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Det vil jeg sige noget om
1. Lean og Innovation mødes
2. Virker det? Lidt resultater først
3. Innovation – det gjorde vi

4. Lean – det gjorde vi

1. Lean og innovation mødes
Det er innovation, når det er:

Centralt i lean er:

•

Nyt

•

•

Nyttigt

•

Nyttiggjort (gjort nyttigt/implementeret)

Fokus på kunder/borgere/brugere

Værktøjer og metoder til innovation kan give viden om kunders/borgeres behov på nye måder
På den måde kan innovation give centrale input til leanprocesser

2. Virker det? Lidt resultater først
Effekt: Sagsbehandlingstid for byggersager (enfamiliehuse)
Antal dage

Før (baseline)

Efter

Forbedring

Fra modtaget til fuldt oplyst

62

18

71 %

Fra fuldt oplyst til afgørelse
(indefra og ud tænkning)

15

16

-7%

Gennemløbstid
(udefra og ind tænkning)

77

34

56 %
(mål var 20-25 %)

2. Virker det? Lidt resultater først
Effekt: Tilfredshed
Det samlede sagsforløb
Efter: 83 % er meget eller noget tilfredse, 13 % hverken eller, 4 % noget utilfredse , 0 % meget utilfredse
Før: 43 % var meget eller noget tilfredse, 14 % hverken eller ,43 % var noget utilfredse.

Hvor let er det at få fat på sagsbehandler via telefon eller mail?
Efter: 78 % syntes at det er meget let eller let, 13 % hverken eller, 0 % at det er svært eller meget svært, 9 % ikke behov for kontakt
Før: 28 % syntes det var meget let eller let, 29 % svært og 43 % meget svært.

3. Innovation – det gjorde vi
•

Kompetenceudviklingsforløb for 25-30 personer målrettet ingeniører i
tekniske forvaltninger - sammen med KL og IDA

•

Udgangspunkt i aktuelle projekter

•

KL’s model for innovation

3. Innovation – det gjorde vi
Fase 0: Fokusering i tæt samspil med ledelsen
Fase 1-3: Én til kursusdag til hver fase + opgaver
Fase 1: Opdagelse
Fase 2: Tematisering
Fase 3: Ideudvikling

Træning i tanker og værktøjer til fasen

3. Innovation – det gjorde vi
Eksempler på tanker og værktøjer, der blev uddannet i
Opdagelse og antropolgisk tilgang
•
•
•

Brugerrejse
Cultural probe
Interview

Tematisering
•
•
•

Tematiseringssessionen (alt vi ved på på væggen som i en krimifilm)
Brugerportrætter/personas
Udsagn og citater, vandrehistorier, paradokser

Ideudvikling
•
•
•

Brainstorm, negativ brainstorm, stille brainstorm, koblinger
Serviceanalogier
Rollespil

4. Lean byggesager – det vil jeg sige noget om
1. Formål og baggrund
2. Organisering
3. Hvad vi gjorde i overblik
4. Udvælgelse af processer - prioriteringsmatrix
5. As-is kortlægning og spildanalyse
6. Innovative brugerinput

7. Baseline
8. Den optimerede proces og handlingsplan
9. Fokus på løbende forbedringer - Tavlemøder

1. Formål og baggrund
Formål
•Højne borgerfokus, produktivitet og trivsel i Byggesag
Baggrund

•Internt kommissorium
•Valg af konsulent – rundbordssamtaler

2. Organisering
•Styregruppe (direktør, afdelingschef, to medarbejdere)
•Intern projektleder, der dokumenter og bidrager
•Kerneteam på 6 medarbejdere – action learning
•Projektleder og byggesagsbehandlere i fællesskab ansvarlig for brugerinput
•Udvidet arbejdsgruppe – alle medarbejdere og ledere i Byggesag

3. Hvad vi gjorde i overblik
- med medarbejderinvolvering og innovative brugerinput
•

Kommissorium, styregruppe, valg af konsulent

•

Systematisk overblik og udvælgelse af processer

•

Kortlægning og spildanalyse

•

Eksterne og interne brugerinput (innovationstilgang til brugerinput)

•

Baseline for ”målt sagsbehandlingstid” og ”oplevet sagsbehandlingstid” og tilfredshed

•

Fælles ny optimeret proces - optimeringshypoteser

•

Handlingsplan for implementering af den nye proces

•

Fokus på løbende forbedringer - tavlemøder

4. Udvælgelse af processer - prioriteringsmatrix
Udvælgelsesmatrice – Processer fra Boligteam
Udvælgelseskriterium

Sagsvolumen
pr. år

Estimeret
kompleksitet
(1-5)

Estimeret
tidsforbrug
(1-5)

Processer/sagstyper

Estimeret
forbedringspotentiale (15)

Hvor vigtig er
processen ift.
trivsel (1-5)

Borger og
behov
(kvalitativ
beskrivelse)

Lovliggørelse (tilladelsessag)

50

4

5

1,5

4

Nyt hus

140

2,5

2,5

3

2

Tilbygning - Integreret udhus /
carport

140

1

2

1,5

2

20-25

2,5

2,5

1,5

2

90

3

3

3

2

Høj prioriteret

10-15

3

2,5

1

1,5

Ej
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Anmeldelse – lovliggørelse

30

3

4

2

3

Nedrivning

70

1,5

1,5

1,5

4

30-40

4

3

3

3

90

1

1

2

3

Småhus (>50m2)
Helhedsvurdering af anmeldelse
Statusændring

Småhuse <50m2 (med ekstern
høring)
Småhuse <50m2 (uden ekstern
høring)
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Hasteopgave

5. As-is kortlægning og spildanalyse
B proces: Ansøgninger om tilladelse til nybyggeri [i eksisterende parcelhusområde med eksisterende lokalplan] (ca. 75/år) side 1

Send ansøgning

B team

Ansøger/
Andre interne
høringsparte
og Forsyningen
r

Phase

Modtag automatisk
kvittering uden
sagsbehandlingstid
og sagsbehandler

BE team

Spildtype

3

Ventetid + bunker

5

Bunker

6

Unødig procestid

Kvitteringsbrevet er unødvendigt hvis vi
starter tidligere på sagen. Modtagerne
læser det heller ikke og ringer alligevel.

7

Unødig procestid + Fejl +
Overproduktion

Vi har tendens til at udfylde tomme
felter, hvis de er der.
Hvis der er to sager (fx hus + carport)
opdages den ene af og til sent/oprettes
sent (ikke godt for statistik, men giver
ikke dårligere oplevet service)

10 + 11

Overdragelse

Opslag i mange systemer, ventetid ved
opslag i systemer

12

Bunker + overproduktion +
Ventetid + Fejl

Flytter på bunker hele tiden, fordi der
ikke er et ordentligt sagsstyringssystem.
Der skønnes fejl i 2-5 % af sagerne

14-18 (facadeteam)

Overdragelse + Ventetid

Skal være fuldt digitalt som i EE
optimering

11: Modtag sag med
forklæde

10: Aflever sag med
forklæde. Advis1 i
FICS + fysisk

3: Scan ansøgning

1: Modtag ansøgning.
Mail/papir? Blanket/ikke
blanket 50%/50%

2: Udfyld
sagsforklæde
(papir).
Sagsansvarlig

5: Læg til oprettelse

6: Send
kvitteringsbrev med
tjekliste til ansøger
og Roskilde
Museeum

7: Opret sag i FICS +
tilknytning af
tjekliste
8: Lav Advis2 i FICS
til BBR

4: Print ansøgning

Understøttelse

Sted i processen

Papir
stemples med
modtagedato

Tjekliste
(papir)

FICS (ESDH)

Action learning

Kommentar

6. Innovative brugerinput
Brugerrejse med ansøger

6. Innovative brugerinput
Cultural Probe og antropologisk interview
1. Ny ansøger laver observationer
gennem hel sag
2. Mødes på café til antropologisk
interview

6. Innovative brugerinput
Snitfladeinterviews
1. Veje

2. Plan
3. Miljø
4. Beredskab

5. Forsyning
6. Facader

7. Baseline
Tilfredshed, prioriteringer og sagsbehandlingstider
”Indefra og ud”: Fyldestgørende ansøgninger
• 21% svar samme dag
• 59% inden for 2 uger
• 76% inden for 4 uger
• 95% inden for 8 uger

Hvor tilfreds er du med det samlede sagsforløb?
Svarprocent: 100% (N=7)Spørgsmålstype:

Vælg en

Meget tilfreds

2

29%

Noget tilfreds

1

14%

Hverken eller

1

14%

Noget utilfreds

3

43%

Meget utilfreds

0

0%

Svar i alt

7

Hvor tilfreds er du med det samlede
sagsforløb?
45%
40%

”Udefra og ind”: Oplevet sagsbehandlingstid
• 0 % svar samme dag
• 10% inden for 2 uger
• 35% inden for 4 uger
• 60% inden for 8 uger

35%
30%
25%
43%

20%
15%

29%

10%
5%

14%

14%

Noget tilfreds

Hverken eller

0%
Meget tilfreds

Noget utilfreds

Meget utilfreds

8. Den optimerede proces og handleplan
To-be proces / optimeret proces for B i Roskilde Kommune

Screening
(kvalificeret)

Supplerende input

Modtag sag. Opret
sag. Autokvitter for
modtagelse digitalt.
Lav sagsliste.

Screening, indledende
sagsbehandling,
fordeling og arbejdende
værksted med B og BE

Modtag supplerende
internt input i løbet
af 3 arbejdsdage

Modtag evt.
supplerende
eksternt materiale
inklusiv ekstern
høring

Sagsbehandl

Evt. orientering +
høring

Supplerende
input/materiale
ekstern

Behandl

Afgør og
efterbehandl

Håndtér påbegyndelse/
færdigmeldelse

Følg straks op med
evt. mangelbrev,
ekstern høring,
dispensationer,
interne bidrag mv.

Modtag og behandl
eventuelt supplerende
eksternt
input/materiale +
høringssvar

Skriv afgørelsesbrev

Håndtér
påbegyndelse

Efterbehandl

Håndter
færdigmeldelse

Afslut sag og giv
adgang til sag i arkiv
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Input til to-be workshop

To-be workshop

Output fra to-be workshop

Prioritering af løsninger
workshop

8. Den optimerede proces og handlingsplan

9. Fokus på løbende forbedringer –Tavlemøder

Happyline før og efter
Høj

Hvor tilfredse er brugerne med serviceelementet

Boligsag – Tilladelse til enfamilieshus

Troværdig
sagsbehandling
stid som
overholdes

Skriftlig
vejledning på
hjemmeside

Tilgængelighed
til
sagsbehandler
telefon/mail

Mundtlig
vejledning i
telefonen

Kortere
sagsbehandling
stid

Bedre digital
Selvbetjening
(ikke spurgt til
tilfredshed)

Mundtligt
vejledningsmø
de

-Alle med en afgørelse af denne
sagstype i juni og juli 2014 er blevet
spurgt.

Lav
Høj

Før

Hvilken prioritet har serviceelementet for brugerne?

Efter

Lav

Direktøren er glad

Ekstra materiale

Roskilde Kommune
•

Ca. 85.000 indbyggere

•

Ca. 700 ansatte på rådhuset

•

Ligger i pendlerafstand fra København

Lean: Hvad gjorde vi mere detaljeret
1. Kick off – overblik alle processer (volumen og kriterier for udvælgelse, scoring af kriterier)
2. Styregruppemøde med valg af processer
3. Kommissorium for henholdsvis Erhverv (EE) og BoligByggesager (BB)
4. As-is: kortlægningsworkshop + validering, spildanalyse (+ interviews interne medarbejdere og Forsyningsselskab )
5. Indsamlet kundeinput med innovationstilgang
• Tilfredshed og prioritering (afgørelser seneste måned) (EE og B)
• Brugerrejse (Byggetilladelse til detailhandel med lokalplan og lokalplanhøringer først)
• Cultural probes (Tilladelse til nyt parcelhus i område med lokalplan)
6. Baseline (alle delprocesser og samlet gennemløbstid/sagsbehandlingstid mv)

7. Optimeringshypoteser
8. To-be workshop – optimeret proces og løsningsforslag
9. Prioritering af løsningsforslag og udarbejdet dem
10. Grupperet løsningsforslag til løsningsbeskrivelser
11. Møde med interne og eksterne samarbejdsparter for at få tilslutning til tidlig kvalificeret screening
12. Udarbejdet implementeringsplan
13. Medarbejdere melder sig til initiativer i
14. Afrapportering for styregruppen (EE overdrages til Erhverv)
15. Oplæg til politisk udvalg

Lean: Tavlemøder
Implementeringsforløb
•

Der er fokus fra ledelsen

•

Lean først

•

Generel uddannelse ved konsulent

•

Teams skrev egen ramme og fik den udfordret/kommenteret

•

Lavpraktisk generalprøve + opsamling/feedback

•

Implementering af leanhandlingsplan integreret i tavlemøder

