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1 % effektiviseringer hos kommunerne

Vi forstår godt hvorfor offentlige ledere er pressede i budgetarbejdet,

når der skal reduceres med 1 %. Salami metoden er snart brugt op,

og der skal nytænkes. Offentlige ledere skal levere mere

med hurtigere og bedre service for færre penge. Mulighederne er, at

indarbejde LEAN og Six Sigma som en ny kultur.

Anerkendelse af den daglige store indsats i det offentlige!

Hver eneste dag bliver der i Danmark produceret produkter, service, dokumenter og
meget mere. Min overbevisning er, at alle gør det de kan ud fra de evner og
muligheder de har. Vores kontakt med det offentlige viser os, at medarbejderne også
her gør en kæmpe indsats og virkelig arbejder ihærdigt hver dag. Faktisk er det sket
i flere offentlige administrationer, at vi har mødt medarbejdere på tærsklen til at gå
ned med stress. Generelt virker det som om, at den enkelte medarbejder virkelig er
på kanten af ydeevnen. Der er naturligvis også undtagelser.

De seneste par år, er der via effektiviseringer fundet op til 3 mia. kroner i
kommunerne. Og antallet af kommunale ansatte er faldet siden år 2010. Kilde KL.
Vejle Kommune er ved flere lejligheder blevet kåret til en af de mest effektive
kommuner på udvalgte områder. De fleste kommuner har fuld fokus på
effektiviseringer og deres økonomi. 

Nemt at pege fingre af andre. Det er jo de andres skyld!

Det er bare rigtig sjældent at vi hører om det. Generelt er det sjældent at vi hører om
de gode nyheder i medierne. Men faktisk er der flere gode resultater, der aldrig eller
sjældent kommer i pressen. Det er åbenbart mere interessant at fortælle de negative
historier. Ofte bliver de offentlige ledere og medarbejdere mødt med ”Ja, de skulle
bare prøve det private erhvervsliv” eller ”de er nogle dovne hunde hos kommunen”.
Tænk hvis der på samme måde var fokus på reklamationerne hos de private
virksomheder, frem for produkt nyhederne!

Det nemmeste i verden er at sige, at det er de andres skyld. 

Udfordringer i det kommunale. Det er almen kendt, at vi skal sætte os i
kundens sted. Men hvor mange har brugt tid på at forstå de offentlige lederes
arbejdsdag?

Mange gør sig ikke den ulejlighed, at sætte sig i de offentlige lederes sted. At skulle
lave et budget, hvor der bare generelt ikke er penge nok. Det må være frustrerede.

Hvad ville du gøre hvis pengene ikke slog til der hjemme? De fleste ville spare på et
eller andet. Det har mange kommuner så allerede gjort. Især på de nemme områder.
Nu er deres udfordring, at de skal til at skære ind i benet – ikke ind til benet.

Faktisk lyder 1 % i effektivisering ikke af meget og mange private synes det er
uambitiøst. Men det er det ikke for de budgetansvarlige i det offentlige, de har flere
år i træk arbejdet med minus budgetter og allerede lavet besparelser. De
er voldsomt pressede og nok også lettere provokerede af endnu engang at stå for
skud. De gør jo alt det de kan ud fra de evner og muligheder de har.

Der har været udtalelser fra Borgmestre ”at, nu går det ud over kernevelfærden”.
Faktisk har flere kommuner sorteret service og ydelser fra de senere år, for at få
pengene til at passe.

Samtidig med kommer der til stadighed nye regler og love, der skal overholdes.
Pressens jagt på negative historier gør også, at der bliver kontrolleret mere og meget
ansvar bliver skubbet opad. Det er i hvert fald helt sikkert, at laves der en bommert
fra kommunen, så kan historien sagtens finde frem til forsiden i pressen. Faktisk skal
offentlige organisationer i høj grad forholde sig til den skjulte bestyrelse ”pressen og
virksomhederne”. Det sammen med borgerne, som har gode relationer med
politikerne – ja det kan være en ekstra udfordring. .
 
Vores erfaring er, at rigtig brug og implementering af LEAN og Six Sigma giver
de ønskede resultater. Det gælder også for offentlige organisationer.

Det er altid med en vis risiko, at skrive om vores erfaring indenfor det offentlige.
Fordi flere kan tænke den tanke: ”åh, endnu en konsulentvirksomhed, der tror de er
Guder – hvad ved de egentlige om os”.

Men, vi har nok erfaring indenfor det offentlige til at vide om deres udfordringer og
også til at forstå deres frustrationer. Det gør samtidig ondt at se offentlige
medarbejdere blive slidt op og nogle gange jagtet. Da de gør det de kan for at løse
deres opgaver.

Vi har løst opgaver i større og mindre omfang hos Kolding, Aabenraa, Vejen, Vejle,
Sønderborg og Horsens Kommune. Når LEAN og Six Sigma virkelig bliver brugt har
vi kunnet se en væsentlig effekt, som også medarbejderne har kunnet dokumentere.

En af medarbejderne hos Kolding Kommune udtalte sig:
 
 ”Jeg har tidligere været tillidsmand, og jeg havde fået nok af konsulenter. Typisk ser
de kommunen som et sted, hvor de kan hente lidt penge, og når de er færdige, så
afleverer de en rapport, der cirka koster 10.000 kroner pr. side, siger fuldmægtig
Henning Dalmer. Men denne gang tog han fejl. Her gik konsulenten ned i de enkelte
arbejdsgange. Papirbunkerne i vindueskarmen blev fjernet. Han fik navne på alle
mapper. Der var hverken dyre management ord eller rapporter. Men hvor sådan
noget som en salgssag tog 126 dage i snit, så det sidste stempel sat efter 41 dage i
dag”.

Når der er et klart mål og ledelsen viser interesse og involvering i forløbet, så kan
brugen af LEAN og Six Sigma give fantastiske resultater hos kommunerne.

Vi kan se, at der er et stort potentiale i mange kommuner og deres måde at arbejde
på.

Mulighederne for det offentlige er der. Forankring, ejerskab og ansvar er
nøgleordene. 

Nu er det så tilfældet, at mange offentlige organisationer har forsøgt sig med LEAN.
Så det er jo prøvet af! Det er faktisk det som få kommuner har fået succes med.
Mens mange andre har givet op og LEAN projekterne er gået i stå.

Der er her tale om en af udfordringerne, at LEAN og Six Sigma bliver set som
projekter i en periode. LEAN og Six Sigma er ikke ”bare” projekter. Det er en ny
kultur, som til stadighed udfordrer ”plejer”. Det med fakta, strukturerede og
gennemprøvede værktøjer.

Samtidig har vi mødt interne offentlige LEAN agenter, som har misforstået deres
opgave. De har troet at de skulle fortælle deres kollegaer hvordan de skulle arbejde.
Dermed opnås der ikke ejerskab og involvering. Der har også været tale om, at tiden
til LEAN arbejdet ikke har været defineret og prioriteret.

Det kan oftest skyldes at LEAN indsatsen ikke har været forankret via mål og
overordnede beslutninger. Samtidig har ansvaret for LEAN indsatsen ikke har været
placeret højt nok. Det har indimellem givet overskrifter som ”LEAN giver stress” samt
halvhjertet indsats og stoppede LEAN projekter. Eller udtalelser om at LEAN og Six
Sigma kun er for produktionsvirksomheder. Amerikanerne har i mange år haft stor
succes med Six Sigma i servicefagene. Senest har vi set at flere danske
boligforeninger har nedsat huslejen til lejerne, pga. reducerede omkostninger via
deres LEAN indsats.

Men hvorfor skulle det offentlige investere i LEAN og Six Sigma? Jeg vil hellere
vende spørgsmålet. Hvad er alternativet? Offentlige organisationer skal levere mere,
for færre penge, med færre ressourcer og bedre service. De metoder mange
offentlige ledere har brugt, er kendt som salamimetoden. Der bliver skåret mere og
mere af salami pølsen. Lige nu er der flere steder, hvor det næste de skærer i, er
deres egne fingre som holder salami pølsen!
 
Anbefaling til offentlige mellemledere er, at gøre noget nyt.

Min anbefaling er, at offentlige ledere nu sætter penge af i budgetterne til en LEAN
og Six Sigma indsats. Lederne kunne med fordel gøre det ud fra følgende trin:
 

½ dags ekstern introduktion til hvorfor LEAN og Six Sigma i mit område
Definering og placering af ansvar og mål med LEAN og Six Sigma i den
pågældende forvaltning
3-dags grundlæggende kursus i LEAN, Six Sigma og forandringer – for
mellemledere og nøglemedarbejdere
Definering af indsatsområder
Uddannelse som LEAN manager og Six Sigma Green Belt

Torben Kjær Madsen, C-Value®, juli 2015
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Sommerferie

Danmarks stærkeste
effektivixseringstrænere holder
sommerferie i ugerne 27, 28 samt 31
og 32.

 

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker

Event: Run Your Network

Onsdag 26. august hos C-Value®, Fredericiagade

28, 6000 Kolding.

Der er event kl. 18-22 den 26. august 2015.

Se resultatlisten for 2014 her.

Se mere her. 

Effektiviseringsnetværk: Effektiviseringsmøde

Tirsdag 22. september hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 22.

september 2015, 17. november 2015, 23. februar

2016 og 17. maj 2016

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,

Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.

oktober. 

Se mere her. 

Tilmelding her.
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