
Arbejdsgangsbank

– gør bedste praksis til næste praksis!

En undersøgelse fra KL viser, at næsten en tredje-

del af kommunernes budgetterede effektiviserings-

gevinster i 2010 vil blive høstet gennem en bedre 

organisering og tilrettelæggelse af arbejdet. Med 

Arbejdsgangsbanken kan kommunen skyde genvej til 

gevinsterne.

Arbejdsgangsbanken er en digital bank med mere end 

400 kommunale arbejdsgange inden for forskellige 

fagområder. I banken findes vejledninger til, hvordan 

kommunen udfører kommunale opgaver mest effektivt 

i forhold til lovgivning, ressourceforbrug, kvalitet og 

tilfredse medarbejdere. 

Arbejdsgangsbankens diagrammer er baseret på 

procestanken. Alle er modelleret i Business Process 

Modeling Notation (BPMN) – en international stan-

dard til modellering og dokumentation af processer.

Korrekte og gode arbejdsgange

De korrekte arbejdsgange i Arbejdsgangsbanken 

tager udgangspunkt i beskrivelser af, hvad kommunen 

som minimum skal foretage sig på et givent sagsom-

råde i henhold til lovgivningen. 

Arbejdsgangsbanken indeholder også beskrivelser, 

der synliggør de aktiviteter, der lokalt er identificeret 

i en kommune som afgørende for at gøre en forskel 

i processen. Det er de gode arbejdsgange. Det er 

her, kommunen skaber kvalitet i ydelserne, nedbringer 

sagsbehandlingstiden og ressourceforbruget.

Får man renter?

Arbejdsgangsbanken bygger på andelstanken! Er 

din kommune med til at sætte gode arbejdsgange i 

banken, har I også fordele. I kan deltage i netværk, 

partnerskabsprojekter, debatfora m.v. Alt efter den 

enkelte kommunes interesse og behov skræddersys 

kontakten til Arbejdsgangsbanken.

Et abonnement til Arbejdsgangsbanken spænder fra 

licens på de digitale diagrammer og deltagelse i fag-

lige erfaringsudvekslingsnetværk til grundige uddan-

nelses- og implementeringsforløb. 

Hvem kan bruge arbejdsgangene?

Med mere end 400 korrekte og gode arbejdsgange 

baseret på grundige lovgennemgange og opgaveløs-

ninger i andre kommuner har Arbejdsgangsbanken 

især værdi for kommuner, der ønsker at skabe overblik 

over og forbedre egne arbejdsgange. 

For it-leverandører giver Arbejdsgangsbanken adgang 

til vigtig viden om kommunale arbejdsgange. Det 

er guld værd, når der skal udvikles relevant it-un-

derstøttelse til kommunen. BPMN standarden giver 

it-leverandørerne mulighed for på en nem måde at 

understøtte de kommunale processer.

Mere information

Kaare Pedersen, projektchef i KL’s afdeling for 

Økonomi og Administrationspolitik, på tlf. 31253504 

eller send en mail til kaa@kl.dk

Læs mere på www.kl.dk/arbejdsgangsbank og kontakt 

KOMBIT for abonnement til Arbejdsgangsbanken på 

www.kombit.dk

Arbejdsgange spiller en rolle i forhold til:

-  Hvordan man løser en opgave (den kon- 

 krete udførelse)

-  Hvem der løser opgaven (kompetencer, 

 organisering)

-  Hvornår man løser opgaven (tidsfrister og 

 rækkefølge)

-  Med hvilke hjælperedskaber (it, blanketter)



KLAR metoderammen 

- Kommunernes Lean og Arbejdsgange

På baggrund af arbejdet med at dokumentere hun-

dredvis af arbejdsgange i KL’s Arbejdsgangsbank har 

KL sammen med kommunerne udviklet metoderam-

men - KLAR.  

Udgangspunktet er, at procesoptimering ikke primært 

handler om at ændre arbejdsgange, men om at for-

bedre processens performance. Med performance 

menes resultater, kvalitet, effektivitet af den samlede 

proces der leverer ydelser til omverden.

KLAR består af nedenstående fem faser (forbere-

delse, kortlægning, optimering, handling og løbende 

forbedring). Lean-redskaber der giver mening i en 

kommunal kontekst anvendes også. KLAR metoder-

ammen stiller skarpt på:

• strategisk fokus i udvælgelsen af 

 arbejdsgange

• mobilisering af procesoptimering 

 herunder ledelsesforankring 

• fokus på mål, måling og effekt 

• kortlægning og optimering i praksis 

• implementering og løbende forbedringer 

• proceskonsulentens arbejde i procesop-

 timeringsforløb

• Anvendelse af Kommunernes Arbejds-

 gangsbank

• Diagrammering i BPMN (Business 

 Proces Modeling Notation


