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60% af det danske BNP:

Offentlige udgifter!
 

Produktivitetskommissionen tilskriver bedre rammer for nye

løsninger og effektivitet i det offentlige. De henviser til at private

virksomheders viden og erfaring kan bidrage til at øge produktiviteten

og effektiviteten i den offentlige sektor.

Kommissionen har foretaget en analyse og for de dele af sektoren hvor der er brugbare

data, er potentialet for at øge produktiviteten ca. 10%. Potentialet kan realiseres ved at

indføre ny teknologi, ny viden og bedre arbejdsgange.  Det vil bl.a. skabe bedre

sammenhænge mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn.

 

”Det vi oplever i kommunerne er, at de efterspørger ny viden samtidig med at de

kræver dokumenterede resultater fra tidligere kommunale opgaver. Det giver jo ikke

mening, hvis der skal ses på opgaverne med nye øjne og tænkes ud af boksen. Vores

forslag er, at de giver plads til at private virksomheder således, at der netop kan ses på

udfordringerne med nye øjne og alternative løsninger kan komme på bordet”, siger

Torben Kjær Madsen, indehaver og effektiviseringstræner, C-Value®.

 

Politikere og offentlige ledere skal på banen og inddrage private virksomheder,

medarbejdere og brugere i at udvikle den offentlige sektor. Det vil skabe værdi i både

det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

 

”Vores erfaring med proces optimering er at kommunerne og virksomhederne opnår

bedre resultater med de ressourcer der er til rådighed. Det betyder at arbejdspladserne

kan sikres. For kommunerne betyder det bedre service til borgerne og øget tilflytning af

borgere og erhvervskunder”, siger Torben Kjær Madsen.
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Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Tirsdag 1. juli hos C-Value®

Se mere her: www.c-value.dk

Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Onsdag 30. april til torsdag 22. maj hos IBA

Erhvervsakademi Aabenraa

Se mere her: http://www.mitiba.dk/merkonom-

akademiuddannelser/kvalitetsoptimering-med-six-

sigma

Lancering af E-bog om Personprofil OlsenBanden®

Onsdag 1. oktober hos C-Value®

Se mere her: www.c-value.dk
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