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IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF
POLITIK FOR ADMINISTRATION OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE
Projektets formål og hovedtema
Projektet skal implementere og evaluere Politik for administration og service i Randers Kommune med særligt fokus på temaet helhed og
sammenhæng. Derigennem skal projektet udbrede kendskabet til politikkens øvrige temaer og målsætninger. Politikken er en af Randers Kommunes
visionspolitikker og er vedtaget af Byrådet 22. juni 2009. Politikken skal evalueres ultimo 2011.
Der er en tæt sammenhæng mellem helhed og sammenhæng og politikkens øvrige temaer, og derfor vil man bringe indhold fra disse temaer i spil, når
man konkret skal realisere og udvikle helhed og sammenhæng. Fx kan helhed og sammenhæng realiseres gennem bedre kvalitet i mødet med
borgerne, kompetenceudvikling af personalet, nye samarbejdsformer osv. IT-temaet implementeres selvstændigt via Randers Kommunes
digitaliseringsstrategi, hvortil der er knyttet en styregruppe og en handlingsplan.

Projektdesign
Politikken implementeres gennem et samlet projekt under ledelse af en styregruppe via mandat fra direktionen. Hvert direktørområde gennemfører i
2010 og 2011 deres eget delprojekt ud fra selvvalgte mål og indsatsområder inden for temaet helhed og sammenhæng. Direktørerne er ansvarlige for
gennemførelse af projektet samt rapportering til styregruppen. Der lægges op til, at projekterne går på tværs af forvaltningerne. Der vil dog også
kunne arbejdes med at skabe øget helhed og sammenhæng inden for eget forvaltningsområde, fx i forhold til borgere eller brugere eller på tværs af
sektorer. Det foreslås, at direktionen peger på et projekttema som supplement til de projekter, forvaltningerne iværksætter. Som eksempel på et
muligt projektemne kan nævnes: Kultur og Borgerservice og Miljø og Teknik skaber via en fælles uddannelse i ”Cultural Planning” nye rammer for
sammenhængende byudvikling og gennemfører et fælles byudviklingsprojekt.
Delprojekterne styres og gennemføres via et implementerings- og evalueringsdesign som omfatter:
 Definition af helhed og sammenhæng (”Hvad betyder det for os?”)
 Temperaturmåling / status
 Målsætninger og indsatsplan
 Tidsplan
 Evalueringskriterier
Styregruppen godkender delprojektbeskrivelserne.
Direktørområderne udpeger hver en ”forandringsagent”, og disse indgår som særlige samarbejdspartnere til projektledelsen. Forandringsagenterne
medvirker til projektformulering, koordinering og opsamling, og bistår desuden med at skabe fremdrift i projekterne. I den indledende fase af projektet
samles projektledelsen og forandringsagenterne til en kvalificering og konkretisering af projekt og delprojekter.

Projektet tilrettelægges i en vekslende form mellem fri og styret udvikling. Projektet indledes som fri udvikling, hvor hvert direktørområde udvælger,
undersøger og udformer problemstillinger inden for temaet helhed og sammenhæng. Siden går projektet ind i en styret fase med effektvurdering og
rapportering, hvorefter de udviklede værktøjer gives fri til organisationen.
De fri elementer understøtter:
 ejerskab
 energi til forandring
 fokusering
 kobling til eksisterende praksis
De styrede elementer understøtter:
 forankring af politik og projekt hos direktion og politisk niveau
 resultatkrav
 rapportering
 formidling

Projektets platform
Projektet bygger på Vision 2016 samt Randers Kommunes ledelsesgrundlag og personalepolitik.
Projektet bygger således på tillid til de faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer og ressourcer i Randers Kommunes samlede organisation
og er funderet på lokal beslutningskraft og lokal vurdering af udviklingsbehov. Projektet har som ambition at udfordre og synliggøre mangfoldigheden
af ressourcer og ad den vej realisere målsætningen om helhed og sammenhæng.
Det er hensigten at projektet gennemføres med en høj grad af medarbejder-, bruger- og borgerinvolvering.
Ressourcebank
Med etableringen af en ressourcebank sigtes der på at understøtte delprojekterne. Ressourcebankens mål er at tilføre kompetencer, løsninger, sparring
og energi til delprojekterne. I ressourcebanken indgår blandt andet stabene, som dermed i projektet arbejder ud fra deres eksisterende målsætning
om at bidrage til helhed og sammenhæng i den kommunale organisation.
Det foreslås yderligere, at der til ressourcebanken søges 15-20 medarbejdere i organisationen, der med et afgrænset tidsforbrug kan bistå projektet
og delprojekterne med sparring og rådgivning fx vedrørende procesdesign, forløb, samarbejdsmodeller, evalueringsmetode, borgerinvolvering mv. Der
er mange medarbejdere i Randers Kommune, der besidder særlige kompetencer på disse områder, idet mange har gennemført coaching- og
konsulentuddannelser, evalueringskurser m.v. De medarbejdere, der ønsker at indgå i denne ”taskforce” vurderer selv og i samarbejde med deres
leder, hvor mange timer, de kan stå til rådighed for projektet i 2010 og 2011. Det kan fx være 30 timer om året. Taskforcen indgår som væsentligt
bidrag til projektets såkaldte ressourcebank.
Det foreslås, at man forsøger at hente 3-partsmidler til kompetenceudvikling, der indgår som en integreret del af nyudviklingen i projektet og
delprojekterne.
Ressourcebankens indsats og resultater vil indgå i den samlede projektevaluering.

HOVEDTEMA FOR IMPLEMENTERING:
HELHED OG SAMMENHÆNG

VORES ANSVAR RÆKKER UD OVER VORES FAGOMRÅDE

MAN HAR ANSVARET FOR OPGAVEN TIL DEN ER LØST

VI SÆTTER OS I BORGERENS STED
2010
Beslutte

Undersøge

2011
Udvælge

Kvalificere

Afprøve

Måle effekt

Evaluere og beslutte

Implementere og udbrede

Direktionen vedtager
implementering- og
evalueringsoplæg.

De 5 direktørområder:
Implementerings- og
evalueringsdesign:

Styregruppen godkender.

Effektmålinger.

Direktionsbeslutning.

Indsatser igangsættes.

Resultatoverblik.

Udbredelse af værktøjer.

Der nedsættes styregruppe og etableres
ressourcebank.

Hvad betyder helhed
og sammenhæng for os
og for vores brugere?

Sparring, bistand til
indsatser fra
ressourcebank.

Rapport fra alle
direktørområder.

Dialog i lederforum
om projekttemaer.

Temperaturmåling på
helhed og sammenhæng.

Midtvejsstatus til
direktion.

Udpegning af ”forandringsagenter” fra
hvert direktørområde.
Samles med projektledelsen til kvalificering.
af projektet.

Hvilke mål sætter vi for
implementering af helhed
og sammenhæng?

Formidling.

Hvilke indsatser skal
gennemføres?

Formidling, herunder
projekt-website.

Hvordan kan vi måle
at det lykkes?

Politikken trykkes
og distribueres
til alle inst./afdelinger

Bistand fra ressourcebank.

Formidling.

Design sendes til
styregruppen.
Formidling.

Samlet dokument eller
platform, der opsamler
”Helhed og sammenhæng
i Randers Kommune”.
Integreres med overordnede politikker til brug
for hjemmeside, publikationer,
ledelses- og personalekonferencer mv.
Formidling.

AKTØRER og samspil

Direktion
Implementeringsspor
Børn og skole
Sundhed og Ældre

Mandat
Beslutninger

Social og arbejdsmarked

Oplæg
Rapportering

Vurderer
Beslutter
Styregruppe
KC (formand)
RBM, BA
LBC (sekr.)

Rapporterer

Kultur og Borgerservice

Rekvirerer

Bestiller

Udfører

Bistår
Ressourcebank
 Task force
 Personale
 Kommunikation
 IT
 KB-sekretariat
 Sekretariatschefgrp.
 Evt. kompetencemidler

Miljø og Teknik

Ledig option (direktion)

