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BYG OG MILJØ DAGE
VELKOMMEN!
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Dagens program
› 10.00 Hvorfor en aftale om servicemål, hvad indeholder den og hvad gør KL?
› v/ KL kontorchef Marie Louise Madsen

› 10.25: Statistik som ledelsesværktøj
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› v/ KL chefkonsulent Lone Johannsen

› 10.55: Tilpasning af arbejdsgange til servicemålsaftalen – et kommunalt eksempel
› v/ Horsens Kommune proceskonsulent Signe Bøttzau

› 11.25: Pause
› 11.35: Genudbuddet af Byg og Miljø, hvad betyder det for kommunerne
› v/ KOMBIT seniorkonsulent Pernille Østerbye

› 12.00: Frokost
› 12.45: Vejledning i logning af servicemålsaftalen i Byg og Miljø
› v/ KOMBIT seniorkonsulent Pernille Østerbye

› 13.30: Pause
› 13.45: Hvordan arbejder man smart i Byg og Miljø
› v/Horsens og Københavns Kommune, proceskonsulent Signe Bøttzau og projektleder Morten Bøgedal

› 15.00: Tiltag til forbedring af Byg og Miljø
› v/ KOMBIT seniorkonsulent Pernille Østerbye

› 15.30: Tak for i dag
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SERVICEMÅLSAFTALEN
Byg og Miljø workshop uge 41
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Agenda
›
›
›
›

Hvorfor en aftale om servicemål og det strategiske fokus for KL
Typiske spørgsmål til servicemålsaftalen
En kommunal ledelsesopgave, at vi lykkes
Hvad gør KL?

EN VELKENDT DEBAT

KONCENTRATION AF ARBEJDSPLADSER OG STIGENDE URBANISERING

Befolkningsudvikling 2004-14
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Job adgang 2014

Kilde: Region Syddanmark 2015, ”Det gode liv”

Kilde: KL(2014): Danmark i forandring
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Servicemålsaftalen
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HVORFOR?
Et politisk grundlag: ØA15 - Reducer sagsbehandlingstiden med 1/3
”Det skal være nemmere at være virksomhed”
”Vækst og arbejdspladser”
 Hurtigere sagsbehandling!
 Massivt pres fra regering og erhvervsorganisationer
Hvorfor er det vigtigt for kommunerne?
Fokus på erhvervsfremme og lokal vækst
Fokus på virksomheders og borgeres tilfredshed
Vedvarende pres på ressourcer og effektivitet
 Hurtigere og bedre sagsbehandling!
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Servicemål - 1½ år efter ØA15
Servicemål

•

Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge
indenfor servicemålene, der opgøres
som gennemsnitlige
sagsbehandlingstider

•

Måles fra fuldt oplyst til afgørelse

•

21 dages visitationsperiode

•

Ansøgers svartid ud over 7 dage
medregnes ikke
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Miljøgodkendelser
Store og komplekse virksomheder (bilag 1)

200

Mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2)

130

Godkendelse af husdyrbrug
Mindre landbrug (§10)

110

Mellemstore landbrug (§ 11)

155

Større landbrug (§ 12)

180

Arealsager (§ 16)

160

Byggesager
Simple konstruktioner

40

Enfamilieshuse

40

Industri- og lagerbygninger

50

Etagebyggeri, erhverv

55

Etagebyggeri, bolig

60
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Aftalens indhold
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• Det er ansøgers oplevede sagsbehandlingstid, der er i fokus.
• ‘Udvikling af Byg & Miljø, så sagsbehandlingstiden kan måles.
Logning klar ultimo juni – måling fra 1/7-16. Men løbende tilpasninger.
• Understøttende aktiviteter, videndeling, kompetenceudvikling og
udbredelse af best practice
• Evaluering i foråret 2017 – Kvantitet og kvalitet
• Midler
•
•
•

140 mio. kr. til kommunerne i 2016-2018
60 mio. kr. i 2016, 40 mio. kr. i 2017 og 2018
14 mio. kr. 2016-2018 til indsatspakke med understøttende aktiviteter, bl.a. til BoM
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Typiske spørgsmål til servicemålsaftalen
› Hvorfor Byg og Miljø?
›
›
›
›

Det eneste fælles og landsdækkende ansøgningssystem
Mulighed for ensartet dokumentation – og politisk synlighed om kommunernes arbejde
På sigt erstatning for BBR opgørelsen af byggesagsbehandlingstider
Politisk aftale gør Byg og Miljø obligatorisk – her opgøres sagsbehandlingstiden

› Hvorfor husdyrmodellen?
›
›
›
›
›

Husdyrgodkendelse.dk – en kendt og gennemprøvet model (efter 10 år!)
Ens arbejdsvilkår og ens vilkår for måling for byggesager, miljø- og husdyrgodkendelser
MEN! Hr. og Fru DK og pizzabageren versus professionelle landbrugsrådgivere
70.000 byggesager og 700 miljøgodkendelser versus 300 husdyrgodkendelser
Der ligger et stort arbejde foran os!

› Hvorfor ingen forlænget sagsbehandlingstid ved krydslovgivninger?
› En lineær model møder kompleks virkelighed – ikke taget højde for i aftalen
› KL tager fat i det nu

› Hvorfor skal det gå så hurtigt? Og evalueres allerede i 2017?
› Stærkt politisk pres
› Pres fra erhvervsorganisationerne
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Det er en kommunal ledelsesopgave at lykkes
› Om vi lykkes er op til jer!
› Det er en stor ledelsesopgave – og en ledelsesopgave, der går på tværs
› Ikke nok at effektivere fx arbejdsgangene på byggesager – bl.a. krydslovgivningen betyder
at enhver medarbejder, der er involveret i en byggesag er underlagt et servicemål

› Det går ikke over!
› Skruen kan strammes.
› Det vil vi meget gerne undgå. Derfor skal vi have så korrekte registreringer som muligt, og
et så realistisk billede af sagsbehandlingstiderne som muligt.

› Vi skal lykkes – og det kan vi
› KL bidrager med understøttende aktiviteter og dialog med staten
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Servicemål – hvad gør KL ?
› Regionale kurser i efteråret 2016 og foråret 2017:.
› Byg og Miljø Kurser tre steder i landet i uge 41
› Kursus på tværs af de tre sagsområder 5 steder i landet i januar og marts/april 2017
› Fokus på optimering af sagsgange + arbejdsprocesser, sagssystemer, dialog og samskabelse
– tips og tricks
› Ingen rejsehold

› Evaluering foråret 2017
› Måling af overholdelse af servicemål
› En kort periode med BoM
› Vi skal vurdere, om vi er på rette vej.

› Evidens

ARBEJDSGANG

› Nye metoder til inspiration til arbejdstilrettelæggelse – fremtiden TM forvaltning
› Hvilke metoder påvirker positivt / negativt reduktion af sagsbehandlingstid?

› Kommunikation på kl.dk/servicemaal
›
›
›
›

Løbende Q+A på KL.dk om BOM mv.
Deltagelse på netværksmøder, Byggelovsdage mv.
Artikler i Danske Kommuner – kød og blod på gode historier.
Teknik og Miljø - artikler

SAG

DATA/IT

DIALOG
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Spørgsmål?
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BYG OG MILJØ DAGE UGE 41

SERVICEMÅL STATISTISK
SOM LEDELSESVÆRKTØJ
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Agenda
SERVICEMÅLSAFTALEN

› Et statistikmodul i Byg og Miljø
› Rådatasættet er næsten klar – USB med hjem – se det som en legeplads
› Bero, samtidighed og væsentlig ændring

› Centrale elementer i rådata ift. servicemålsaftalen
› Statistikmodulet i Byg og Miljø – hvordan forestiller vi os det?
› Klar ultimo november – vejledning følger

› De første, spæde – nationale træk, hvordan går det?

BYG OG MILJØ DAGE UGE 41

Statistikken bygger på logning af servicemål
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Statistikmodulet i Byg og Miljø
Ansøgning

Registrering

Sagsid
Sagsnummer
Sagstype
Udslagsgivende aktivitetstype

7cb21b2a-7b7f-4fd4-98d4-029a549c6646
byg-2016-94755
Enfamiliehuse m.v. BAT kode
Enfamiliehus - tilbygning (herunder tagetager, kviste, karnapper
hævede terrasser m.v., som medfører udvidelse af
etagearealet)

Længste servicemål
Indsendt dato
Fuldt oplyst dato
Autovisiteret dato
Antal gange retur til ansøger
Samlet visitationstid

Heraf hos kommunen

Heraf hos ansøger
Sag afgjort dato
Sagsbehandlingstid

Heraf hos kommunen

Heraf hos ansøger
Antal gange retur til ansøger. Aktivering af 7 dages reglen

40 dage
Fx 1/7-16
Fx 2/7-16
Fx 22/7-16
Fx 2
21 dage
10 dage
11 dage
Fx 1/8-16
50 dage
40 dage
10 dage
Fx 2

Tid hos ansøger inden for de 7 dage
Tid hos ansøger uden for de 7 dage
Tid hos ekstern myndighed

Hvem – drop down
Tid i høring
Væsentlig ændring, bero, samtidighed
Antal sager fritaget fra servicemål
Drop down på fritagelser
Antal sager der kræver en landzonetilladelse
+ 50 dage til servicemål
Servicemål overholdt
Korrupt sag – forkert logning

2 dage
10 dage
100 dage
Fx Regionen
50 dage
3
Fx fredning
3

Sandt/falsk
X
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Statistikmodulet - logningseksempler
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Eksempel: korrekt logning
Byg-2016-xxxxx – garage/carport = simpel konstruktion servicemål 40 dg
› 1/9-16: Ansøgning indsendt
7 dg
› 8/9-16: Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
8 dg
› 16/9-16: Sagen afgjort
› Visitationstid 7 dg. Sagsbehandlingstid 8 dg. Samlet sagsbehandlingstid tælles fra seneste indsendelse = 15 dg.
Servicemål overholdt.

Eksempel: korrupt logning
Byg-2016-xxxxx –øvrig bebyggelse = servicemål 55 dg
› 10/8-16: Ansøgningen er indsendt
12 dg
› 16/8-16: Ansøgningen er modtaget
› 22/8-16: Venter på yderligere oplysninger/materiale
7 dg
› 29/8-16: Venter på yderligere oplysninger/materiale
› 1/9-16: Ansøgningen er modtaget
10 dg
› 8/9-16: Sagen er afgjort
› Hvornår er seneste indsendelse? Visitationstid 29 dg heraf 7 hos ansøger. ”Sagsbehandlingstid” 29-7 = 22 dg.
Servicemål overholdt – men fejl i logning.

Typisk logningsfejl – Skift af initiativpligt – statusskift ved retur til / fra ansøger
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Logning af servicemål – Byg og Miljø (2)
› Indsæt logningsbilleder her
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De første spæde nationale træk viser
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I er kommet godt fra start
Byg og Miljø registreringer 1/7 – 30/9-16

Antal

Procent

Sager omfattet af servicemål

3.704

100

Heraf korrupte – sager med logningsfejl

1.111

30

Heraf korrekte

2.593

70

- Korrekte, som opfylder servicemål

2.512

97

81

3

- Korrekte, som ikke opfylder servicemål
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Hjælp til navigation i datasættet:
KOMBIT v/ Laurits Peter Abildgaard Nielsen
Tlf. 3268 0479 / LNI@kombit.dk

