
  

 

 

Sagsbehandling af byggesager
Velkommen til kick-off-møde i Byggesagsteamet 

  
Torsdag den 20. august 2015

 

Program for kick-off'en

8.30 - Velkomst og formål

           Rammen for forløbet – hvor vil vi gerne hen?

           Inspiration til forbedringer

9.30    Pause

9.40    Gennemgang af nuværende arbejdsgang for byggesager

           Hvad fungerer godt – og hvad kan forbedres?

           Næste skridt

10.30  Kick-off mødet slutter

 

Formålet med forløbet

At nedbringe den administrative sagsbehandlingstid på 
byggesagerne inden udgangen af 2015

At fastlægge kvalitetsstandarder for sagsbehandlings-
tiden, som er etableret og implementeret af alle

 

Hvad har vi opnået, når vi er færdige?

□ I har fået viden om projektforløbet og jeres rolle og involvering

□ I har fået inspiration til nye metoder til at skabe forbedringer gennem 
fokus på 'kundeværdi', 'spildtyper' og 'vedvarende flow'

□ I har fået et servicetjek af de nuværende 
arbejdsgangsbeskrivelser 

□ I har fået mulighed for at komme med forslag til særlige 
indsatsområder, hvor der kan opnås effektivisering

□ I har fået tydeliggjort snitfladerne til landzonesagsbehandlingen

□ I har udpeget en arbejdsgruppe på 2-4 personer, som arbejder 
videre med forslagene fra kick-off-mødet.

 

Hvordan er arbejds-”temperaturen” i 
jeres team lige nu?

En lille forundersøgelse...

□ Hvad fungerer godt?

□ Hvad kan forbedres?

□ ”Hvordan går det”?

 

Den travle hverdag...



  

 

 

Fokus og udfordringer

□ Afvikling af bunker

□ Politisk fokus på nedbringelse 
af sagsbehandlingstiderne

□ Evaluering af hvad der 
fungerer/ikke fungerer

□ Nedbringelse af spildtid

□ Bedre integration af snitflader 
til landzonetilladelser m.v.

 

Den brændende platform
 2014           2015

Gribskov

Alle Sager 72 102

Enfamiliehuse 76   82

Erhverv 78 167

Halsnæs

Alle Sager 62   21

Enfamiliehuse 56   26

Erhverv 80   17

Frederikssund

Alle Sager 70   32

Enfamiliehuse 63   29

Erhverv 51   27

 

Hvad har vi nået allerede?

□ Fuld digital sagsbehandling

□ ”Straksafklaring” af nemme sager

□ Lav timepris på byggesagsbehandling

□ Forbedrede del-processer ved landzonetilladelser

 

Metoder til at skabe løbende forbedringer

□ Fastslå, hvad der skaber værdi for ”kunden” 
(hvad kunden er villig til at betale for)

□ Fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter 

□ Skab flow om de arbejdsgange, der skaber værdi

□ Organiser produktionen, så den er baseret på 
'træk' (pull) fra kunden og ikke 'skub' (push) fra 
administrationsafdelingen

□ Stræb efter løbende at fjerne spild

□ Involver medarbejderne i at skabe løbende 
forbedringer

 

Hvem skaber vi egentlig værdi for 
– og med hvad? 

 

Hvordan skaber vi løbende sagsflow?



  

 

 

"Eksempler på de 7 spildtyper i kontormiljøet" (Madsen, Jesper Sten, 2007)

 

Kort pause

 

Udviklingen og fordelingen af sager

 

Sagsbehandlingstider

Seneste tal 
for:

juni juli

Uredigerede 64 99

Redigerede 39 66

 

Snitflader til naturbeskyttelsessager (2014)

Beskyttelseslinier der mundede ud i en byggesag:

 

Af de landzonesager der kom ind i 2014 vurderes de 97 efter en konkret gennemgang at 
have resulteret i en byggesag. 

I alt vurderes det således at 130 (97 +33) af de 462 byggetilladelser der blev givet i 2014, 
havde brug for en forudgående dispensation/tilladelse inden der kunne udstedes 
byggetilladelse. Dette svarer til 28% af alle sagerne, dvs. godt hver fjerde. 

 

Servicetjek af arbejdsgangen

Link: http://adm-qw/Procesportal/Byggesag/DBPprocesmappe/DBPproces1.htm 



  

 

 

Mulige fokusområder

□ Opdatering af arbejdsgange og opfølgninger

□ Mulighed for bedre borgerinformation

□ Straksafklaring og serviceoplevelser (v. ufuldstændige sager)

□ Overblik og organisering af lette og svære sager

□ Standardløsninger – egne vaner vs. fælles fodslag

□ Høringsfrister og besvarelsestid på andet end sagsbehandling

□ Snitflader til Borgerservice/landzonetilladelser

□ Kan-/skal-opgaver – hvor ”dybt” skal vi gå i sagen

□ Best practice fra andre nabokommuner

 

Næste skridt

 

Tak for jeres bidrag – vi ses igen!


