34

råderummet

danske kommuner I no.2 I 2012

»

Alt sendes og
modtages digitalt
– medmindre det er
umuligt eller ulovligt.
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HEDENStED KOMMUNE

Hvad nu HvIs vI Ikke Havde
prIntere eller kopImaskIner?
Og hvad nu hvis vi heller ikke kunne sende eller modtage papirpost? Det er nogle af de spørgsmål, vi har stillet hinanden i Løn og Personale i Hedensted Kommune. Målet er en papirløs afdeling. Foreløbig har vi fjernet 85.000 papirbreve om året

af organisations- og personalechef Jesper Holm,

end vi plejede – og at starte med lønsedler-

platform krævede det et godt forarbejde

Hedensted Kommune

ne. Hidtil havde vi jævnligt opfordret med-

med de decentrale ledere og administrative

arbejderne til selv at melde sig til e-Boks. Nu

medarbejdere, så de ﬁk mest mulig effekti-

Allerede i 2009, hvor denne historie begyn-

tog vi teten og meldte ud, at vi ville tilmelde

vitet ud af de nye muligheder.

der, havde vi i mange år søgt at nedbringe

alle, der ikke søgte og ﬁk en dispensation.

Bortset fra et utilsigtet it-systemskifte

mængden af papir i Løn og Personale. Det

Det gik over al forventning. Med kun 60 dis-

undervejs lykkedes det hurtigt at trimme

forekom som en ulige kamp med dårlige

pensationer nåede vi med ét slag op på en

arbejdsgangene. Det kunne mærkes på

odds. Selv om hver fjerde medarbejder ﬁk

tilslutning på 98,6 procent af alle lønsedler,

den indgående post og den efterfølgende

sine lønsedler i e-Boks, var der stadig store

svarende til cirka 52.000 lønsedler per år.

kopiering og interne distribution. Samtidig

bunker af fysisk post, der skulle håndteres.

Resultatet blev nået med god opbakning

ﬁk vi med det nye system sikkerhed for en

Ansættelsesforløb, feriekort, dagpengeske-

fra medarbejderne. Ikke mindst på grund af

mere professionel og ensartet tilgang til,

maer, lønsedler og intern post bidrog alle til

en god dialog i MED-systemet.

hvordan vi behandler ansøgerne.

ikke at nævne de store mængder fysiske

D i g i ta l e a n s æ t t e l s e s p r o c e ss e r

UmUligt eller Ulovligt?

uddata fra vores it-leverandør.

Næste skridt var at digitalisere hele ansæt-

Det var på dette tidspunkt, at tanken om

I en tid med knappe ressourcer var der

telsesprocessen – dvs. stillingsopslag,

at blive helt papirløse opstod. Med de

masser af arbejdstimer og portoudgifter at

bekræftelse af modtagne ansøgninger, ind-

mængder af papir ind og ud, der altid har

hente, hvis vi kunne reducere papirbunkerne.

kaldelser til samtale og afslagene til dem,

præget kerneopgaverne i Løn og Personale,

Derfor besluttede vi at gøre noget andet,

der ikke ﬁk jobbet. Udover en god it-teknisk

var det umiddelbart en vild idé. Alligevel

at holde gang i printere og postvæsen – for
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AntAL pR. åR

DigitALt mEDium/LEvERAnDøR

Lønsedler (+ 3.000 feriekort)

55.000

e-Boks

Ansættelsesforløb (stillingsopslag, bekræftelser, samtaler, afslag)

14.000

Web-rekrutteringssystem
(peopleXS)

interne skemaer, opgaver mv.

8.000

Opgavestyringssystem (Aventor)

personaleadministration (ansættelsesbrev,
ændret timetal, bekræftelse på opsigelse,
forlængelse af ansættelse mv.)

3.000

Korrespondance
(KmD)

5.000

OpuS (KmD)

Dagpengeskemaer
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85.000

i ALt

formulerede vi princippet om, at ”Alt sendes

ser, svarende til circa 2,4 stillinger. Dermed

blanketter, der automatisk tjekker, at data

og modtages digitalt – medmindre det er

har vi gjort det muligt at løse opgaverne

er korrekte og fyldestgørende. tilsvarende

umuligt eller ulovligt!”. Vi drejede bevisbyr-

med en lavere normering, uden at de tilba-

sker henvendelser fra decentrale ledere og

den 180 grader, så det digitale pludselig blev

geværende medarbejdere har skullet løbe

medarbejdere nu via et digitalt opgavesty-

udgangspunktet. Dermed blev det også le-

hurtigere. Og så er det tilmed de letteste og

ringssystem, som sikrer at der er overblik

galt (og nødvendigt) at stille spørgsmål som

mest rutineprægede opgaver, der er luget

over alle opgaver, deres status og den

for eksempel: Hvordan gør vi det umulige

ud i. Noget, som de ﬂeste medarbejdere

ansvarlige medarbejder.

muligt og det ulovlige lovligt – f.eks. ved at

sætter stor pris på.

Endelig er der hentet en stor besparelse på

tænke kreativt og udfordrende, både med

En anden gevinst er, at mange opgaver nu

portokontoen. Hvis vi sætter prisen på et

hinanden og i forhold til lovgivning?

løses med en bedre og mere sikker kvali-

brev inkl. kuvert til en 10’er, handler det om

Siden har vi systematisk arbejdet med at

tet. For eksempel sker en del af de interne

850.000 kroner hvert eneste år.

fjerne papir – både indgående, cirkule-

indberetninger nu via intelligente, digitale

rende og udgående. Det sker for eksempel

næste skriDt

ved, at vi løbende sætter det papirløse

Vi er nået langt, men er endnu ikke i mål.

tema på dagsordenen på personalemøder
mv., ofte ud fra spørgsmålet om, hvilken papirpost der nu er den, der fylder
allermest både fysisk og i tids- og portoforbrug i afdelingen. Dermed luger vi hele
tiden noget væk. Og som hovedregel har
vi nu kun udgående post fra afdelingen to
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Der er stadig et potentiale at hente i den
resterende fysiske postbunke. Det handler
især om nedenstående:
• Personaleretlige breve – leveres fortsat
på papir til de berørte medarbejdere. Men
det meste kunne foregå digitalt i forhold
til de faglige organisationer, hvilket vi
allerede er godt i gang med.

gange om ugen.

• Børneattester – korrespondancen herom

Da vi for nyligt gjorde status for, hvor
meget papir vi har fjernet de sidste par år,

med Rigspolitiet burde for længst være

nåede vi frem til, at det handler om 85.000

digital, så det søger vi fortsat at overbe-

årlige breve mv. Her tæller lønsedlerne

vise vore statslige kolleger om.
• Feriekort – her ønsker vi os, at kommu-

meget, men der er også stort volumen i

nale medarbejdere selv kan indberette

mange andre forsendelsestyper.

Danske Kommuner sætter i serien ”Råderummet” fokus på kommunernes arbejde

ferien digitalt og få udbetalt feriepenge,

b eD re k va l ite t

med at skabe økonomisk råderum. Hvis du

ligesom privatansatte kan til Feriekonto.

Gennem de seneste år er Løn og Personale

har et bidrag til serien, kan du kontakte Lars

reduceret med cirka 2,7 stillinger, svarende

Eckeroth på lar@kl.dk eller telefon 3370 3414.

• Når vi lykkes med at digitalisere disse
områder, er Løn og Personale blevet en

til cirka 15 procent af normeringen. Ud fra

papirløs afdeling. Så vil vi kunne løse næ-

en optælling er det dog vores bud, at digita-

sten alle opgaver uden hjælp fra printer,

liseringen har givet arbejdsmæssige lettel-

kopimaskine og postbud. <

