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Analyserapport for 2013
Indledning
Analyserapporten er kvalitetsorganisationens input og anbefaling til direktionens / FMUs udarbejdelse af
ledelsens evaluering. Analyserapporten er bygget op omkring meget af det arbejde der er foregået i
forvaltningen i det forgangne år i form af godkendte dokumenter, oplevelser ved intern audit, forskellige
møder og drøftelser, aktiviteter, forbedringsforslag, afvigelser mv. Ledelsens evaluering er beskrevet
nærmere i den tværgående procedure T-3 (Basal 39.02.03).
Udgangspunktet er på den ene side
 de krav, der stilles via lovgivningen henholdsvis ISO 9001
 de interne krav
og på den anden side den værditilførsel By- og Landskabsforvaltningen kan drage fordel af. Alt sammen
set i forhold til – ”Vi gør det, vi siger, vi gør” og By- og Landskabsforvaltningens motto – ”Vi arbejder
helhedsorienteret med løsninger i fokus”.
Ledelsens evaluering 2013 har primært retning mod 3 overskrifter
 Risikovurdering
 Evaluering
 Procesorientering
Output fra ledelsens evaluering bidrager til den årlige redegørelse, der udarbejdes af kvalitetskoordinatoren i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningens systemansvarlige. Den del af den årlige redegørelse, der vedrører By- og Landskabsforvaltningens kvalitet, godkendes af direktionen, der også har
ansvar for at orientere BLU.
Den del der vedrører arbejdsmiljøet gennemføres primært via MED-systemet, behandles og godkendes
i FMU og afrapporteres til HR og arbejdsmiljø.
Bemærk at der flere steder i rapporten er markeret med – ”Godkendt af FMU” (hele kapitel 10 samt dele
af kapitel 2 og 11). Det er et udtryk for, at arbejdsmiljødelen er behandlet i FMU, og dermed som udgangspunkt ikke er til drøftelse i denne sammenhæng. Når arbejdsmiljøet alligevel fremgår af rapporten,
er det et udtryk, for den sammenhæng og synergi vi oplever mellem arbejdsmiljøledelse og kvalitetsledelse, og dermed åbnes der op for en mulighed for, at direktionens drøftelser i særlige tilfælde kan påvirke resultatet.

1.

Lever vi op til formål i kravene og vore politikker

Kvalitetspolitik
Ved ledelsens evaluering i 2013 blev det besluttet, at kvalitetspolitikken skulle drøftes ifm. den nye forvaltningsstruktur. Dengang var det ambitionen, at drøftelserne kunne foregå i efteråret 2013, men det
har ikke været muligt. Derfor igangsættes drøftelserne på ledelsens evaluering den 26. marts 2014 med
henblik på at igangsætte en proces, der kan føre til en justeret kvalitetspolitik i løbet af foråret.
Temaet blev senest drøftet i direktionen ved certificeringsaudit i 2012, og der blev bl.a. sat spørgsmålstegn ved, hvorfor ordet ”helhedsorientering” ikke optræder i kvalitetspolitikken.

Kvalitetspolitikken er det øverste dokument i kvalitetsledelsessystemet. Det er her virksomhedens kvalitetsmæssige fundament forankres. Når vi skal justere i kvalitetspolitikken, er der især 2 udfordringer
 at tage hensyn til den nye forvaltningsstruktur i forhold til at Miljø er flyttet til MEF
 at kvalitetspolitikken gælder for Aalborg Kommune. (I forbindelse med seneste ændring i 2011,
uddelegerede byrådet kompetencen til et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Forsyningsudvalget nuværende BLU og MEU)

2.

Anbefalinger om forbedringer

Ny kvalitetsorganisation
Der er fremsendt forslag til direktionen om en ny og procesorienteret kvalitetsorganisation. Bilagene
understøttes af den kommende opdatering af ISO 9001-standarden, hvor kravene til procesorientering
skærpes og der indføres procesmål.
Projekt bæredygtighedsstrategi
Som en reaktion på ekstern audit foreslås et forvaltningsrettet bæredygtighedsprojekt, der har til formål
at skabe en målrettet og koordineret indsats ift. implementering af den byrådsvedtagne bæredygtighedsstrategi. Der arbejdes tydeligvis med bæredygtighed mange steder i huset, men indsatsen er rettet
mod forskellige vinkler i forskellige forvaltningsgrene og aktiviteterne forekommer uensartede og ineffektive.
IT-beredskab
Siden det begyndende fokus på selvbetjeningsløsninger, brandet via ”Aalborg Kommune - Åbent døgnet rundt på nettet”, har der luret en diskussion om, hvad denne udmelding betyder for vores interne ITberedskab. 2013 har været med til at fremhæve problemstillingen via et par hændelser, hvor ITfunktionen har observeret nedbrud tidligt om morgenen, men ikke haft mulighed for at tilkalde assistance i IT-centret, fordi observationen er sket før kl. 8.
Udfordringen (risikoen) drøftes på ledelsens evaluering.
Udfordringer ifm. sæsonstart i Entreprenørenheden
Arbejdet med ”bevidsthed” om et godt arbejdsmiljø, skal forsætte i 2014. Der skal ske en styrkelse gennem drøftelse af risici med medarbejderne, som er knyttet til arbejdsopgaverne på de enkelte arbejdssteder, og i særdeleshed overgang til nye arbejdsopgaver ved sæsonstart. Dette foreslås gennemført
vha. arbejdsmiljøkoordinatorens input til de medarbejdere, der har været vinterhjemsendt.
Politikkernes indflydelse på hele forvaltningen - projekt
Med henblik på at
 sikre mening, motivation og medejerskab i hele forvaltningen
 skabe synlige resultater på arbejdsmiljøpolitikken og Den fælles personalepolitik om sundhed
gennemføres i 2014 ”Projekt fair proces på arbejdsmiljøområdet” inspireret af dialogmøderne i efteråret
2013. Projektet koordineres og styres af ”Sundhedsgruppen”, som FMU nedsatte ifm. ledelsens evaluering af arbejdsmiljøet for 2012 med Kirsten Lund Andersen som formand.
Årshjul i LMUerne og FMU - lightprojekt
Med henblik på at
 skabe ensartethed i hele forvaltningen
 sikre at aktiviteterne gennemføres
 medvirke til en koordineret proces, hvor FMU samler op
gennemføres i 2014 ”Projekt årshjul” inspireret af Trafik & Vejes måde at gribe opgaven an på. Målet er,
at alle LMUer har et fælles årshjul, hvor de samme overskrifter optræder på samme tid, og hvor FMU
har et årshjul, hvor der kan sikres opsamling af LMU-aktiviteterne i et forvaltningsperspektiv. I samme
forbindelse bør aktiviteten ”Ledelsens evaluering” foldes ud, aftales i et fælles rammesæt og sættes ind
i årshjulene. FMU nedsætter den nødvendige organisering.

2/30

3.

Ændringer der påvirker ledelsessystemerne

Tidligt i 2014 påbegyndtes en udfasning af vores kvalitetssystem, Basal, til fordel for en kombineret
løsning af KVAL (Schultz) og iDésk (en tilrettet kopi af helpdesksystemet) – til dagligt italesat KVALiDésk. Basal har været et godt værktøj for os i mange år, men i takt med forvaltningens øgede kvalitetsmodenhed, er systemet ikke brugervenligt og effektivt nok. Derfor har kvalitetsgruppen længe arbejdet på en løsning. KVALiDésk er
 Billigere i drift
 Sikrere i drift
 100 & efter vore ønsker
Løsningen, som iværksættes i et tæt samarbejde med Miljø, forventes at være idriftsat pr. 1. maj 2014.

4.

Konklusion på opfølgning af ledelsens evaluering 2012

Der er arbejdet seriøst med de anbefalinger og beslutninger, som blev aftalt på ledelsens evaluering
den 19. april 2013, og alle aktiviteter er gennemført eller på vej til at blive det.
Direktionen udpegede 5 særlige områder, der har udmøntet sig i procesaudits inkl. risikovurderinger.
Kvalitetsfunktionen har haft, og har stadig, et fokus på
 Erhversområdet
o Erhvervsområdet er internt auditeret og risikovurderet. Bemærk i øvrigt forbedringsforslag under kapitel 2.
 Områder med borgerfokus
o Kirkegårde og byggesagsvagt er internt auditeret og risikovurderet. Vinterberedskab er
eksternt auditeret, og rabatter og asfalt er internt auditeret som en hjælp til behandling
af afvigelse 56.
 Uheld og katastrofer
o Oversvømmelser er internt auditeret og risikovurderet. Miljøuheld er udsat. Drukneulykker er på auditplanen for 2014.
 Trafikken
o Trafiksikkerhedsprojekter er internt auditeret. I løbet af 2014 planlægges intern audit og
risikovurdering ift. fremkommelighed, koordinering af planlagte arbejder og jetflytrafik.
 Sagskoordinering
o Lokalplaner er internt auditeret og risikovurderet. Anlægsprocessen auditeres internt i
april 2014, hvor også evaluering af bussluse i City Syd evalueres
Der fremsendes i alt 7 interne auditrapporter, hvoraf de 6 er risikovurderet, som bilag. De 6 auditrapporter er markeret med gult. Derudover er der internt auditeret og risikovurderet på LIFE-projektet, der også vedlægges.
Den helhedsorienterede arbejdsmiljøledelse er under udvikling. 2013 har yderligere modnet processen,
og det forventes, at vi i 2014 organiserer os på området med henblik på, at være certificeringsklar i efteråret 2016, hvor OHSAS 18001 afløses af ISO 45001.

5.

Tilbagemelding fra kunder

Der er for 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos fodboldklubberne i Aalborg Kommune. Baggrunden er driften af de grønne områder og klipning af fodboldbanerne i de 55 aalborggensiske fodboldklubber. Undersøgelsen er en del af en strategi med et længere tidsperspektiv, der startede i 2011.
Der er ikke umiddelbart planlagt større forandringer, men der er særlig opmærksomhed på ét kontinuerligt indsatsområde. I skrivende stund er undersøgelsen fra 2014 allerede afsluttet.
Det omtalte indsatsområde handler om kommunikationen mellem Aalborg Kommune og kontaktpersonen i fodboldklubben. Der arbejdes hele tiden på at forbedre kommunikationen, såvel på dette område
som på andre områder i driften, hvor vi kommer tæt på borgeren.
Undersøgelsen består af i alt 7 spørgsmål. På positivsiden er det noteret
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At 67 % er generelt tilfredse eller meget tilfredse med klipningen
At 62 % er tilfredse eller meget tilfredse, med løsningen, hvis der er problemer med klipningen
At 57 % er tilfredse eller meget tilfredse med informationsniveauet ved driftsproblemer på de
grønne arealer

I By og Landskabsforvaltningen er der internt krav om, at der afholdes mindst én brugertilfredshedsundersøgelse om året. ISO 9001 stiller ikke krav om, hvor ofte en brugertilfredshedsundersøgelse skal
gennemføres, men det forventes, at der til stadighed er et særligt fokus på kundetilfredshed. Der er pt. 2
tiltag i forslag
 I TIP-driftsgruppen er der udarbejdet forslag til forbedret kommissorium for gruppens arbejde.
Her er der stillet forslag om, at der hvert år laves en brugertilfredshedsundersøgelse mhp. at
sikre, at løsningen hele tiden optimeres til borgernes behov.
 Kundecentret overvejer at lave en årlig brugertilfredshedsundersøgelse på samme niveau som i
2012, hvor resultaterne var gode, og vi fik en god viden for en beskeden indsats.

6.

Procespræstationer og produktoverensstemmelse

Overskriften på kapitel 6 er direkte afskrift fra ISO 9001-kravene. I en tid hvor vi udfordrer den slags
ting, er denne overskrift alligevel fastholdt. Det er den, fordi det giver god mening at holde øje med de
præstationer, der leveres ift. kerneprocesserne. Produktoverensstemmelse ses bl.a. som et udtryk for,
at vi holder øje med forskellige tilladelsers indvirkning på hinanden, at vi bevæger os i et krydsfelt mellem myndighed og service osv.
Herunder ses bidrag fra vore processer. Bidragene er for det meste ikke koordinerede, fordi vore procesaktiviteter i driften udføres isoleret i forvaltningsgrenene. Der er tale om de 5 kerneprocesser samt
støtteprocesserne under et. Desuden er der et billede af ledelsesprocesser primært set ud fra et kvalitetsmæssigt fokus.
Det forventes at fremtidens analyserapport kan præsentere en mere helhedsorienteret og ensartet model af kapitel 6

Planer
Planer omfatter forskellige planlægningsdokumenter mv., som tilvejebringes med hjemmel i lovgivningen. Det være sig planloven, men også anden lovgivning, som indeholder bestemmelser om tilvejebringelse af planer, programmer, strategier, handlingsplaner.
Kommuneplan
I forbindelse med udarbejdelse af Fysisk Vision 2025 er der udarbejdet en evaluering, som kommer
omkring målopfyldelse, organisation, proces, samarbejde, dialog/formidling og produkt. Det er i særdeleshed i forhold til det politiske ejerskab at der er sket en væsentlig forandring i forhold til tidligere kommuneplanrevisioner, hvilket gerne skal medvirke til at sikre flow og opbakning i de efterfølgende processer omkring kommuneplanen.
Lokalplan
Lokalplanprocessen har i 2013 gennemgået nogle forandringer på baggrund af et projekt på tværs af
afdelingerne i den gamle Teknik- og Miljøforvaltning. Projektet var egentlig en evaluering af de ændringer, der har været i forbindelse med lokalplanerne gennem de seneste 2-3 år – blandt andet startredegørelse og redegørelse for bæredygtighed. Endvidere var det jo kendt, at Miljø skulle skifte forvaltning.
Nogle af hovedoverskrifterne for projektet var:
 Fælles forståelse for lokalplanerne – hvad kan vi med dem
 Forbedre, målrette og optimere produkt og proces
 Forbedre samarbejdet omkring udarbejdelsen af lokalplaner
- hvad er opgaven, hvad kan man hver især bidrage med – og hvornår i processen
På baggrund af projektets resultater er der udarbejdet en ny lokalplanproces.
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Dialogen og samarbejdet mellem de mange fagligheder, der er involveret ved udarbejdelsen af en lokalplan, har været omdrejningspunktet i projektet og også i den nye lokalplanproces. Fra tre skriftlige
høringer med de udfordringer, misforståelser mv. som det kunne give, er der nu kun én skriftlig høring –
den interne høring af det færdige forslag, som gerne skal fungere som en kvalitetskontrol.
Men i hele arbejdet frem mod det færdige forslag sammensættes der nu en produktionsgruppe, som
samlet set har det fælles ansvar for at levere indholdet til lokalplanen. Produktionsgruppen er således
omdrejningspunktet for udarbejdelsen af lokalplan, miljøvurdering og øvrige tilhørende produkter. Produktionsgruppen mødes fysisk og får afklaret opgaven og ansvaret ud fra følgende fokus:






Formålet med planen – rammen for opgaven
Realiserbare planbestemmelser – hvad kan vi
Fælles forståelse af planens indhold
Kvalitetsafklaring – hvor skal indsatsen lægges
Implementering – skal kunne realiseres

Samlet set forventer vi en mere målrettet proces ud fra planens formål. Produktet er også blevet strammet op hvilket også gælder sammenhængen med miljøvurderingerne, som nu også løses i produktionsgruppen. Endelig kan der være forskel på planernes proces – f.eks. afhængigt af startredegørelse eller
ej, hvilket betyder at nogle planer kan komme hurtigere gennem systemet.

Projekter
Et projekt er karakteriseret ved at have klart defineret start og slut, en veldefineret projektorganisation,
egne mål, egne ressourcer og teamwork. Via projektlederforum er der gode rammer for at sikre fælles
kompetenceudvikling og lave forbedringer.
I 2013 er der for de 35 projektledere i projektlederforum sat fokus på interessenter i projekter gennem
afholdelse af en workshop med udviklingskonsulent Peter Wendelbo fra UCN Act2learn. Workshoppen
gav projektlederne ny indsigt i interessenthåndtering med sammenkædning af interessentanalyse og
risikovurdering, så det er muligt at fokusere på de vigtigste interessenter.
Desuden har der kørt en længere proces med evaluering og læring, hvor projektlederne har delt erfaringer på tværs i forhold til gennemførelse af projekter både i projektlederforum og i de mindre projektledernetværk.
I forbindelse med organisationsændringen af By- og Landskabsforvaltningen, er det besluttet at evaluere projektlederforums virke, og se på om der er ny muligheder for at kompetenceudvikle projektlederne i
forvaltningen.

Anlæg
Anlægsprocesser omfatter projektering og udførelse af fysiske anlæg.






Der er i 2013 afholdt et fælles evalueringsmøde mellem Projekteringsafdelingen, Driftsafdelingen og TME om stribeprocessen. Fokus var på detaljeringen og overdragelsesprocessen af
tegningsmaterialet, TMEs forberedelser til udførelsen af opgaven og kommunikation om eventuelle uklarheder.
o Desuden optimeres processen løbende via teammøder samt koordineringsmøder mellem Projektering og TME.
o Omfanget af borgerinformation er øget gennem forsøg med annoncering af anlægsprojekter på kommunens Facebook-side.
Samarbejdet både internt i Trafik & Veje og eksternt med TME har været præget af dialog, forbedringskultur og helhedsorientering.
Målet ”Helhedsorientering” har været et pejlemærke for samarbejdet hele året.
Dialogbaseret kvalitetsafklaring har været praktiseret gennem startmøder ved opgaveoverdragelse og stopmøder undervejs i projekteringsprocessen med deltagelse af alle relevante parter.
o Fokus har været på forventningsafklaring og opgavefordeling.
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Drift og vedligehold
Driftsopgaver er de opgaver, der udføres i bestemte ruter efter en frekvensstyret driftsplan. Vedligeholdelsesopgaver er de opgaver, der udføres efter behov efter en vedligeholdelsesplan.
Audits
Der har været gennemført flere interne audits bl.a.
 Pleje- og vedligeholdelse af grønne områder i Klarup
 Renholdelse
 Anlægsopgaver
 Rabatter ved Hobrovej og Ny Kærvej
Resultat af en enkelt audit: rabatter ved Hobrovej og Ny Kærvej:
 Større forståelse for HOD
 Erkendelse af fælles mål
 Synliggørelse af problematikker
 Ansvarsfordeling ved arbejde i vejarealer fremadrettet
TIP






Er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen
Fungerer godt, men med plads til forbedringer. Udvikles i driftsgruppen.
Antallet af henvendelser der går forkert er reduceret væsentligt
Ressourcebesparende
Stor indsats for at informere borgere om TIP bl.a. via samrådsmøder, telefonisk, hjemmesiden,
drift.

Samarbejde
 Det eksterne samarbejde, eksemplificeret i forhold til Hededanmark, er præget af konstruktiv dialog, forventningsafklaring, men der er plads til forbedringer i forhold til kontraktstyringen.
 Entreprenørenheden er internt begyndt at deltage i P&N’s Teammøder på kirkegårdsområdet,
hvilket styrker kerneprocesserne, styrker vi-kulturen, skaber øget kvalitet i de borgerrettede
ydelser.
 Entreprenørenheden og T&V har etableret HOD-vejdrift gruppen, der afvikler SP-møder (samarbejde og prioritering) og SV-møder (samarbejde og vejdrift). Dette har skabt dialog, forståelse
for sammenhænge og overblik.
Kvalitetsafklaring
Kvalitetsgruppen i Entreprenørenheden har
 Udarbejdet udsagn knyttet til kvalitet og drift
 Udarbejdet foldere med udsagnene visualiseret gennem aktuelle fotos
 Sat en proces i gang med udgangspunkt i udsagnene
 Har gjort processen dialogbaseret gennem informationsmøder, formandsmøder og diskussioner
ude i de enkelte stillesteder
Evaluering
Stribeproces fra planlægning via projektering, myndighedsgodkendelse, koordinering til udførelse er
gennemgået i foråret 2013 og påbegyndt implementeret i 2013. Der har været involvering af og dialog
med alle afdelinger i T&V samt TME.

Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaver er den sagsbehandling og tilsyn, som vi, som myndighed, udfører jf. de lovgivningskrav, vi er underlagt.
I Plan og Byg er der igennem 2013 arbejdet i et udviklingsprojekt, som bl.a. har haft til opgave at sikre
erhvervslivet en bedre service ved kontakt til Teknik og Miljø (nu BLF). I denne forbindelse er konceptet
key-account manager etableret i Plan og Byg. Key-account managerens hovedegenskab vil være at
have organisationskendskab og viden om, hvordan sager bearbejdes på tværs af Plan & Byg’s forskellige kontorer, således at opdragsgiveren kan guides igennem sagsgangen på den bedst mulige måde og
inddrage de specialiserede kompetencer, der er til stede i organisationen. Denne funktion kan også
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benævnes vidensbank, da denne titel i højere grad lægger vægt på, at det er key-account manageren,
der skal have kendskab til alle elementer i, hvad en given sag kan støde ind i af problemer, hvilke tilladelser der kan være behov for, og hvem der har specialistkompetencer til at løse dem. Dette er vigtigt i
forhold til at kunne nå et højere kvalitetsniveau i opgaveløsningen og bedre udnyttelse af de tilstedeværende specialkompetencer.
Park & Natur
Et vigtigt værktøj til forbedring af procespræstationer og produktoverensstemmelse i 2013, har været
fokuspunkter. (Fokuspunkter betegner planlagte bestræbelser som vi målretter særlig opmærksomhed
gennem vores kvalitetssystem. Fokuspunkter dækker hele spektret fra rene produktionsmål over interne
kvalitetsmål til eksterne servicemål).
Et fokuspunkt som har resulteret i forbedringer er, hurtigt svar på interne høringer. Fokuspunktet udspringer også delvis af en indberettet afvigelse fra 2012, vedr. manglende evne til at overholde interne
høringsfrister indenfor 14 dage.
Ledelsens (også i regi af kvalitetsledelse) løbende italesætning af helhedsorientering, borgerfokus og
fleksibilitet, har bidraget til at understøtte en proces henimod større bevidsthed om effekten af vore produkter frem for på produktets kvaliteter i sig selv. Denne opgavetilgang og faglig selvforståelse sætter
også gradvis sine aftryk i formen af vore ydelser og måde at prioritere imellem opgaverne.
Herudover er dialogbaseret kvalitetsafklaring på mange måder implementeret i teamets løbende afpasning af fremgangsmåde og arbejdsindsats indenfor de forskellige sagstyper i forhold til hinanden.
Generelt set har samarbejdet med andre aktører været godt, men med plads til forbedringer.
I 2013 var der således mange skriftlige høringer hvor de medsendte oplysninger var alt for voluminøse,
irrelevante eller utilstrækkelige, i forhold til høringens kerne – hvilket resulterer i dårlige og tidskrævende
arbejdsprocesser.
Indarbejdelse af klare procedurer og standarder på P&N bidrag til husdyrsager, har skabt væsentligt
bedre flow end tidligere.
I forhold til eksterne samarbejdsprocesser ligger vores største udfordringen i at opnå et godt samarbejde indenfor håndhævelse af overtrædelsessager. Forskellige modeller har været prøvet med blandet
resultater.
I 2013 har Trafik & Veje, Vejmyndigheden blandt andet været fokuseret på processen med gravetilladelser. Dette arbejde opstartede i efteråret 2012. Processen er beskrevet ganske udmærket i basal, så
det har været tilgangen at vurdere mulige forbedringer. Der har været afholdt møde mellem
de kollegaer, der sidder med området. På baggrund heraf er der blevet rejst flere forbedringsforslag.
Dette har resulteret i forslag om blandt andet afkortet partshøringsperiode, opfordring til den partshørte
om at melde tilbage inden udløb af tidsfrist og anmodning om generelle tilladelser i stedet for partshøringer. De ændringer der er blevet gennemført er indskrevet på det flow-diagram, der er udarbejdet.
Arbejdet er en del af fokus på digitalisering som vejmyndigheden har. Ud over fokus på gravetilladelser
er der arbejdet med digitalisering af råden over vejareal. Ansøgning er her gået fra udfyldelse af papirark til en nyt digitalt ansøgning. Ud over de vejledninger, der er udsendt fra Vejdirektoratet, har Trafik &
Veje selv udarbejdet en videovejledning, der viser hvordan ansøgning skal udfyldes. Vejledningen kan
blandt andet findes på http://www.youtube.com/watch?v=9Dph_HmSgpI
De første erfaringer med denne nye ansøgningsform er meget gode. I de første måneder af 2014 er det
omkring 70 % af ansøgningerne, der er indkommet via det nye digitale system.

Støtteprocesser
Støtteprocesser, har til formål at understøtte de øvrige processer - og har dermed en indirekte betydning for effektiviteten og/eller kundetilfredsheden.
Støtteprocesserne er i virkeligheden organiseret i Ledelsessekretariatet.
I 2013 har Ledelsessekretariatet arbejdet efter Teknik- og Miljøforvaltningens motto
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"vi arbejder helhedsorienteret med løsninger i fokus".
Sammen med Ledelsessekretariatet motto





sikker drift
innovativ udvikling
resultater
arbejdsglæde

De to mottoer har dannet grundlaget for en model for samhørighed med sagstimeregistrering, kompetenceudvikling og kvalitetsledelse, og det har været ambitionen at skabe en synlig sammenhæng til
handlingsplanen.

Økonomi og HR
KMD-OPUS
På økonomiområdet blev 2013 brugt til implementering og uddannelse i KMD OPUS. Udover den systemmæssige ændring markerede KMD OPUS ØKONOMI også en endelig overgang til en mere helhedsorienteret styringsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen, som understøttelse af HOD.
I 2013 blev anvendelsen af OPUS HR evalueret med fokus på, hvilken effekt og nytteværdi HR- projektet har haft.
Effektivisering
Besparelsesmålet på kr. 1,2 mill. kr. for 2013 blev realiseret.
Der har været særlig fokus på effektivisering og optimal udnyttelse af ressourcerne i TMF.
Ledelsessekretariatet har den særlige rolle at stille relevant ledelsesinformation til rådighed for hele
organisationen på de centrale styringsparametre – særligt de økonomiske og personelle ressourcer.
HOD (HelhedsOrienteretDrift)
Der har været udarbejdet en særskilt handlingsplan i 2013 for HOD-projektet med direktionens fokus.
De væsentligste opgaver har været:
Økonomi
 Ny fælles kontoplan – overgang til KMD OPUS 1/5 2013
 Økonomi- og aktivitetsstyring i 2013
 Benchmarking – fælles økonomiske mål og fælles nøgletal
Borgerhenvendelser
 Igangsætning af indberetningsløsning baseret på GIS
Kvalitetsmåling og –styring
 Benchmarking – kobling til økonomi
 ”Model” og metode(r) for kvalitetsmåling og -styring
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Borger-/bruger målinger
 Overblik over og samling af resultater af borger-/brugermålinger.
Digitalisering
TMF har bidraget med tre hovedområder til den fælles digitaliseringsstrategi, som laves for Aalborg
Kommune. Det drejer sig om BYG & Miljø (KOMBIT), Fælles Offentlige grunddata og Stedet som indgang. For de to første projekters vedkommende er der en omfattende investering og positiv businesscase på lang sigt.
TMF skal gennem fortsat digitalisering give borgere og virksomheder øget adgang til egne data, indberetning af hændelser og adgang til information om sagsforløb – kanalstrategien sætter rammer for dette.
Kundeforhold
I forbindelse med certificeringsaudit i november 2012, blev der beskrevet et forbedringspunkt vedrørende snitfladerne mellem G&G og de enkelte forvaltningsgrene på GIS-området. Fra rapporten fremgår
det, at i G&G arbejdes der som leverandør/rådgiver ind imod de øvrige forvaltningsgrene (interne kunder). Arbejdet ses ikke styret som projekter eller som reguleret af "snitfladeaftaler" - og derfor bør det i
nogle tilfælde overvejes at synliggøre mere præcise aftaler mellem parterne.
IT-gruppen har derfor anbefalet, at der laves bilaterale aftaler mellem G&G og de enkelte forvaltningsgrene og de enkelte afdelinger, som redegør for eksempelvis:







forudsætninger om kompetencer,
specifikationer af ydelser,
rollefordeling i opgaveløsningen,
tids- og aktivitetsplan,
implementeringsplan,
driftsfase m.v.

Der pågår i øjeblikket i Juridisk Afdeling drøftelser om, hvordan dialogbaseret kvalitetsafklaring kan
bidrage til opgaveløsningen.
Øvrige opgaver
GIS
Emnet har haft direktionens fokus i 2013, og der har derfor været udarbejdet en særskilt handlingsplan.
De væsentligste opgaver har været:






At vi har afklaret, hvilken teknisk platform GIS-anvendelsen skal baseres på i TMF –
sammenhæng til digital kommuneplan? Der skal tages et særligt hensyn til udviklingen/trenden i de fælles offentlige løsninger – FKG.
At vi har afklaret en GIS-udvikling og drift, som er i overensstemmelse med realistiske
økonomiske rammer for området.
At vi har en fælles afklaring med forvaltningsgrenene om ansvar for data, og hvilke udviklingsaktiviteter, der er højst prioriteret.
At vi med henblik på ændringen i forvaltningsstrukturen pr. 1.1.2014 organiserer GISområdet under hensyntagen til de ændrede forhold.
At vi har afklaret samarbejdsrelationen til Forsyningsvirksomhederne/OCG

eDoc version 4.1 med integrationer til fagsystemer
Status er at implementering endnu ikke er iværksat. På grund af tekniske vanskeligheder er der endnu
ikke meldt nogen endelig dato ud for driftsstart, men forventes i løbet af 2014.
Ud over de allerede nævnte opgaver består støtteprocesser af:
- beredskab
- arbejdsmiljøledelse
- Juridiske forhold
- Kommunikation
- Personale
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- Kvalitetsledelse og udvikling
Alt i alt har støtteprocesserne i 2013




haft 21 fælles kvalitetsmål
opfyldt 18 kvalitetsmål.
Overført 3 kvalitetsmål til 2014.

Dermed har der været opnået en meget tilfredsstillende opfyldelsesgrad på 86 %.

Ledelsesprocesser
I 2013 har der primært været et særligt fokus på den nye By- og Landskabsforvaltning, hvor borgerfokus
helhedsorientering og fleksibilitet har været nøgleordene. Processen har været en succes bl.a. fordi, der
har været anvendt værktøjet ”fair proces” og med social kapital som et væsentligt element i både planlægning og udførelse. Medarbejderne har vist stor opbakning bl.a. ved at levere ca. 200 svar på direktørens 2 spørgsmål (se kapitel 9).
Klimamålingen er gennemført og er drøftet og gennemgået i alle afdelinger.
Ledelsesforum har holdt 2 selvstændige møder og inviteret tillidsrepræsentanterne til yderligere 2 møder i løbet af året med primær opmærksomhed på Aalborg Kommunes strukturændring og dermed den
nye organisation i By- og Landskabsforvaltningen.
Lederne i kvalitetsgruppen har iværksat forslag til ny kvalitetsorganisation med en procesorienteret tilgang. (se kapitel 2 og vedhæftede dokument)

7.

Resultater af audit

Intern audit
I 2012 blev der i forbindelse med kurset "Auditoren som coach og procesfacilitator" afholdt et antal procesaudits. Samtidig udtrykte Det Norske Veritas ved certificeringsaudit et ønske om, at der på baggrund
af forvaltningens store projektfokus bør være en sammenhæng til intern audit. De resultater der kom ud
af disse tiltag har medført, at vi fra og med 2013 arbejder med interne audits i 3 tempi
 procesaudits
o udpeges af direktionen ved ledelsens evaluering mhp. samtidig at gennemføre en risikovurdering og sikre årlig evaluering
 projektaudits
o udpeges af direktionen ved ledelsens evaluering med et særligt fokus på evalueringer
og forbedringer
 Individuelle audits ift. den enkelte forvaltningsgrens behov
Direktionens udpegning ved ledelsens evaluering har overskriften "Top 5 risikovurdering" - dvs. de 5
områder der udpeges er i overskriftsform. De 5 overskrifter kvalificeres yderligere af kvalitetsgruppen.
Det har medført, at der i 2013 har været afholdt 6 procesaudits, 1 projektaudit og 13 individuelle audits.
Samlet set er der især 1 element, der præger billedet
 Det er en tydelig mangelvare at sikre systematisk evaluering
Den daglige kommunikation i By- og Landskabsforvaltningen er med til at udpege særlige auditområder.
Dvs. oplevelser og bemærkninger fra møder, registreringer af hændelser, samtaler ved kaffemaskinen
osv. Senest er IT-gruppen blevet udpeget som auditee i løbet af 2014 bl.a. mhp. at imødekomme forbedringsforslag om ansvar for kortdata.
Det opleves, at auditrapporter og – resultater anvendes i større grad af ledelsen end tidligere set. Der
ses dog stadig i enkeltstående tilfælde en attitude, hvor forsvarsmekanismerne er stærkere end evnen
til at se forbedringsmuligheder, men også her er der tydelig fremgang at spore.
Periodisk audit med Det Norske Veritas
10/30

I december måned var Det Norske Veritas på sit årlige besøg i forvaltningen. 24 ledere og medarbejdere blev auditeret, resultatet var godt, og vi er, også i DNVs optik, inde i en positiv udvikling. Auditrapportens overordnede kendetegn udmøntes i en karakter på begrebet ”grad af styring/kontrol”. Her er vi gået
fra et 3-tal i 2012 til et 4-tal i 2013.

Alle forvaltningsgrene blev besøgt, men fokus var mere rettet mod projekter denne gang herunder når
projekter overleveres til drift f.eks. TIP og bæredygtighedsstrategien. List of Findings indeholder 16 bemærkninger hvoraf 5 har et forbedringspotentiale. Der blev ikke registreret afvigelser, men som altid fik
vi en række forbedringsmuligheder serveret. I løbet af forsommeren 2014 udføres 2. del, der drejer sig
om opgaver i marken i TME bl.a. vandløbsvedligeholdelse.
Væsentligste forbedringsområder
 Fremgangsmåde for at skabe synlighed omkring status og fremdrift på effekten af organisationsændringen ("holde fingeren pulsen") bør præciseres yderligere inden idriftsætning af den
nye organisation. Herigennem kan der skabes et godt grundlag for både opfølgning, kommunikation til organisationen og gennemførelse af eventuelle nødvendige korrektiner/præciseringer.
 Det bør overvejes at inddrage kvalitetsorganisationen i arbejdet med at tilvejebringe feed back
til ledelsen, samt styrke procestilgangen i kerneprocesserne.
 Det bør tydeliggøres, hvornår en opgave bliver så kompleks, at den skal styres som et projekt.

8.

Afvigelser og hændelser

I 2013 har der været registreret i alt 19 afvigelser. Alle afvigelser er behandlede. I skrivende stund er
der stadig 4 af disse afvigelser, der er under behandling. Afvigelserne er indenfor forskellige områder,
men dog primært




Lokalplan
Separatkloakering
Kommunikation

Og gør det så en forskel at registrere afvigelser?
Svaret er, ja. Lokalplanprojektet er det bedste eksempel, hvor der er registreret afvigelser både ift. bæredygtighed, miljøvurdering og startredegørelse. Disse registreringer var medvirkende til, at direktionen
igangsatte et projekt mhp. at forbedre lokalplanprocessen og sikre nødvendig forventningsafstemning
med interessenterne. Resultatet bruges i dag som et eksempel på, hvordan man laver vellykket procesorientering i en driftssituation, hvor flere forvaltningsgrene tilsammen skal levere resultatet.
Kundecentret har i årevis oplevet manglende professionalisme hos byggesagsbehandlerne, men en
afvigelsesbehandling på bemanding af byggevagt har givet mærkbare positive forandringer.
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Kvalitetsorganisation bestræber sig på, at vi kun forstyrrer ledelsen, når vi observerer særlige risici for,
at alvorlige fejl gentager sig. Derfor forventer vi også en seriøs og hurtig reaktion fra ledelsen. Det mål
er til en vis grad opfyldt, men der er stadig plads til forbedring.

9.

Arbejdsmiljø

Indledning
By- og Landskabsforvaltningen er ISO 9001-certificeret, og det betyder bl.a. at vi arbejder i en forbedringsorienteret kultur, hvor vi er opmærksomme på læring. På arbejdsmiljøområdet arbejder vi efter
OHSAS 18001-standarden, som er grundlaget for System Arbejds Miljø (SAM) i Aalborg Kommune. I
begge systemer er der krav om, at ledelsen en gang om året evaluerer bl.a. på de resultater, vi opnår.
ISO 9001-standarden er en paraply over andre ledelsessystemer. Det betyder, at vi afholder én ledelsesevaluering, som foregår i direktionen, mens arbejdsmiljøet behandles som en særlig del via MEDsystemet. Vi ser en væsentlig sammenhæng med kvalitet og dermed kerneprocesserne, og derfor kan
der komme yderligere bemærkninger fra direktionen ved den årlige ledelsesevaluering 26. marts 2014.
Analyserapporten er kvalitetskoordinatorens og arbejdsmiljøkoordinatorens input og anbefaling, med
input fra LMUerne, til direktionens/FMUs udarbejdelse af ledelsens evaluering. Analyserapporten findes
i 2 udgaver




ISO 9001-udgaven som
o omhandler kvalitet og arbejdsmiljø
o er på 11 kapitler
o behandles af direktionen
Og denne version (OHSAS 18001-udgaven)
o Indeholder kapitel 9 ”Arbejdsmiljø” fra ISO 9001-udgaven
o Indeholder dele af kapitel 11 ”Kommentarer fra forvaltningsgrenene” fra ISO 9001udgaven, der omhandler arbejdsmiljøet
o Indeholder den del af kapitel 2 ”Anbefalinger om forbedringer” fra ISO 9001-udgaven,
der omhandler arbejdsmiljøet
o Hvor behandling foretages af FMU

Ledelsens evaluering er beskrevet nærmere i den tværgående procedure T-3 (Basal 39.02.03).
Udgangspunktet er på den ene side
 de krav, der stilles via lovgivningen
 de interne krav
og på den anden side den værditilførsel By- og Landskabsforvaltningen kan drage fordel af. Alt sammen
set i forhold til – ”Vi gør det, vi siger, vi gør” og vores motto – ”Vi arbejder helhedsorienteret med løsninger i fokus”.
Den del der vedrører arbejdsmiljøområdet gennemføres primært via MED-systemet, og afrapporteres til
den centrale HR og arbejdsmiljøfunktion.
Arbejdsmiljøet er forankret i MED-systemet, og derfor foretages den overordnede evaluering af FMU.
FMU holder fokus på
 Arbejdsmiljøpræstationen (som en del af forvaltningsgrenenes tilbagemelding under kapitel 11)
 Arbejdsmiljøpolitikken (SAM-procedure 2)
 Personalepolitik om sundhed
Direktionen holder fokus på
 Kerneopgavens sammenhæng med kvaliteten
 kvalitetspolitikken
I 2013 har FMU haft 3 særlige indsatsområder, der er blevet fulgt tæt i løbet af året
 Relation mellem FMU og LMUerne
 Kendskab til hinanden i organisationen
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Rokering i administrationen

Der har gennem en længere periode været en generel opfattelse hos ledelsen om, at arbejdsmiljøet har
stærke relationer til kerneprocesserne. Derfor har den sociale kapital medvirket til en positiv udvikling,
og der er flere proaktive samarbejdstiltag undervejs bl.a. på lokalplanområdet og ifm. grundvandssænkning. Arbejdet har været medvirkende til en forbedret indsats og en god synergieffekt mellem arbejdsmiljøledelse og kvalitetsledelse.
Dialog, processer og helhedsorientering
I forbindelse med strukturændringen i Aalborg Kommune, og ønsket om en ny organisering af By- og
Landskabsforvaltningen, har der været afholdt 5 dialogmøder med deltagelse fra hele forvaltningen.
Møderne har bl.a. udtrykt
 Medarbejdernes ønske om at skærpe forvaltningens evne til at skabe resultater sammen
 Medarbejdernes evne til at se muligheder og nye perspektiver
 Medarbejdernes positive oplevelse ved at indgå i et tættere tværgående samarbejde
Processen har været styret via værktøjet ”Fair proces”, hvor det har været afgørende for ledelsen, at
medarbejderne er blevet hørt bl.a. ved hjælp af direktørens 2 spørgsmål til medarbejderne om
 Hvad oplever du, der fungerer godt?
 Hvad synes du, der skal laves om i den nye forvaltning?
Der har været tale om en succes, hvor 150 medarbejdere har besvaret de 2 spørgsmål og ca. 300
medarbejdere har deltaget i debatten. Der har været drøftet mange udfordringer og problemstillinger
f.eks.




Hvilke opgavetyper hører sammen i en ny fleksibel forvaltning med mere fokus på borgerne og
helhedsorientering
Hvilke værdier er blevet stærkere og tydeligere her i 2014 i forhold til Helhedsorientering, Fleksibilitet og Borgerfokus?
Hvordan kan vi styrke motivation og mening i arbejdet i den nye forvaltning?

Resultaterne er blevet fastholdt på plancher og har været input til direktionens efterfølgende drøftelse
og endelige udarbejdelse af organisationsplanen.
Politikker
I forbindelse med ledelsens evaluering 2012 vurderede FMU 2 politikker – arbejdsmiljøpolitikken og
personalepolitik om sundhed.
 Arbejdsmiljøpolitikken opleves som tydelig og anvendelig
 Den fælles personalepolitik er i en fase, hvor der arbejdes med personaledelen, sundhedsambassadørernes rolle og forebyggelsespakkerne. Der er nedsat en gruppe med stadsgartner Kirsten Lund Andersen i spidsen.
Se i øvrigt forslag til forbedring.
Målopfyldelse 2013
Der er gennemført arbejdsmiljøgennemgange ift. lovkrav 2 gange årligt i alle forvaltningsgrene. Arbejdsmiljøgennemgangene har generelt været uden bemærkninger og af en karakter, der ikke kræver
yderligere behandling i FMU.
Alle AMGer har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og der er fokus på – f.eks. ifm.
valg til arbejdsmiljø – at nye AMG-medlemmer tilbydes uddannelsen. Der pågår et samarbejde med
Hjørring og Brønderslev Kommune på dette område.
Social Kapital
Social kapital har i 2013 haft sit store gennembrud. Arbejdet med den ”grønne opgave” har været med
til at sikre fremdriften i organisationen og koordineringen af arbejdet er sket i FMU. Der er noteret tydelig
fremgang indenfor de 3 særlige indsatsområder
1. Relation mellem FMU og LMUerne
o Fokusområdet har som formål at forbedre relationen mellem FMU og LMU’erne, hvor:
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o
o

FMU fungerer som fyrtårn for forvaltningens arbejde angående arbejdsforhold, personaleforhold, arbejdsmiljøforhold og samarbejdet.
LMU er oversætter og formidler af tiltag fra FMU og LMU ud i organisationen

Fokusområdet relaterer sig til det forbindende samarbejde, der understøtter samarbejdet mellem forskellige niveauer i hierarkiet.
2. Kendskab til hinanden i organisationen
o Fokusområdet har som formål at øge den sociale kapital i forvaltningen og helhedsorienteringen i vores opgaver gennem øget kendskab til hinanden og fortsat forbedring af
kommunikationen og dialogen i forvaltningen.
o Fokusområdet relaterer sig til det brobyggende samarbejde, der jf. ’Den røde opgave’
understøtter samarbejdet om kerneopgaven på tværs af grupper og arbejdspladser. Der
henvises til tegningen om brobygning i TMF.
3. Rokering i administrationen
o Indsatsområdet har til formål at medvirke til at intern rokering i administrationen bliver
vellykket og samtidig øger den sociale kapital og helhedsorienteringen i forvaltningen på
længere sigt.
Forebyggelse af stress
Opfølgningen på klimamåling 2010s resultater har fortsat haft fokus i 2013 (illustreret i nedenstående
figur). Dialogen i forvaltningen har været centreret om forbedring af arbejdsprocesser, produktivitet og
trivsel og har haft udgangspunkt i de to spørgsmål i klimamålingen, hvor forvaltningen scorede dårligst
(manglende tid og ujævn fordeling af arbejdsopgaver). Ifm. klimamåling 2013 vurderes fremtidens udfordringer efter samme model, der blev lanceret i 2010, og som har været omdrejningspunktet for de
indsatser og resultater, der har været skabt de seneste 4 år.
Herunder beskrives fremdriften i 2013:
A.

Fra strategi til realisering
Der arbejdes med en procedure, der er fastholdt i kvalitetsledelsessystemet. Proceduren har til
formål at støtte ledelsen i arbejdet, og der peges på værktøjet ”Det omvendte S”. Formålet er, at
finde den bedste løsning og sikre tilstrækkelig involvering af medarbejderkompetencerne. Proceduren vurderes implementeret, men ses som et muligt audittema i 2014.

B.

Samarbejde og ledelse (MED)
Tema i hele 2013 med fokus i FMU og LMU’erne på at få MED-organisationen til at fungere godt.
Særligt med fokus på social kapital og medinddragelse.

C.

Kvalitetsniveauer
”Dialogbaseret kvalitetsafklaring” er en metode, der skal sikre, at den nødvendige forventningsafstemning foretages. Ifm. ekstern audit blev der udviklet et forbedringstiltag i den anvendte projektmodel, der skal medvirke til, at metoden også anvendes ifm. projektgennemførelse.

D.

Mødekultur – udvikling af værktøjer og adfærd
Mødekulturen har forandret sig, og der opleves ofte mere effektive og mere målrettede møder..

E.

Digitalisering
Digitalisering er et afgørende indsatsområde i forvaltningens udvikling, effektivisering og i en bedre digital dialog med borgerne. Arbejdet med ny organisation har sat et særligt fokus på dette område, og det er besluttet at oprette en ny afdeling, der har digitalisering som primært arbejdsområde..

F.

Innovationsforum
Innovationsforum har gennemgået sin anden sæson og arbejdet resulterer i flere nye tiltag i for-
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valtningen bl.a. nyt registreringssystem i kvalitetssystemet og en ny samarbejdsrelation mellem
MED-systemet og personaleforeningen.
Øvrige aktiviteter
I 2013 er der desuden arbejdet med
 APV på det fysiske arbejdsmiljø
 Evaluering af MED-aftalen
 Opfølgning på temadag om stresshåndtering
 Helhedsorienteret drift (HOD)
 MED-uddannelsesmodulet om fair proces
 Arbejdsskader
 Sygefravær
 Lovgivningslister
 Rammer for GRUS og MUS

10. Beredskab
Beredskab er nu en ny overskrift i Ledelsens Evaluering. Baggrunden for beslutningen er
 Der har ifm. intern audit været konstateret et par uhensigtsmæssige forhold bl.a. ved dokumentstyring i vore beredskabsplaner
 Laurits Fristrup og Gerd Jungdal er ikke længere ansat i forvaltningen
 Der har ikke været den nødvendige involvering af de rette mennesker til rette tid
I slutningen af 2013 iværksatte vi en ny procedure i kvalitetssystemet – ”Vedligeholdelse af C3”. Der er
tale om et tilfælde, hvor de enkelte forvaltningsgrenes ansvar ikke passer sammen med forvaltningens
og dermed direktørens ansvar på et område, der er højt prioriteret bl.a. hos borgmesteren. Direktøren
har derfor besluttet, at kvalitetskoordinatoren har det koordinerende ansvar for opgaven. Det medfører
bl.a., at vi i løbet af foråret 2014 igangsætter et projekt, der skal afstemme indholdet i C3. Her involveres relevante ledere, og projektgruppen sammensættes af relevante medarbejdere fra de involverede
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forvaltningsgrene. Når projektet afsluttes, bliver ledelsesforum, som anbefalet i beredskabspolitikken,
inddraget. På samme anbefaling involveres miljø.

11. Kommentarer fra forvaltningsgrenene
Trafik & Veje
Kvalitet
Opgørelse af kvalitetsmålene for 2013
I 2013 var der i Trafik & Vejes handlingsplan opstillet 127 kvalitetsmål. Heraf er 97opfyldt helt eller delvist (50 mål videreføres i 2014 til endelig afslutning eller til igangsættelse). Målene er overført som følge
af omprioritering af ressourcer og afventende politisk godkendelse).
Ingen mål er blevet annulleret som følge af omprioriteringer (ressourcer, politisk).
Herudover har enkelte afdelinger i Trafik & Veje ca. 15 - 20 interne kvalitetsmål i from af registreringer.
Målene for Trafik & Veje er overordnet set opfyldt. Målsætninger fra diverse handlingsplaner i Trafik &
Veje løber over flere år og vil være opfyldt indenfor en 4-årig planperiode.
Særlige fokusområder
Trafik & Veje har i 2013 haft særlig fokus på samspillet mellem kerneprocesserne især, hvor de involverer flere teams/afdelinger. Dette vil fortsat være et fokuspunkt i 2014.
Fortsat implementering af HOD har ligeledes været et fokuspunkt, bl.a. med udarbejdelse af Q-bog
(Quickguide til reparation af småskader).
Bæredygtighed har været fokus på punkt i alle afdelinger, således at det naturligt tænkes ind i hverdagen.
Der har i Trafik & Veje været fokus på optimering af processer og løbende tilpasning, f.eks. i forbindelse
med øget digitalisering.
Kvalitetsledelse er fast punkt på dagorden i interne møder (teammøder, driftskoordineringsmøder, afdelingsmøder, teamkoordinatormøder). Der holdes fokus på kvalitet, ensartethed og helhedsorientering.
Løbende fokus på processer bl.a. i forbindelse med interne audits. Senest er processen for Parkering
fra plan til praksis blevet gennemgået og tydeliggjort.

Arbejdsmiljø – Trafik & Veje
I de sidste 3 år har der været arbejdet med følgende emner.
1. Høj social kapital.
2. En velfungerende MED-organisation.
3. Udvikling af arbejdsmiljøet.
Indenfor hvert emne, er der sket følgende tiltag:

Høj social kapital
1. Medarbejderseminar i 2012 ”På vej mod 2020”, hvor to fælles fokusemner blev udpeget: Bæredygtighed & Kundebetjening.
På baggrund af disse udsagn fra seminaret - Samfundsansvar baseres på sociale, miljømæssige og økonomiske vurderinger. Heri indgår ¤ Helhedsorienterede løsninger ¤ Effektivitet i dispositioner ¤ Attraktive arbejdspladser med hele medarbejdere, hvor der er respekt over for
hinanden og gode faglige samt personlige udviklingsmuligheder. Ledelsesfokus er på at vise
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handlekraft og troværdighed samt udstrakt brug af selvledelse. I relation til Social Kapital understøttes hermed især Samarbejde og Tillid. Til gennemførelsen af ovennævnte anvendes LP
Leadership Pipeline og 4R (Rammer, Retning, Råderum og Relationer).
2. Den grønne opgave fra Hoved-MED: Her blev opgaven delt ud til alle afdelinger som udarbejdede følgende fokusemner:
1. Samarbejde: serviceniveau borgere/brugere, prioritering af opgaver og større fokus
på fælles opgaveløsning.
2. Tillid: Hjælp til kollegaer i pressede situationer.
3. Retfærdighed: Anerkendelse og respekt.
Til gennemførelse af fokuspunkterne anvendes Leadership Pipeline og 4R (Rammer, Retning,
Råderum, Relationer).
3. Temadag i 2013 med fokus på klimamåling & på vej mod den nye By og Landskabsforvaltning.
Udmeldingen til FMU fra LMU i Trafik & Veje er angivet nedenstående – det er de ting, der skal
medtages i drøftelsen af den nye By- og Landskabsforvaltning.

Temadage & medarbejderseminar bruges som værktøj til at forhøje og gennemarbejde social
Kapital i Trafik & veje.

En velfungerende MED-organisation
1. Trafik & Vejes MED-udvalg udarbejdede i 2011 dette årshjul til at få overblik over opgaverne i
MED-udvalget. Årshjulet revideres løbende.
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2. Der afholdes orienteringsmøder og temadage for alle medarbejdere, når der er behov for at videregive informationer og involvere medarbejderne i beslutninger, som er truffet i MED- organisationen – bl.a. i forbindelse med arbejdet med den nye By- og Landskabsforvaltning.
3. Opfølgning på klimamåling og arbejde for at forbedre forholdene for alle medarbejder.

Udvikling af arbejdsmiljøet.
1. Der er udarbejdet arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering af arbejdsfunktioner for Trafik &
Vejes medarbejdere.

2. Der er som opfølgning på arbejdsmiljøgennemgang og gennemført APV efter behov udleveret
og sket kontrol af arbejdspåklædning, (hjælme, sikkerhedssko, jakker m.m.).
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3. APV og halvårlig rundering af alle medarbejderes arbejdsplads, hvor problemer og ønsker bliver
løst eller videregivet til MED-udvalget for godkendelse eller afslag, som bliver formidlet tilbage til
medarbejderen.

Arbejdsmiljø – Færger og Limfjordsbroen
I de sidste tre år har Trafik & Veje arbejdet med følgende emner:





Høj social kapital.
En velfungerende MED-organisation.
Udvikling af arbejdsmiljøet.
Samarbejde mellem Færger og Limfjordsbroen.

Indenfor hvert emne, er der sket følgende tiltag:
Høj social kapital
4. I medarbejderseminaret ”På vej mod 2020” i juni 2012, blev der udpeget to fælles fokusemner blev
udpeget: Bæredygtighed samt Kunde- og borgerbetjening.
Udsagn fra medarbejderseminaret (stikord):
 Samfundsansvar baseres på sociale, miljømæssige og økonomiske vurderinger.


Helhedsorienterede løsninger og effektivitet i dispositioner.



Attraktive arbejdspladser med hele medarbejdere, hvor der er respekt over for hinanden og
gode faglige samt personlige udviklingsmuligheder. Dette kommer til udtryk ved f.eks. jobrotation, seniorjob, udveksling af ressourcer ved sygdom og andet fravær.



Ledelsesfokus kommer til udtryk gennem at vise handlekraft og skabe troværdighed samt
skabe rammer for med- og selvledelse.

I relation til Social Kapital understøttes hermed især Samarbejde og Tillid. Til gennemførelsen af
ovennævnte anvendes Leadership Pipeline (LP) og 4R (Rammer, Retning, Råderum og Relationer).
5. Den grønne opgave fra Hoved-MED. Her blev opgaven udarbejdet med følgende fokusemner:
 Samarbejde: serviceniveau borgere/brugere, prioritering af opgaver og større fokus på
fælles opgaveløsning.
 Tillid: Hjælp til kollegaer i pressede situationer.
 Retfærdighed: Anerkendelse og respekt.
Til gennemførelse af fokuspunkterne anvendes Leadership Pipeline og 4R (Rammer, Retning, Råderum, Relationer).
6. Temadag i 2013 med fokus på klimamåling & på vej mod den nye By og Landskabsforvaltning. Udmeldingen til FMU fra LMU i Trafik & Veje, Færger og Limfjordsbroen er angivet nedenstående –
det er de ting, der skal medtages i drøftelsen af den nye By- og Landskabsforvaltning.
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I forhold til formulering af målsætninger opleves en sproglig afstand. Det vil være ønskeligt,
hvis man kunne bruge et mere simpelt sprog, så alle kan forstår det. Det bør overvejes hvem
der er modtageren. Er dokumentet kun til internt brug? Hvis eks. målsætningerne skal forstås
af borgere bør sprogvalget gøres mere enkelt og forståeligt.
Temadage & medarbejderseminar bruges som værktøj til at forhøje og gennemarbejde Social
Kapital i Trafik & Veje.
En velfungerende MED-organisation
1.

MED-udvalget udarbejdede i 2011 nedenstående årshjul til at få overblik over opgaverne
i MED-udvalget. Årshjulet revideres løbende. Årshjulet anvendes ifm. LMU arbejdet og
omsættes i opgaveløsningen på de forskellige arbejdssteder.
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2.

Der afholdes orienteringsmøder, personalemøder samt temadage for alle medarbejdere,
når der er behov for at videregive informationer og involvere medarbejderne i beslutninger, som er truffet i MED- organisationen – bl.a. i forbindelse med arbejdet med den nye
By- og Landskabsforvaltning.
Der har været afholdt to temadage, hvor vores fokusemne ”bæredygtighed” har været
behandlet og siden hen er der arbejdet med at omsætte strategi til hverdag og virkelighed.

3.

Opfølgning på klimamåling og arbejde for at forbedre forholdene for alle medarbejdere
og samspillet med ledelsen.

Udvikling af arbejdsmiljøet.
1. Limfjordsbroen
Der udføres årlig APV hvor alle punkter overføres til handlingsplan. Punkter der skal ud
bedres for at forbedre arbejdsmiljøforhold aftales med ansvarlig og deadline.
2. Færger
Tjeklister og konklusion for videre behandling i AMG opfylder Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav for opfyldelse af skibens ISM (International Safety Management) og SMS
(Safety Management System).
3. Der foretages APV og halvårlig sikkerhedsvurdering. Aftalte handlinger iværksættes og
drøftes i personalemøder og i Arbejdsmiljøgruppen.
4. Samarbejde mellem Færger og Limfjordsbroen
Der er taget en række initiativer for at opbygge social kapital. Aktivitet hvor medarbejdere
mødes og får kendskab til hinandens arbejdsfunktioner er væsentlig i denne sammenhæng. Rotation af medarbejdere medvirker til at opfylde formålet.

Entreprenørenheden
Kvalitet
Særlige fokuspunkter:
 Audit
 Kvalitetsledelse
 Fokuspunkter
Audit
Vi har gennemført tre interne audits
Vi har gennemført en intern audit i samarbejde med P&N
Der har været en ekstern audit i december
Kvalitetsledelse
 Implementering af kvalitetstankegangen – bevidstgørelse igennem:
 Udarbejdelse af forenklede udsagn med karakter af slogans
 Visualisering af slogans for at underbygge teksten og øge forståelsen
 Diskussion af slogans igangsat helt ude i de enkelte stillesteder
 Kvartalsvise infomøder, hvor kvalitet er et fast punkt
Fokuspunkter
Kompetenceafklaringen
 er blevet opdateret
 omfattende uddannelsesprogrammer er igangsat som rotationsprojekter
 uddannelser er iværksat både faglige, almene, sikkerhedsmæssige og indenfor sundhed
 overførsel af data fra OPUS til HR ligger stille da OPUS udfases
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Forbedringstiltag
 afvigelser og hændelser indberettes
 kvartalets og årets ide fortsætter
 logbøger på alle stillesteder fortsætter
 en medarbejder er i gang med innovationsuddannelse
 udbygning af samarbejdet med T&V og P&N
 det privat offentlige samarbejde via kontraktstyring fungerer
 et samarbejdsforum med lokale anlægsgartnermestre er under opbygning
Borger- og brugerbetjening
 TIP er implementeret og fungerer med én indgang til kommunen

Arbejdsmiljø
Med udgangspunkt i SAM procedure 18 - Procedure for ledelsens evaluering og TME’s retningslinjer for
ledelsens evaluering, skal virksomhedens arbejdsmiljøarbejde drøftes og vurderes.
Deltagerne i evalueringen deltager alle i det daglige arbejdsmiljøarbejde i TME, herunder i Entreprenørenhedens LMU.
I forbindelse med evalueringen blev følgende punkter taget op til nærmere vurdering:
 Resultat af intern audit:
o Arbejdsmiljøgrupperne har ikke gennemført intern audit i 2013
o Det psykiske arbejdsmiljø er i 2013 evalueret i forbindelse med klimamåling.
 Overholdelse af lovkrav og andre krav:
o Arbejdsmiljøgrupperne gennemfører lovpligtig arbejdsmiljøgennemgang to gange årligt.
Derudover screener Entreprenørenhedens arbejdsmiljøkoordinator løbende lovgivning
og relevant materiale for arbejdsmiljøarbejdet, og informere LMU om ændringer. For
opfølgning af overholdelse af lovgivning, udføres der løbende runderinger.
o Der har været konstateret afvigelser ved runderingerne. Her skal nævnes: Opbevaring
af gas og benzin i for store mængder på samme sted. Vaskepladsen på Gandrup Materielgård overholdt ikke miljøkravene. Begge afvigelser er bragt i orden i forhold til gældende lovgivning.
o Andre afvigelser og hændelser er observeret under audit. De er afhjulpet under udførelsen af audit enten ved vejledninger eller ved anbefalinger. I nogle tilfælde ved direkte
instruks i forhold til arbejdets udførelse.
 Ændringer i forholdene, herunder udvikling i lovkrav og andre krav vedrørende arbejdsmiljøet.
o LMU har i 2013 evalueret arbejdsmiljøindsatsen og informeret FMU om resultatet. LMU
finder at samarbejdet, medarbejderinddragelsen er tilfredsstillende og at en god social
kapital sikrer gode resultater i arbejdsmiljøarbejdet.
o Eksterne aktører informeres ved udbud bl.a. med informationsfolder, og informationsmøder om kommunens og Entreprenørenhedens arbejdsmiljøregler I det daglige arbejde sikrer arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere at eksterne entreprenører og deres medarbejdere er bekendt med og overholder TME arbejdsmiljøregler.
o Forud for møderne i LMU, mødes arbejdsmiljøkoordinator med alle arbejdsmiljørepræsentanter for at drøfte eventuelle punkter til dagsorden, og for at arbejdsmiljøkoordinator kan indsamle information som skønnes af interesse for udvalget.
Der er blandt medarbejderrepræsentanterne stor tilfredshed med dette møde, som sikrer, at problemer ofte kan tages i opløbet. Det bidrager til at arbejdsmiljøarbejdet afvikles smidigt.
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 Evaluering af kompetenceudviklingsplan.
o Arbejdsmiljøorganisationen bliver hvert år tilbudt den lovpligtige efteruddannelse.
o Medarbejderne har været gennem et kompetenceafklaringsforløb. Nyansatte kompetenceafklares i løbet af første ansættelses år.
o Opfølgning på medarbejdernes kompetenceafklaring sker i forbindelse med MUS
(medarbejder udviklings samtaler), og kompetencer registreres i database.
 Relevant kommunikation fra eksterne interessenter, herunder påbud fra Arbejdstilsynet:
o Entreprenørenheden har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet i 2013.
o Der har været klager fra borgere i forbindelse med støj fra maskiner på kirkegårde. Det
har medvirket til planlagte maskinudskiftninger er ændret til el drevne maskiner.
o Borgerklager over vintertjenesten, håndteres af medarbejdere med kompetence og viden, om arbejdets planlægning og udførelse. I tvivlstilfælde udføres der opfølgende tilsyn på indkommende klager.
Personalet med direkte borgerkontakt har i flere tilfælde været udsat krænkende adfærd fra borgerne.
 Arbejdsmiljøpræstationen:
o Det vurderes, at TME har levet op til egne visioner, særlige fokus områder og målsætninger (SAM procedure 2).
Dog med den undtagelse at målsætningen vedrørende arbejdsulykker ikke er nået. Det
vurderes at TME opretholder denne SAM procedure i 2014.
o Psykisk arbejdsmiljø er et fast punkt ved møderne i LMU.
Dette som et resultat af en i 2013 gennemført revision af den relevante SAM procedure
vedr. psykisk arbejdsmiljø.
o Målsætningen om at opnå fald i antallet af arbejdsulykker blev ikke nået i 2013.
Der var i alt 27 registrerede arbejdsulykker som medførte i alt 203 fraværsdage. I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 5 arbejdsulykker, og 107 fraværsdage.
De fleste sygefraværsdage skyldes dog en enkelt ulykke hvor en medarbejder til dato
har været sygemeldt i alt 112 arbejdsdage.
o Efter de senere års mange faldulykker, blev der iværksat forskellige initiativer for at reducere antallet af denne type uheld. Der er gjort en indsat for at informere og advare
medarbejderne om faren ved isglatte underlag.
Medarbejderne instrueres i at de som følge af deres opgave (sne- og glatførebekæmpelse) ofte færdes på glatte underlag. For særligt udsatte er der anskaffet overtrækspigsko.
Der er gennem arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført en generel oplysningsindsats
således at medarbejderne undgår at udsætte sig for farlige situationer. Situationer som
f. eks. kan medføre fald fra maskiner.
Der er arbejdet på at finde egnet udstyr til at klatre på - og tilse maskinudstyr.
Det kan konstateres at der har været fald i faldulykker på is i 2013.
o Medarbejderne er blevet instrueret i at drøfte arbejdsafviklingen ved sæsonbestemte
overgange til andre arbejdsopgaver.
 Status for undersøgelse af ulykker, nærved-ulykker og øvrige relevante arbejdsmiljøhændelser,
og for korrigerende handlinger og forebyggende handlinger.
o

I forbindelse med registreringen af hver enkeltarbejdsulykke og nærved-ulykke sker der
efterfølgende i arbejdsmiljøorganisationen en udredning af ulykken for at forebygge
gentagelser f.eks. ved at ændre instruktion, arbejdsgang eller anvendt materiel.
Eksempler på dette:
 Trusler mod medarbejdere i ”Oasen” i Vejgård. Arbejdet udføres nu mellem
07:00 og 10:00 og medarbejdere undgår kontakt til de truende personer.
 Medarbejder falder ned fra materielcontainer. Der er i dag monteret faste stiger
på siden af materielcontainerne.
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Risiko for fald fra stiger på saltspredere ved af- og påmontering. Der er i dag
monteret faste stigeholdere på alle galger til saltspredere.
CO2 forgiftning ved ukrudtsbrænding med redskabsbærer. Der er i dag instrueret en procedure for udførelse af ukrudtsbrænding. Chauffører skal altid være
udrustes med en CO2 alarm.
Medarbejder rammes på hånden af skarpt værktøj, da det falder ned fra reol.
Efterfølgende sker opbevaring af udstyr og materiel, som er tunge eller potentielle farlige, tættere ved gulvet.
Medarbejder stikkes af hvepse under klipning af hæk. Det er aftalt, at en hæk
bør inspiceres inden igangsætning af arbejdet. Konstateres der hvepse, skal
der evt. sprayes der med godkendt insektmiddel eller formand tilkaldes for drøftelse af problemet.
Belos redskabsbærer går i stå under kørsel. Der iværksættes øjeblikkelig eftersyn af redskabsbærer og defekt sensor skiftes ud. Opmærksomhed på problemet i fremtiden.
Nærved-ulykker ved brug af port ved Taurus. Porte efterses og repareres
Porte i garageanlæg på Søndre- og Østre kirkegårde ændres i deres åbne/lukke anordning. Herved undgås mulige klemnings ulykke af fingre samt besværlig vrid/løft.

 Opfølgende handlinger siden sidste ledelsesevaluering.
o Alle bemærkninger fra arbejdsmiljøgennemgange og APV, indskrives i Entreprenørenhedens samlede handlingsplan. Tilsvarende gælder relevante generelle arbejdsmiljøproblemstillinger.
Arbejdsmiljøkoordinator følger løbende op på handlingsplanen. Uafklarede problemstillinger forelægges for afdelingsledere for afklaring eller opfølgende handling.
 Anbefalinger til forbedringer.
o Arbejdet med ”bevidsthed” om et godt arbejdsmiljø, skal forsætte i 2014. Der skal ske
en styrkelse gennem drøftelse af risici med medarbejderne, som er knyttet til arbejdsopgaverne på de enkelte arbejdssteder, og særdeleshed overgang til ny arbejdsopgaver ved sæsonstart.
o Den enkelte ansattes respekt og forståelse for egen indsats i arbejdsmiljøarbejdet skal
forsat styrkes. Det skal drøftes om arbejdsmiljørepræsentanters muligheder for forbyggende indsats kan styrkes.
o Der skal udføres en særlig del APV for gartneriet efter at det er flyttet til ny adresse, og
placeret under AMG Nord. Opgaven skal iværksættes i januar 2014.
o

Ressourcerne til arbejdsmiljøarbejdet vurderes som passende i forhold til opgavernes
omfang, desuden bevilliges ad hoc ekstra ressource til enkelt sager.

o

Dele af SAM procedurer er for nyligt redigeret og lagt på KLIK. Arbejdsmiljøhåndbøgerne er endnu ikke revideret. Alle procedurer skal gennemgås og redigeres igen, mht.
TME’s nye navn og placering i tilknytning til Park & Natur.

 Opfølgende handlinger
o Nye risikovurderinger udarbejdes for gartneriet.
o Intern audit gennemføres for 3 til 4 AMG i 2014.
o Nye tidsplaner for arbejdsmiljøgennemgang og APV af hensyn til vinterhjemsendtes
mulighed for deltagelse.
 Risikovurderinger Entreprenørenhedens arbejde med den fælles personalepolitik om sundhed:
o Entreprenørenheden har f.eks. taget følgende initiativer til at sikre de ansattes sundhed:
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Livsstils foredrag.
Sundhedsforedrag
Besøg af sundhedsbussen
Tilskud til fysiurgisk behandling
Tilskud til idrætsaktiviteter

Park & Natur
Kvalitet
Kvalitetsmål
Fra og med 2013 har Park og Natur arbejdet med fokuspunkter som en samlet betegnelse for planlagte
bestræbelser vi målretter særlig opmærksomhed gennem kvalitetssystemet. Fokuspunkter dækker hele
spektret fra rene produktionsmål over interne kvalitetsmål til eksterne servicemål.
Park- og Natur har i 2013 beskrevet 66 fokuspunkter fordelt på 8 teams. Indholdsmæssigt var halvdelen
rene produktionsmål. De resterende 33 fokuspunkter kan sidestilles med kvalitetsmål.
Dvs. at de enkelte teams gennemsnitligt opererer med 8 fokuspunkter, heraf 4 kvalitetsmål.
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Park & Natur kvalitetsmål i 2013. Målopfyldelse fordelt på kategorier.
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Delvis opfyldte kvalitetsmål dækker især processer som strækker sig ud over 2013. Ikke opfyldte kvalitetsmål handler hovedsagligt om manglende tid, dvs. at ambitionsniveauet for udviklingsopgaver, og
evaluering af strategier og projekter er sat for højt i forhold til afvikling af kerneydelser.
Hertil kommer en række forsinkelser betinget af uforudsete ydre faktorer. Endelig er en lille række fokuspunkter (kvalitetsmål) i praksis blevet nedprioriteret til fordel for andre og mere væsentlige kvalitetsmål, som således i realiteten har fungeret som de egentlige fokuspunkter.

Udvikling i antal kvalitetsmål i P&N Antal kvalitetsmål
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Gennem en gradvis skærpelse og større vægtning af et strategisk sigte, er mængden af kvalitetsmål reduceret fra 157 mål i 2009 til 33 mål i 2013.

Særlige fokusområder
I forlængelse af direktørens udmelding om organisationsændring i første halvdel af 2013, har P&N generelt set arbejdet med fokusområder med et strategisk sigte.
Temaer slået an i forbindelse med organisationsændringen om borgerfokus, fleksibilitet, og helhedsorientering er søgt rodfæstet ved at løfte fokus fra udvalgte projekter, til en systemisk tilgang til vores arbejdsopgaver.
Bestræbelserne har ligget i at opnå en opdateret og nutidigt administrationspraksis ved i højere grad, at
involvere borgere og at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Interessen for eksterne samarbejdspartnere gælder såvel i forhold til finansiering som kompetence- og produktudvikling, f.eks. i forbindelse med Vester Fjordpark, Perspektivplanen og udførsel af Natura 2000 handleplaner.
Fokusområderne har været målrettet flere udvalgte kerneydelser, hvor der bl.a. er foretaget en vigtig
opnormering af kompetencer:




Implementering af Natura 2000 handleplaner i dialog med de private lodsejere
Forretningsudvikling af kirkegårde ved implementering af perspektivplanen.
Udvikling af kolonihaver, med konkret afsæt i spildevandshåndtering søges udvikling af et fremtidssikret kolonihavekoncept.
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Arbejdsmiljø
Opsamling på ’den grønne opgave’
Erkendt mangeler/problemer
Bedre opfølgning
Involvering i forbindelse med HOD

Opfølgende tiltag
Løbende

Snitflader, kompetencer og
(med)ansvar i forbindelse med
HOD
Fælles ansvar for fælles opgaver

Aftale papir, løbende møder på leder
og medarbejder niveau

Bedre fordeling af arbejdsbyrder,
goder og muligheder

Fokus fra ledelsen, uddelegering af
kursus puljen til teams/teamkoordinatorer, mere fokuseret handleplan, tilretning af
sagstimereg.

Div. team øvelser og arbejde på
seminarer

Anerkendelse af ’den rigtige adfærd’ og modsat
Anerkendelse af at alle opgaver er
vigtige for at apparatet kører
Respekt for hinanden
Mere ledelsesstyring, direkte ledelse og involvering (et team)
Større synlighed hos ledelsen,
mere retningsangivende, mere
afklarende i problemområder

Opgaver og forventninger til medarbejdere skal matche kompetencer
Overordnet for Tillid

Overordnet for Samarbejde

Italesættes i større sammenhænge
Telefonomstilling, når man er ude.
Man sender ikke bare aben videre.
Deltagelse af leder i på møder og i
beslutningsprocesser
Løbende fokus på seminarer, i udviklingsprocesser og på LMU.
Papir for den fælles forståelse af
vision, mission og strategiske mål.
Større bevidsthed hos teams om at
opsøge ledelse ved behov.
Afklaring i forbindelse m. indførelse
af OPUS HR.

Status
Planlægningsprocessen langt bedre
i forbindelse med overgang til BLF,
men så mangler implementeringen.
Stadig ikke 100 % på plads (f.eks.
stadig gl. kvalitetsbeskrivelser og
rollefordeling)
Langt bedre men vi kan stadig forbedre os især mellem teams og
forvaltningsgrene
Fortsat forbedringsmuligheder.

Mange mangler stadig den spontane
anerkendelse af de daglige succeser
og det gode arbejde.
I daglige kunne det ønske at der
også var fokus på de nødvendige
Uændret
Diskuteres løbende også i LMU
Stadig et punkt hvor vi har fokus og
forbedringspotentialer

Løbende opfølgning og diskussion af
udviklingsplan på MUS

Konkrete handlinger i enkelte teams
med ledelsens involvering for at
opnå klare rammer.
Strategisk kompetenceudvikling for
teams med fokus på de strategiske,
organisatoriske og personlige kompetencer.
Kontinuerlig værdidebat og armslængde princip på opgaver – er det
her noget vi objektivt skal beskæftige os med ihht. Vores vision, mission og strategiske mål.

At bruge hinandens kompetencer som fælles gods.

Indbyrdes sparring

Respektfuld, ordentlig, kommunikerende adfærd med respekt
for hinandens forskelligheder.

Fælles afstemning og prioritering af teamets ressourceforbrug (tidsforbrug på opgaverne)
– dvs. en fælles forståelse af
hvad der er vigtigt.

Fælles afstemning af grænser
(ensretning)
Bedre videndeling og udnyttelse af
hinandens ressourcer f.eks. ved:
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Erkendt mangeler/problemer

Overordnet for Retfærdighed

Opfølgende tiltag

Højre grad af projektorganisering

Praktikdag hos andre teams

Status

Større undren – turde stille spørgsmål/turde at blive udfordret.
Kompetenceafklaring.
Forbedret fokus på at udnytte kompetencer, sætte det rigtige hold,
udstikke rammer for opgaver(områder).
Ros og anerkendelse alle imellem.
Oprydning i særaftaler –> kun velbegrundet særbehandling.
Løn som bevidst anerkendelsesmiddel.

Fælles konklusioner
Fokus 1 – Høj social kapital
LMU finder det relevant at sætte/have fokus på social kapital. Vi opfatter det som et signal om, at arbejdspladsen lægger vægt på at opnå høj social kapital.
Vi ser ikke endnu de store udkomme i forhold til at fungere mere helhedsorienteret på tværs, men den
meget involverende proces omkring udvikling af BLF ses som et positivt udtryk for ledelsens fokus på
social kapital.
LMU har løbende fokus på social kapital, bl.a. ved fast at spørge ind til trivslen i de enkelte teams. Det
har ikke altid været klart at processen er kontinuerlig/en del af hverdagen, men har mere oplevet den
som koncentreret om få "højtideligheder".
Det kunne være en overvejelse værd at fokusere på de områder/samarbejdsrelationer, hvor den sociale
kapital ikke er høj, og hvor man med fordel kunne sætte mere fokuseret ind i stedet for at "skyde med
haglspreder".
Der er kommet større fokus på relationerne kollegerne i mellem, med flere fælles kollegiale arrangementer udenfor arbejdstid.
Fokus 2 – Velfungerende MED organisation
Det er LMU’s opfattelse, at vi har en velfungerende MED-organisation. Der er dog en oplevelse af, at
tilbagemeldingen til kollegerne foregår for tilfældigt. Ligeledes kan vi sagtens være bedre til at tage LMU
emner på team møder for at gøre arbejdet vedkommende.
Der er god og åben dialog om stort som småt, nogle sager har dog karakter af at vende for meget tilbage – dvs. ikke blive afklaret/taget hånd om på tilstrækkelig vis.
Fokus 3 – Udvikling af arbejdsmiljøet
Det er vores opfattelse, at udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø sker i teamets faglige samarbejdsprocesser og de sociale initiativer og arrangementer nævnt ovenfor.

Plan & Byg
Kvalitet
Opnåelse af kvalitetsmål i Plan og Byg
Efter drøftelse med ledelsen i Plan og Byg, er vi kommet frem til at Plan og Byg’s samlede opnåelse af
kvalitetsmål for 2013 er over 90 %.
Særlige fokusområder for Plan og Byg
Plan og Byg har i 2013 haft særlig fokus på at få opstillet og implementeret SMARTE mål til handlingsplanerne for 2014. Desuden har Plan og Byg’s udviklingsprojekt igennem 2013 haft særlig fokus på
digitalisering, erhvervsservice og helhedsorienteret sagsbehandling.
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Arbejdsmiljø
Håndteringen af det faktiske arbejdsmiljø i 2013
På de ordinære LMU-møder i Plan & Byg har arbejdsmiljø været et fast punkt, og drøftelserne på møderne giver et godt billede af hvor fokus har været i arbejdsmiljøindsatsen i 2013.
Punkter som har været særligt prioriteret på møderne i 2013:
- Den aktuelle belastning i BYG: Håndteret ved midlertidige ansættelser. Desuden ny organisation i BYG med ny teamopdeling.
- Pausekultur: Kritik fra ledelse over for mange pauser. Håndteret gennem diskussion i
teams med udgangspunkt i materiale om ”Den Gode Pause” fra arbejdsmiløweb
- Den af byrådet vedtagne ligestillingspolitik. Særligt fokus på balancen mellem arbejdsog familieliv. Blev diskuteret i teams.
- Klimamåling: Diskussion af 1. ophobning af arbejde, 2. sammenhæng mellem arbejds
og familieliv og 3. krænkende adfærd. Håndteres ved 1. bedre planlægning, 2. bedre
koordinering i teams, 3. svært at håndtere da svar er anonyme men opfordring til de
ramte om at henvende sig til ledelsen, TR eller arbejdsmiljørepræsentanten.
- Anerkendelse: ’Det er finere at være projektleder en sagsbehandler’ – handler meget
om ledelsens signaler og håndtering.
- Stiger og stiladser: Egne medarbejdere må ikke fremover anvende stiger og stilladser fx
i forbindelse med opsætning af udstillinger.
Desuden har vi i Plan & Byg faste årlige personalearrangementer:
- Sommerudflugt – hvor vi kombinerer besøg til steder i kommunen hvor det foregår relevante forandringer eller andet af fælles interesse, med socialt samvær.
- Julefrokost – hvor fokus er på hygge og socialt samvær.
- Personalemøder med fokus på aktuelle faglige emner som fx kommuneplanen. Desuden har der i 2013 været fokus på ny organisation på personalemøderne.
Opsummering af arbejdsmiljøindsatsen siden 2011
Plan og Byg har siden 2011 gennemført en arbejdspladsvurdering, samt arbejdsmiljørundering hvert
halve år. Som forberedelse af APV'en udarbejdedes der en risikokortlægning af de arbejdsopgaver Plan
og Byg udfører. Endvidere er sygefraværet drøftet på LMU-møderne, og der er gennemført en klimamåling, der ligeledes er drøftet på LMU. Hverken sygefravær eller klimamåling har givet anledning til ekstraordinære indsatser. Der har ikke været arbejdsulykker siden 2011.
Plan og Byg har gennemført et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle opgaveløsningen. Et af de
væsentlige formål med denne udvikling har været at arbejde videre med begrebet social kapital, oversat
til en Plan og Byg sammenhæng. Arbejdet med social kapital har særligt fokuseret på samarbejdsprocesser og relationer internt i team's, imellem teams, med andre forvaltninger og med eksterne interessenter. Et af de konkrete tiltag i forlængelse af udviklingsprojektet er en organisationstilpasning i Plan
og Byg.
Diskussion
I forbindelse med implementeringen af den nye organisation
i By- og Landskabsforvaltningen foreslår Plan & Byg’s LMU
at der sættes fokus på hvordan vi arbejder i LMU’erne. Det
opleves ofte som tungt og uinspirerende, og formen kunne med fordel suppleres eller erstattes af en
mere dynamisk form, hvor arbejdsgrupper håndterer de forskellige problemstillinger løbende med reference til LMU som på mere diskuterende møder forholder sig til gruppernes arbejde. Denne form kunne
sikre en enklere kommunikation, et mere dynamisk flow i sagerne og en hurtigere ”ping-pong” mellem
ledelse og medarbejdere og dermed en højere grad af selvledelse/medledelse. Arbejdet i vores LMU’s
kompetencegruppe kunne være et eksempel på dette.
Det skal naturligvis sikres, at dette kan ske uden at sætte LMU’s demokratiske funktion som formelt
mødested for ledelse og medarbejdere over styr.
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Ledelsessekretariatet
Kvalitet
Ledelsessekretariatet har i 2013 haft 36 antal mål.
 26 mål er opfyldt
 13 mål er overført, hvoraf 5 er opfyldt.
 2 mål er annulleret
72 % af målene er opfyldt.
Særlige fokusområder – se kapitel 6 støtteprocesser

Arbejdsmiljø
LMU i Ledelsessekretariatet har afholdt ekstraordinært møde den 27. januar 2014. På mødet blev henvendelsen fra Michael Laden vedr. status for arbejdsmiljøet, samt fokusområder og fælles mål for Ledelsessekretariatet i perioden 2011-2013 drøftet med udgangspunkt i de 3 strategiske fokusområder:




Høj social kapital
En velfungerende MED-organisation
Udvikling af arbejdsmiljøet

Ledelsessekretariatet har valgt at have særlig fokus på de faktiske forbedringer på arbejdsmiljøområdet
i 2013.
Der har været mange initiativer i Ledelsessekretariatet i forhold til arbejdsmiljøet. Samarbejdet i LMU i
Ledelsessekretariatet har fungeret rigtig godt og det har været nogle konstruktive møder med aktiv deltagelse fra alle.
Nedenfor er nævnt nogen af de vigtigste arbejdsmiljøtemaer fra Ledelsessekretariatet:


Der har været nedsat tværgående grupper i Ledelsessekretariatet, som har drøftet temaet
stress/pres. Der er lavet model, der illustrerer både positiv og negativ pres, i forhold til det enkelte individ, kollega eller gruppe.



Der er i Ledelsessekretariatet udarbejdet model til håndtering af længerevarende fravær og opfølgningen heraf. Modellen er nu blevet udbredt, så den gælder for hele By- og Landskabsforvaltningen.



Ledelsessekretariatet har igennem de sidste 3 år været igennem proces for ”udvikling af Ledelsessekretariatet”. Der har været afholdt en årlig temadag. Inden disse temadage, har der været
nedsat tværgående grupper, som har drøftet temaer i relation til temadagene. Alle har på den
måde været inddraget i udviklingsprocesserne i Ledelsessekretariatet.



GRUS er blevet taget i brug i flere afdelinger i Ledelsessekretariatet.



I forbindelse med APV, skal der fremover være mere fokus på at få det vigtigste bragt frem. De
mindre ting skal ikke have særlig fokus, blot løses og herefter parkeres, så de ikke tager fokus
fra de vigtige temaer fra den gennemførte APV.
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