OPTIMERING
AF SAGSGANGE
på byggesagsområdet
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Øget kvalitet og kortere
sagsbehandlingstid giver værdi
for både borgere og virksomheder
Hvorfor?
Der er i stigende grad fokus på kommu
nernes service og erhvervsvenlighed
på byggesagsområdet. Det betyder, at
kommunerne i højere grad skal have
fokus på at forbedre håndteringen af
sager og reducere sagsbehandlings
tiden – og dermed også ventetiden – på
området. Det skaber udfordringer for
kommunerne, men indebærer samtidig
også store muligheder.
Øget økonomisk vækst er medvirken
de til, at antallet af ansøgninger og
forespørgsler på byggesagsområdet er
stigende i mange kommuner. Kommu
nerne har dog svært ved at levere den
service, de selv ønsker at yde. Derud

over har bygningsreglementet BR18
medført en ny proces, som kommuner
ne også skal tilpasse sagsbehandlin
gen til.
Samlet set gør øgede krav til service
og ændrede lovkrav, at kommuner
ne er nødsaget til at tilpasse deres
håndtering af byggesager. Implement
har hjulpet flere kommuner med at
gennemføre et projekt, der skal indfri
ambitionerne. Målet med projektet er
at finde løsninger, der sikrer tilfredse
borgere, et erhvervsrettet fokus med
de relevante interessenter i centrum,
en effektiv organisation samt en høj
medarbejdertilfredshed.
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Optimering af sagsgange
på byggesagsområdet

Hypoteser
Implement arbejder hypotesedrevet.
Hypoteserne er udgangspunkt for
at analysere området og sætter en
retning for, hvor der skal lægges det
største fokus i de projekter, vi gennem
fører. På baggrund af opgaver i flere
byggesagsområder oplever vi ofte, at
en eller flere af nedenstående emner
er relevante i forhold til at forbedre
sagsbehandlingstiderne:

Det tværgående samarbejde
er komplekst og skaber
unødig ventetid.

Der er er ikke et samlet og
individuelt overblik over
sagsmængderne.

Der tabes for meget viden
og skabes merarbejde pga.
manglende videndeling.

Screening og straksbehandling
er ikke standardiseret og har
ikke den ønskede effekt.

Ansøger oplever manglende transparens og har ingen løbende indsigt
i, hvor deres sag er i processen.

Prioritering er som oftest på
baggrund af brandslukning
og ikke proaktiv styring.

Der er mange manuelle processer, som ikke
kræver faglig indsigt, men alene håndtering
af it-systemer og med mange klik.
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Metoden

Procestrin i byggesagsbehandling
I arbejdet med at be- og afkræfte
hypoteserne gennemføres en kortlæg
ning af processen og de underliggende
aktiviteter. Kortlægningen bruges til at
afdække, hvor de største forbedrings
potentialer ligger. Den reelt værdiska
bende arbejdstid på en byggesag er i

Lavt niveau af statusrappor
tering – højt niveau af dialog.

mange tilfælde en meget lille del af den
samlede sagsbehandlingstid, som bor
geren eller virksomheden oplever. Det
er den ”spildtid”, vi identificerer her og
derefter designer andre løsninger sam
men med medarbejderne for at forkorte
den samlede sagsbehandlingstid.

Oprettelse

Screening

Tværgående
høring

Sags-
behandling

Afgørelse

Ekstern
myndighed

Politisk
behandling

Høringer

Høj grad af medarbejderinvol
vering – opgaven kan kun løses i
samspillet mellem konsulenters
sags- og procesfaglighed samt
praktisk og faglig indsigt fra
medarbejderne.

Principper i projektet
Når det er afklaret, hvilke hypoteser
der er relevante for kommunens bygge
sagsområde, designes nye processer
og løsninger. I designprocessen styrer vi
efter følgende principper:

Minus
dobbeltarbejde

Klare
snitflader

Færrest
mulige
skift

Reducere
forstyrrelser

Prioritering
og god
planlægning

Implements overordnede tilgang til projektet
Mobilisering
og afdækning af området
Fokus på de reelle udfordringer
• Indledende opstartsmøde om
mobilisering, aktiviteter og
ressourcer
• Detailplanlægning og booking af
interviews, møder og workshops
• Workshop med afklaring af
ønskede effekter af projektet og
kvalificering af hypoteser
• Interviews med ledere og medarbejdere om sagsbehandlingen og
byggesagsområdet i dag

Analyse
Afdækning af optimerings- og
forbedringsmuligheder
• Feltstudier, hvor medarbejdere
følges i relevant opgaveløsning
• Workshop med proceskortlægning af arbejdsgange og
samarbejdsflader på byggesagsområdet
• Dataanalyse, der belyser sagsbehandlingen og udviklingen i
sagsbehandlingstiden
• Uddybende interviews med samarbejdsparter i andre afdelinger
eller forvaltninger eller med
eksterne parter
• Workshop med kvalificering af
udfordringsbilledet og poten
tielle løsninger

Modeludvikling
Design af model/løsninger, der
håndterer udfordringerne

Opfølgning og kontinuerte
forbedringer
Forankring af ny model

• Workshop med nøglepersoner
til kvalificering af løsninger og
udarbejdelse af model for sagsbehandling

• Interviews med medarbejdere
omkring ibrugtagning af den nye
model

• Design af model for sagsbehandling
• Endelig godkendelse i styre
gruppen af model
• Blitz-dage med medarbejdere,
hvor nye løsninger udvikles og
udarbejdes i praksis

• Mødefora til driftsopfølgning for
både sagsteam og ledelse
• Løbende justeringer og tilrettelser af løsninger
• Støtte og sparring til medarbejdere og ledere

• Træning i nye processer knyttet
til ny model for sagsbehandling
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Optimering af sagsgange
på byggesagsområdet

”Vi har forbedret kundernes oplevelse.”

”Tanker er b
 levet nedfæl
det og struktureret. Det
forbedrer den tværfaglige
sagsbehandling.”

”Vores arbejdsklima er
blevet godt – de tværgående
sager glider bedre.”

”Vi har nu en
proces, som
screener alle
sager ens, og
kunderne får
svar med det
samme.”
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”Projektet og især
screeningsfunktionen
har givet disciplin og
ensretning i afdelingen.”

”Vi har fået gode arbejds
fordelinger, som giver en
samlet produktivitetsøgning.”
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Kontakt
Du kan få flere oplysninger ved
at kontakte:
Tommy Søjberg Wiborg
tosw@implement.dk
+45 6124 6377

implementconsultinggroup.com

