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Kvalitetsledelse i
Høje-Taastrup Kommune
af centerchef Anders-Peter Østergård, Anders-PeterOes@htk.dk,
udviklingskonsulent Kristine Bælum, KristineBae@htk.dk og
forhenværende konst. kommunaldirektør Jacob Nordby

1. Indledning
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i 2004, at
kommunen skulle arbejdes systematisk med kvalitetsudvikling i de kommende år. Motivationen var at sætte fokus på
helhed i opgaveløsningen lige fra de politiske vedtagelser til
den enkelte ansattes dagligdag, hvor beslutningerne skal føres ud i livet og omsættes til serviceydelser til borgeren.
KVIK-modellen
blev valgt

Valget faldt på KVIK-modellen (KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence) som omdrejningspunkt
for kvalitetsudviklingen i kommunen. KVIK er specielt udviklet til offentlige arbejdspladser, som ønsker at lave en
samlet evaluering af institutionens indsatser og resultater
og sammenhængen herimellem1.
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Et grundlæggende princip i KVIK er, at en organisation skal
lære af sine erfaringer gennem tilbagevendende systematiske selvevalueringer. Hvis vi ikke stopper op og giver os
selv tid til refleksion, om hvad der går godt, og hvor der er
rum til forbedringer, gentager vi vores fejl og lærer ikke af
vores succeser. Det gælder i den enkelte enhed og på tværs
1) KVIK er udviklet af SCKK i samarbejde med en række offentlige arbejdspladser og bygger på det europæiske kvalitetsværktøj Common Assessment Framework (CAF). CAF er blandt andet en videreudvikling af Excellencemodellen, som igen er
inspireret af ledelsesfilosofien Total Quality Management. Læs
nærmere om KVIK på: www.kvikselv.dk eller www.sckk.dk
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af faglige og organisatoriske skel. KVIK er med sit fokus på
deltagelse og læring en måde at sætte denne refleksion i system på.

Figur 1. KVIK-modellen

Det eksplicitte formål med KVIK-selvevalueringen har fra
begyndelsen været:
• at udvikle en systematisk evaluerings- og læringskultur i
Høje-Taastrup Kommune
• samt at skabe et fælles sprog på tværs af faglighed og
centre.
I næste afsnit præsenteres de foreløbige resultater af KVIKprocessen i Høje-Taastrup Kommune. Derefter beskriver vi
projektets organisering og vurderer valg af redskab, organisering samt konsekvenserne af gennemførsel af selvevalueringerne for ledere, medarbejdere og organisation. Til sidst
rundes af med konkluderende bemærkninger om årsagerne
til projektets succes. For yderligere information om KVIK og
Høje-Taastrup Kommune henvises til sidste afsnit.

Selvevalueringsforløb

Det mest synlige resultat af KVIK-projektet har for den enkelte medarbejder i Høje-Taastrup Kommune været, at
KVIK sammen med et andet kært begreb i bedste H.C. An-
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2. Resultater
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dersen ånd lagde navn til den årlige julerevy “KVIK og
BUM på Eventyr”. Et andet umiddelbart og synligt resultat
er, at i skrivende stund har godt 350 ansatte gennemført et
selvevalueringsforløb. Deltagerne i selvevalueringsgrupperne udgør omkring 10% af samtlige ansatte i kommunen
og repræsenterer godt 90% af den kommunale opgavevaretagelse i Høje-Taastrup Kommune. Det foreløbige resultat er
offentliggjort på kommunens intranet, hvor der er publiceret 45 konsensusrapporter, hvor styrker og forbedringsområder skitseres. Her er resultaterne af den oplevede nytte af
KVIK-arbejdet ligeledes offentliggjort.

2.1. Identificerede forbedringsområder
En gennemgang af de forskellige centres konsensusrapporter har vist, at der har været stor variation i enhedernes beskrivelser af forbedringsområderne, og at mange refererede
til igangværende konkrete aktiviteter og drøftelser. Alligevel har der kunnet fremdrages nogle generelle tendenser i
de første selvevalueringer på centerniveau. De har afspejlet
typiske forbedringsområder for en første selvevaluering2 fra
enheder med vidt forskellige arbejdsfunktioner.
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Tendenser i
selvevalueringerne

Nedenfor er listet syv generelle tendenser i rapporterne:
1. Kompetenceudvikling – afdækning, kompetenceudviklingsplaner, konkrete tiltag som jobrotation mv.
2. Udvikling af redskaber til forventningsafstemning i forhold til kunder/opgavestillere og borgere
3. Mere udbredt viden- og metodedeling internt i centre og
eksternt mellem centre
4. Udmøntning af mission, vision og værdier i klare mål,
der kan arbejdes efter i de enkelte enheder i et center
5. Synliggørelse af centrets resultater over for medarbejdere og politikere
6. Mere systematisk evaluering af indsats og resultater
samt opfølgning her på, herunder højere grad af feed2) Heidi Hansen fra SCKK beskriver i artiklen “Kvalitetsledelse –
excellence i den offentlige sektor” de typiske forbedringsområder ved den første selvevaluering som kortlægning af interessenter, systematisk måling af kunde/-brugertilfredshed, formulering eller reformulering af mission, vision og værdier i
forhold til interessentgruppens behov og forventninger, systematisk kortlægning af processer, etablering af målesystemer og
udvikling af forståelse af arbejdet med kvalitetsudvikling hos
ledere og medarbejdere.
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back til den individuelle medarbejder på de enkelte opgaver
7. Anvendelse af fokusgrupper og brugerundersøgelser.

2.2. Evaluering
Styregruppen3 iværksatte primo 2006 en undersøgelse4, der
skulle evaluere ledere og nøglepersoners opfattelse af
KVIK-projektets evne til:
• systematisk at evaluere indsats og resultater
• at skabe overblik
• at prioritere indsatser.
Undersøgelsen skulle desuden vise, hvorvidt ledere og nøglepersoner som følge af arbejdet med KVIK har oplevet, at
de får indflydelse på, hvad deres daglige arbejdsplads skal
arbejde med af kvalitetsudviklingstiltag i 2006. Neden for
fremgår nogle overordnede resultater af undersøgelsen.
KVIK er et godt
redskab til kvalitetsudvikling

Her vurderer godt 75% af de adspurgte, at de i høj eller i nogen grad oplever KVIK-modellen som et godt redskab til
kvalitetsudvikling fordelt på ovenstående tre parametre.
– systematisk at
evaluere indsats og
resultater

Andel af ledere og
nøglemedarbejdere,
der vurderer i høj grad
/i nogen grad, der har
gennemført KVIK i 2005

79%

– at skabe overblik

80%

– at prioritere
indsatser

75%

Tabel 1. Oplevelsen blandt ledere og nøglemedarbejdere, der har gennemført KVIK-kvalitetsarbejdet i 2005 af, at KVIK-modellen er et godt redskab til kvalitetsudvikling fordelt
på tre centrale egenskaber

Baseret på erfaringerne fra Birkerød Kommune med implementering af KVIK-projektet på decentralt niveau blev målet med at opnå et fælles sprog omkring kvalitetsudvikling
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3) I afsnittet om projektets organisering beskrives styregruppen
nærmere.
4) Svarprocenten i undersøgelsen var på 71,9%. Spørgeskemaet
blev udsendt elektronisk og postalt til i alt 320 ledere og nøglemedarbejdere. Lederne var i denne forbindelse definerede ved
at have personaleansvar, mens nøglepersonerne var tillidsfolk
samt deltagere i selvevalueringsgrupperne.
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fremhævet for etape 2. I evalueringen for 2005 er der derfor
foretaget en udgangsmåling, som kan danne grundlag for
en senere måling af udviklingen omkring det fælles sprog.
Som det fremgår af tabel 2, er andelen af ledere og nøglemedarbejdere, der oplever, at KVIK-arbejdet har bidraget til
et fælles sprog omkring kvalitetsudvikling relativt lavere
end for de tre andre mål angivet i tabel 1. Styregruppen er
tilfreds med resultatet, idet udvikling af et fælles sprog sker
gennem brug af begreberne i det daglige arbejde. Dannelse
af et fælles sprog udgør derfor et mere langsigtet mål end
målene skitseret i tabel 1.
På egen arbejdsplads

Andel af ledere og
nøglemedarbejdere,
der vurderer i høj grad
/i nogen grad, der har
gennemført KVIK i 2005

I Høje-Taastrup Kommune
generelt

57%

47%

Tabel 2. Oplevelsen blandt ledere og nøglemedarbejdere, der har gennemført KVIK-kvalitetsarbejdet i 2005 af, at KVIK-modellen har bidraget til et fælles sprog omkring kvalitetsudvikling på henholdsvis egen arbejdsplads og generelt i Høje-Taastrup Kommune

Medarbejdernes indflydelse på kvalitetsudviklingen

Da Høje-Taastrup Kommune havde valgt KVIK-arbejdet
som overordnet kvalitetsudviklingsprojekt, valgte styregruppen at lade spørgsmålet om medinddragelse dreje sig
om, hvorvidt nøglemedarbejdere gennem arbejdet med
KVIK har indflydelse på, hvilke kvalitetsudviklingstiltag
deres arbejdsplads i 2006 skal arbejde med. Godt 80% af
disse medarbejdere oplever, at KVIK-arbejdet havde forøget
deres indflydelse, jf. tabel 3.
– indflydelse på, hvad deres daglige arbejdsplads skal arbejde med
af forbedringsområder i 2006
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Andel af nøglemedarbejdere, der vurderer i høj
grad /i nogen grad, at
arbejdet med KVIK har
givet indflydelse

83%

Tabel 3. Oplevelsen blandt nøglemedarbejdere, der har gennemført KVIK-kvalitetsarbejdet i 2005 af, at arbejdet med KVIK-modellen giver indflydelse på, hvad centret skal arbejde med af kvalitetsforbedringstiltag

I undersøgelsen blev centercheferne samtidig spurgt, hvorvidt de oplevede, at KVIK-modellen havde givet dem et
5/Oktober 2006

Offentlig Økonomistyring

10.7.

5

10.7.

Kvalitetsledelse i Høje-Taastrup Kommune
godt redskab til at inddrage medarbejderne i udviklingen af
deres center. Her svarede samtlige respondenter, at de oplevede i højere eller i nogen grad, at dette var tilfældet.

Læs resten af artiklen i Offentlig Økonomistyring fra Børsen Ledelseshåndbøger.

Få mere information om Offentlig Økonomistyring på:
http://www.borsenforum.com/borsenforum-109.htm
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