AABENRAA KOMMUNE

EVALUERING AF
POTENTIALET FOR
HELHEDSORIENTERET
VEJVEDLIGEHOLD

BAGGRUND
Med baggrund i Aabenraa Kommunes omlægning mod
mission og vision, ”Det Gode Liv” har COWI screenet
organiseringen på vejområdet, med henblik på at belyse,
hvordan den nye vækststrategi kan imødekommes ved en
alternativ organisering. Mulighederne ved at arbejde med
fremtidens fællesskaber med borgerne og effektfulde helheder
i opgaveløsningen kan være med til at sikre konstruktivt,
målrettet vejdrift i fremtiden.
Screeningen kortlægger muligheder og udfordringer ved
at gå fra en Bestiller Udfører Modtager (BUM) model
til helhedsorienteret vejdrift (HOD). Principperne fra
Helhedsorienteret Drift er som en del af screeningen relateret
til en række handlingspunkter, som Aabenraa Kommune kan
bruge til at få overblik over konsekvenserne ved en omstilling til
Helhedsorienteret Drift.

Målet med at belyse en alternativ organisering er at:
›› Sætte borgernes og de private erhvervsdrivendes ønsker
til vejdrift i centrum gennem et fællesskab, der sikrer øget
fokus på værdiskabelse.
›› Sikre entreprenører og politikere en evaluering af det
arbejde, der udføres.
›› Muliggøre en fleksibel opgavestyring, der tillader dynamiske
serviceniveauer og samarbejdsformer, der i højere grad
åbner op for nye fremtidige fællesskaber, jf. vækstplanens
strategiske spor.
›› Foretage løbende kvalitetsmålinger til brug for optimering
af ressourceudnyttelsen samt udnyttelse af de effektfulde
helheder, der opstår når organisationen sammensættes og
får fokus på effekten af indsatsen i kontrast til nuværende
opgavefokus.

BESTILLER – UDFØRER – MODTAGER (BUM)
GRUNDPRINCIP:

HELHEDSORIENTERET DRIFT (HOD)
GRUNDPRINCIP:

Ved en BUM-model sker styring med udgangspunkt i
definerede roller.

I en HOD-model finder styring sted ud fra borgernes
ønsker samstemt med de ressourcer, der er til rådighed.
Helhedsorienteret Drift gør op med den stringente
adskillelse mellem myndigheds- og leverandørrollen som
man ser den i BUM.

›› Bestilleren (myndigheden) gives ansvaret for at afkode
brugernes behov og for at udmønte kommunens
serviceniveau gennem ydelsesbeskrivelser.
›› Udføreren (offentlig eller privat) gives ansvaret for at
levere og dokumentere ydelser til modtagerne ud fra
bestillerens definition.
›› Modtageren (brugeren) er den, der modtager og oplever
ydelsen.
På det tekniske område vil bestilleren være forvaltningen,
der fungerer som kontraktholder og har det overordnede
ansvar for driften. Udførelsen varetages af materielgården
eller en privat entreprenør, der er forpligtet til at udføre
opgaverne jf. det kvalitetsniveau, der er beskrevet i
ydelsesbeskrivelsen i kontrakten. Typisk er modtageren
borgerne, men kan i nogle kommuner også være andre
forvaltningsgrene.

EFFEKT:
Modellen er velegnet til at skabe gennemsigtighed på
ydelser og økonomi inden for sort, hvid og grøn drift
startende ved konkurrenceudsættelsen, der tvinger
materielgården til at prissætte samtlige deres ydelser på
detaljeret niveau.
Modellen er mindre fleksibel i forhold til ændring af
ydelserne, hvis forvaltningen eksempelvis ønsker at
reducere i budgettet. Hvis kommunen derudover
ønsker at opnå løbende besparelser skal dette være
beskrevet som et mål i kontrakten. Endvidere er der
ofte øgede administrationsomkostninger set i relation til
mål- og rammestyring, idet der sendes regninger mellem
den udførende enhed og forvaltningen. Afhængig af
styringsformen er der risiko for en faglig distancering
mellem forvaltningen og driften.

Modellen baserer sig på dialog og på at opstille
kvalitetsmål, reflektere, lære og justere inden for de fire
grundelementer økonomi, faglig kvalitet, medarbejder- og
borgertilfredshed.
HOD adskiller sig fra mål- og rammestyring på et centralt
punkt, nemlig evaluering/måling og løbende justering af
kvalitetsmål.

OMLÆGNING:
Opgavestyringen placeres hos eller tæt på de udførende
enheder for at sikre nærvær til borgeren. Dette letter en
smidig inddragelse af borgeren i et fællesskab omkring
effektfuld opgaveløsning.

EFFEKT:
Modellen er velegnet til at sætte fokus på kommunens
vision i forhold til borgere, medarbejdere og den faglige
kvalitet og til at skabe en organisering der ved hjælp
af dynamisk opbygning hurtigt kan tilpasses ændrede
krav. Der skabes således en stærkere profil på det
kvalitative område, idet det bemærkes, at de kommuner
der har valgt at anvende modellen primært kommer
fra en BUM-organisering, og derfor har videreført
effekterne af og styringsmekanismerne i dette til den nye
organiseringsform.
Helhedsorienteret drift er velegnet for den kommune, der
ønsker at prioritere den kvalitative profil ved at måle på
tilfredsheden hos borgere, politikere og medarbejdere og
løbende justere på de servicemål, der er formuleret for
de enkelte grundelementer. Det primære formål med en
omlægning til HOD er ikke at reducere omkostningerne,
men at udnytte ressourcerne mere effektivt.

HOD I AABENRAA
Modellen er baseret på dialog, kvalitetsmål, refleksion og
læring som fire grundelementer i en helhed:
›› Borgertilfredshed
›› Medarbejdertilfredshed
›› Faglig kvalitet
›› Økonomisk effektivitet
For Aabenraa Kommune er det derfor vigtigt at forholde sig til,
hvori det helhedsorienterede fokus består:

I Aabenraa Kommune, hvor de 3 spor i vækststrategien
dækker alt fra sundhed til virksomheder kan det overvejes,
hvilke forvaltninger der bliver berørt af helhedsorienteret
vejdrift og hvor meget de skal involveres.
Endvidere skal organiseringen omkring samarbejdet
med eksterne leverandører og samarbejdspartnere
gennemtænkes, også i forhold til hvem der har ansvaret
for samarbejdet og hvilke målgrupper man som kommune
egentlig ser og prioriterer.

Borgertilfredshed: Det er vigtigt at finde ud af hvilke
målgrupper Aabenraa Kommune ønsker. Man kan med fordel
overveje om der er 3-4 målgrupper; borgere i de store byer,
borgere i de små byer, private erhvervsdrivende i byen samt
større virksomheder.
Medarbejdertilfredshed: Det øger typisk arbejdsglæden, at
uddelegere ansvar. Ønskes det eksempelvis at uddelegere
ansvar længere ud, end til kommunens egne medarbejdere
bør der i samarbejde med de medarbejdere, der varetager
området til hverdag udarbejdes en målsætning for, hvordan
arbejdsglæden kan bevares eller øges.

OPGAVESTYRING

SERVICENIVEAU
RESSOURCESTYRING

BORGERINDDRAGELSE

Faglig kvalitet: Ved overgangen til helhedsorienteret drift, er
det vigtigt at få defineret hvilken faglig kvalitet, der er vigtig
for Aabenraa Kommune. I forhold til vækststrategien, vil det
eksempelvis være en mulighed at arbejde med sundhed i
forbindelse med faglig kvalitet i form af stinet i komfortable og
trygge omgivelser.
De tre kernetemaer der fremgår af figuren herover er centrale
begreber i HOD. Kernen for Aabenraa kommune er at arbejde
med serviceniveauet som et resultat af en balancering af
opgave- og ressourcestyring i samspil med inddragelse af
borgerne.

Økonomisk effektivitet: Aabenraa Kommune kan med
fordel overveje, hvordan der vil måles på, at vejdriften foregår
effektivt. Man kan eksempelvis måle den økonomiske
effektivitet ud fra nøgletal på landsplan for kommunernes
vejdrift eller benchmarke ved at konkurrenceudsætte dele af
driften løbende.

En gennemskuelig opgavestruktur og klarlagte
ressourcebehov gør det muligt på baggrund af inddragelse af
borgerne at arbejde med serviceniveauerne som en dynamisk
størrelse. Serviceniveauerne kan under hensyntagen til de
til rådighedsværende ressourcer justeres som borgerne i
eksempelvis et afgrænset geografisk område forventer det,
uden at det påvirker andre geografiske områder i kommunen.

VIDERE FORLØB
Forud for en eventuel omlægning er det vigtigt for Aabenraa
Kommune at:
1) Fastlæggelse af strategi for Helhedsorienteret Drift op mod
“Det Gode Liv”. Forstået således, at der tages aktivt stilling
til de fire grundelementer ved bl.a. at prioritere hvad der er
vigtigt og hvem der skal have glæde af omlægningen så det
er i overensstemmelse med de 3 spor, der primært vedrører
erhvervsvenlighed, strategisk byregionalt samarbejde og
sundhed og læring.
2) Organisering op mod strategi for Helhedsorienteret drift,
ved at definere, hvad der lægges i ‘helhedsorienteret’ i forhold
til intern organisering, tværkommunal organisering, borgere/
erhvervsliv. Eksempelvis kan det klarlægges, om der er tale
om en helhed i at udnytte ressourcer på tværs af det grønne,
hvide og sorte område eller helhed mellem udførende enhed
og de øvrige forvaltningsområder, mm.
3) Implementeringsmodel og omkostninger ved
implementering. Fastlæggelse af en reel

implementeringsmodel, der tager hensyn til grundelementerne
og tilgodeser en reorganisering af serviceydelserne både i
forhold til eventuelle organisations- og budgetomlægninger.
Heri kan også indgå overvejelser til omkostninger forbundet
ved organisationsændringerne.
HOD tager udgangspunkt i borgerens forventning
og oplevelser. En omstilling til HOD kræver derfor
aktiv stillingtagen til en inddragelse af borgeren og de
erhvervsdrivende i et fællesskab, som tillader integration
af borgerinddragelsen i opgaveløsningen. Sammen med
opgavestyring og ressourcestyring fastlægges herudfra
serviceniveauet i synergi med hinanden.
De kommuner, der har haft god succes med at
implementerer modellen har haft klare budskaber /
formål for de fire grundelementer og har samtidig haft en
strategi proces forud for implementerings på et halvt år,
hvor tilrettelæggelse af organisationsstruktur og ændrede
kompetencedelinger er besluttet.

FORDELE

ULEMPER

Der skabes en løbende kobling imellem borgeren og
planlægningen af driften, som sikrer, at ressourcerne
udnyttes bedst muligt. De tre spor i Aabenraa Kommunes
vækstplan, som baserer sig på at skabe et aktivt
fællesskab og tænke i helhedsorienterede løsninger
imødekommes ved at udgangspunktet for fastsætning
af serviceniveau er baseret på borgernes ønsker og
oplevelser.

Helhedsorienteret drift er baseret på et princip om, at
styringen af opgaven vedrørende vejdrift finder sted
tæt på der, hvor opgaven løses, hvilket medfører at
der for politikere og ledelse er en afstand til der, hvor
beslutningerne træffes.

Fordi planlægningen af opgaverne foregår tæt på der,
hvor opgaven udføres er der mulighed for at maksimere
kapacitetsudnyttelsen og optimere opgaveløsningen både
i forhold til kvalitet og økonomi.
Der er mulighed for at inddrage de medarbejdere, der
styrer opgaven i dagligdagen i beslutningsprocesser
tættere på politikere og ledelse, hvorved der skæres
således et led væk i forhold til at sikre agile omstillinger.
Helhedsorienteret drift bryder med silotænkning mellem
forskellige institutioner og forvaltninger og ændrer dette til
øget fokus på borgerne.
Idet styringen af opgaven lægges ud til den enhed, der
udfører arbejdet mindskes den administrative byrde, der
er i forbindelse.

Succesfuld implementering af et ambitiøst projekt,
der omfatter løbende evalueringer med borgerne og
som kræver investering og træning af medarbejdere.
Omlægningen kan være ressourcekrævende, og
afhængig af det økonomiske potentiale, der ønskes kan
det tage tid at indhente investeringen samt de ønskede
gevinster.
Der kræves en stram struktur for hvordan de fire
elementer af helhedsorienteret drift vil tilgodeses og
implementeres. Der er en risiko for at falde tilbage på
mål- og rammestyring, hvis ikke der aktivt tages stilling til
hvad den helhedsorienterede drift består i, ligesom der er
en risiko for at miste fokus hvis ikke det er skarpt defineret
hvordan den helhedsorienterede drift indarbejdes i
hverdagen.

