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Teknik & Miljøs vision siger: ”Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for 
helheden”. Det skal borgerens og virksomhedens møde med Teknik & Miljø være et 
billede på, og borgere og virksomheder skal opleve, at værdiskabelsen for dem er det 
centrale omdrejningspunkt for os alle i Teknik & Miljø.

Det skal være naturligt for os at inddrage borgere og virksomheder som aktive partnere  
i opgaveløsningen. Eksempelvis i samskabende processer, hvor det giver mening og 
værdi. Derfor fortsætter vi vores arbejde med udmøntningen og udviklingen af vores 
kerneopgave og kerneydelser. Når vi alle er klare på, hvorfor vi er her, og hvem vi er her 
for, så kan vi prioritere og samarbejde på tværs med fokus på effekten for borgere og 
virksomheder.

Det gode samarbejde på tværs kommer ikke af sig selv. Vi skal være dygtige til at for-
ventningsafstemme med hinanden, udfordre hinanden og ikke mindst kunne tage imod 
og give den velmente feedback. Et godt tværgående samarbejde baseret på gode relati-
oner betyder også en bedre trivsel.

Ledelseskommissionen kom sidste år med deres anbefalinger til, hvad god ledelse er.  
Her er der fokus på at sætte borgerne først og være mere tydelige i ledelsen af faglig- 
heden. I Teknik & Miljø skal hver leders organisation vide, hvor den skal hen, hvorfor  
lederen har overblik, synliggør mål, prioriterer og ikke mindst skaber mening.  
Lederen i Teknik og Miljø er effektiv og sikrer udmøntning af den politisk udstukne kurs 
og prioritering og sikrer løsninger på tværs af organisationen.

For at understøtte ovenstående ambitioner har vi vores fire værdier: ”Service - Faglighed 
 - Respekt - Trivsel”. Dem tror jeg på, at vi kommer meget langt med, når de ses og 
mærkes hver dag og er vores hjørnesten. Værdierne skal der tales om og arbejdes med. 
Værdierne gennemsyrer alle de ting, vi beskæftiger os med.

Alt imens Teknik & Miljøs ”Strategi 2019” er blevet til, har Esbjerg Kommune – såvel 
administrativt som politisk niveau – arbejdet med den ny ”Vision 2025”. Visionen er i 
skrivende stund ikke helt færdig, men jeg er ikke tvivl om, at vores ”Strategi” også i år 
er i fuld balance med Esbjerg kommunes overordnede udvikling og retning, og at alle i 
Teknik & Miljø vil gøre deres bedste for kommunens fortsatte udvikling.

God arbejdslyst.

Erik Jespersen 
Direktør
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KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI´ERE) - STRATEGISKE MÅL

TEKNIK & MILJØS VISION 2020 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI´ERE)

Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden.

Det gør vi ved at:

Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem

•  Effektiv drift og udvikling 

•  Økonomisk overblik og – ansvarlighed 

•  Tværgående samarbejde

•  At sætte Esbjerg på landkortet  

Servicere med respekt for helheden gennem

• Værdiskabende inddragelser af borgere og virksomheder 
• Kvalitet og ansvarlige løsninger 
• Professionalisme og hurtighed 
• Tilgængelighed og digitale arbejdsgange 
• Innovation og løbende forbedringer 

Have en inspirerende arbejdsplads gennem

• Tværfaglige og udviklende fællesskaber 
• Faglig og personlig udvikling 
• Anerkendelse, dialog og medindflydelse i dagligdagen 
• Synlig og værdibaseret ledelse

 

FOKUSOMRÅDER

I Teknik & Miljø har vi besluttet 3 fokusområder; 

• Effektivitet 

• Innovation

• Attraktiv arbejdsplads. 

Chefgruppen har besluttet syv fælles KPI´ere:, der er foldet ud i afdelingerne som 
afdelingsspecifikke KPI´ere:

DE SYV KPI´ERE ER;

• Fastlagte servicemål skal overholdes (dvs. 100 %)

• Overholdelse af målsætning for sagsbehandlingstid ≥ 90 %

• Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat

• Antal arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

• Brugertilfredshed ≥ 4

• Trivselsmålinger ≥ 4

• Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)
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1 . Værdiskabelse for borgere og virksomheder 

Værdiskabelsen for borgere og virksomheder er det centrale omdrejningspunkt for alle i 
Teknik & Miljø. Borgeren og Virksomhedens møde med Teknik & Miljø skal være et bille-
de på det.

Borgerens og Virksomhedens perspektiv er til stede i det sammenhængene forløb på 
tværs af afdelinger. I Teknik & Miljø skal det være naturligt at inddrage borgere og virk-
somheder i samskabende processer, og dermed som aktive partnere i opgaveløsningen.

Det betyder, at vores kerneopgaver skal være veldefinerede og omsat til underliggende 
kerneydelser og delleverancer. Alle er klare på, hvorfor vi er her, og hvem vi er her for. På 
den måde kan vi prioritere, samarbejde og levere med fokus på effekten for borgere og 
virksomheder. 

2 . Samarbejde på tværs

Et godt samarbejde på tværs foregår ved, at vi alle bidrager med forståelse og respekt 
for den organisation, man er en del af, og hvorfor vi er her. Vi forventningsafstemmer 
overfor hinanden og er opmærksomme på, hvad det er, som vores samarbejdspartnere/
kolleger/modtagere ønsker – internt som eksternt.

Vi forbedrer løbende processerne og kompetenceudvikler os selv, så samarbejdet funge-
rer optimalt.

Et godt tværgående samarbejde baseret på gode relationer betyder også en bedre triv-
sel, og at det er sjovere at gå på arbejde.

STRATEGISKE INDSATSER

3 . Værdibaseret og synlig ledelse

Ledelse finder sted overalt og på alle niveauer. Mange medarbejdere leder også i visse 
situationer, og derfor tør alle ledere uddelegere ansvar og kompetence med udgangs-
punkt i vores fire værdier: ”Service – Faglighed – Respekt – Trivsel”.

Lederen har overblik, synliggøre mål, prioriterer og ikke mindst skaber mening. Lederen 
er effektiv og sikrer udmøntning af den politisk udstukne kurs og prioritering, og sikrer 
løsninger på tværs af organisationen. 

Synlighed udadtil og indtil er vigtigt for lederen. Indadtil for medarbejdere gennem 
nærvær og tilstedeværelse. Udadtil for borgere og interessenter ved at være opsøgende 
og tilgængelig. Samarbejdet på tværs understøttes af lederen, som går forrest og viser 
vejen. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI´ERE) - STRATEGISKE MÅL
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Det er væsentligt, at Sekretariatet lykkes og skaber effekt sammen med organisationen 
og omgivelserne, og at det betyder, at vi hvert år kan se tilbage og være stolte over ind-
satsen. Det både motiverer den enkelte medarbejder og udvikler hele Sekretariat.

I Sekretariatet har vi defineret vores kerneopgave som:

Sekretariatet tager ansvar for Esbjerg kommunes udvikling ved at leve-
re værdiskabende service og viden til kolleger, politikere og borgere.

På de næste sider kan du læse hvilke indsatsområder Sekretariatet har besluttet skal 
sætte retningen for 2019. Indsatsområderne understøtter ambitionerne for Teknik og 
Miljø, og dermed også hele Esbjerg kommunens ambitioner beskrevet i Vision 2020 og 
Vækststrategien, og ikke mindst et fortsat fokus på god trivsel.

Retning, Inddragelse og Kommunikation er nøgleord når indsatserne skal blive til virke-
lighed. Det skal vi huske hinanden på og holde fast i.

God Arbejdslyst!

INDLEDNING SEKRETARIAT
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KPI’ERE (TEKNIK & MILJØ)

Fastlagte servicemål skal overholdes (100 %)

Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)

KPI’ERE (SEKRETARIAT)

Sygefravær ultimo 2019

Sygefravær < 4,5 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0

Brugertilfredshed

Brugertilfredshed ≥ 4,5 - generel

Trivselsmålinger

Trivselsmålinger ≥ 4,1

Ledelse: Spørgsmål 6 i løbende trivselsmåling:  
”Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra min nærmeste leder” ≥ 4

Besvarelsesprocent, telefoni ≥ 90 %
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SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.1  Styr på Kerneopgaven

Sekretariatet tager ansvar for Esbjerg kommunes udvikling ved at 
levere værdiskabende service og viden til kolleger, politikere og 
borgere/virksomheder, dvs. sekretariatets samarbejdspartnere.  
Dét er omdrejningspunktet for alle i Sekretariatet, og alles møde 
med Sekretariatet skal være et billede på det.

Samarbejdspartnernes perspektiv er til stede i det sammenhæn-
gene forløb på tværs af opgaveløsningen, og i Sekretariatet er 
det naturligt at inddrage samarbejdspartnerne i samskabende 
processer, og dermed som aktive partnere i opgaveløsningen. Alle 
er klar på, hvorfor vi er her, og hvem vi er her for. På den måde 
kan vi prioritere, samarbejde og levere med fokus på effekten for 
samarbejdspartnerne.

Det betyder, at Sekretariatet i 2019 arbejder videre med kerne- 
opgaven og oversættelsen af den til underliggende kerneydelser 
og delleverancer, og i den sammenhæng styrkelse af feedback-  
og læringskulturen ved, at viden og erfaring trækkes frem og 
anvendes fremadrettet. Det handler om at arbejde med det rigtige 
og bruge tiden rigtigt i et godt samarbejde med Sekretariatets 
samarbejdspartnere.

I 2019:

1. Færdiggøres komplet oversigt over sammenhængen mellem  
 Kerneopgaven, kerneydelserne og delleverancerne i  
 Sekretariatet ift. aftalt struktur.

2. I sammenhæng med pkt. 1 identificeres mønstre af de udfor- 
 dringer sekretariatets samarbejdspartnere typisk er kommet  
 med i 2018 med henblik på udviklingen af gode inddragende  
 samarbejder og innovationen i opgaveløsningen.
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CSP, HF,  
CHNRR for  
hvert team

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.2 Synlig og Værdibaseret Ledelse  

Ledelse finder sted overalt og på alle niveauer. Mange medarbej-
dere leder også i visse situationer, og derfor tør alle Sekretariatets 
ledere uddelegere ansvar og kompetence med udgangspunkt i 
vores fire værdier: ”Service – Faglighed – Respekt – Trivsel”.

Sekretariatets ledere har overblikket, synliggøre mål, prioritere og 
skaber mening. Lederne er effektive og sikrer udmøntning af den 
politisk udstukne kurs og prioritering, og sikrer løsninger på tværs 
af organisationen.

Synlighed udadtil og indadtil er vigtigt for sekretariatets ledere. 
Indadtil for medarbejdere gennem nærvær og tilstedeværelse. 
Udadtil for samarbejdspartnerne ved at være opsøgende og til-
gængelig. Samarbejdet på tværs understøttes af lederen, som går 
forrest og viser vejen.

I 2019:

1. De udarbejdede udviklingsplaner for hver af Sekretariatets  
 ledere implementeres.

2. Når der foreligger nyt ledelsesgrundlag for Esbjerg Kommune  
 udarbejder hver leder i Sekretariatet sit eget ledelseskodeks som  
 præsenteres på kontor-/afdelingsmøde.

3. Hver leder besøger 2 andre organisationer og indhenter/deler  
 viden om godt tværgående samarbejde.
KPI: 4 eller derover i spørgsmål 6: ”Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra min 
nærmeste leder”.
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Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.3  Økonomistyring

Kommunens ”Økonomistyringstrappe” udgør fundamentet for en 
strategisk, effektiv og praktisk anvendelig økonomistyring.

Sekretariat vil med Økonomistyringstrappen – og fokus på kerne- 
opgaven, kerneydelser og delleverancerne – optimere økonomi-
styringen i Sekretariatet, og Teknik & Miljø som helhed. Aldrig 
flere, men færre og smartere værktøjer.

I 2019:

1. Færdiggøres komplet oversigt over Økonomistyringens del- 
 leverancer med tilhørende understruktur

2. Udarbejdes årsplan for samarbejdet mellem Sekretariatet og 
 afdelingerne i Teknik & Miljø.

3. Samspillet mellem afdelingschefen og Sekretariatet beskrives,  
 herunder de væsentligste opgaver for året i forhold til del- 
 leverancerne.

 

 
 
 

2. kvartal 
2019

3. kvartal 
2019

3. kvartal 
2019

CSP/HF MEA3,  
MORPE, 
TINJE

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.4  Information til og kommunikation med borgere 
og samarbejdspartnere  

Sekretariatet kommunikerer og sender hver dag ud til mange 
forskellige samarbejdspartnere, hvilket understøtter Sekretariatets 
kerneopgave. Ofte er vi indgangen og afsenderen for kommuni-
kation, der har snitflader til store dele af Teknik & Miljø og Esbjerg 
Kommune som helhed. Det gør også, at vi løbende skal sikre at 
den kommunikation og information, vi bruger, er forståelig og 
giver værdi for den enkelte modtager og afsender. Samtidigt har vi 
fået og får løbende nye opgaver, som kræver et tydeligt og mål-
rettet fokus på vores kommunikation og hvordan og med hvilke 
kanaler, vi informerer.

Derfor tager vi nu skridtet videre ift. Strategi 2018, hvor vi foku-
serede på borgerhenvendelser og kommunikation og retter fokus 
på måden vi kommunikerer og informere på – både i mødet med 
borgerne og virksomhederne og til vores kollegaer. Det handler 
om, at de platforme vi kommunikerer på, er de rigtige, at vi bruger 
det rigtige sprog, og vi kender hinandens kompetencer, så vi altid 
ved, hvor vi eller andre kan få hjælp.

I 2019 vil vi have særligt fokus på den information og kommunika-
tion vi har ift.: Grundejerforeninger, Kirkegårde, Støttet byggeri, 
Kolonihaver, Byggeservice og Køb og Salg. For hvert af områderne:

1. Der udarbejdes ny skabeloner med særlig opmærksomhed på 
 tydelig på borgernes rettigheder (eks. klagemuligheder og  
 GDPR) og hvor de kan få hjælp, tydelighed på sproget og  
 måden der kommunikeres/skrives på

2. Der udarbejdes tjeklister som bruges i medarbejdernes dialog 
med samarbejdspartneren for at sikre forventningsafstemningen.

3. Det undersøges hvilke brugerundersøgelser som vil kunne  
 understøtte pkt. 1 og 2 for at tydeliggøre at vi lykkes
KPI: Brugerundersøgelser >4,5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oktober 
2019 
 

Oktober 
2019

Oktober 
2019

 
CHNRR/HF/
CSP

 
Medarbej-
dere fra 
områderne

SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET
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Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.5  Byggemodning 

Byggemodning er kendetegnet ved at have mange snitflader og 
kræver mange kompetencer på tværs af Sekretariatet og Teknik & 
Miljø. Salg af kommunale byggegrunde har endvidere en direkte 
sammenhæng til kommunens vækststrategi, og der er et stort 
fokus fra politikere og lokalråd.

For at sikre at byggemodningen også fremover fungere opti-
malt, og der er sammenhæng fra den første planlægning, til nye 
borgere flytter ind i deres drømmehus. Når Esbjerg Kommune 
overdrager udstykningen til grundejerforeningen, ønsker vi at se 
på snitflader, overleveringer etc. i hele byggemodningsprocessen. 
Vi vil identificere, hvor styrkerne ligger, hvor der er potentielle 
sårbarheder, hvornår de kritiske faser omkring leverancernes af-
hængighed ligger etc.

I 2019:

1. Gennemføres en arbejdsgangsanalyse (LEAN) på hele bygge- 
 modningsprocessen, hvor samarbejdspartnere fra Teknik og  
 Miljø inviteres til at bidrage (PLAN, Byggeri, Miljø, Drift &  
 Anlæg). Formålet er at skabe et indblik som efterfølgende kan  
 bruges til at sikre og optimere processen omkring byggemod- 
 ningen fra A-Å. Herunder sikrer mest mulig deling af viden.

Novem-
ber 2019

CHNRR/HF Medarbej-
dere fra 
områderne

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.6  Task Force og Lodsordning

Esbjerg Kommunes Task Force er rygraden i vores erhvervsservice 
og et vigtigt værktøj for at realiserer vækststrategien 2020.  
Sekretariatet er altid tovholder på en Task Force og sikrer den nød-
vendige koordinering og bemanding ift. virksomhedens behov og 
ønsker, når de skal etablere/flytte/udvide. Taskforcen er et vigtigt 
element i at styrke og synliggøre virksomhedsindsatsen i Esbjerg 
Kommune.

Sideløbende med Task Force har vi i Esbjerg Kommune et stort 
fokus på at tilbyde erhvervslivet gode rammevilkår. Det gøres både 
gennem planlægningsarbejdet og gennem en service- og løs-
ningsorienteret myndighedsbehandling.

Task Forcen aktiveres primært når større virksomheder ønsker at 
etablere sig i Esbjerg Kommune, og Lodsordningen bruges til at 
sikre en smidig og optimal sagsgang for mindre og mellemstore 
virksomheder, der eksempelvis har behov for at udvide de fysiske 
rammer. Denne type sager involverer ofte flere myndighedsom-
råder i kommunen og en forudsætning for en smidig og optimal 
sagsbehandling er, at de forskellige myndighedsområder agerer 
parallelt, hvor det er muligt.

I 2019:

1. Den nuværende Task Force ordning evalueres. Der skal ses på  
 synlighed og kendskab til Task Force og Lodsordning og på,  
 hvordan vi kan optimere og effektivisere igennem værktøjer,  
 standarder m.m. Det sker ved at udpege og evaluerer to Task  
 force og to Lodsordning fra de sidste to år. En del af evaluerin- 
 gen er at gennemføre interview med en relevant ressource- 
 person fra virksomheden, gennemgang af sagen og herefter  
 gennemføre en arbejdsgangsbeskrivelse fra start til slut.  
 Dvs. hvor i processen/kommunikationen fungerede Task Force/ 
 Lodsordning bedst, hvad kan optimeres, og hvor kan der med  
 fordel udvikles nye værktøjer/ændres på nuværende værktøjer?

2. Udbygge den kommende hjemmeside for salg af erhvervs- 
 grunde med information om de to ordninger og gode for- 
 tællinger fra virksomheder, som har benyttet dem.

3. kvar-
tal 2019

CHNRR  
 

SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET SEKRETARIAT  EFFEKTIVITET
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SEKRETARIAT  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

A.1  Sekretariatet – den attraktive arbejdsplads med  
  høj social kapital/arbejdsglæde

At vi trives på vores arbejdsplads og med vores arbejde, fagligt 
og kollegialt er afgørende for, at vi kan levere gode resultater. 
De løbende trivselsmålinger er et godt redskab i udviklingen 
af den gode arbejdsplads og drøftes på alle kontormøder med 
fokus på, ”Hvad gør vi godt – og hvordan er dét med til at skabe 
arbejdsglæde?” og ”Hvad vil vi gerne gøre mere af – og hvordan 
er netop dét, med til at skabe arbejdsglæde?”. Afdelingsmøder-
ne og møderne i Lokal-MED skal være præget af Sekretariatets 
leveregler og være kulturskabende-/bevarende.

I Sekretariat er der fælles opmærksomhed på udviklingen i fra-
vær, nærvær og langtidsfriskhed og på hvilke initiativer, som kan 
igangsættes og ”redskaber”, vi har til rådighed. Det er legalt at 
være syg og fraværende. Alle i Sekretariatet bidrager til et åbent 
og trygt rum.

I 2019:

1. Der afholdes temadag i Lokal-MED med fokus på udviklingen  
 af Sekretariatets MED og Sekretariatets arbejdsmiljø og sociale  
 kapital. Heraf vil udspringe yderligere indsatser i 2019.

2. På alle afdelingsmøder præsenterer medarbejderne egne  
 opgaver, ligesom andre afdelinger inviteres ind.
KPI: Gennemsnit på > 4,1 i de løbende trivselsmålinger, sygefravær: <4,5 dage,  
langtidsfriskhed på 75 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.kvartal 
2019 

Løbende

 

LOKALMED
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Esbjerg Airport er i dag en effektiv virksomhed, hvor der arbejdes på at skabe balance 
imellem indtægter og udgifter.

Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg 
Airport sikre sig at de tjenesteydelser man tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at 
kunderne efterspørge disse.

Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Airport er kendt indenfor offshore og rute-
trafik branchen nationalt såvel som internationalt.

Esbjerg Airport er den del af Energi Metropol Esbjerg.

I Esbjerg Lufthavn har vi defineret vores kerneopgave som:

At rejse igennem Esbjerg Airport, skal opleves som nemt, hurtigt og 
professionelt.

INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN
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KPI’ERE (TEKNIK & MILJØ)

Fastlagte servicemål skal overholdes (100 %)

Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)

KPI’ERE (ESBJERG LUFTHAVN)

Sygefravær ultimo 2019

Sygefravær < 4,5 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat) ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0

Indberetning af nærvedulykker ≥ 20 årligt

Antal passagerer

Antal passagerer ≥ 78.000 i 2019

Besvarelsesprocent, telefoni

Besvarelsesprocent, telefoni ≥ 90 %

Trivselsmålinger

Trivselsmålinger, svarprocent ≥ 75 %
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ESBJERG LUFTHAVN  EFFEKTIVITET    ESBJERG LUFTHAVN  INNOVATION

ESBJERG LUFTHAVN  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

A.1 Fortsat fokus på trivsel og medinddragelse  
  herunder

  • Fortsat fokus på den gode dialog i MED-udvalget ift.  
   bedst mulig udnyttelse af udvalgets rolle, herunder bl.a.  
   bringe udvalget mere i spil

  • Dynamiske punkter på MED-udvalgsmøderne, herunder  
   bl.a. resultater af trivselsmålinger og verserende/ 
   presserende emner

Løbende Ledelsen Alle med- 
arbejdere

A.2 Evaluering af sundhedsprojektets effekt med  
  henblik på evt. videreførelse

September 
2019

Styregrup-
pen

Alle med-
arbejdere 
og ledere 
(frivilligt)

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.1 Samarbejde på tværs

Fokus på øget samarbejde mellem grupperne internt 

Driftsmøderne skal ligeledes sikre, at emner der har indflydelse 
på samarbejde og forståelse drøftes.

Tilbyde jobrotation til alle medarbejdere mellem afdelingerne. 
Når/hvis muligt opfordres hertil.

Fokus på social kapital;

• Retfærdighed

• Samarbejdsevne

• Tillid

via arbejdet med arbejdshjulet.

Løbende CLNI/
HENSN

Koordina-
torer

Sektions- 
leder

HENSN

Arbejdsmiljø- 
gruppen/TR

Alle med- 
arbejdere

Alle med- 
arbejdere

Alle medar-
bejdere

E.2 Implementere kerneopgaven og kerneydelser  
  i afdelingen

Kerneopgaven/kerneydelser tænkes ind ifm. udvikling af  
Esbjerg Lufthavn, samarbejde, procedurer mv. 

Der skal sættes et særligt fokus på vores kunder. Kunder skal 
her forstås bredt, som operatør, selskaber og passagerer.

 

Løbende

 
 
1. halvår

 

JON12/
HENSN/
CLNI

Ledelsen

 

Alle med- 
arbejdere

 
Alle med- 
arbejdere

E.3 Udøve synlig ledelse

Blandt andet gennem morgenmøder, hvor medarbejderne 
informeres om status på økonomi, passagertal og tiltag for 
kommende måned.

Løbende JON12 JON12/
HENSN/CLNI

E.4 Safety management træning af alle  
  medarbejdere

Opstart 
januar 
2019

TILOS JON12/CLNI/
HENSN

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.1 Implementering af strategi for Esbjerg Lufthavn

  • Synlighed

  • Øget trafik

  • Øget indtjening

Opstart 
2019

Afsluttet 
2022

JON12 JON12/
HENSN/
CLNI
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Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens bor-
gere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen 
og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de 
historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet.

Derfor har vi også en vigtig rolle for at byrådets Vision 2020 og Vækststrategien kan 
opfyldes, vi skal understøtte væksten og udviklingen i respekt for helhederne i vores 
samfund.

Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men 
også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af frem-
tidens Esbjerg.

Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der 
målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Den åben dialog med 
vores mange samarbejdspartnere er derfor i centrum. Det skylder vi både vore kunder, 
os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produk-
tivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår uden det går ud over vores gode 
arbejdsmiljø. Når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går 
over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer.

I Plan har vi defineret vores kerneopgave som:

Bygge og Bo – Leve og Gro

Vi hjælper dig

I de følgende sider har vi prioriteret de indsatser, der skal arbejdes med de kommende 
år for at understøtte den positive udvikling, vi oplever – med dig som en fortsat positiv 
medspiller.

INDLEDNING PLAN
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KPI’ERE (PLAN)

Sagsbehandlingstider  
Sagsbehandlingstid (fra fuldt oplyst materiale) ≥ 90 % overholdelse af målsætning

• Lokalplaner ≤ 9 måneder 
• Facadetilladelser ≤ 40 dage 
• Simple konstruktioner ≤ 40 dage 
• Enfamiliehuse ≤ 40 dage 
• Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af  
 begrænset kompleksitet ≤ 50 dage 
• Etagebyggeri, erhverv ≤ 55 dage 
• Etagebyggeri , boliger ≤ 60 dage 
• Øvrigt erhverv ≤ 60 dage

Sygefravær ultimo 2019  
Sygefravær ≤ 6 dage pr. helårsansat ultimo 2019  
Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat) ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Trivselsmåling: Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra min nærmeste leder ≥ 4

Besvarelsesprocent, telefoni ≥ 90 % 

KPI’ERE (TEKNIK & MILJØ)

Fastlagte servicemål skal overholdes (100 %)

Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)
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PLAN  EFFEKTIVITET 

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.1  Kerneopgaven

Arbejde videre med kerneopgaven mht. at identificere 
kerneydelser;

• Puljet delleverancer ift. kerneydelser

• Delleverancer forelægges LokalMED

 

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

Herefter løbende 
proces/fokus

PEBA MOHOU/
OBA/OE

E.2  Indarbejdelse af procedurer i  
  kvalitetsstyringssystem (D4):

  • Metode for kulturmiljøudpegning (PAK) 

  • Tæt-lav 

  • Kommuneplanprocessen

  • Forscreening ved sagsoprettelse

  • Sektorplanproces 

  • Lokalplanproces

Kvalitetssikring af eksisterende D4 procedurer - tilrette 
procedurer i D4 og standardtekster

 

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

2. kvartal 2019

 

MOHOU

OE

OBA/MOHOU

OE

MOHOU/OBA

MOHOU

 

OBA

CHNRR

E.3  Opdatere esbjergkommune.dk 2. kvartal 2019 OBA/OE/ 
MOHOU

E.4  Indarbejdelse af byggesager i LIS, undersøgelse af 
mulighed for automatisk overførsel af data

  • Sagsbehandlingstider

  •  Indkomne sager

  • Ikke behandlede sager

  • Tilrettelse af kategorier

4. kvartal 2019 OE LOBK/
ELH13

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.5  Digitalisering af kommune- og lokalplaner

Digitalisering af lokalplaner

Tilpasning af kommuneplanen til nyt statsligt plansystem

Deltagelse i erhvervsstyrelsens arbejde med kommende 
plansystem

1.kvartal 2019

4. kvartal 2019

2. kvartal 2020

MOHOU

OBA

OBA

E.6  Statusmøder med Kommune- og Byplan,  
  og Byggeri med Planchefen

Løbende PEBA

E.7  Fokus på tværgående samarbejde med  
  fagkontorerne.  
  ”Vi kommer dig i møde” – Plan tager på  
  besøg i de andre afdelinger og i  
  virksomheder ifm. større sager

Løbende MOHOU

E.8  Plan vil være konsulent for sektor- 
  planlægningen

Løbende OBA/ 
MOHOU/OE

E.9  Gennemføre tavlemøder - opfølgning  
  på produktion

  • Kommuneplan og Klima (hver 14. dag)

  • Byplan (hver 14. dag) 

  • Byggeri (hver 14. dag)

Løbende  

OBA

MOHOU

OE

E.10 Fokus på kommunikation

  Kompetenceudvikling indenfor dialogbaseret  
  sagsbehandling med fokus på værdiskabelse for  
  borgere og virksomheder 

  Kompetenceudvikling indenfor konflikthåndtering  
  og mental robusthed

Løbende PEBA OE/ 
MOHOU/
OBA

E.11 Forsøg med implementering af  
  talegengivelse. Målet er en større  
  udbredelse af talegengivelse

2. kvartal 2019 PEBA LOBK/OE/ 
OBA/ 
MOHOU



TEKNIK & MILJØ     STRATEGI 2019 17

PLAN  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

A.1  Kvartal vis opfølgning/dialog i kontorerne  
  vedr. resultater fra trivselsmålinger. Fokus på feedback  
  fra nærmeste leder

Løbende PEBA OBA,  
MOHOU, OE

A.2  Kompetenceudvikling for medarbejdere med  
  særligt fokus på lods/task forceordning  
  (udspringer af kompetenceprojektet)

2. kvartal 
2019

PEBA OE

A.3  Styrkelse af det tværgående samarbejde via:

 • ”Vi kommer dig i møde”

 •  Fælles uddannelse/arrangementer på medarbejder- 
  niveau (Plan, Miljø, Drift & Anlæg og Sekretariat)

 • Gennemførsel af fællesarrangement der har fokus på  
  samarbejde, nærvær, langtidsfriske og motion

Løbende

Løbende 

3. kvartal 
2019

PEBA

PEBA 

PEBA

MOAND 
CHFNS/JES3

MED  
udvalget

A.4  Planlægning og gennemførelse af faglige/ 
  sociale arrangementer for Plan

 •  1 fælles social årligt

 •  1 fælles faglig årligt

Løbende PEBA MED  
udvalget

A.5  Opfølgning på lederevaluering 1. kvartal 
2019

PEBA OE/MOHOU/ 
OBA

A.6  Afholdelse af temaoplæg for andre  
  forvaltninger

Løbende PEBA OE/MOHOU/ 
OBA

A.7  Integrere motion i hverdagen på  
  arbejdspladsen

Løbende PEBA OE/MOHOU/ 
OBA

PLAN  INNOVATION  

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.1  Høringssvar automatiseres ifm.  
  planprocesser

2. kvartal 2019 MOHOU OBA/IT & 
Digitalisering

I.2  Undersøge muligheden for at bruge  
  IT-platforme til borgerinddragelse

  Træffe beslutning om IT-platforme til borger- 
  inddragelse

2. kvartal 2019 

4. kvartal 2019

MOHOU 

MOHOU

OBA/IT & 

Digitalisering

Nord
2000

TRÆSKIBSHAVN

KLUBHUSE
LYSTBÅDEHAVN
300 pladser Tribune

Multiareal

Udsigtsplads

Kanalplads

Havneplads

2,5 m dybde

4,5 m dybde

Bådebro - ekstra pladser
Bådebro - ekstra pladser

STRAND

kote +5
kote +2,5

kote +2,5

Vandsport

Solnedgangstrappe

Vandsport

Vandsport

Vandsport

Kajak-
ponton

FORHAVN

LYSTFISKER-
MOLE

Rampe

Nyt fyr

Lods

Tank

Redningsvej
Cykel- og gangsti

Cykel- og gangsti

Cykel- og gangsti

Cykel- og gangsti
Udsigtspunkt

Grussti

ESBJERG KUNSTMUSEUM

MENNESKET VED HAVET

Skulptur

P

P

P

P

P

P

P

P

Café

Udsigt

Gæstekaj

Gæstekaj

Stormport
Badehuse

Dige

Marehalm
Strandeng

Dige

Bro

Bro

Eng

Eng Fårefold

SIKKERHEDSMUR

HAVNETORVET

HAVNEØEN

Molevej

Esbjerg Brygge

HE Bluhmes Vej

Sædding Strandvej

Hjertingvej

ESBJERG BRYGGE
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I Miljø har vi defineret vores kerneopgave som:

Med udgangspunkt i dialog er Miljøs kerneopgave at varetage natur 
og miljø, så Esbjerg Kommune er et attraktivt sted at leve med gode 
rammer for vækst og udvikling.

Vores 3 kerneydelser, som skal støtte op om kerneopgaven er:

1) Borgere og virksomheder kommer af med deres affald på en nem og hurtig måde,  
 samtidig med at de oplever, at deres indsats nytter.

2) Borgere og virksomheder oplever, at vi udvikler og tager vare på naturen og  
 vandløbene, så de kan benyttes med respekt for deres værdier.

3) Borgere og virksomheder får en løsningsorienteret og hurtig sagsbehandling, som  
 giver mulighed for vækst og trivsel. 

I Miljø ser vi derfor os selv som en naturlig samarbejds- og dialogpartner for både eks-
terne og interne aktører, når vi sammen skal skabe de gode rammer for vækst og udvik-
ling og dermed støtte op om kommunens Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Dette gælder, hvad enten det handler om i dialog at udarbejde nye miljøgodkendelser/
tilladelser, at føre et tilsyn, at udarbejde planer og regulativer som giver rammerne for 
de næste mange års administration på miljøområdet, at finde løsninger for den fysiske 
indretning af vores kommune og at udvikle og gennemføre konkrete projekter, som 
involverer lodsejere.

Hvis vi sammen skal lykkedes med kerneopgaven, er det nødvendigt fortsat at have fo-
kus på ”effektivitet”, ”innovation” og ”attraktiv arbejdsplads”. Derfor ser vi det som en 
vigtig opgave at fastholde et fortsat fokus på det målrettede arbejde med disse emner.

INDLEDNING MILJØ
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KPI’ERE (MILJØ)
Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

• Husdyrgodkendelser § 16b sager ≤ 90 dage 

• Husdyrgodkendelser § 16a sager ≤ 180 dage 

• Industrimiljøgodkendelser bilag 1 virksomheder ≤ 200 dage 

• Industrimiljøgodkendelser bilag 2 virksomheder ≤ 130 dage

Tilsyn: 50% gennemført i juni og 100% gennemført i november 

15.000 adresser har downloadet affalds-app

Brugertilfredshed  
 • Godkendelser ≥ 4,5 i gennemsnit for service, faglighed og respekt 
 • (Medarbejderen) Gjorde sit for at finde en løsning ≥ 4,5

Besvarelsesprocent på trivselsmålinger ≥ 90 %

Trivselsmålinger ≥ 4 
Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra min nærmeste leder ≥ 4,5 (lederen)

Sygefravær ≤ 5 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage)

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 0

Arbejdsulykker uden efterfølgende fravær 1

KPI’ERE (TEKNIK & MILJØ)

Fastlagte servicemål skal overholdes (100 %)

Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)
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MILJØ  EFFEKTIVITET   MILJØ  EFFEKTIVITET   

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.1  Forsat fokus på kerneydelserne

Vi har fået defineret vores kerneopgave og vores 3 kerneydel-
ser. De skal afspejle vores daglige opgavevaretagelse for på 
den måde at sikre en fælles kurs og koordinering.

Teamkoordinatorerne har en understøttende/særlig rolle i 
denne fase fx ved indførelse af ny praksis, dialog om konkrete 
sager og servicetjek af procedurer.

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser.

December DHS  
HENKI

Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø

E.2  Prøvehandlinger

Prøvehandlinger skal være en metode til at afprøve og gen-
nemføre effektiviseringer. Teamkoordinatorerne har sammen 
med kontorcheferne en særlig rolle med at iværksætte og 
implementere prøvehandlinger i den daglige drift.

Ledergruppen vil effektivisere sagsgangen for udarbejdelse af 
udvalgssager.

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser

December Teamkoor- 
dinatorer

 
 
 

HENKI

Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø og 
CHFNS

E.3  Kommunikation

Kommunikationen er vigtig, hvis vi skal lykkedes med vores 
kerneopgave.

Derfor skal vi forsætte med at arbejde med kommunikation 
på 3 områder:

•  Hvordan kan der ske en formidling og opfølgning heraf af  
 vores arbejde med kerneopgaven/kerneydelserne/en ny  
 vision 2025 via andre kanaler end hjemmesiden. Fx via  
 videoer, oplysninger om projekter o.lign.

•  Kommunikation via hjemmesiden er en af kanalerne til at  
 understøtte en mere effektiv arbejdsgang. Temaet bygge &  
 anlægsaffald gennemgås som første step. Herefter vil en  
 plan for resten af Miljøs´ hjemmeside blive besluttet

•  Opfølgning på kommunikationen i vores standardbreve

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser

 

 

December 
 
 

Juni 
 
 

December 

 

 

HENKI 
 
 

DHS 
 
 

DHS

Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.4  Feedback

God feedback er vigtig for medarbejderne for at kunne  
levere en effektiv udførelse af kerneydelserne.

Derfor vil ledelsen have fokus på, hvordan der kan opbygges 
en positiv feedback kultur i ledelsen, blandt koordinatorerne 
og mellem medarbejderne.

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser

December HENKI Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø

E.5  Borgeren i centrum

Selvbetjeningsløsninger skal understøtte en mere effektiv 
arbejdsgang og en bedre løsning af vores kerneydelser, hvor 
det er borgeren der er i centrum.

• Havevanding – mange haveejere ønsker at indvende vand  
 til havevanding. Det skal undersøges, hvorvidt der kan  
 udvikles en selvbetjeningsløsning til håndtering af sagerne  
 og i givet fald implementeres. 
 

• Genbrugspladser. Flere kommuner går over til længere  
 udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Det skal  
 undersøges, hvilket behov der er i Esbjerg og hvordan det  
 kan implementeres

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser

 
 

Havevanding: 
Undersøges 
april 
Havevanding: 
Implemente-
res december

Genbrugs-
pladser:  
september

 
 

JATJ

DHS

Jord & 
Grund- 
vands- 
teamet

E.6  Forsat fokus på implementering af nye viden

Der skal implementeres systemer for, hvordan vi i de enkelte 
teams kan blive endnu bedre til at implementerer ny viden, 
som erhverves fra fx kurser og netværk, således ny viden 
efterspørges og implementeres i hele organisationen.

Der skal også arbejdes målrettet med at fastholde ny viden 
ved at arbejde aktivt med læring både før under og efter et 
kursus.

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores 
kerneopgave og kerneydelser.

Juli DHS Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø
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MILJØ  INNOVATION 

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.1  Cirkulær økonomi

I Miljø har vi mulighed for at understøtte en erhvervsudvikling 
via cirkulær økonomi. Det kommende arbejde med FNS´s 
Verdensmål og implementeringen af den nye affaldsplan 
støtter også op om cirkulær økonomi. Der er to emner, som 
har fokus det kommende år, hvor der skal udvikles tvær- 
gående projekter:

1. Plast

2. Bygge & Anlægsaffald

Dette skal understøtte den kommende vision 2025

December DHS Industrimiljø 
& Affald 
og Natur & 
Vandmiljø

I.2  Data

På miljøområdet indsamler og anvender kommunerne rigtig 
mange data. 

Potentialet for at anvende disse data både i Miljø og bredt 
i kommunen, herunder at anvende andres data er langt fra 
kortlagt.

Et projekt i samarbejde med fx staten, en videns institution, 
KL eller en lignende organisation forsøges igangsat for at styr-
ke ledelsens mulighed for at arbejde strategisk med BIG data.

Dette tiltag skal understøtte en effektiv udførelse af vores  
kerneopgave og kerneydelser

December CHFNS HENKI

MILJØ  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

A.1  DBA

Der gennemføres en ny DBA måling i 2019. De handlinger, 
som målingen medfører bliver implementeret i Strategisk 
ledelse

Decem-
ber

CHFNS Industrimiljø & 
Affald og Natur 
& Vandmiljø

A.2  Trivsel

Trivselsmålinger skal være med til at styrke dialogerne leder 
og medarbejder og medarbejdere imellem om hvad god 
trivsel er, således medarbejdere og ledelse samarbejder om 
at være Danmarks bedste arbejdsplads.

Derfor skal ledelsen have et forsat fokus på og videreudvikle 
dialogen herunder sikre, at det er tydeligt for medarbejder-
ne, hvad den fælles dialog fører til af beslutninger/handlin-
ger.

Decem-
ber

HENKI Industrimiljø & 
Affald og Natur 
& Vandmiljø og 
CHFNS

A.3  Tværgående

Med borgeren i centrum kræver løsninger ofte tværgående 
initiativer. På den baggrund iværksætter Miljø 2 tiltag 

•  Affaldssortering i skolerne i et samarbejde med Børn &  
 Kulturforvaltningen

•  Ren Natur

Internt har Miljø mange fælles arbejdsopgaver med Plan. 
Miljø vil derfor arbejde på at styrke det interne samarbejde 
i Miljø og med Kommune & Byplan fx via interne oplæg på 
hinandens team/kontormøder eller fælles faglige kurser, 
således de 3 kontorer bliver bedre i stand til at løse deres 
kerneopgave.

 

Septem-
ber

Decem-
ber 
 
 

 

 

DHS 

HENKI 

 

Affaldsteamet 

Industrimiljø & 
Affald og Natur 
& Vandmiljø og 
Plan

A.4  Ledelse – teaming up

Hvis Miljø fortsat skal udvikle sig, er der også et behov for at 
have et udviklingsfokus i ledergruppen.

Siden 2015 har ledergruppen haft et fokus på at teame up 
som et led i den 2-delte ledelse. Dette fokus vil forsætte 
med udarbejdelsen af et fælles ledergrundlag.

Decem-
ber

CHFNS DHS og HENKI
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I Drift & Anlæg definerer vi vores kerneopgave som:

Drift & Anlæg udvikler og vedligeholder kommunale bygninger, infra-
struktur og grønne miljøer, så de tilsammen bidrager til at skabe en 
attraktiv kommune for borgere, tilflyttere og erhvervsliv 

Drift & Anlæg har en meget stor aktie i at sikre, at lokalsamfundets fysiske rammer kan 
det, de skal for at livet kan leves og udvikle sig. Vi har mange samarbejdsrelationer både 
internt og eksternt i forhold til borgere og virksomheder, og som en moderne og løs-
ningsorienteret samarbejdspartner har vi derfor fokus på at levere og udvikle effektive 
løsninger af høj kvalitet med målgruppens behov for øje. 

Kravet til de fysiske rammer ændrer sig konstant, fordi de krav, vi alle stiller til det  
levende liv, ændrer sig. Vi understøtter derfor den accelererende udvikling mod storby- 
kvaliteter og et godt liv på landet. Vi understøtter direkte borgerinvolvering og lytter til 
signaler fra vores omgivelser, og vil gerne være så meget fremme i skoene, at den dags-
orden, vi sætter, er forankret i den nærmeste fremtid fremfor i den nærmeste fortid.

Vi mener, at spændende arbejdsopgaver, ansvar og gode relationer er nøglen til en  
attraktiv arbejdsplads med arbejdsglæde og trivsel. Og vi er overbeviste om at, positive 
og tilfredse medarbejdere, har langt bedre muligheder for at klare de fremtidige arbejds-
opgaver. 

INDLEDNING DRIFT & ANLÆG

De strategiske fokusområder i Drift & Anlæg:

Digitalisering 
Vi bruger teknologi der skaber øget værdi for borgerne, både for at forbedre informationsniveauet, 
skabe en lettere hverdag, og for at sikre optimal anvendelse af vores ressourcer.

Samlet bygningsrelateret drift i Esbjerg kommune 
I en involverende proces med områdets interessenter, udarbejdes plan for deling af ansvar, opgaver 
og budget og forslag til organisering og implementering

Attraktiv arbejdsplads 
Vi mener, at spændende arbejdsopgaver, ansvar og gode relationer er nøglen til en attraktiv arbejds-
plads med arbejdsglæde og trivsel.

Og vi er overbeviste om at, positive og tilfredse medarbejdere, har langt bedre muligheder for at klare 
de fremtidige arbejdsopgaver.

Kommunikation 
Vi kommunikerer i øjenhøjde og spørger os selv, ”hvad ville du selv sige hvis du var borger”? Vi invol-
verer brugere og borgere og fortæller mere om det vi går og laver ude i marken

Ledelse 
Vi arbejder med værdibaseret ledelse, medinddragelse og relevant målrapportering som bærende 
elementer i vores arbejde med at levere de bedste resultater/ydelser indenfor Drift & Anlægs kerneop-
gave.
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KPI’ERE (DRIFT & ANLÆG)

Trivselsmålinger:  
Resultat af trivselsmåling ≥ 4 
Svarprocent ≥ 70 
Trivselsmåling: Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra min nærmeste leder ≥ 4

Sygefravær ultimo 2019: Sygefravær ≤ 8 dage pr. helårsansat ultimo 2019 
• Ejendomme ≤ 5,0 dage pr. helårsansat  
• Vej & Park ≤ 5,0 dage pr. helårsansat 
• Entreprenør ≤ 10 dage pr. helårsansat 

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat) ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2019 
Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 4 årligt 
• Ejendomme 0 årligt 
• Vej & Park = 0 årligt 
• Entreprenør ≤ 4 årligt

Brugertilfredshed  
Ejendomme, tilfredshed med projekter ≥ 4 
Årligt gennemførte bygningssyn for alle bygninger > 90 %

Borgerhenvendelser  
Præsentation af indberetninger via TipTak  
• antal modtagne pr. måned fordelt på kategorier 
• antal behandlede - udførte, planlagte, afviste i måneden og akkumuleret 
• Indberetninger behandles inden for 10 arbejdsdage 

Kvalitet Entreprenør 
Stikprøvekontrol overholdelse af kvalitetskrav ≥ 90 % 

Sagsbehandlingstider Vej & Park, Vejmyndighed  
Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning  
• Gravetilladelser ≤ 5 arbejdsdage

Servicemål Vej & Park 
Servicemål ≥ 90 % overholdelse af målsætning  
• Vej-, gade- og stibelysning ≤ 14 arbejdsdage

Udrykningstid/udbedringstid efter kategori af fejl: 
Kategori 1: 2 timer, afhjælpning påbegyndt 
Kategori 2: førstkommende arbejdsdag, afhjælpning påbegyndt 
Kategori 3: Indenfor en uge, afhjælpning påbegyndt 
Kategori 4: Inden 10 dage, fejl udbedret

Særlige KPI’ere for Entreprenør: 
Registrering af nærvedulykker ≥220 ultimo 2019

Produktivitet: Reduceret forbrug tilstandsarbejde 2019 ≥ 5 % sammenlignet med 2018

KPI’ERE (TEKNIK & MILJØ)

Fastlagte servicemål skal overholdes (100 %)

Sagsbehandlingstid ≥ 90 % overholdelse af målsætning

Sygefravær ≤ 7 dage pr. helårsansat ultimo 2019

Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ≤ 5 årligt

Brugertilfredshed ≥ 4

Trivselsmålinger ≥ 4

Langtidsfriske > 75 % (0-3 sygedage pr. helårsansat)
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DRIFT & ANLÆG  EFFEKTIVITET  DRIFT & ANLÆG  EFFEKTIVITET  

Tværgående Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.1  Digitalisering – 3 delt kompetenceudvikling

• Brug af programmer

 o Bedre anvendelse af f.eks. Skype, Outlook, Word osv. 
 
 
 

• Digital dannelse

 o  En værktøjskasse til bedre at kunne forstå og derved  
  præge den digitale kultur på arbejdspladsen og privat. 

 o  Digital dannelse handler blandt andet om kultur- og  
  teknologiforståelse, hvilket kursus i digital dannelse vil  
  kunne hjælpe med.

• Ledelse af digitale processer

 o  Hvilke værktøjer kan vi anvende og hvordan får vi de  
  digitale muligheder udnyttet mest muligt?

Løbende i 
2019, efter be-
hov på perso-
nalemøder og 
korte undervis-
ningsforløb

Første halvdel 
af 2019 gen-
nemføres en 
dags workshop

 
 

Efterår 2019

UBK

 
 
 

 
MAAS

 
 

 
 

MAAS

E.2  Fortsat driftsudvikling af BrugerGIS og  
  TIPTAK

Fortsat borgerrettet formidling af anvendelsen af TIPTAK 
og opfølgning på behandlingen af indberetninger.

Mulighederne for automatisering af sagsbehandlingen af 
indberetning afdækkes og beskrives.

Der gennemføres en LEAN-Light på systematikken omkring 
håndteringen af borgerhenvendelserne.

2019 JEBRD MEL19 
NFA 
LDP

E.3  Kerneopgave – kerneydelser

• Arbejdet med at formulere vores kerneydelser og hvor  
 det er relevant, tilknytte KPI’er, fortsættes:

 - Drøftelse i LokalMED

2019

1 kvt. 2019 

2. kvt 2019

Herefter løben-
de fokus og 
opfølgning

MOAND

Særligt for Ejendomme  Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.4  Samlet bygningsrelateret drift i Esbjerg  
  kommune

Fastlæggelse af ansvar- og opgave fordeling og budget der 
flyttes til Ejendomme. Pågår iht. procesplan.

Involverende proces med alle interessenter. Udarbejdelse af 
forslag til organisering.

2019 CSC Janh

Særligt for Entreprenør   Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

E.5 Omorganisering af vinterberedskabet

Formulering, formidling og forankring af Entreprenørs  
kerneopgave.

2019 JEBRD BJRER

E.6 Bedre udnyttelse af maskiner og materiel  
  på tværs af geografi

Der udarbejdes et system, hvori maskiner og materiel  
oplistes og kan reserveres. Herved reduceres mængden af 
indlejet materiel og anvendelsen af egen maskinpark øges.

Tredje kvartal 
2019

JEBRD BJRER 
OCL

E.7 Bedre udnyttelse af mandskab og  
  kompetencer på tværs af distrikterne.

Optimering af kendte arbejdsgange (f.eks. træplantehold, 
maskinhækklipningshold, renhold ved brug af komprima-
torbil). Opgaverne skal løses på tværs af geografi og mand-
skabets normale mødested.

Første halvår 
2019

JEBRD BJRER
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Tværgående  Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

A.1 Borgerinvolverende processer. Bruger- og  
  borgerinvolveringen skal ske med sikker hånd

•  Hvad er best practice inden for vores sektor og hvad kan  
 vi lære af den 
 •  3-4 opgaver/projekter udvælges og belyses i forhold til  
  best practice

 •  Hvilke metoder kan og skal bringes i anvendelse?

 •  Hvad er borgernes forventninger til inddragelse og  
  hvordan kan vi indfri dem?

 •  Hvad gør vi i dag, hvad virker og hvad virker ikke så godt?

 •  Hvad er målet med inddragelsen og lykkedes vi med den  
  ud fra et borgersynspunkt?

•  I 2019 finder vi fyldestgørende svar på ovenstående,  
 beskriver og afprøver metoderne.

•  I 2020 implementerer vi og kompetenceudvikler efter behov.

 

 
 
Maj 2019 

August 2019

August 2019 

Oktober 2019

December 
2019

MAAS MOHOU

DRIFT & ANLÆG  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Særligt for Vej & Park    Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.1  Fortsat optimering af kontorindretning

Aktivitetsbaserede arbejdspladser

Ny kontorkultur (se kulturprojekt)

2019 

1. halvår 2019

2. halvår 2019

MAAS

Særligt for Ejendomme   Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.2  Arealoptimering herunder integration af  
  energibestilling ved lokalebooking

I samarbejde med firmaet Caretaker, og GIS-kontoret 
bliver det muligt at registrere kommunens lokaler elektro-
nisk og søge ejendomme på tværs af forvaltninger. 
 

Når foreninger booker lokaler skal der bestilles varme til 
lokalerne. Dette foregår manuelt i dag. I samarbejde med 
firmaet Olsen & Jensen undersøges muligheden for at 
dette kan ske automatisk ved lokalebookningen.   

 

1 version maj 
2019 
Fuld integration 
medio 2020

 
Endelig version 
ultimo 2018

CSC/JANH

Særligt for Entreprenør   Indsats Deadline Projektleder Bidragsyder

I.3  Bedre udnyttelse af mandskab og  
  kompetencer på tværs af distrikter

Indførelse af robotteknologi i form af plæneklippere, 
opstregningsmaskiner og intelligente sensorer.

2019 JEBRD BJRER

DRIFT & ANLÆG  INNOVATION  
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Service Vi yder god service ved at:

• skabe helhed i ydelserne 
• være løsningsorienterede  
• kommunikere åbent, ansvarligt og loyalt 
• udviser forståelse for andres behov

TEKNIK OG MILJØ  VÆRDIGRUNDLAG

Respekt Vi udviser respekt ved at:

• lytte 
• være troværdige og synlige 
• have forståelse for forskellighed og andres situation

Trivsel Vi skaber trivsel og arbejdsglæde ved at:

• vise tillid 
• have råderum og udfordringer 
• bruge humor 
• udvise engagement og fleksibilitet 
• være hjælpsomme og ordentlige 
• tage ansvar

Vi udøver faglighed ved at:

• være kompetente og levere ydelser af høj kvalitet 
• giver rum til nytænkning og overskue konsekvenserne 
• finder bæredygtige løsninger 
• arbejder tværfagligt

Faglighed

Torvegade 74 . 6700 Esbjerg  
Tlf: 7616 1616 . Fax: 7616 1319 
t-m@esbjergkommune.dk 
www.esbjergkommune.dk


