betjening til billigere kanaler. Således har fx Frederikssund,
Holbæk og Sorø kommuner i forbindelse med etablering af hotlinen
samtidig valgt at indskrænke den
fysiske åbningstid på rådhuset.
Herved er der frigjort tid til back-officeopgaver, fx sagsbehandling af
komplekse folkeregisteropgaver.
I projektperioden blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Københavns
Kommune, og efter overgang til almindeligt driftssamarbejde (pr. 1. juli
2012) er også Roskilde Kommune
indtrådt i samarbejdet.
Der er i forbindelse med samarbejdet
udarbejdet en række kvalitetsmål for
hotlinen, og via stikprøver har man
løbende kunnet følge udviklingen:
Mål svartid:
Borgerne må max. vente 25
sekunder på at blive betjent.
Resultat: ventetid 4 sekunder.
Mål varighed:
Min. 80% af chats skal være
afsluttet indenfor 15 minutter.
Resultat: Mellem 85 og 94%
afsluttes indenfor tidsrammen.
Mål kvalitet:
Min. 80% af chat-svar skal
være korrekte. Resultat: 94%
er besvaret korrekt.
Projektet har desuden dokumenteret en gennemsnitlig straksafklaring
på 74 pct., hvor borgeren ved første
henvendelse selv gennemfører en
given selvbetjeningsløsning (melder
flytning på nettet, skriver sit barn op
til skole osv.) eller selv finder den
information, som pågældende søger.

Inspireret af banksektoren
Ideen til den fælles hotline opstod
i 2010 i forbindelse med den fælleskommunale agenda om effektivisering gennem digitalisering, hvor
samarbejdskommunerne særligt
var inspireret af bankernes servicetilbud udenfor normal åbningstid.
Udslagsgivende var kommunernes
ønske om at afprøve nye og billigere betjeningskanaler til gavn for
borgerne. Hotlinen var en del af et
3-sporet projekt i regi af Fonden
for Velfærdsteknologi: ”Online
Borgerbetjening 24/7”.
I forbindelse med etablering af
hotlinen blev der forhandlet en
lokalaftale på tværs af de fem
kommuner og HK-kommunal, som
sikrer, at medarbejdere, der har
vagt i hotlinen, kompenseres for
arbejde udenfor normal kontortid.
Samarbejdet har generelt medvirket
til vidensdeling og deling af erfaringer med digitalisering både mellem
de deltagende kommuner og internt
i den enkelte kommune, bl.a. ideer
til markedsføring af selvbetjeningsløsninger.
I projektperioden (6. juni 201131.maj 2012) blev der betjent
14.465 chatsessioner på tværs af
samarbejdskommunerne. 38% af
chathenvendelserne i hotlinen sker
udenfor kommunernes normale
åbningstid.
Projektet har udvist et gevinstpotentiale på mellem 4,6 og 12,7 mio.
kr. for de fem oprindelige samarbejdskommuner ved betjening
på digitale kanaler frem for hhv.
telefonisk eller personlig betjening.
Af evalueringsrapporten for projekt
”Online Borgerbetjening 24/7”
fremgår en række forskellige erfaringer og anbefalinger. Rapporten
er tilgængelig på Fonden for
Velfærdsteknologis hjemmeside.
Online Borgerbetjening 24/7 er som
projekt afsluttet den 31.maj 2012.

Kommunerne i samarbejdet har
efterfølgende indgået almindeligt
driftssamarbejde om hotlinen.
Samarbejdet har mere generelt
medvirket til en bred videndeling
og deling af erfaringer med digitalisering i de deltagende kommuner.
Kommuner ser fortsat et uudnyttet
potentiale i samarbejdet bl.a. i forhold til at drøfte udfordringer ved en
given fællesoffentlig løsning.
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Eksempel 03

Administrativt fællesskab
på dagtilbudsområdet skaber
resultater i Slagelse Kommune

03
Eksempel

I Slagelse Kommune var et pilotprojekt med et administrativt
fællesskab på dagtilbudsområdet så stor en succes, at det
fra 1. januar 2011 blev et permanent tilbud til daginstitutions
lederne. Initiativet har betydet en mere effektiv opgaveløsning,
samt mere tid til kerneopgaver for institutionslederne.

Af Line Wagner Christensen,
Teamleder, administrativt
fællesskab, Slagelse Kommune
I 2009 igangsatte Slagelse
Kommune et pilotprojekt, hvor to
administrative projektmedarbejdere
blev ansat til at løse administrative
opgaver for to grupper af dagtilbud.
Hver projektmedarbejder blev tilknyttet en netværksgruppe bestående af 8 dagtilbud. Derudover blev
der nedsat en styregruppe, bestående af Slagelse Kommunes Center
for Dagtilbud, en leder fra hvert netværk og de to projektmedarbejdere.
Der var fra start ikke stillet krav
om løsning af specifikke opgaver,
men der var af netværksgrupperne
og styregruppen lavet en foreløbig opgaveoversigt med opgaver,
der kunne indgå i pilotprojektet.
Opgaveoversigten indeholdt bl.a.
opgaver som budgetlægning, bogføring og vedligehold af hjemmeside.
Der viste sig hurtigt at være en større efterspørgsel efter administrativ
hjælp fra øvrige virksomhedsledere,
og derfor valgte pilotprojektets sty-

regruppe at udvide projektet. Den
1. januar 2010 blev der ansat en
ekstra administrativ medarbejder, og
11 nye virksomheder meldte sig til
at deltage i projektet. Fra og med 1.
januar 2011 er det administrative
fællesskab gjort til et permanent
tilbud.

Spørgsmålet var om opgaverne kunne løses via mail, telefon med mere,
eller om opgaveløsningen krævede
en fysisk placering i daginstitutionen.

Specialisering
skaber effektiv opgaveløsning
Mange decentrale ledere oplevede,
at meget af deres tid gik med administrative opgaver. Baggrunden for
pilotprojektet var derfor ønsket om
at frigøre tid hos lederen til pædagogisk og personalemæssig ledelse
ved at lade andre varetage de administrative opgaver.

En anden afgørende del af pilotprojektet handlede om den forventede
effekt. Der blev her peget på, at den
vigtigste effekt måtte være, at der
blev frigjort tid til faglig pædagogisk ledelse hos den enkelte leder.
Samtidig var det en grundlæggende
antagelse, at de medarbejdere, der
blev ansat til at løse de administrative
opgaver, kunne løse disse hurtigere
og mere effektivt end den pædagogiske leder. Der var ligeledes en forventning om, at kvaliteten og servicen
af opgaverne blev forbedret.

Pilotprojektet havde til formål at
pege på fordele og ulemper ved
etablering af et administrativt fællesskab. Disse fordele og ulemper
kunne være fagspecifikke, såsom
de økonomiske budgetopfølgninger,
ledelsestilsyn og det generelle ledelsesansvar for dagtilbudsområdet.
Men også mere generelle (strukturelle og/eller organisatoriske)
barrierer, bl.a. den geografiske placering af administrativt fællesskab.

Administrativt fællesskab
som livline
I 2010 blev der udarbejdet en undersøgelse blandt de ledere, der var
tilknyttet det administrative fællesskab i forbindelse med en afsluttende projektrapport. Rapporten
dannede senere grundlag for den
endelige beslutning om, at det administrative fællesskab skulle være
et permanent tilbud. I undersøgelsen
fik man et klart billede af, hvilke kri-
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terier lederne lagde stor vægt på. En
leder udtaler:

”Det er godt med samme
kontaktperson til samme
institution
– det sparer tid, da man
ikke bruger samme tid på
at kommunikere”
Det har derfor fra projektets start
været et vigtigt element i det administrative fællesskab, at lederne har
tilknyttet en fast kontaktperson, da
mange arbejdsgange bliver lettere
for begge parter, samt at der skabes
tryghed og tillid mellem leder og
kontaktperson.
Mange af lederne så også det administrative fællesskab som en sparringspartner, både for lederne selv,
men også under ledernes ferie- og
uddannelsesperioder, hvor det administrative fællesskab kunne assistere souscheferne i dagtilbuddene.
Det administrative fællesskab blev
ligeledes beskrevet som en livline,
som lederne altid kan få fat i. Fordi
det administrative fællesskab er placeret i ét fælles kontor, vil der altid
være mulighed for at få hjælp – og
hvis ikke kontaktpersonen svarer, er
der helt sikkert en anden, der gør.
Ved projektets start var opgaveviften
meget bred, og det administrative
fællesskab løste opgaver lige fra
budgetlægning og bogføring til breve, foldere, visitkort, stillingsopslag
med videre.
Slagelse Kommune har med tiden
erfaret, at der bliver lagt større og
større vægt på den økonomiske del,
da der løbende bliver stillet flere
og flere krav til økonomistyringen.
Det har stor betydning for lederne,
at de med sikkerhed ved, at deres
økonomiske beregninger ligner den
”virkelige verden” så meget som

muligt. Det giver det administrative
fællesskab dem en mulighed for,
da medarbejderne ligger inde med
stor viden og kompetence indenfor
økonomi. Og de forstår, hvor stor
betydning det har for lederne og
deres hverdag.
Administrativt Fællesskab i dag
Administrativt Fællesskab blev en
realitet 1. januar 2011, hvor det blev
en fast del af Center for Dagtilbud,
nu Center for Dagtilbud og Kultur.
Undersøgelsen, der blev foretaget i
2010, viste tydeligt, at der er behov
for administrativ assistance, og at
pilotprojektets primære formål var
opnået – lederne har fået mere tid til
personalemæssig- og pædagogisk
ledelse. Det var en grundantagelse,
at dagtilbudslederen ikke skulle bruge sin tid på administration – men
netop på ledelse.
Det er ikke kun lederne, der har haft
stor glæde af den store kompetence
i administrativt fællesskab, men også
Center for Dagtilbud og Kultur, har
bemærket en forskel, udtaler Anders
Reuter, chefkonsulent:

ledelsen mere tid til personalemæssig og pædagogisk ledelse. Men
vigtigst af alt, har mange ledere fået
ro omkring det økonomiske aspekt,
da de har tillid til, at deres økonomi
er i de bedste hænder.
Der er samtidig kommet flere opgaver ind under det administrative
fællesskab, da man fra centralt
hold har besluttet at decentralisere
størstedelen af personaleadministrationen. Her tilbyder administrativt
fællesskab den service at oprette
personale og indberette alt fra timeløn til engangsydelser.
For hele tiden at holde de tilknyttede
institutioner opdateret med ferieoplysninger, ændrede procedurer og
regler, gode ideer med mere, er der
en målsætning om at udsende månedlige nyhedsbreve.
Derudover afholdes der jævnligt små
mini-kurser/cafeer, hvor lederne
kan komme forbi til et par timers
gennemgang og genopfriskning af
eksempelvis økonomisystem, lønsystem eller journaliseringssystem.
Der er ligeledes opbygget en ”bank”

”Administrativt fællesskab på intranettet, hvor alle skemaer til
har spillet en vigtig rolle
de personalerelaterede opgaver, tips
og tricks og udbud af cafédatoer, ligi arbejdet med at sætte
fokus på en målrettet op- ger tilgængeligt for de institutioner
der er tilknyttet det administrative
følgning på de decentrale fællesskab.
budgetter – og dermed
Det er kort sagt en succes.
også samlet set spillet
en rolle i vores områdes
”Lederne har svært ved at
gode budgetstyring”
forestille sig en hverdag
uden os,
Og vi har svært ved at
Der er i dag ansat 5 medarbejdere
forestille os en hverdag
i administrativt fællesskab, og der
er tilknyttet 38 institutioner, og det
uden dem...!”
administrative fællesskab er stadigt
voksende. Det administrative fællesskab varetager i dag de økonomiske
budgetopfølgninger, statusafstemninger og en masse andre opgaver,
der i en hektisk hverdag har frigivet
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Eksempel 04

Skildpadder gør
digital post til en succes
i Favrskov Kommune

04
Eksempel

I stedet for at bruge ressourcer på at printe breve, putte i
kuverter og håndtere frankering og forsendelse har Favrskov
haft succes med at automatisere brevforsendelser. Det har
sparet kommunen for rigtig mange penge. For hver gang et
brev sendes digitalt, sparer kommunen ca. 14 kr.

Af Pia Pehrsson,
Projektleder,
Favrskov Kommune

eDag3 i november 2010 blev startskuddet til Projekt Digital Post i
Favrskov Kommune. I første omgang
ikke et egentligt defineret projekt,
men en god ide, hvis potentiale skulle forfølges og undersøges. I forvejen havde Favrskov – som alle andre
kommuner – KMDs outputmanager
”doc2mail” i huset, så der skulle ikke
foretages umiddelbare investeringer
for at komme i gang.
Med lanceringen af den fællesoffentlige, digitale postkasse kom muligheden for digital kommunikation mellem
borger og myndigheder. Hidtil havde
brugerne af e-Boks kun modtaget
masseforsendelser og opgørelser
digitalt, men fremadrettet skulle
individuelle breve fra sagsbehandler til borger også sendes digitalt.
Forsendelsen af breve sker gennem
en fordelingsmotor – en outputmanager – som selv fordeler breve til hhv.
digital post eller fjernprint.
Hver gang et brev kan sendes digitalt, sparer kommunen ca. 14 kr.

Hvis borgeren ikke har tilmeldt sig
digital post, vil brevet blive overført til
en printcentral, printet og sendt herfra
med posten. En besparelse for kommunen på ca. 8 kr. per brev.
Formålet med at digitalisere kommunikationen mellem borgere og myndigheder er effektivisering og besparelser. For at opnå de potentielle
besparelser er brug af digital post
understøttet af Lov om Offentlig
Digital Post. Her er det vedtaget,
at brug af den digitale postkasse
er obligatorisk for virksomheder og
foreninger per 1. november 2013 og
for borgerne per 1. november 2014.
På nuværende tidspunkt har alle
virksomheder og foreninger åbnet
op for modtagelse af digital post fra
myndighederne. For borgerne er det
endnu frivilligt at tilmelde sig digital
post. Ved udgangen af 2013 er 33,5
procent af borgerne over 15 år i
Favrskov Kommune tilmeldt digital
post.
Som noget nyt kan modtageren af
digital post også besvare brevet
digitalt. Det vil sige, at der kan køre
en digital korrespondance mellem
myndighed og borger. Alt sammen
i et sikkert og krypteret miljø, hvor
kommunen har kvittering for alt,
hvad der er sendt.

Business case: 2-8-16!
Ideen om at bruge de forhåndenværende redskaber til at sende digital
post opstod i digitaliseringsenheden i It-afdelingen. I første omgang
blev Borgerservice og kommunens
ESDH-ansvarlige inddraget. Hurtigt
blev løsningen præsenteret for de
ca. 20 digitaliseringsagenter, som er
placeret i kommunens administration.
Meningen var, at digitaliseringsagenterne skulle prøve at bruge digital
post og give deres erfaring videre til
kollegerne og på den måde udbrede
brugen i organisationen.
Meget hurtigt blev der lavet en
business case på potentialet i at
bruge digital post og fjernprint.
Businesscasen blev forenklet og
meldt ud: 2-8-16!
• 2 kr. for at sende et digitalt
brev til digital postkasse
(eBoks)
• 8 kr. for at sende et brev via
fjernprintcentralen og leveret
med Post Danmark
• 16 kr. for at printe, kuvertere,
frankere og sende brevet
selv
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Tabel 1 Besparelser i budgettet som følge af digital post, 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

2015

-200

-400

-400

-400

-400

B2012-15		 -350

-350

-350

-350

B2013-16		 -626

-847

-1.740

-1.740

-1.597

-2.490

-2.490

B2011-14

Besparelse i alt

-200

-1.376

Løbende opfølgning og registrering
af al udgående post ved hjælp af tal
fra frankeringsmaskinerne kunne
give et helt eksakt bud på potentialet ved at bruge digital post og fjern
print. Måned for måned opgøres,
hvor mange penge, der er sparet.
Den slags helt konkrete og faktuelle
tal er noget alle - lige fra sagsbehandler til økonomidirektør - kan
forholde sig til!
Allerede det efterfølgende år blev
de forventede besparelser lagt ind i
budgettet for 2012. I budgettet for
2011 blev der indlagt en besparelse
på 200.000 kr., men i de efterfølgende budgetter er de økonomiske
gevinster ved digital post blevet
opjusteret. Således er der i Budget
2014 indregnet en besparelse på
2,5 mio. kr., jf. tabel 1.
Udrulningen foregik i første omgang
via digitaliseringsagenterne. Det gik
lidt langsomt, men var en god start.
De, som ”kunne se lyset”, gik forrest
og fik kollegerne med. Allerede her
blev de første gode historier fanget
og fortalt på intranettet.
Da Favrskov var en af de første kommuner, der først gik i gang med at
bruge digital post og fjernprint, var
der ikke mange erfaringer fra andre
steder. Der var i første omgang heller

ikke lavet business cases og målsætninger, så projektet blev i høj grad
båret frem af de medarbejdere, som
syntes, det var smart at bruge.
Chokoladeskildpadder
banede vejen
Som en gimmick blev projektlederens
cpr-nummer lagt på intranettet med
en lille forklaring om, hvad digital post
og fjernprint er, og hvordan det bruges. Nu kunne medarbejderen starte
med at skrive et brev og sende det
til projektlederens digitale postkasse.
Brevet blev kvitteret med en æske
chokoladeskildpadder. Denne lille
gimmick blev en stor succes. Mange
medarbejdere var lækkersultne, og
inden de havde set sig om, havde de
sendt deres første digitale brev. Da
den hurdle først var overvundet, var
det ikke så svært at fortsætte, og
indtil videre er der uddelt over 600
æsker chokolade. Når medarbejderen har sendt bare tre breve til digital
post eller fjernprint er investeringen i
chokoladen tjent hjem.
Med den gode historie og medarbejdernes gode erfaringer rykkede
andelen af forsendelser via digital
post og fjernprint stille og roligt op
på 58 procent af den samlede post
fra administrationen i slutningen af
2012. Så langt med velvillighed og
gode incitamenter.
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Med en målsætning på 75 procent
måtte tommelskruerne sættes på,
og en aktiv lederopbakning iværksættes.
I Favrskov Kommune var der afdelinger, der haltede, hvilket skyldtes
en blanding af tekniske barrierer og
vaner hos medarbejderne. En ekstraordinær indsats med sidemandsoplæring til hver enkelt medarbejder
fik sat gang i de sidste breve.
I oktober 2013 nåede Favrskov
Kommune målet om at sende 75
pct. af posten fra administrationen
ud via digital post eller fjernprint.
Men derfor skal man ikke hvile på
laurbærrene. Udvikling af selvbetjeningsløsninger, modning af samspillet mellem digital post og fagsystemer og medarbejdernes fortrolighed
med digital post gør, at potentialet
udvider sig. I november sendte
Favrskov Kommune 78 procent af
brevene fra administrationen inklusive Jobcentret som digital post og
fjernprint. Målet er at få 85 procent
ud via denne kanal.
Det er ikke kun det administrative
område, der har glæde af digital
post. Skoletandplejen hoppede
hurtigt med på vognen, og skolesekretærene har anvendt digital post/
fjernprint i forbindelse med skoleindskrivningsprocessen. Flere ældrecentre og genoptræningsområdet
bruger det også.

Gode råd,
når man skal arbejde
med digital post

• Alliancer med ildsjæle
er et must. Ildsjæle, som
finder nye arbejdsgange,
sætter spørgsmålstegn
ved daglige rutiner og som
har mod til at sætte ”plejer” uden for døren.
• Gør det så besværligt som
muligt, at sende ”manuelle”
breve. Fjern for eksempel
kuverter og printere.
• Skab overblik over, hvilke
brevskabeloner der skal
tilpasses fjernprint. Der er
store mængder uautoriserede brevskabeloner rundt
omkring, som alle skal
tilpasses fjernprint.
• Sæt jer ind i, hvordan digital post fungerer hele vejen rundt fra afsendelse, til
borgeren modtager brevet,
eventuelt besvarer det, og
svaret er kommet tilbage
til sagsbehandleren.
• Tag jeres egen medicin.
Opfordr medarbejderne til
at tilmelde sig digital post

• Tæl den manuelle post,
hver eneste måned.
Indhent opgørelser over
de digitale/fjernprintede
forsendelser. Gerne på
afdelingsniveau.
• Start med at implementere digital post/fjernprint
i de enheder som sender
”lige-ud-af-landevejen-breve”, hvor der bruges almindelige brevskabeloner
og ikke sendes en masse
bilag med.
• Afsæt ressourcer til regulær sidemandsoplæring.
Pres på daglig drift gør, at
en del medarbejdere ikke
har det fornødne overskud
til at tænke nye arbejdsgange og få tilpasset brevforsendelserne til digital
post.
• Fejr succeserne! Skab
opmærksomhed om de
enheder, der gør det godt.
Kom med kage til kaffen
og sæt den gode historie
på intranettet.
• Hæng resultaterne op i
udstillingsvinduet. Både
de gode og de dårlige.
Månedens tal for enhederne offentliggøres på intranettet. Ingen har lyst til at
repræsentere en afdeling
med dårlige resultater.
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Eksempel 05

Open Source telefoni
frigør ressourcer
i Vejle Kommune

05
Eksempel

Vejle Kommune har i 2013 færdiggjort omlægningen af
kommunens telefoni til en alternativ open source baseret
telefoniplatform. Dette har medført væsentlige besparelser
årligt. Samtidig giver systemet mulighed for langt flere funktionaliteter, der kan implementeres af IT-afdelingen uden
brug af ekstern konsulenthjælp.

Af Anne Dyrberg
& Johannes Engers Gregersen,
digitaliseringsog analysekonsulenter,
Vejle Kommune.

Vejle Kommune valgte derfor at
kigge nærmere på open source modellen, i første omgang som et pilotprojekt. Systemet blev således rullet
ud på en række biblioteker, skoler,
daginstitutioner, plejecentre mv.

Vejle Kommune skulle i 2011 tage
en beslutning om kommunens fremtidige telefoniplatform. Kommunens
IP-telefoner kørte på en platform,
som leverandøren havde meddelt, at
man ikke længere ville vedligeholde.
Kommunen kunne derfor vælge at
opdatere til en ny platform hos den
samme, traditionelle leverandør.
Dette ville være en dyrere løsning,
men må også på mange måder siges at være ”det sikre valg” for kommuner og andre offentlige aktører.
Her er der en stor organisation bag
løsningen med dygtige konsulenter,
der kan trækkes på for at drive og
udvikle telefonien.

Familieafdelingen var en af de afdelinger, der fik systemet i pilotfasen.
Afdelingen fik i foråret 2011 en callcenter-løsning, som var 15-20.000
kr. billigere end den gamle løsning.
Alt er webbaseret, hvor medarbejderne med ét klik kan gøre deres
nummer aktivt/passivt i callcentret
i forhold til at modtage opkald fra
fx borgere. Tidligere skulle medarbejderen logge på et klientbaseret
værktøj. Samtidig har den enkelte
medarbejder et bedre overblik over
kollegernes tilgængelighed. Det er
altså blevet både simplere og billigere.

Men der viste sig også at være et
spændende alternativ, nemlig en
open source baseret løsning, der
kan det samme som de traditionelle
løsninger – bare til en anden pris og
med nogle helt andre muligheder for
Vejle Kommune til selv at udvikle på
telefonien.

Billigere og mere
fleksibel løsning
Det var fra starten klart, at open
source løsningen ville være billigere
end de traditionelle løsninger. Men
spørgsmålet var selvfølgelig, om
det ville være lige så godt. Ville der
være den samme driftsstabilitet,

og hvordan ville medarbejderne
tage imod løsningen? Disse usikkerheder blev afklaret gennem et
succesfuldt pilotprojekt. Og ved
nærmere eftersyn viste det sig, at
open source løsningen ikke bare
var billigere i licenser og drift – den
gav også kommunen flere muligheder for løbende at tilføje nye integrationer, som kommunens egne
IT-medarbejdere kan håndtere uden
køb af konsulentydelser.
Open source løsningen understøtter alle de funktionaliteter, som
det tidligere telefonsystem havde.
Kommunens medarbejdere bruger
altså stadig de samme IP-telefoner
med de samme telefonnumre og
har stadig adgang til funktionaliteter
som fx voicemail og telekonference,
ligesom systemet har integration til
kommunens mange mobiltelefoner.
Det er derfor ikke mange, der reelt
vil bemærke skiftet til en ny platform
på kort sigt.
Men systemet har også givet muligheder for nye funktionaliteter, fx ved
at omdanne en almindelig pc til en
kommunikationsserver, hvor det er
muligt at etablere telekonferencer,
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callcentre, optagelser af samtaler
m.m. Alt dette er nye funktionaliteter,
som kommunens egne dygtige ITmedarbejdere kan tilføje systemet.
Denne frihed til at ordne mere selv
giver kommunen bedre muligheder
for løbende at optimere systemet,
og dette gør det også grundlæggende mere rentabelt at tilføje nye
løsninger til platformen. Dette betyder, at Vejle Kommune på sigt kan
skabe en højere kvalitet i løsningen,
end hvis man havde bundet sig til en
traditionel leverandør.
Solid business case
bag beslutning
I det lys var valget af en open source løsning sådan set ganske simpelt
for Vejle Kommune, og i 2012 blev
det besluttet at satse på en sådan
model. I foråret 2013 blev udrulningen af platformen gennemført i
resten af kommunen.
Inden beslutningen blev taget, blev
der dog udarbejdet en grundig business case, der ud over at forholde
sig til udgifter og gevinster ved de
forskellige mulige leverandører, også
indeholdt en evaluering af pilotprojektet med open source løsningen,
samt en risikoanalyse.
Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Peter Karm fortæller:

”Vi prioriterer de områder,
hvor vi kan hente en klar
økonomisk gevinst, og
hvor det har mindst mulig konsekvens for borgerne. Derfor lægger vi
også stor vægt på at lave
grundige business cases,
inden vi går i gang med
investeringer”.

Business casen pegede på, at driften og udviklingen af open source
løsningen ville kræve to årsværk i
IT-afdelingen mod bare et enkelt
i den tidligere løsning, hvor mere
altså løses af udbyderen. Denne
merudgift til egne medarbejdere
bliver dog mere end opvejet af store
besparelser til licenser, serviceaftaler, serverdrift og konsulentydelser.
Efterfølgende har det vist sig, at
besparelsen faktisk har været større
end beregnet i business casen.
Hvad kan andre kommuner lære?
Vejle Kommune er altså godt tilfreds
med valget af en billigere og mere
fleksibel løsning på telefoniområdet.
Og besparelsen er substantiel. De
øgede frihedsgrader i form af flere
funktionaliteter giver en bedre kvalitet på sigt – og den almindelige
telefonbruger har næppe opdaget
forskellen. De økonomiske gevinster,
som var forudsat i business casen,
talte entydigt til fordel for open source løsningen, og det har vist sig at
holde.

For en kommune er sikker drift af
noget så basalt som telefonien dog
ofte lige så væsentligt som muligheden for at spare lidt på licenserne.
Det er derfor væsentligt, at man
inden en beslutning om at overgå
til open source løsninger tages, er
helt sikker på, at man også kan løfte opgaven med den daglige drift
og fremtidige udvikling. Her viste
pilotprojektet, at der var tale om
overkommelige opgaver for kommunens IT-folk. På denne baggrund
er det næppe sidste gang, at Vejle
Kommune overvejer en open source
løsning på andre områder – men
altid på baggrund af pilotprojekter
eller andre driftserfaringer på lige
fod med en solid business case.
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Eksempel 06

Gevinster i det
moderne rådhus
– erfaringer fra Gladsaxe Kommune

06
Eksempel

Gladsaxe Kommune fik i 2009 mulighed for en lånedispensation til modernisering af rådhuset. Byrådet besluttede derfor
at sætte gang i en modernisering af rådhusets tre gamle fløje
med henblik på at reducere de samlede udgifter til husleje og
samle de administrative medarbejdere på rådhuset.

Af Troels Haudrum Larsen,
Specialkonsulent,
Gladsaxe Kommune
Rådhuset i Gladsaxe stod for at
skulle renoveres indenfor en overskuelig årrække, da de gamle fløje
var utidssvarende både indvendigt
og udvendigt. Samtidig var der mange uanvendelige kvadratmeter i de
gamle rådhusfløje i form af ”uproduktive” gangarealer. Funktionen af
disse gangarealer var oprindeligt, at
borgerne kunne gå på gangene, og
medarbejderne kunne arbejde i kontorer bag gangene. Denne funktion
var blevet overflødig i takt med, at
Gladsaxe Kommune havde koncentreret borgerbetjeningen i et område
i rådhusets stueetage.
Endelig havde Gladsaxe Kommunes
By- og Miljøforvaltning siden 2003
boet til leje ca. 1 km fra rådhuset, da
der ikke var plads til hele det administrative personale på rådhuset. Dette
lejemål løb oprindeligt til 2013.
Kommunen oplevede imidlertid en
reduktion af antallet af ansatte i
administrationen på rådhuset bl.a.
som følge af SKAT’s og Udbetaling
Danmarks overtagelse af opgaver
og personale fra kommunerne. I
2009 overvejede kommunen derfor

muligheden for at trække By- og
Miljøforvaltningen tilbage til rådhuset. Dette kunne ske ved at modernisere dele af det oprindelige rådhus
og samle flere medarbejdere på
færre kvadratmeter.
Formålet med initiativet om at modernisere rådhuset kan opsummeres
til ønsker om:
• Renovering af bygningerne i
forhold til optimering af energiforbrug og isolering, hvilket
skulle reducere CO2 forbruget pr. medarbejder
• Modernisering af de utidssvarende lokaler
• Besparelser på husleje og
årlige driftsudgifter
• Plads til flere medarbejdere
på samme antal kvadratmeter
• Bedre samarbejdsmuligheder,
åbenhed, fleksibilitet og vidensdeling.
Lånedispensation gav muligheden
Det udslagsgivende for igangsættelsen af moderniseringen var, at
Gladsaxe Kommune fik mulighed for

at få en lånedispensation fra staten
til at finansiere dele af udgifterne
til en modernisering af rådhuset.
Byrådet tiltrådte indstillingen med
udsigt til en årlig besparelse på posterne husleje, skatter og afgifter,
varme og el, bygningsvedligeholdelse og rengøring på ca. 4,5 mio. kr.
De økonomiske analyser, der lå til
grund for beslutningen af moderniseringen af rådhuset var baseret på
en række nøgleberegninger:
• Det samlede antal arbejdspladser på rådhuset øges med
95, så bygningerne kan rumme 240 arbejdspladser i alt.
• Årlig besparelse på husleje og
diverse udgifter på 4,5 mio. kr.
• Optagelse af lån med 15 års
løbetid betyder udgifter til
renter og afdrag. Efter 15 år
bortfalder disse udgifter, men
den årlige besparelse vil bestå.
• Samlet set er gevinsten over
30 år beregnet til 60 mio. kr. i
nutidskr. (2010).
De forventede gevinster er indarbejdet i budget 2013 med 2,5 mio. kr.
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og fra 2014 og frem med fuld effekt
på 4,5 mio. kr.
Medarbejderinddragelse er vigtig
Medarbejderrepræsentanter har
været inddraget i forbindelse med
projektgruppearbejdet. De har haft
mulighed for at komme med udtalelser omkring initiativerne i moderniseringen. Af særlig interesse for
medarbejderrepræsentanterne har
været at adressere medarbejdernes
bekymringer om at arbejde i åbne
kontormiljøer. Projektgruppen (inklusive medarbejderrepræsentanter)
har bl.a. besøgt andre arbejdspladser, hvor man har etableret åbne
kontormiljøer.
Der har fra starten været fokus
på, at nogle rammer omkring indretningen af lokalerne var centralt
besluttede og ikke stod til drøftelse.
Det drejede sig bl.a. om placering af
toiletter, the-køkkener og printerrum.
De enkelte afdelinger kunne dog
selv beslutte den nærmere indretning af de kvadratmeter de blev
anvist. Det gjaldt fx, hvor store klynger man skulle sidde i, om der skulle
være stillerum eller projektrum og
lignende.

Det har været meget vigtigt for den
enkelte medarbejder at vide præcis,
hvor han skulle sidde i de moderniserede fløje. Det behov var til stede
allerede 1½ år inden indflytning,
men inddragelse og information gav
ro blandt medarbejderne.
De berørte medarbejdere fik mulighed for at øve adfærd i åbne kontormiljøer, da de i ombygningsperioden
sad i en form for åbne kontormiljøer
i midlertidige lokaler/pavilloner. Det
gav en lettere overgang til at sidde i
åbne kontormiljøer.
Ved overgang til åbne kontormiljøer
er det vigtigt, at tænke nye møbler
ind som reelt kan stå på de nye kvadratmeter samt at afsætte penge til
køb af disse møbler.
Det er først efter samlingen af administrationen på ét sted, at nogle
af de markante fordele er blevet
tydelige. Det er fordele som bl.a.
øget vidensdeling og dialog, lettere
beslutningsveje samt nemmere mødeafvikling.
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Eksempel 07

Bedre udnyttelse af ressourcerne
på arbejdsmarkedsområdet
i Vejle Kommune

07
Eksempel

Den statslige procesregulering er vel ingen steder mere omfattende
og finkornet end på beskæftigelsesområdet. De fleste parter på området er enige om, at der er behov for friere tøjler for kommunerne, så
tiden og kræfterne kan bruges på at få de ledige i arbejde frem for at
overholde statslige procesregler. Som frikommune har Vejle fået muligheden for at slippe for statslige regler – og har grebet chancen.

Af Birthe Skytte Christensen
& Johannes Engers Gregersen,
Vejle Kommune
Vejle Kommune blev i 2011 udpeget
som en af 9 frikommuner. Det giver
kommunen mulighed for at søge om
at blive fritaget for nogle af de statslige regler og dokumentationskrav,
som kommunen opfatter som mere
besværlige end befordrende for en
god og effektiv offentlig sektor. Vejle
har derfor – som frikommunen med
flest ansøgninger – søgt om 74 frikommuneforsøg, og fået godkendt
mere end 2/3 af disse. Tyngden i
forsøgene ligger – som i de andre
frikommuner – på beskæftigelsesområdet. Simpelthen fordi, at det er
her, at der er flest tunge og besværlige regler, man som kommune skal
efterleve.
På beskæftigelsesområdet blev
der søgt om 33 forsøg, hvoraf 25
blev helt eller delvist godkendt. For
arbejdsmarkedsområdet i Vejle
Kommune har det gennemgående
tema været at flytte fokus fra proces til resultater. Vejle Kommune vil
måles på og belønnes for sine resultater i beskæftigelsesindsatsen, ikke
på om tidsfrister og mødekadencer
er overholdt.

Samtaler når det giver mening
Frikommuneforsøgene på arbejdsmarkedsområdet har bidraget til en
bedre anvendelse af kommunens
administrative ressourcer. At flytte fokus fra proces til resultater
betyder også at sætte borgeren i
centrum for indsatsen og først og
fremmest bruge ressourcerne på at
flytte den ledige mod selvforsørgelse frem for at leve op til de stadig
mere komplicerede procesregler. Et
eksempel er forsøgene om ”samtaler, når det giver mening.” Her er
Vejle blevet fritaget for procesregler
i forhold til hvor ofte, der skal være
samtaler med ledige.
Før frikommuneforsøget:
En ledig skal efter gældende lovgivning til samtale i Jobcentret senest
hver 3. måned. Denne ufleksible
ramme, hvor der ikke tages individuelle hensyn, betyder i praksis, at der
er risiko for, at beskæftigelsesrådgiveren i Jobcentrene holder samtaler
med ledige med det overskyggende
formål at sætte et flueben i sagen,
så kommunen lever op til rettidighedskravene.
• Alle ledige indkaldes til
samtale i Jobcentret hver
3. måned – også selvom de
eksempelvis er i et aktivt til-

bud med daglig kontakt til en
beskæftigelsesvejleder
• Der er svært at afsætte ressourcer til at afholde samtale
med borgerne oftere end
hver 3. måned – selv når de
har behov for det
• Samtalerne risikerer at have
administrativ karakter
Med frikommuneforsøget:
Forsøget giver arbejdsmarkedsområdet mulighed for at tilrettelægge
kontaktforløbet individuelt. Det betyder, at samtaler med de ledige finder
sted, når det giver mening i forhold
til den enkelte borger. Det frigør ressourcer til en mere differentieret og
målrettet indsats, der tilgodeser den
lediges helt særlige behov. Den nye
model for samtaler indebærer:
• At samtalefrekvensen afhænger af den enkeltes
lediges behov: Nogle borgere får hyppigere samtaler
med sagsbehandlerne i
Jobcentret, mens andre borgere får færre samtaler
• At de kontanthjælpsmodtagere, som er i aktive tilbud,
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ikke længere bliver indkaldt
til samtale i Jobcentret. Det
drejer sig om 1/3 af alle kontanthjælpsmodtagere. Dette
frigiver ressourcer til de borgere, som reelt har behov for
samtalerne. Samtidig undgår
vi dobbeltarbejde, når samtalerne med de borgere, som
er i tilbud, nu udelukkende
finder sted i tilbuddene.
• At karakteren af samtalerne
med borgerne har ændret sig.
Sagsbehandlerne sætter ikke
længere udelukkende flueben i sagerne af hensyn til
rettidighedsprocenten. Nu ser
beskæftigelsesrådgiverne sig
selv som en del af den aktive
indsats. Og det er noget, der
flytter borgerne tættere på
job.

Gode erfaringer indtil videre
Vejle Kommune planlægger en midtvejsevaluering af forsøgene på arbejdsmarkedsområdet, der skal være
færdig i det tidlige forår 2014. Der
er altså endnu ikke mulighed for at
fremlægge den fulde dokumentation
af forsøgenes effekt. Men allerede
nu viser frikommuneforsøgene, at
der frigøres ressourcer, som bruges
til en mere differentieret, målrettet
og tidligere indsats.
De frigivne ressourcer er bl.a. blevet
brugt til at etablere Aktiv Rådgivning
i jobcentrets modtagelse. Det er et
14 dages intensivt forløb for alle
jobklare kontanthjælpsmodtagere,
som ansøger om kontanthjælp,
hvor de, der har behov, dagligt er
i kontakt med en af jobcentrets
medarbejdere, som bistår borgeren
med jobsøgning. Målet er at reducere antallet af borgere, der kommer på kontanthjælp. Siden Aktiv
Rådgivning blev etableret, er det i
gennemsnit lykkedes at få borgeren
i job i knap 50 % af sagerne – her
bliver borgeren altså vendt i døren
uden at kommunen har udgifter til
kontanthjælp og aktiveringsindsats.
Før kommunen blev frikommune var
borgeren kommet på kontanthjælp
og i aktivering.
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Viborg Rådhus
- Fra vision til drift
Borgmestrene fra de 6 kommuner, der indgik i dannelse af en ny
Viborg Kommune anbefalede i 2004, at administrationen af den
nye kommune skulle samles i Viborg by, og at det skulle ske i et
nyt rådhus som rammen for, at der kunne udvikles en ny kultur
for en fælles ny centraladministration. Det skulle give borgerne
én indgang til den kommunale administration og skabe en mere
effektiv og smidig sagsbehandling.

Af Jørgen Sunesen,
projektleder,
Viborg Kommune
Efter kommunesammenlægningen
besluttede det nye byråd i 2007 at
bevillige 306 mio. kr. til opførelse
af et nyt rådhus, som kunne rumme
hele den centrale administration for
Viborg Kommune. Baggrunden var
at skabe en fælles kultur for centraladministrationens medarbejdere,
samt at de nye rammer kunne skabe
en mere effektiv administration og
en bedre bygningsdrift. Det skulle
medføre en væsentlig besparelse i
personaleomkostninger og i den årlige bygningsdrift. Byrådet var endvidere enigt om, at det nye rådhus
skulle være et inspirerende vartegn
for Viborg Kommune med de nødvendige rammer for en effektiv daglig arbejdsgang og med de nyeste
teknologier inden for bygnings- og
energiteknologien.
Et godt rådhus tager tid
Ting tager tid, og at planlægge og
bygge et nyt rådhus tager lang tid,
så første skridt var at samle den nye
centraladministration i kommunale

og lejede lokaler. For at de ansatte
skulle føle sig trygge ved den nye
situation, blev det bestemt, at hver
enkelt medarbejder kunne medbringe det inventar, de benyttede indtil
sammenflytning i Viborg. Det betød
en del flytning af inventar ind og ud
af kontorlokalerne. Til tider blev der
flyttet inventar ud af et lokale for
at flytte noget tilsvarende ind i det
samme lokale. For Viborg kommune
var det et vigtigt skridt for at skabe
en fælles kultur i den nye storkommune, der med tiden skulle samles
i et nyt rådhus. I processen kom der
en del kommentarer om, hvor meget
bedre det havde været i den gamle
kommune.
Den samlede økonomiske ramme
var i 2007-prisniveau på 306 mio.
kr. Herfra skulle trækkes bygherrens udgifter til energimærkning,
tilslutningsafgifter, bygherrerådgivning og inventar på i alt 20 mio. kr.
Totalrådgiverens budget omfattede
dermed 286 mio. kr. inklusiv nedrivning af eksisterende bygninger, byggemodning, kælder, udeareal, fastinventar herunder køkkeninventar og
alle omkostninger i forbindelse med
byggesagens gennemførelse.

I det forventede budget for rådhusbyggeriet til 306 mio. kr. er
der regnet med en besparelse
på personalet på 25 mio. kr.
efter indflytning i nyt rådhus.
Personalemæssigt er besparelsen opnået ved en hurtigere og
mere smidig sagsbehandling og
reduktion af spildtid - ikke mindst
transporttid og større effektivitet
i forbindelse med interne møder.
Dertil kommer en besparelse på
bygningsdriften på 13 mio. kr.
Besparelsen er bl.a. opnået ved et
mindre forbrug af vand, varme og
el, samt en reduktion i kantinedrift
og rengøring. Det samlede driftsbudget for det nye rådhus er ca.
7 mio. kr. Til sammenligning var
driftsbudgettet for de 17 adresser,
som administrationen tidligere var
spredt ud på ca. 20. mio. kr. Det
gav en samlet besparelse efter
indflytning i nyt rådhus på 38 mio.
kr. og dermed en kalkuleret tilbagebetalingstid på 8 år.
Rådhuset skulle efter planen stå
færdig i december 2010. Det blev
i processen ændret til september
2011, hvor der var indflytning for
samtlige medarbejdere.
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Det er vigtigt,
at medarbejderne er med
En af de første opgaver for projektledelsen var udfærdigelse af
et byggeprogram, som på alle
væsentlige områder skulle tage
højde for politikernes, ledelsens og
medarbejdernes ønsker til det nye
rådhus.

Det var vedtaget, at alle medarbejdere skulle flytte ind i rådhuset på
samme dag for at sikre en fælles
historie omkring det nye rådhus.
Medarbejdernes personlige flyttekasser blev flyttet i weekenden,
hvorefter medarbejderne den følgende mandag skulle møde på den
nye adresse.

Der blev nedsat en byggeprogramgruppe med repræsentanter fra
ledelsen og samtlige forvaltninger
for at sikre, at de forskellige forvaltningers ønsker blev indskrevet i
byggeprogrammet. Gruppen skulle
endvidere bistå projektledelsen med
at sammenskrive byggeprogrammet,
så det blev et samlet byggeprogram,
der indarbejdede ønsker fra de forskellige kulturer og forvaltninger.

Energi i fokus
Der har i projekteringen af Viborg
Rådhus været meget fokus på, at
der blev indarbejdet mange forskellige energitiltag, så bygningen
kom i energiklasse 1 efter daværende reglement. Der er bl.a. naturlig ventilation, censorer på alt lys i
møde og kontorlokaler, opvarmning
og køling ved hjælp af grundvand,
samt indbyggede solceller.
Besparelsen på det reducerede
energiforbrug til vand, varme og el i
forhold til de tidligere administrationsbygninger er på kr. 1.4 mio. kr.

Endvidere blev der nedsat en
teknikergruppe, der på tværs af
forvaltningerne skulle arbejde med
udvikling af IT-løsninger, energitiltag, sundhed og arbejdsmiljø,
affald, arkitektur, rengøring, posthåndtering, arkivering og kantineog køkkenforhold.
Teknikergruppens opgave var at
bistå projektledelsen med råd og
vejledning i hele byggeperioden, at
følge byggeriet, indsamle viden, at
bidrage med kendskab til de valgte
løsninger samt at bistå driftspersonalet efter indflytning.
For at sikre medarbejdernes engagement i projektet blev der i hele
perioden afholdt fællesmøder, hvor
der blev informeret om byggeprojektet og diskuteret forskellige emner som byggeprogramgruppens
medlemmer blev mødt med i deres
respektive forvaltninger.
Den løbende inddragelse af medarbejderne har medført, at Viborg
Kommune i september 2011 kunne foretage et problemfrit skifte fra
de tidligere lokaler til en ny samlet
administration i det nye rådhus.

Energisiden i rådhuset er meget
teknisk, og styringen sker centralt.
Det har derfor været nødvendigt
straks efter indflytningen at informere om, hvordan de forskellige
energitiltag fungerer. Huset virker
forskelligt fra indregulering og test
i et tomt hus til et hus fyldt med
medarbejdere. Der er derfor løbende regulering af systemerne, så det
virker mest optimalt.
Fra 17 adresser til 1 rådhus
En af de store gevinster ved en
samlet centraladministration har
været en mere smidig og hurtig
sagsbehandling. Administrationen
var tidligere fordelt på 17 adresser
i Viborg by. Det betød, at der skulle
arrangeres et møde, hvis en sag
skulle vendes med en kollega fra en
anden forvaltning, og der gik en del
tid med transport frem og tilbage
mellem forvaltningerne. I det nye
rådhus med de åbne kontorer er det
hurtig at se, om en kollega er på sin
plads og har tid til et møde.

Visionen
for Viborg Rådhus er
• At huset skal danne ramme om et sted, hvor gæster og borgere møder det
officielle Viborg og den
kommunale service kendetegnet ved stærk faglighed, dialog og gensidig
respekt
• At huset skal være handicapvenligt, miljø- og energirigtigt og understøtte
et godt arbejdsmiljø for
videndeling med fokus på
sikkerhed, sundhed og
trivsel
• At understøtte Viborg
Kommunes fælles værdigrundlag
• At fremme udvikling, nytænkning og helhed
• At skabe vide rammer for
tværgående og projektorienterede samarbejder
• At udtrykke åbenhed og
kvalitet
• At sikre fleksibilitet og
mulighed for omstilling
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Vejle Kommune
har gode erfaringer
med videokonferencer
Vejle Kommune har fokus på at finde nye og mere effektive måder at løse opgaver på, herunder ved at udnytte IT-systemer og
anden teknologi optimalt. En af disse muligheder er en øget brug
af videomøder og -konferencer både internt mellem kommunens
ansatte og med eksterne samarbejdspartnere. Dette kan nedbringe transporttiden i en geografisk stor kommune, der har valgt at
prioritere en decentral organisering.

Af Anne Dyrberg
& Johannes Engers Gregersen,
digitaliseringsog analysekonsulenter,
Vejle Kommune.
Digital kommunikation
i en decentral organisation
Vejle Kommune er kendetegnet ved
at være en decentral organisation.
Decentraliseringen giver de lokale
ledere frihed til at tilpasse deres
tilbud til netop deres brugeres/borgeres ønsker og behov, ligesom den
enkelte leder har bedre muligheder
for at anvende lokalkendskab til at
udnytte ressourcerne bedst muligt.
Det giver en god og effektiv offentlig
service.
Der er dog også ulemper ved den
decentrale model – herunder at
tværgående koordination kræver
inddragelse af beslutningstagere, der er spredt geografisk i hele
kommunen. Det kræver altså en del
møder, når noget skal tilpasses på
tværs af skoler, daginstitutioner mv.
Vejle Kommune er samtidig en stor
kommune – ikke bare indbyggermæssigt, men også arealmæssigt.
Den kommunale tandpleje har fx

beregnet, at det kræver 2½ time
og 104 kilometers kørsel, når de
fem lokale ledere i organisationen
skal mødes. Det er tid og ressourcer, der kan bruges bedre end på
transport. Tandplejen har derfor i
2011 indført et ugentligt videomøde som supplement til de fysiske
møder. Videomøder har været i spil
i en årrække, og Vejle har derfor
ledt efter og afprøvet metoder til at
understøtte digital kommunikation
og videokonferencer i en decentralt
organiseret kommune.

for at kommunikere i én løsning. Det
indebærer altså ikke mindst videokonference, men også chatmulighed,
mulighed for angivelse af tilstedeværelse, deling af skærm og mulighed for webbaserede konferencer.
En force ved den valgte løsning er,
at man også kan bruge videokonferencen med samarbejdspartnere, der
ikke selv har den valgte løsning. Der
er derfor også muligheder for videokommunikation med samarbejdspartnere udenfor selve kommunen.

I 2012 besluttede IT-afdelingen og
kommunens digitaliseringsforum,
på baggrund af de tidligere års
erfaringer og en stor efterspørgsel
fra organisationen, at igangsætte et
pilotforsøg med en videokonferenceløsning. Evalueringen af pilotforsøget med den valgte løsning viste
stor tilfredshed med løsningen, og
da den udarbejdede business case
for projektet også var positiv, blev
det besluttet at rulle programmet ud.

Et andet opmærksomhedspunkt er,
hvordan løsningen spiller sammen
med kommunens eksisterende
systemer, fx mail- og kalendersystemer, og mulighederne for at dele
materiale eller at arbejde sammen
i et dokument, selvom mødedeltagerne sidder på hver sin lokalitet.
At løsningen er relativ let at bruge,
og at integrationen med de andre
arbejdsværktøjer er simpel, øger alt
andet lige sandsynligheden for, at
systemet faktisk anvendes.

Videoløsning med integration
til kendte programmer
Vejle Kommune valgte en løsning,
der kombinerer mange muligheder

Deltagerne i pilottesten så primært
et potentiale ved opgaver med fælles materiale, medarbejdere, som
befinder sig på forskellige lokationer,
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support- og undervisningsopgaver,
beslutningsmøder og møder med
samarbejdspartnere. På sigt kan
møder med borgere også håndteres
ad denne kanal.
Det er forventningen, at en velovervejet brug af videokonferencer kan
betyde bedre og mere effektive arbejdsgange, herunder altså markant
reduceret transporttid mellem kommunens adresser. Men mulighederne for at arbejde sammen i samme
dokument, regneark etc. vurderes
også som lovende for en mere effektiv, digital arbejdsplads.
Forsigtig business case
Forud for alle større investeringer og
digitaliseringsprojekter udarbejder
Vejle Kommune en business case
som grundlag for en ledelsesbeslutning – det gjaldt således også for
projektet om videokonferencer.
Den årlige merudgift er blevet beregnet til et mindre, to-cifret beløb
om året pr. bruger af systemet for
den grundlæggende basispakke,
mens der åbnes for en mere omfattende licens målrettet de medarbejdere, der også skal kunne invitere til
større videomøder. Denne merudgift
afholdes af den lokale arbejdsplads.
Udgifterne til systemet skal hentes
ind igen gennem ændrede arbejdsgange – altså ved at omlægge en
del af kommunens fysiske møder til
videokonferencer og ved at anvende
tilstedeværelsesfunktionen, der giver
et overblik over, om ens kollegaer er
tilgængelige på deres kontor, hvilket
kan spare tid til at gå forgæves til en
kollega etc. Gevinsten ved anvendelse af videokonferencer kommer
altså ved at ændre de små vaner og
uvaner, alle har i det daglige arbejde, men som på kommuneniveau
indebærer et stort effektiviseringspotentiale. Derfor er det væsentligt,
at der er valgt en løsning, der er
rullet bredt ud, og som de fleste
medarbejdere kan bruge via deres

arbejds-PC – frem for løsninger med
mere avancerede videokonferencefaciliteter, der måske sjældnere vil
blive brugt. At alle har funktionaliteten på deres pc, og at det er simpelt
at bruge den, kan gøre videomøder
til en fast del af arbejdet frem for
bare en eksotisk mulighed for digital
kommunikation. Og samtidig er den
årlige omkostning så beskeden pr.
bruger, at der ikke skal meget til, før
investeringen er høstet ind.
Businesscasen for projektet er
dog meget forsigtig i forhold til at
opstille forventninger til gevinster.
Videomøder indebærer et enormt
samlet potentiale på papiret – men
det er ikke realistisk at hente dette potentiale fuldt ud på kort sigt.
Videomøder og chat vil blive et supplement til fysiske møder. Det kræver et stort ledelsesmæssigt fokus
at ændre mødekulturen og identificere effektiviseringsgevinsterne ved
at ændre arbejdsgangene i retning
af en større anvendelse af videomøder.
Businesscasen er derfor også
meget forsigtig på dette punkt og
forudsætter alene meget små adfærdsændringer hos den enkelte
medarbejder. For de medarbejdere,
der får den udvidede licens, er det fx
beskedne 6 årlige videomøder med
hver 20 minutters sparet vejtid, der
er forudsat, mens der via tilstedeværelsesfunktionen er forudsat et
par sparede ture til en kollega om
måneden for andre medarbejdere.
Kommunens møderum bliver altså
ikke nedlagt helt endnu.
Projektets businesscase baserer sig
altså i høj grad på, at mange bække
små gør en stor å. Selvom der er
lagt meget konservative skøn ind i
beregningen af gevinsterne, viser
business casen en væsentlig besparelse over de næste fire år i form
af tid, der decentralt bliver frigjort
til andre opgaver med større værdi
for organisationen. Dette er vel at

mærke en gevinst, der kan blive
meget større, hvis det lykkedes at
udbrede brugen af videomøder mere
end forudsat. Her er det centralt, at
både udgifter og gevinster ligger
decentralt.
Den enkelte arbejdsplads betaler
den beskedne merudgift til licensen,
men får også lov at beholde alle
effektiviseringsgevinster ved projektet. Og det gør det attraktivt lokalt at
arbejde med. Opnås der reelle ændringer i mødekulturen mv., vil der til
gengæld blive frigjort en stor mængde ressourcer og arbejdstimer til den
kerneopgave, den enkelte arbejdsplads er sat i verden til at løse.
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Eksempel 10

Odense Kommune
er på vej til at gøre tale til guld

10
Eksempel

Talegenkendelse rummer et potentiale til både at skabe tidsbesparelser, bedre tekster og et forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere, der bruger meget tid foran computerskærmen. Der er
dog også en række barrierer, der skal overvindes i forhold til at
gøre talegenkendelse til et naturligt arbejdsredskab for medarbejderne. Odense Kommune har taget første skridt til at overvinde
disse barrierer og gøre talegenkendelse til en succes.

Af Carl Østergaard,
Chefkonsulent,
projektleder for talegenkendelse

Odense Kommune vil, som alle
andre kommuner, gerne opnå en
effektiv administration, hvor der bruges færrest mulige ressourcer på
opgaverne.

var det forventningen, at der ville
ske en forbedring af kvaliteten i
teksterne, fordi teksterne ville blive
udarbejdet i et mere mundret sprog.
Samtidig ville der være færre stavefejl og forkortelser, så teksterne alt
i alt ville blive mere læsevenlige. En
anden forventning var, at talegenkendelse kunne have en effekt på
arbejdsmiljøet i form af færre museskader mv.

Derfor er det naturligt for kommunen at se nærmere på potentialet i
nye teknologiske løsninger, som kan
frigøre ressourcer i administrationen.
En af disse løsninger er talegenkendelse, der gør det muligt at indtale
en tekst, som automatisk bliver skrevet ind i et dokument.

I første omgang blev projektet
dog ikke den ventede succes.
Kommunen besluttede derfor at
genstarte implementeringen af
talegenkendelse – nu en række
erfaringer rigere, der skal sikre, at
talegenkendelse fremadrettet bliver
en succes.

Talegenkendelse blev allerede i
2012 igangsat som et effektiviserings - og besparelsesprojekt,
hvor der på forhånd blev høstet en
besparelse i alle kommunens forvaltninger.

Primo 2014 introducerer Odense
Kommune mobil talegenkendelse
til iPad, Android telefon og iPhones.
Medarbejderne får teknologien til
rådighed på deres bærbare enheder,
så de kan anvende talegenkendelse
overalt. I første omgang er det i Byog Kulturforvaltningen og i Ældreog Handicapforvaltningen såvel
hos chefer som medarbejdere med
opgaver udenfor huset.

Formålet var, at kommunens 1.425
skrivende medarbejdere i højere
grad skulle anvende talegenkendelse og derved spare tid. Derudover

Ledelsen tager sin egen medicin
Odense Kommunes erfaringer viste,
at det ikke var helt nok at stille teknologien til rådighed. Barriererne er
bl.a. den blufærdighed, som medarbejdere i storrumskontorer oplever,
når de skal diktere, mens deres
kollegaer kan høre dem. Det er også
nyt for de fleste at skulle formulere sætningerne, inden de udtales.
Det er en anden arbejdsgang end
skrivning på tastatur. Der er tale om
en langt større kulturforandring end
selve det at anvende talegenkendelse som system.
For at skabe en implementering af
talegenkendelse er der derfor behov
for en kulturændring blandt medarbejderne.
Odense Kommune arbejder meget
bevidst på at skabe en kultur, hvor
talegenkendelse betragtes som et
værktøj på linje med mobiltelefonen
og PC’en. Denne kulturforandring
understøttes i høj grad, når chefen
selv bruger talegenkendelse.
Der er også dannet en ny styregruppe med repræsentanter på et højt
ledelsesniveau. Det har medvirket til
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at skabe et fornyet ledelsesmæssigt fokus, der har skabt en positiv
stemning hos hele ledelseslaget og
medarbejderne. Samtidig er den tekniske løsning blevet forbedret med
en ny dansk sproggenkender.
Storrumskontor
- eksempel på kulturændring
En af barriererne for anvendelse af
talegenkendelse opstår i storrumskontorer, hvor der er op mod 40
medarbejdere, der skal anvende
talegenkendelse på samme tid. Det
stiller krav til medarbejderne, kvaliteten af headsets og til dansk sproggenkendelse. Der er derfor igangsat
et udviklingsarbejde, hvor kommunen
vil prøve forskellige tilgange til kulturskabelse blandt medarbejderne.
Samtidig er det hensigten, at medarbejderne bruger talegenkendelse,
mens borgerne er til stede. Det er
endnu en barriere, der skal overvindes.
I Odense Kommune er systemet
introduceret til alle skrivende medarbejdere. Ud over de journalskrivende
medarbejdere er de akademiske
medarbejdere og chefer oplagte
målgrupper for talegenkendelse.
I begyndelsen var det journalskrivende medarbejdere, der med deres
fagsprog hurtigst fik gavn af talegenkendelse, fordi systemet havde
svært ved et meget varieret dansk
sprog. Men den tid er forbi. Nu er
det alle typer af medarbejdere, der
anvender systemet.
Udvikling og nytænkning
Når man går i gang med så stort
et projekt, vil der altid være et
udviklingsarbejde forbundet med
det. Sproggenkenderen (den, der
forstår dansk og kan omsætte det
indtalte til skrift) havde helt klart et
udviklingspotentiale. Derfor blev et
udviklingsforløb igangsat med leverandørerne af talegenkendelsessoftwaren om udvikling af en bedre
sproggenkender.

Den bidrog kommunen til med anonymiserede lyd- og tekstfiler fra kommunens
ESDH-system. Gennem samarbejdet
med leverandørerne blev der udviklet
en ny kommunal sproggenkender, der
har vist sig at være betydelig bedre. Det
bevirker, at medarbejderne hurtigere
kommer til at anvende talegenkendelse
som et almindeligt arbejdsredskab i deres hverdag.
Uddannelse er et vigtigt redskab
Organiseringen omkring talegenkendelse er også vigtig. Anvendelse af
teknologien betyder, at medarbejderne skal lære at tale på en måde,
så talegenkenderen forstår, hvad der
bliver sagt, og så det rent sprogligt
egner sig til et skrevet dokument.
Kommunen har derfor oprettet et projektteam med faste medarbejdere, der
udelukkende har til opgave at implementere talegenkendelse og støtte
brugerne i anvendelsen heraf.
Brugerne er på kursus ½ dag, og
efterfølgende får de besøg af en talegenkendelseskonsulent på deres arbejdsplads. Besøgene er af ca. ½-times
varighed, og antallet varierer fra bruger
til bruger alt efter behov. Desuden deltager konsulenterne på kontormøder,
hvor der er fokus på udfordringerne ved
talegenkendelse. Det er med til at skabe en konsensus om, at det er nu, alle
går i gang.
Nu opnår brugerne en rigtig god
genkendelse, hvor talegenkenderen
forstår, hvad der bliver sagt, i løbet af
2-3-timers taletid. Tidligere skulle der
bruges 10-15 timer for at opnå den
samme genkendelsesprocent.
Effektmåling giver grundlag
for implementering
Talegenkendelse er et af de meget få
it-systemer, hvor man direkte kan måle
effekten i form af taletid og antal anslag pr. minut.
Hvis man isoleret går efter forøget
effekt ved at øge skrivehastigheden, forudsætter det, at den enkelte

medarbejder har mange timer med
skriftlige opgaver, og at de nævnte
barrierer minimeres.
Odense Kommune har et grundigt
statistisk materiale, der opdateres hver
dag, og som viser hver enkelt brugers
anvendelse i tid, antal anslag, antal
dikteringer, genkendelsesgrad m.v.
Derfor har kommunen et solidt grundlag at vurdere effekten ud fra.
Der er bl.a. set på, hvor hurtigt man
kan diktere pr. minut med talegenkendelse. Det viser sig, at man taler
så meget hurtigere, at man sparer
ca. 2 minutter for hvert minut, man
taler. Men man skal være opmærksom på, at mange sagsbehandlere
har mindre skrivetid, end man umiddelbart forventer, fordi de genanvender standardtekster. Derimod har
mange konsulenter betydelig mere
skrivearbejde i mails og notater, end
de selv antager.
Odense Kommune har endnu ikke
opnået en nettogevinst af talegenkendelse ud fra en økonomisk
betragtning, hvis man medregner
både anlægsinvesteringer og driftsudgifter. Kommunen håber at nå
’break even’ for driftsudgifterne ultimo 2014. Anlægsinvesteringen kan
herefter afdrages, og på længere
sigt kan der forhåbentlig opnås en
nettobesparelse.
Gevinster kræver skalering
For den enkelte bruger er der en
betydelig gevinst i brugen af talegenkendelse. Den store udfordring
er at skalere denne gevinst og få
udbredt redskabet tilstrækkeligt.
Kun ved skalering til stordrift er der
samlet set en gevinst. Når Odense
Kommune endnu ikke har realiseret gevinsten, skyldes det både, at
teknologien har skullet udvikles undervejs, og at kulturforandring tager
længere tid end først antaget.
Men der er ikke tvivl om, at succesen
i Odense Kommune er på vej, efter at
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kommunen har fået optimeret teknologien og har styrket det organisatoriske og ledelsesmæssige fokus på
uddannelse og kulturforandring.

Anvendelse af talegenkendelse. Minutter i alt pr. måned, 2013
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Succes med talegenkendelse forudsætter, at lederne går foran som det
gode eksempel med egen anvendelse, og at de har stor fokus på at få
medarbejderne med.
For det tager lang tid at gennemføre en kulturforandring, og der skal
også lægges vægt på andre værdier
såsom de fysiske arbejdsforhold og
kvaliteten i teksterne.
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Mere detaljeret statistik på dagsniveau for en bruger.
Odense Kommune udarbejder
løbende statistik over brugen af
talegenkendelse for hver enkelt
bruger. Man kan således se sin
egen statistik, og lederne kan
se sine medarbejderes statistik,
således at vedkommende kan
følge med i, hvor udbredt anvendelsen af talegenkendelse er i
afdelingen.

Optagelse
Dato

Minutter

Genkendelses
Procent

Karakterer
per minut

Antal
karakterer

30. aug. 13

6.02

97,37

299

2017

29. aug. 13

4,10

99,62

371

1819

28. aug. 13

26,26

98,55

339

9476

27. aug. 13

20,73

98,45

300

6017

26. aug. 13

3,94

98,64

467

1759

KL vil gerne takke bidragsyderne
til pjecen. KL modtager meget gerne flere gode kommunale eksempler på administrative effektiviseringer, som kan tjene til inspiration
for de øvrige kommuner.

Yderligere information
Ønsker du at få mere at vide om effektivisering
og produktivitet i kommunerne kan du kontakte:

Pjecen er udarbejdet med støtte fra
Kommunekredits Uddannelsesfond.

Derudover findes der materiale på:
www.kl.dk/effektivisering-og-produktivitet

Chefkonsulent Lars Eckeroth fra KL’s økonomiske
sekretariat på lar@kl.dk eller 33 70 34 14.

