- Vi kender kommunerne
Effektive arbejdsgange giver kortere sagsbehandlingstider på det
tekniske område
Kommunerne har de seneste par år haft stort fokus på at levere god service, når virksomheder og borgere søger om byggetilladelser og miljøgodkendelser. Den politiske aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling gør det nu endnu vigtigere at have fokus på kortere sagsbehandingstider.
I KLK har vi stor erfaring med processer, der fører til mere effektive arbejdsgange på det tekniske område - og
som dermed kan bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiderne. Vi har hjulpet mange kommuner til kortere sagsbehandlingstider gennem LEAN-forløb, der fokuserer på, hvor sagsbehandlingen går i stå, og hvordan disse
stop i sagsforløbet kan minimeres.
Vi gennemfører en kortlægning sammen med de involverede ledere og medarbejdere, der derefter drøfter, hvordan de enkelte delprocesser i sagsforløbet kan ændres, så sagen samlet set bliver afgjort hurtigere. Det er vigtigt, at de involverede medarbejdere er med til at udpege forbedringspotentialerne, vælge løsninger, og at ændringer træder i kraft hurtigst muligt.
Vi bidrager til, at de forudsætninger, der skal være til stede for, at en ny arbejdsgang kan fungere i praksis, kommer på plads - fx en ny opgavefordeling, kompetenceudvikling eller rammer for inddragelse af interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger derudover vægt på at være en aktiv sparringspartner for ledelsen.

I KLK kan vi bl.a. tilbyde et forløb, der:


Skaber ejerskab blandt ledere og medarbejdere til nye arbejdsgange gennem en tæt inddragelse af alle,
der er involveret i sagsbehandlingen



Inddrager borgere og virksomheders oplevelse af kommunens service i forløbet



Afdækker eksisterende arbejdsgange og samarbejdsflader, herunder i forhold til andre relevante afdelinger/teams



Optimerer sagsforløbet ved at ændre, afskaffe eller omlægge sagsbehandlingsprocesser



Understøtter en hurtig og direkte implementering af nye arbejdsgange



Følger op på de iværksatte beslutninger og evaluerer, om de virker efter hensigten



Sikrer at forudsætninger for ændrede arbejdsgange er tilstede, fx ift. kompetencer, ressourcer mv.



Integrerer organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver, der understøtter implementeringen

Kontakt specialkonsulent Jens Peter Christensen jpc@kl.dk, tlf. 23296456, hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde med effektive arbejdsgange på det tekniske område.

Se mere på klk.kl.dk eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed

- Vi kender kommunerne
Randers Kommune styrker byggesagsbehandlingen
En rakke nye tiltag skal vare med til at give Randers Kommune en bade bedre og hurtigere bygge-sagsbehandling. Ændringerne af samarbejde
og arbejdsgange pa området er blandt andet sket
i samarbejde med KLK.
Randers Kommune vil have en byggesagsbehandling, der er præget af god service, kompetente folk
samt smidig og hurtig sagsbehandling. Derfor kon”Det har gjort arbejdet lettere for sagsbehandlerne,
taktede kommunen KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
fordi det giver tid til mere fordybelse i sagerne, ligemed henblik pa at optimere samarbejde og arbejdssom mange anmeldesager kan sagsbehandles nærgange forbundet med byggesagsbehandlingen.
mest samme dag, som de kommer ind. Resultatet er,
at vi lettere kan prioritere sager og mindsker forstyr”Vi er konstant opmærksomme på at forbedre forrelser blandt sagsbehandlerne, hvilket i sidste ende
holdene for specielt erhvervslivet. Derfor er vi interesserede i, hvordan vi bedst kan tilrettelægge sags- også giver et bedre arbejdsmiljø”.
behandlingen, så vi bade kan levere den gode serYderligere er grænsen for, hvornår sagsbehandleren
vice og en hurtig sagsbehandling”, forklarer sektionsselv kan give dispensation i forhold til plangrundlaleder i Byg i Randers Kommune Søren Fonseca.
get, skubbet.
I samarbejde med KLK blev samarbejde og arbejds”Det betyder, at sagerne ikke behøver at skifte hængange i forhold til byggesagsbehandlingen i Randers
der, og at det er blevet lettere for sagsbehandlerne
Kommune kortlagt. Kortlægningen viste, at der var
selv at gøre sagen færdig”, siger Søren Fonseca.
for mange tilfælde, hvor sagerne unødigt skiftede
hænder undervejs i processen. Samtidig var sagsbehandlingen distriktsinddelt, hvilket gjorde det vanskeligt at prioritere sager og opnå tilstrækkelig ekspertise for udvalgte sagstyper.
Ansøgninger om byggesager i Randers Kommune
foregår i dag 100 pct. digitalt via portalen Byg og
”¨På baggrund af KLK’s analyse er vi i stedet beMiljø.
gyndt at pulje sagerne - dog med en vis grad af specialisering inden for eksempelvis bolig, detail og erHer modtager man også sin tilladelse samt evt.
hverv. Samtidig har Randers Kommune lavet en
beskeder fra byggesagshandleren. Når byggevagtordning blandt byggesagsbehandlerne, som besagen afsluttes gøres den offentligt tilgængelig på
svarer og håndtere løbende henvendelser til afdelinwww.weblager.dk.
gen samt håndterer anmeldesager”, siger Søren
Fonseca og fortsætter:

Se mere på klk.kl.dk eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed

