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Mød KL’s Konsulentvirksomhed
- KLK
KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når
det gælder udfordringer af styringsmæssig, organisatorisk
eller ledelsesmæssig karakter. Vores konsulenter har
masser af erfaring fra kommunerne – både som chefer
og specialister – og masser af erfaring med rådgivning.
KLK er en selvstændig konsulentvirksomhed, men vi står
samtidig på hele KL’s viden og kompetencer, når vi løser
opgaver for landets kommuner.

Jan Henriksen
Konsulentchef

Vi tilbyder rådgivning inden for følgende områder:

jahe@kl.dk
40 86 87 08

EKSEMPLER PÅ YDELSER
Kvalitets- og
sagsgangsanalyser

Effektiv styring
af sociale tilbud

360 graders
styringseftersyn

Tilpasning
af tilbudsvifte

Skole- og dagtilbud

Analyser af
tidsanvendelse

Udvikling af
skoleledelser

Udvikling af
tildelingsmodeller

Styring på
dagtilbudsområdet

Sundhed og ældre

Kapacitetsanalyser
ift. plejeboliger

Realisering af
styringspotentialer
i FS3

Udvikling af rehabil
iterings- og værdighedsindsatser

Analyser
af tidsanvendelse
og organisering

Beskæftigelse
og tværgående
indsatser

Progressionsmåling

Analyser og udvikling af ny indsats
for 15-25 årige

Procesoptimering
i jobcentre

Ny organisation og
nye arbejdsgange
ift.tværgående
koordinering

Administration
og digitalisering

Effektivisering af
indkøb

Optimering og
digitalisering
af administrationen

Udvikling
af Fælles
serviceenheder

Automatisering og
robotteknologi

Teknik og miljø

Tværgående

Benchmarkanalyser
og procesoptimering

Implementering af
servicemålsaftaler

Strategisk ejendomsadministration

EKSEMPLER PÅ YDELSER

Social

Ledelsesudvikling

Økonomistyring

Rekruttering
og onboarding

Dataunderstøttet
velfærd

Direktions, chefog ledergruppeforløb

Effektiviseringsanalyser
af sektorer

Rekruttering af
direktører

Rådgivning
om FLISanvendelse

Ledelseskommissionen

360 graders
råderumsanalyser

Rekruttering af
fagchefer

Udvikling af
ledelsesinformation

Samskabelse
og den tværgående ledelse

Udvikling af
styringsmodeller

Udvikling af
rekrutteringskompetencer

Udvikling af
governancemodeller

Organisationsudvikling
og kompetenceanalyser

Understøttelse af
gevinstrealisering

Onboarding-forløb

Kompetenceudvikling
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Social
Det specialiserede socialområde er vanskeligt at styre – både økonomisk og fagligt. Det er et område, hvor
mange kommuner oplever, at lovgivning og ankepraksis har stor indflydelse på mulighederne for strammere styring via fx stramning af serviceniveau og ensretning af ydelser.

EKSEMPLER PÅ YDELSER
Styring af området for børn og unge med særlige behov
- Vi kan hjælpe med at tilrettelægge styringen af området, så den
på baggrund af data og systematisk anvendelse af ledelsesinformation understøtter de økonomiske mål og den faglige
udvikling

Sammenhæng i indsatsen på tværs
- Få kvalitet i indsatsen gennem en koordineret indsats
mellem det specialiserede og det almene område for børn
og unge

360 graders styringseftersyn
- Få en analyse af kommunens styringspraksis på området med
henblik på udvikling af styring, effektivitet og kvalitet

KLK har gennemført en analyse af økonomi og styring på det specialiserede socialområde for voksne
i Lejre Kommune. Projektet giver kommunen en
række handlemuligheder for at kunne styre bedre
og mindske udgifterne på området. Kommunens
muligheder bliver bl.a. beskrevet ud fra potentiale,
legalitet og konsekvenser for borgerne.

Dialogbaseret sagsgennemgang
- Få en analyse af den faglige kvalitet, serviceniveauet og
koblingen mellem faglig praksis og styring. Vi har lavet sagsgennemgange i flere end 25 kommuner
Effektiv styring af sociale institutioner
- Styringen af de sociale institutioner skal tilrettelægges, så den
sikrer effektiv drift og tæt kobling til kommunens behov for
tilbud (evt. i samspil med andre kommuner)
Den rigtige tilbudsvifte i fremtiden
- Vi kan lave prognoser og scenarier for jeres behov fremadrettet, så I reelt har de tilbud til rådighed, der passer til
borgernes behov og jeres politikker og mål

Marie Olund
Chefkonsulent

maol@kl.dk
33 70 34 54

KLK har lavet en omfattende analyse af styring og
faglig praksis på området for børn og unge med
særlige behov i Albertslund Kommune. Resultaterne
har bl.a. skabt forudsætning for en øget faglig og
økonomisk styring af området samt implementering
af en fælles faglig praksis på tværs af rådgiverne til
gavn for både borgerne og økonomien.

Peter Bogh
Souschef

peb@kl.dk
21 34 44 45
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Skole- og dagtilbud
KLK arbejder både med udvikling af ledelse, styring og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Vi har
bl.a. metoder til at analysere arbejdstid, udvikle ledergrupper og udarbejde tildelingsmodeller, der skaber
større gennemsigtighed.

EKSEMPLER PÅ YDELSER
Benchmarkanalyser
- Få en analyse, hvor jeres kommune sammenlignes med andre
kommuner på en række omkostnings- og aktivitetsparametre
(fx antal elever/børn, sygefravær, personaleomsætning mv.)
Tildelingsmodeller
- Vi kan hjælpe med at udvikle nye modeller for tildeling af ressourcer til skoler og dagtilbud
Implementering af reformer og arbejdstidsregler
- Få en analyse af sammenhængen mellem tildelte ressourcer
på skole-/dagtilbudsområdet og den enkelte enheds forbrug af
ressourcer, herunder optimering af økonomi og målstyring samt
evaluering gennem udvikling af budgetmodeller
Lederudvikling
- Med ændrede roller for såvel skoleledelsen som de administrative medarbejdere kan vi understøtte processer, som sætter
fokus på opgaver, opgaveløsning og udvikling af ledelsesteamet
Specialundervisning
- Få en gennemgang og evaluering af visitationsmodeller til
specialtilbud, analyser af udgifter til og effekter af specialtilbudsindsatser

KLK er ved at afdække, hvordan lærere og pædagoger
i en kommune anvender deres arbejdstid. Kommunen får med resultaterne en godt grundlag for
styring og ledelse af de pædagogiske ressourcer på
skoleområdet.

KLK har lavet en ny model for tildeling af budget til
folkeskolerne i Thisted Kommune. Modellen sikrer
mere gennemsigtighed i forhold til, hvordan pengene fordeles. Det gør det nemmere for de lokale
skoleledelser at forstå og efterleve deres budgetter,
ligesom det gør det lettere for den politiske ledelse
at kæde faglige og politiske mål sammen med
budgettildeling - og dermed udøve politisk styring på
folkeskoleområdet.

Claus Herbert
Chefkonsulent

clhe@kl.dk
51 50 25 19
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Sundhed og ældre
Netop nu er der en række overordnede styringsmæssige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. Det
gælder fx sammenhængen mellem opgavevaretagelsen på hjemmepleje- og plejehjemsområdet, den stigende medfinansiering til især ældre borgere, der indlægges kortvarigt, samt hvordan en styrket rehabiliteringsindsats kan implementeres.
EKSEMPLER PÅ YDELSER
Kapacitetsanalyser på plejeboligområdet
- Vi har udviklet en model for beregning af plejeboligkapacitet, der
udover udviklingen i antallet af ældre også inkluderer ændringer i middellevealder, udviklingen i antal raske leveår og sundhedstilstanden
Økonomiske analyser
- Få fx en analyse med fokus på benchmark, styringsmodeller, incitamentsstrukturer og muligheder for at opnå et økonomisk råderum
Organisatoriske analyser
- Få en analyse med fokus på styrker og svagheder i den brede
styringspraksis, om ledelsesstrukturen eller om sammenhængen
mellem de forskellige opgaveområder på ældre-, voksen- og sundhedsområdet
360 graders gennemgang af sundhedsvæsenet
- Få en gennemgang af hele eller dele af det kommunale sundhedsvæsen - fx en gennemgang af træningsområdet eller hjemmeplejen.
Er kommunen på højde med best practice, eller er der forbedringspotentiale?
Screening
- Vi har udviklet et screeningsværktøj, der viser hvordan kommuner
arbejder med arbejdstidsplanlægning ift. rammerne af den nye
aftale for det døgndækkede område

Jens Vedel Jørgensen
Chefkonsulent
Sundhed og ældre
samt økonomistyring

jvej@kl.dk
24 65 07 47

KLK er ved at undersøge plejeboligbehovene i en
kommune. Det er starten på en proces, hvor der
skal udarbejdes en samlet plejeboligplan frem til
2030. KLK skal bl.a. skitsere karakteristika ved de
borgere, der aktuelt er i plejeboligerne, og hjælpe
med at videreudvikle tilbud til målgruppen både i
plejecentrene og i eget hjem. Det betyder, at kommunen bliver endnu skarpere på, hvor borgeren
bedst muligt modtager den pleje, der er behov for.

KLK har gennemført en analyse af driften og
styringen af Helsingør og Fredensborg Kommuners
fælles hjælpemiddelcentral. Analysen viser, hvordan den daglige drift kan effektiviseres gennem
bedre styring, kompetenceudvikling og udnyttelse
af it-understøttelse. Samtidig viser den, at der er
et stort gemt potentiale i et få et bedre samspil
mellem visitationen og hjælpemiddelcentralen.
KLK leverede som del af analysen en ny økonomisk styringsmodel med et klart budgetansvar og
incitamenter til løbende forbedring.
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Beskæftigelse
Jobcentrene har gennem de seneste år været igennem mange reformer, som har bidraget til at forbedre
indsatsen på området. Refusionsomlægningen betyder fx, at der er brug for et konstant fokus på at forbedre
beskæftigelsesindsatsen og udnytte de gunstige konjunkturer til at få størst mulig effekt af kommunens
beskæftigelsesindsats.
EKSEMPLER PÅ YDELSER
Effektstyring og progressionsmålinger
- Vi tilbyder et koncept for implementering af effektstyring
og progressionsmålinger, der både understøtter styring af
tilbud og indsatser samt styrker sagsbehandlerens dialog
med borgeren. Det er dokumenteret, at denne tilgang er
særdeles virksom i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Effektanalyser af kommunens beskæftigelsesindsats
- Vi tilbyder et koncept til at analysere effekten af kommunens indsats over for borgere og virksomheder. Det
bygger bl.a. på benchmarking i forhold til sammenlignelige
kommuner, Dreambaserede analyser af borgergrupperne
og optimering af styring og faglig kvalitet på området
Optimering af arbejdsprocesser i jobcentret
- Få hjælp til at optimere sagsprocesser, der frigiver tid til
indsatsen over for borgere og virksomheder. Jobcentret
har en stor ”produktion” af sagsforløb og virksomhedskontakter. KLK vurderer på baggrund af erfaringer fra flere
kommuner, at man kan hente en betydelig produktivitetsforbedring ved systematisk at kortlægge og optimere sagsprocesser, samtaletilrettelæggelse, dokumentation mv.

Kompetencer og ledelse
- Få styrket kompetencerne hos medarbejdere og ledelse
i forhold til fælles faglig praksis, tættere faglig ledelse og
opfølgning i sagerne. Medarbejdernes tilgang til borgerne
har stor indflydelse på deres muligheder for at komme
i job. Vores koncept styrker sagsbehandlere og lederes
tilgang gennem tæt kobling til aktuelle sager

KLK har samarbejdet med en kommune om at øge
fokus på effekten af indsatsen i kommunens jobcenter. Vi har bl.a. bistået med at formulere en række arketyper for indsatsen i jobcentret med udgangspunkt
i, hvad der virker i indsatsen. I forlængelse heraf har
KLK arbejdet med at opsætte progressionsmål, som
sagsbehandlerne i jobcentret kan bruge til at følge
op på effekten af de iværksatte indsatser. Projektet
betyder bl.a., at der er kommet et nyt mindset blandt
sagsbehandlerne i forhold til at have fokus på effekter af indsatsen.

Lone Englund Stjer
Chefkonsulent

los@kl.dk
33 70 37 70
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Tværgående indsatser
Indsatsen over for de borgere, der har mange kontaktpunkter med kommunen, er notorisk vanskelig at håndtere og koordinere både indenfor og mellem forvaltninger. Men det er også et område, hvor der er mange
penge at hente for kommunen, hvis indsatsen ensrettes. Det kan samtidig forbedre borgernes livssituation.
Der er derfor knyttet betragtelige potentialer i forhold til at vurdere den tværgående indsats for de borgere,
der har komplekse og sammensatte behov fx på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet. Vi hjælper
med at gennemføre forløb, der har fokus på, hvordan kommunen kan organisere sin indsats over for de
udsatte borgere.
EKSEMPLER PÅ YDELSER
Optimering af indsatsen for udsatte borgere
- Vi har et koncept, der kan hjælpe med at forbedre indsatsen
for udsatte borgere gennem brug af data, opdeling i målgrupper,
redesign af indsatser ud fra borgerrettede mål samt organisering
og ledelse af området. Vi inddrager borgernes perspektiver på
kommunens indsats i arbejdet
Styrkede kompetencer til ledelse af tværgående indsatser
– En omlægning af indsatsen medfører nye roller og processer i
forvaltningsarbejdet. Vi analyserer hvilke beslutningsstrukturer,
der er brug for og hvilke ledelseskompetencer, der skal være til
stede for at understøtte den tværgående indsats
Effektivisering og kvalitetsudvikling
af de tværgående processer i kommunen
– Få fx en analyse af, hvordan de understøttende tværgående
processer i kommunen som fx økonomistyring, HR, digital
infrastruktur mv. kan tilrettelægges, så de i endnu højere grad
understøtter kvalitet og effektivitet i de borgerettede ydelser i
både administrationen og på institutionsniveau
Analyser af udgifter, mål samt arbejdsgange
- Vi kan hjælpe med at identificere de borgergrupper, der træk-

ker flest udgifter, opstille mål for borgeren, give forslag til
nye arbejdsgange samt redesigne roller og ansvar. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer, og
vores tilgang sikrer, at I står med et forankret produkt, I kan
arbejde videre med

KLK har arbejdet bl.a. sammen med 27 kommuner i
KL’s styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) hvor
vi kigger på ledelse, styring og organisering af den
tværgående indsats for borgere med mange kontaktpunkter til kommunen.

Søren Sønderby
Chefkonsulent

sby@kl.dk
30 50 53 33

Forskningsprojekt om sociale investeringer
på børneområdet

hvis investeringerne skal baseres på ekstern kapital – en
model, som staten arbejder på at fremme med etableringen af Den Sociale Investeringsfond.

KLK har igangsat et 3-årigt erhvervsPhD-forløb i samarbejde
med Københavns Universitet og med støtte fra Innovationsfonden. Projektet handler om sociale investeringer i
børn og unge i kommunerne. KLK vurderer, at investerings
tankegangen rummer potentiale til at styrke det forebyggende arbejde, så det både gavner børnene og økonomien,
og såvel almennyttige fonde som staten er i stigende grad
begyndt at orientere sig mod investeringsperspektivet.

Projektet skal udvikle bud på, hvordan kommunerne kan
arbejde kvalificeret med sociale investeringer. Flere kommuner er allerede i gang med at investere, og projektet vil
basere sig på erfaringer herfra, erfaringer fra udlandet og
viden fra den socialøkonomiske investeringsmodel SØM.

Samtidig udfordrer dagsordenen dog også kommunerne,
fordi investeringerne forudsætter et langsigtet styrings
perspektiv, samarbejde på tværs af organisatoriske grænser
og håndtering af risici ift., at resultaterne af det forebyggende arbejde skuffer. Kompleksiteten bliver ikke mindre,

KLK vil i efteråret 2018 tage initiativ til at etablere et
netværk af kommuner med interesse i at arbejde med
investeringsdagsordenen på børneområdet.
ErhvervsPhD-projektet udføres af Karsten Storgaard
Bjerre, der har 15 års erfaring med kommunal styring,
større analyser samt børn og unge. KLK’s vejleder og
ledelsesansvarlige på projektet er souchef, Peter Bogh.
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Administration og digitalisering
At skabe en effektiv administration i kommunerne handler om at løse de rigtige opgaver med det rette
forhold mellem organisering, digitalisering og ressourcer, der er tilpasset kommunens styringsmodel. I KLK
kan vi hjælpe jer med at finde svar på nogle af de vigtige spørgsmål i forhold til drift og styring. Hvordan
organiseres området? Og hvordan varetages de konkrete opgaver, så I sikrer, at I hverken mister styringskraft
eller bruger unødigt mange penge på området?
EKSEMPLER PÅ YDELSER
Effektiv administrativ ledelse og gevinstrealisering
- Vi kan tilbyde et serviceeftersyn af kommunens ledelse
af de administrative processer og opgaver på tværs af
organisatoriske niveauer. Det kan give inspiration til, hvilke
indikatorer der kan styres efter for at få størst mulig effekt af
jeres effektiviseringsinitiativer

Økonomisk styring og rapportering
- Få hjælp til udvikling og implementering af en ny til
delings- eller styringsmodel samt nye styringsformer - fx
værdi- og effektbaseret styring eller aktivitetsbaseret
økonomisk styring. Vi kan også hjælpe med en forbedret
økonomiinfrastruktur som fx FLIS og ØiR

Effektiv administration
- Vi tilbyder rådgivning om udvikling og effektivisering af
administrationen. Det omfatter alle fagområder og udvikling
af fælles administrative enheder

Indkøb
- Vi kan sammen med jer udvikle jeres indkøbsfunktion.
Det kan fx være i forhold til øget compliance til indkøbs
aftalerne, styring af indkøbsprocesserne og gevinstrealisering

Benchmark af administrationen
- Vi tilbyder at gennemføre en sammenligning af kommunens
administrative organisering og digitalisering samt undersøge,
hvor mange ressourcer der anvendes. Med KLK’s bencmark får I
et detaljeret indblik i, hvordan administrationen kan forbedres
Digitalisering
- Få rådgivning om, hvordan I bedst muligt anvender og udvikler
jeres administrative systemer og fagsystemer, så de understøtter
den samlede styring med effektive administrative processer og
arbejdsgange. Rådgivningen kan også omfatte, hvordan I kan anvende robotteknologi (RPA) til at eliminere manuelle processer
og hæve kvaliteten i registreringerne

Hvordan kan man reducere omkostningerne eller forbedre kvaliteten i administrationen?
Flere end 30 kommuner har anvendt KLK’s benchmarkværktøj af administrationen. Resultatet af
benchmarket er et administrativt billede, der viser,
hvordan sammenhængen er mellem organiseringen af
opgaverne, den digitale understøttelse og ressourceforbruget. Det giver bl.a. inspiration til mulige økonomiske
eller kvalitative gevinster ved at ændre organiseringen,
styringen eller digitaliseringen af opgaverne.

Christian Braad
Chefkonsulent

chsb@kl.dk
30 57 13 11
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Teknik og miljø
På teknik- og miljøområdet er nogle af de vigtige styringsudfordringer knyttet til effektiv tilrettelæggelse af
arbejdsgange i forhold til bygge-, miljø- og husdyrholdsager samt effektiv anlæg, drift og vedligeholdelse
af veje og ejendomme. Nye tekniske muligheder, organisationsformer og -størrelser giver nye behov og
muligheder for specialisering, optimering og prioritering inden for området.

EKSEMPLER PÅ YDELSER
360 graders serviceeftersyn
af den samlede teknik og miljøforvaltning
- Vi kan tilbyde et eftersyn, der skitserer mulige flerårige
udviklingsscenarier for både myndigheds- og driftsfunktionerne
Optimering af arbejdsgange
- Vi kan hjælpe med at opnå hurtigere sagsgennemløb og mere
effektiv ressourceudnyttelse i miljøsager, byggesager, plansager
og på naturområdet
Analyse
- Vi kan hjælpe med at gøre jeres drift og vedligeholdelse af
veje, bygninger og grønne områder billigere og mere effektiv.
Og vi kan facilitere en proces, hvor I får skabt grundlaget for en
strategisk ejendomsadministration
Benchmarkinganalyse
- Få en analyse, der kan være med til at optimere ressource
anvendelsen i driften og forbedre jeres tværgående planlægning.
Dette omfatter både brug af data på tværs i jeres kommune og
analyse af sammenlignelige og tilgængelige data på tværs af
kommuner (f.eks. puljebiler, vejvedligehold og brug af admini
strative ressourcer)

Analyse af det aktuelle styringsniveau
på ejendomsområdet
- Få information om, hvor der er svagheder og styrker ift.
organiseringen af området. Med analysen identificeres
mulige forbedringsområder, der kan føre til en bedre
udnyttelse af ejendomme og en mere effektiv anvendelse
af ressourcerne.
KLK har hjulpet Randers Kommune med at etablere
en bedre og hurtigere byggesagsbehandling. Det giver
bl.a. et hævet serviceniveau for borgere og erhvervsliv,
mens den enkelte sagsbehandler har fået et større
beslutningsråderum og bedre rammer for at speciali
sere sig i sagsbehandlingen.

KLK har gennemført en udviklings- og potentiale
vurdering af ejendomsområdet i Mariagerfjord
Kommune. Vurderingen indeholdt bl.a. anbefalinger
til ændringer i styringen, som understøtter en mere
effektiv udnyttelse af kommunens samlede ressour
cer på området.

Søren Sønderby
Chefkonsulent

sby@kl.dk
30 50 53 33
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Ledelsesudvikling
Klog og kompetent ledelse er en forudsætning for at lykkes med velfærdsudviklingen i kommunerne.
Ledelseskommissionen har revitaliseret en dialog om offentlig ledelse. Reformer sætter fokus på nye
løsninger i forhold til kerneopgaven, og der er fortsat stramme økonomiske rammer. Ansvar og opgaver er i
løbende forandring, og der er derfor mange forventninger til ledere, chefer og direktører.
KLK kan bistå med konsulentydelser målrettet topledelse, chef- og ledergrupper. Vi trækker på hele KL’s viden og
inddrager vores egne analytiske og forvaltningsfaglige kompetencer samt erfaringer fra fx Væksthus for Ledelse.
EKSEMPLER PÅ YDELSER
Direktions, chef- og ledergruppeforløb
– Ønsker du at styrke dit personlige lederskab eller samarbejdet i direktion eller andre lederfora? Præsterer I som
ønsket? Har I brug for at udvikle jeres ledelsesgrundlag?
Skal strategier og værdier ud og leve i jeres organisation? Vi
tilbyder individuel og gruppebaseret coaching/sparring og
rådgivning, team- og gruppeudvikling samt facilitering af
processer, forandringsledelse og dialoger i jeres organisation. Vi arbejder også med direktions- og ledergruppeevaluering, som kan være et stærkt udviklingsredskab.
Ledelseskommissionen
– Ledelseskommissionen har afsluttet sit arbejde og er
kommet med en række anbefalinger. De skal oversættes og
tilpasses til den kommunale praksis. Vi har en række ydelser,
der følger op på anbefalingerne - fx i relation til ledelses
spændet og udvikling af drift og faglig ledelse. Vi kan også
gennemføre et mere generelt fremadrettet eftersyn af jeres
ledelse med udgangspunkt i jeres egne prioriteringer af
anbefalingerne.
Samskabelse og den tværgående ledelse
- Samspillet mellem civilsamfund, erhvervsliv og den

kommunale sektor får stadig større opmærksomhed, og
der er et stort fokus på at skabe løsninger for borgerne på
tværs af forvaltningsenheder. Vi kan bidrage med viden,
procesarbejde og konkrete eksempler i forhold til udvikling
af strategi, alliancer, lederskabet og samskabelse på tværs
af faggrænser, sektorer mv.
Organisationsudvikling og kompetenceanalyser
– Er jeres organisation indrettet effektivt, og er de rette
kompetencer tilstede? Har I den ønskede balance mellem
ledelse og styring? Er den faglige ledelse synlig? Fungerer
jeres ledelsespipeline? Vi kan sammen med jer styrke
ledelseskæden og rådgive, facilitere og gennemføre analyser med fokus på organisation, kultur og kompetencer, ligesom vi fx arbejder med de aspekter af ledelse og styring,
som Ny Syntese aktuelt sætter fokus på.

KLK står for et 2-årigt program for alle Syddjurs Kommunes ledere, der har til formål at styrke den faglige
ledelse på tværs af kommunen.

Per Møller Janniche
Chefkonsulent

pemj@kl.dk
30 85 23 56
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Økonomistyring
Vi har stor viden om og erfaring med at lave skarpe og grundige undersøgelser af kommunernes økonomistyring på alle serviceområderne. Undersøgelserne kan fx handle om benchmarking med andre kommuner,
og de vil under alle omstændigheder indeholde konkrete vurderinger af handlemuligheder for kommunen.
Vi har ligeledes hjulpet en række kommuner med at finde råderum i økonomien.

EKSEMPLER PÅ YDELSER
Tildelingsmodeller
– Vi kan i tæt samarbejde med kommunen udarbejde tildelingsmodeller, der understøtter kommunens politiske intentioner, og
som tager afsæt i data for området. Vi gennemfører herudover
evalueringer af fungerende tildelingsmodeller

Design af kommunens samlede styring
– Vi kan hjælpe med at understøtte den sammenhængende styringskæde fra de politiske beslutninger og strategier
til praksis på fagområder og institutioner på en måde, der
passer til de konkrete styringsbehov i jeres kommune

Identificering af konkrete effektiviseringspotentialer
og prioriteringsmuligheder
- Få belyst mulighederne for effektiviseringer på tværs af kommunens serviceområder

Et sundhedstjek af kommunens økonomi
– Vi kan hjælpe med at vurdere holdbarheden af jeres budget og regnskab samt udpege områder, der er usædvanligt
omkostningstunge

Analyser på de enkelte serviceområder
- Vi kan lave dybdegående analyser af styring og effektiviserings
muligheder på de forskellige serviceområder
Mulighed for at skabe et økonomisk råderum
- Vi kan hjælpe med en råderumsanalyse, der kan bruges i den
politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen
Analyse af kommunens styringsmodeller
- Vi kan analysere de enkelte fagområder for at sikre, at der er
overensstemmelse mellem de styringsmæssige intentioner, og
de incitamenter og muligheder styringsmodellerne indeholder

Jens Vedel Jørgensen
Chefkonsulent

jvej@kl.dk
24 65 07 47

KLK har gennemført en råderumsanalyse af Kerteminde Kommunens økonomi med dybdegående
dokumentation af de økonomiske udfordringer på
alle serviceområder, benchmark af ressourceanvendelsen, interviews med ledelse og ressourcepersoner
og forslag til besparelser på områderne. Analysen gav
kommunen et nyt syn på kommunens økonomiske
udfordringer og handlemuligheder og indgik som del
af budgetprocessen.

Peter Bogh
Souschef

peb@kl.dk
21 34 44 45
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Rekruttering og onboarding
Rekruttering af en direktør eller kommunaldirektør er formentlig den vigtigste beslutning, I som kommune
træffer. Hvem I vælger til at stå i spidsen for den administrative ledelse, vil i mange år frem sætte et tydeligt
præg på jeres kommune – hvem I er, hvad I står for, og hvad I er kendt for.
I KLK har vi udviklet en ny måde at rekruttere på, der afspejler krav og forventninger til en moderne, kommunal topledelse. Vi har kombineret mange års erfaring med at rekruttere kommunale topledere med den
nyeste forskning om rekruttering og offentlig topledelse og vores ekspertviden om kommunal politik.
MED KLK SOM REKRUTTERINGSPARTNER FÅR I
Indsigt i det kommunale maskinrum
- Vi benytter kun rekrutteringskonsulenter, der har erfaring
fra chefstillinger i kommunerne, og som derfor kender det
politiske og administrative maskinrum, der skal rekrutteres
ledere til
Et moderne syn på ledelseskompetencer
- Vi har udviklet en rekrutteringsproces, der kombinerer et fortsat
fokus på universelle toplederdiscipliner såsom fokus på effektivitet
(”mere for mindre”) og lovmedholdenhed (”styr på butikken”) med
et nyt syn på moderne topledelse, fx evnen til at få kommunen til
at spille sammen med omverdenen og være modstandsdygtig, når
kriser opstår, eller rammevilkårene ændrer sig

og fordi vi er en del af KL’s organisation. Det giver os en
unik viden om – og adgang til - kandidater, der kan være
relevante for jeres kommune, som vi gerne stiller til
rådighed for jer i searchfasen
Målrettet brug af test:
Nogle vil have intelligenstests, andre vil ikke. Nogle vil have
personprofiler, andre synes, det er spild af tid. Vi møder jer
med en faglig holdning til, hvad der vil være bedst for jer –
baseret på den stilling, I skal have besat, og den kommune, I
er. Samtidig lytter vi til jeres ønsker og vurderinger – snarere
end at holde fast i én måde at gøre tingene på

Et 360 graders blik på kommunens topledelse
- Vi tror på, at topledelse er en teamøvelse. Sammenholdt med
jeres ønsker og behov giver det mulighed for at lede efter
kandidater, der styrker jer dér, hvor I har mest brug for det
Et stort og kvalificeret ansøgerfelt
- Vi har adgang til et af landets største netværk blandt kommunale chefer og topchefer. Det har vi, fordi vi hvert år løser
omkring 100 større konsulentopgaver for landets kommuner,

Claus Herbert
Chefkonsulent

clhe@kl.dk
51 50 25 19

KLK har det seneste år bl.a. hjulpet med rekrutteringer i Ringsted, Aabenraa, Odsherred, Greve, Allerød,
Slagelse, Thisted, Køge, Langeland, Dragør, Odense og
Randers Kommuner

Jan Henriksen
Konsulentchef

jahe@kl.dk
40 86 87 08

Peter Bogh
Souschef

peb@kl.dk
21 34 44 45
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Dataunderstøttet velfærd
Data betragtes af mange som det kommende århundreds vigtigste råstof. En bedre udnyttelse af data i den
offentlige sektor kan gavne både kvalitet, økonomi og effekt. Anvendelse af data er derfor en helt central vej
til mere velfærd for pengene. KLK har stor erfaring med at hjælpe kommunerne til at udnytte data i styring
og ledelse i den enkelte kommune.

EKSEMPLER PÅ YDELSER
Hvordan bliver jeres kommune dataunderstøttet?
- Vi kan facilitere processer, der bidrager til at stille skarpt på, hvordan kommunens styring og planlægning bedst kan understøttes
med data, samt hvilke forudsætninger og tiltag, der er nødvendige for, at I kommer til at arbejde mere dataunderstøttet på alle
niveauer.
Kompetenceudvikling
- Vi kan hjælpe jer med at identificere, hvordan jeres kommune, center eller institutioner bliver klar til at anvende de
mange nye muligheder i data og systemer
Hvordan får I mere ud af FLIS – og
(andre ledelsesinformationssystemer)?
- Vi har stor erfaring med implementering og anvendelse af
FLIS (det Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem). Vi
kan fx hjælpe jer med at anvende FLIS til styring af aktiviteter
eller med at få mere ud af benchmark
Governancemodeller
- Vi kan rådgive jer om governancemodeller for udviklingen
af fagsystemerne med det formål at sikre, at der sker en balanceret udvikling af fagsystemerne. Således at ønsker og krav
til systemerne imødekommes, uden at systemerne vokser sig

store og uoverskuelige og samtidig med, at der holdes
fokus på de overordnede styringsbehov
Analyser og udvikling af datadrevet styring på fagområder
- Vi kan hjælpe med at kortlægge styringsbehov og data på
de forskellige fagområder, identificere indikatorer, der kan
bidrage til at understøtte jeres planlægning og prioritering, samt rådgive jer om, hvordan I kan gøre områder, der
opfattes som vanskelige at styre, mere styrbare.

KLK har kortlagt udviklingen i behovet for støtte på
det specialiserede voksenområde for flere kommuner
med henblik på at give kommunerne flere redskaber
til i fremtiden at tilrettelægge deres tilbud til borgere
med behov for specialiseret støtte.
KLK samarbejder med KL’s Økonomiske Sekretariat om
at arrangere konferencen ”Når data skaber velfærd”.
Konferencen giver bl.a. deltagerne konkrete ideer til,
hvordan de kan forbedre anvendelsen af data i netop
deres kommune.

Ida Andréa
Stoltze Rasmussen
Chefkonsulent
iasr@kl.dk
33 70 31 89
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Jan Henriksen
Konsulentchef
Rekruttering og onboarding

jahe@kl.dk
40 86 87 08
Jan er chef for KLK og hjælper bl.a. kommunerne med rekruttering.
Han hjælper bl.a. kommuner med rekruttering af ledere på alle
niveauer og at udvikle ledelsesopgaven, så den fortsat understøtter
velfærdsudviklingen. Derudover laver han analyser og løsningsmodeller på hele 0 – 18 års-området.

Christian Braad
Chefkonsulent
Administration og digitalisering

chsb@kl.dk
30 57 13 11
Christian har været chef i flere kommuner og været chefkonsulent i A2. Han arbejder med administrativ effektivisering og
digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse.
Christian er ansvarlig for administrationsområdet i KLK.

Peter Bogh
Souschef

Claus Herbert
Chefkonsulent

Rekruttering og onboarding
samt socialområdet

Skole og dagtilbud
samt Rekruttering og onboarding

peb@kl.dk
21 34 44 45
Peter har i sine 10 år i KLK løst opgaver i størstedelen af landets
kommuner. Han arbejder primært med rekruttering, økonomistyring, udsatte børn og unge, folkeskolen, socialområdet og
digitaliseringsområdet.

Lone Englund Stjer
Chefkonsulent
Beskæftigelse

clhe@kl.dk
51 50 25 19
Claus er tidligere chef på børneområdet og har efterfølgende
løst opgaver i mange forskellige kommuner. Han arbejder bl.a.
med rekruttering, inklusion, sagsgangsanalyser, ledelsesudvikling,
sparringsforløb for enkelte eller grupper samt konflikthåndtering.
Claus er ansvarlig for skole- og dagtilbudsområdet i KLK.

Ida Andréa
Stoltze Rasmussen
Chefkonsulent
Dataunderstøttet velfærd

los@kl.dk
33 70 37 70
Lone har mange års erfaring fra beskæftigelsesområdet bl.a. fra
AF, STARs analysekontor og KL. Hun har fokus på analyser, metoder
og styring, som kan øge effekten af kommunernes indsats. Lone er
ansvarlig for beskæftigelsesområdet i KLK.

iasr@kl.dk
33 70 31 89
Ida har tidligere arbejdet i Hørsholm Kommune og har ekspertise
i bl.a. FLIS, ledelsesinformation, digitalisering, økonomistyring og
budgetanalyser. Desuden er hun specialiseret i kapacitetsstyring
og udarbejdelse af prognoser.
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Søren Sønderby
Chefkonsulent

Jens Vedel Jørgensen
Chefkonsulent

Teknik og miljø
samt tværgående indsatser

Sundhed og ældre
samt økonomistyring

sby@kl.dk
30 50 53 33
Søren har tidligere været kommunal chef og løst opgaver i en stor
del af kommunerne. Han arbejder bl.a. med analyse og udvikling af
kommunal organisering, styring og arbejdstilrettelæggelse på tværs
af kommunale sektorer.

Per Møller Janniche
Chefkonsulent
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jvej@kl.dk
24 65 07 47
Jens har mere end 15 års cheferfaring fra den kommunale sektor
som bl.a. økonomi- og personalechef samt direktør. Han har tidligere
arbejdet meget med sundheds- og ældreområdet og beskæftiger sig i
KLK primært med økonomi, ledelse og styring samt sundhed og ældre.
Han fokuserer på en helhedstænkning for den samlede kommunale
organisation, hvad enten der er tale om tværkommunale samarbejder,
den enkelte kommune eller sektoranalyser i kommunen.

Heidi Bødker Gantzel
Specialkonsulent

Ledelsesudvikling

pemj@kl.dk
30 85 23 56
De første godt 20 år af Pers arbejdsliv foregik i stat og kommune.
Siden 2006 har han arbejdet i konsulenthuse med ledelses- og
organisationsudvikling i både den offentlige og private sektor.
Per har stor personlig ledererfaring – bl.a. som direktør i Attractor
(en del af Rambøll) og i AS3 Executive. I KLK er han ansvarlig for
ledelsesområdet og de ydelser, der er knyttet hertil.

Marie Olund
Chefkonsulent

hebg@kl.dk
33 70 36 20
Heidi er specialkonsulent og arbejder med styring og effektivisering
på tværs af de store velfærdsområder. Hun har 10 års erfaring med
data- og analyseopgaver på alle forvaltningsområder fra sine
tidligere ansættelser i Varde og Esbjerg Kommuner.

Janne Sørensen
Specialkonsulent

Socialområdet

maol@kl.dk
33 70 34 54
Marie har i mere end 15 år arbejdet med at understøtte kommunernes arbejde på det specialiserede socialområde på statsligt
såvel som kommunalt plan. Hun har tidligere været chefkonsulent
i Fælleskommunalt Sekretariat for det specialiserede socialområde,
manager i Deloitte med ansvar for analyser på socialområdet og
arbejdet i Ankestyrelsens analyseenhed med bl.a. praksisundersøgelser. Marie er ansvarlig for det specialiserede voksenområde i KLK.

jasr@kl.dk
33 70 33 70
Janne er specialkonsulent og arbejder med analyser og rådgivning
særligt på dagtilbuds-og skoleområdet og området for udsatte
børn og unge. Hun har bl.a. stor erfaring med organisations- og
styringsmodeller på specialundervisningsområdet og med
ledelsesinformation på baggrund af data og nøgletal generelt i
kommunen.
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Marie Engstrøm Gravesen
Konsulent

megr@kl.dk
33 70 31 33
Som konsulent i KLK arbejder Marie primært med økonomi
styring, effektivisering og dataunderstøttet styring på tværs af de
store velfærdsområder – fx datastyringsanalyser på folkeskoleområdet og det specialiserede område. Marie har en Ph.D.
i økonomistyring, hvor hun bl.a. har arbejdet indgående med
tildelingsmodeller og brugen af finansielle incitamenter.

Rasmus Onslev Kremmer
Specialkonsulent

rnk@kl.dk
33 70 37 89
Rasmus arbejder bl.a. med overenskomstprojekter i regi af fx
Væksthus for Ledelse, Fremfærd, mv. samt står for KLK’s kommunikationsopgaver i form af artikler, tekst, pjecer, hjemmeside,
markedsføring, kommunikationsstrategier, konferencer og
LinkedIn.

Marie Elisabeth Andersen
Specialkonsulent

maea@kl.dk
33 70 31 67
Marie arbejder med styring og effektiviseringsanalyser på flere
kommunale fagområder. Hun har bl.a. gennemført flere analyser
på socialområdet med fokus på økonomistyring, effektiv drift,
arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse og kapacitetsudnyttelse.

Nanna Hansen
Specialkonsulent

nah@kl.dk
33 70 30 76
Nanna arbejder bl.a. med dataanalyse, og hvordan systematisk
brug af data kan understøtte effektiv styring på velfærdsområderne. Hun har tidligere været ansat i Albertslund Kommune med
ansvar for FLIS-data og med særlig tilknytning til skoleområdet.

Julie Bak
Konsulent

juba@kl.dk
33 70 31 88
Julie arbejder med organisations- og effektiviseringsanalyser, dataanalyse og kvalitative evalueringer. Hun har tidligere arbejdet hos
Rambøll med offentlig modernisering og styring på velfærdsområderne. Julie beskæftiger sig bl.a. med projekter inden for social
områderne, beskæftigelsesområdet samt effektiv administration.

Karsten Bjerre
konsulent og erhvervsPhD

kasb@kl.dk
33 70 34 88
Karsten arbejder primært med erhvervsPhD-projektet ”Danske
kommuners sociale investeringer i børn og unge. Han har 15 års
erfaring med styring, større analyser samt børn- og ungeområdet
fra såvel Rambøll Management Consulting og Socialforvaltningen i
Københavns Kommune.

Lone Sørensen
Sekretær

loe@kl.dk
33 70 33 21
Lone er sekretær i KL’s Konsulentvirksomhed og ansvarlig for
budgettet samt personaleadministration.
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– Vi kender kommunerne
Vi arbejder ude i den kommunale praksis’ brændpunkter, hvor vi arbejder med
styring, kvalitetsudvikling, ledelse, rekruttering og organisering. Vi løser årligt opgaver for halvdelen af landets kommuner, og undervejs trækker vi på ekspertviden fra KL’s næsten 400 kommunespecialister. Det giver os en unik platform for
at sprede og videreudvikle løsninger – til gavn for den enkelte kommune. Derfor
forstår vi det kommunale maskinrum bedre end nogen andre.
Vores konsulenter kombinerer dyb indsigt i økonomistyring og ledelses- og
organisationsudvikling med dyb fagfaglig viden inden for de forskellige sektorområder – og det er vores varemærke at koble disse fagligheder i løsningen
af den enkelte opgave. Det baner vejen for, at vi kan udvikle løsninger, der kan
implementeres i praksis.
KLK er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL. Vi lægger
vægt på en høj integritet, men står samtidig på hele KL’s vidensbank. Det
betyder, at de løsninger, vi udvikler i den enkelte kommune, er fremtidssikret i
forhold til, hvad der er i støbeskeen af nye, nationale initiativer på området.
Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kommunes kultur og traditioner, når
vi løser en opgave. Men vi går også efter at give kommunen kvalificeret medog modspil. Vi kommer ikke med svar på forhånd, men medbringer viden om
metode, processer og redskaber, som vi tilpasser i tæt dialog med vores kunder.

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