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1. Baggrund og sammenfatning

1.1 Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2017, at der skal udarbejdes en evaluering af de senere 
års administrative effektiviseringer. Evalueringen skulle udarbejdes på baggrund af eksisterende 
materiale, herunder APV (Arbejdspladsvurdering) og den kommende trivselsundersøgelse.

I denne redegørelse præsenteres eksisterende materiale, der kan bidrage til at belyse, hvorledes  
arbejdsmiljøet, trivslen og sundheden har været hos det administrative personale i Frederiksberg 
Kommune i perioden 2012-2017, hvor der har været gennemført løbende effektiviseringer i 
administrationen. Ligeledes undersøges indflydelsen på drifts- og udviklingsopgaver gennem beskrivelse 
af udviklingen i borgernes tilfredshed med servicen med afsæt i gennemførte borgerundersøgelser i 
samme periode. Andre elementer end effektiviseringer må dog forventes også at påvirke borgernes 
tilfredshed.

Det er ikke muligt at etablere en direkte sammenhæng mellem virkningen af gennemførte administrative 
effektiviseringer og organisationens trivsel og arbejdsmiljø. Sideløbende med gennemførsel af 
administrative effektiviseringer har der også været et vedholdende fokus på at udvikle organisationen 
gennem fokus på elementerne i ”Den røde tråd”, dvs. effektstyring, innovation, tillid, øget råderum og 
samskabelse mv. Herigennem har der været en bevidsthed om at fokusere indsatserne mod det, der 
virker. Endvidere har målet været at udvikle nye og bedre måder at løse kerneopgaverne på, at give 
plads og råderum til at afprøve nye metoder og ideer samt at involvere borgere og virksomheder i 
arbejdet. I alle elementer af den røde tråd har der været et særligt fokus på at skabe trivsel for ledere og 
medarbejdere, og disse indsatser er hjulpet på vej gennem kompetenceudvikling. Udviklingen har været 
understøttet politisk gennem afsatte puljer til arbejdet med tillid, trivsel og sygefravær. 

Administrative opgaver er i denne redegørelse så vidt muligt afgrænset til de opgaver, der varetages af 
personale på rådhuset, og som hører til under hovedkonto 6.45: Administrativ organisation.

1.2 Sammenfatning

Redegørelsen tegner, ud fra en række temaer og baggrundsmaterialer et billede af, hvorledes trivslen, 
og arbejdsmiljøet har udviklet sig i perioden 2012-2017. Ligeledes ses på udviklingen i borgernes 
tilfredshed i perioden. Det er ikke muligt på baggrund af det tilgængelige materiale at konkludere en 
nøjagtig sammenhæng mellem de administrative effektiviseringer og medarbejdernes trivsel og 
arbejdsmiljø, eller hvilke konsekvenser de administrative effektiviseringer har haft for drift og udvikling. 

I perioden 2012-2016 er der gennemført effektiviseringer ift. administrationen, der i 2017 akkumuleret 
udgør 65,2 mio. kr. Heri indgår foruden rene administrative effektiviseringer også tværgående 
effektiviseringer, der også har påvirket administrationen.

Samtidigt med de administrative effektiviseringer er der i perioden afsat investeringsmidler, 
bevillingsudvidelser som følge af lovændringer eller politiske beslutninger m.v. på det administrative 
område, der akkumuleret i 2017 vil udgøre 6,5 mio. kr. 
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Sygefravær

Sygefraværet blandt de administrativt ansatte har været svingende i perioden og højest i 2013.

Trivsel og arbejdsmiljø

Ses der på trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger, er der i perioden sket en stigning i oprettelsen af 
IPLK kort1, der kan relateres til effektiviseringer og arbejdspres. Det er ikke muligt på baggrund af det 
tilgængelige materiale at undersøge årsagerne til udviklingen. 

Samtidigt er der i perioden iværksat en række konkrete initiativer, der har til formål at sænke 
sygefraværet og øge trivslen. Således er der uddelt puljemidler til projekter i administrationen, der bl.a.. 
har til formål at øge trivslen. 

Inddragelse af MED-organisationen

MED-organisationen orienteres og inddrages i budgetprocessen gennem en række aktiviteter, og MED-
organisationen er således med til at kvalificere effektiviseringsforslagene og dermed skabe et bedre 
beslutningsgrundlag for politikkerne. 

Borgertilfredshed

Borgerundersøgelser gennemført i 2012, 2015 og 2017 viser generelt en stigende tilfredshed på tværs af 
velfærdsområder. Tilfredsheden med servicen ved henvendelse på Rådhuset har ligeledes været  
stigende fra 2015 til 2017. 

Puljer mv.
Der har i perioden været afsat puljemidler til bestemte formål bl.a. Tillidspuljen samt Kompetence- og 
Trivselspuljen. En del af disse puljemidler er anvendt til projekter, der også har bidraget til fortsat 
udvikling af administrationens opgaver. Tilsvarende har nogle af de investeringer, der er afsat som 
forudsætning for konkrete effektiviseringer, været anvendt til udvikling af opgaveløsningen.

1 IPLK kort oprettes når der er identificeret et arbejdsmiljøproblem, der skal håndteres. IPLK står for 
Identifikation, Prioritering, Løsning og Kontrol, 
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2 Administrative effektiviseringer 
Sammenlignet med landets øvrige kommuner har Frederiksberg Kommunes udgifter til administration på 
pr. indbygger ligget forholdsvist lavt i perioden 2011-2017. I alle årene har Frederiksberg Kommune 
ligget blandt de 15 kommuner med laveste udgifter til administration – og i flere år inden for de 10 
billigste. 

I Tabel 1 fremgår Frederiksberg Kommunes udgifter til administration pr. indbygger i perioden 2011-
2017. Beløbene er opgjort i 2018 pris- og lønskøn (2018-p/l) og er i 2011-16 regnskabstal, mens det for 
2017 er budgettal.

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes udgifter til administration på konto 6.45 sammenlignet med øvrige 
kommuner

Regnskabsår 
(2017 dog 
budget)
(2018 p/l)

Frederiksberg Kommunes 
placering sammenlignet 
med andre kommuners 
udgifter til administration

Frederiksberg Kommunes 
udgift til administration på 
konto 6.45 pr. indbygger 
(kr. pr. indbygger)

Laveste udgift til 
administration pr. 
indbygger blandt landets 
kommuner (kr. pr. 
indbygger)

2011 9 4.551 3.722 (Tårnby)

2012 13 4.608 4.102 (Tårnby)

2013 14 4.734 4.195 (Tårnby)

2014 7 4.550 4.209 (Vejle)

2015 11 4.760 4.103 (Vejle)

2016 9 4.743 4.176 (Tårnby)

2017 8 4.788 4.203 (Holstebro)
Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 2 nedenfor er omfanget af tværgående og administrative effektiviseringer akkumuleret fra 2012 til 
2017 opgjort.

Tabellen viser de effektiviseringer, der har berørt administrationen på tværs af de overordnede temaer, 
herunder bl.a. udbud og digitalisering. Beløbene i tabellen er korrigerede budgetter,  og der er dermed 
taget højde for, hvis en effektivisering ikke kunne hentes.

Som det fremgår, er der blevet gennemført effektiviseringer, som berører administrationen, der 
akkumuleret i 2017 udgør 65,2 mio. kr. i 2018-p/l. 
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Tabel 2. Akkumulerede effektiviseringer for administrationen, 2012-17 
1.000 kr., 2018-pl 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udbud -2.349 -4.411 -5.760 -6.616 -6.685 -9.609

Digitalisering -6.163 -9.452 -15.471 -19.036 -20.291 -21.604

Facility Management 0 0 0 0 0 -1.370

Moderniseringsinitiativer -827 -1.138 -1.397 -1.647 -2.241 -2.208

Administrative effektiviseringer -5.467 -10.773 -15.920 -18.090 -24.107 -30.450

I alt -14.806 -25.773 -38.549 -45.389 -53.323 -65.241

Udbud dækker over af såvel udbud af serviceydelser som indgåelse af indkøbsaftaler. Nogle udbud 
berører derfor bredt i kommunen, mens andre kun berører enkelt-områder.

Digitalisering dækker over projekter, hvor anvendelse af IT og teknologi gør opgaveløsningen smartere 
og mere effektiv. Omfanget dækker over projekter, der går på tværs af kommunen, samt projekter, der 
kun berører nogle få områder. Projekterne er beskrevet i de årlige digitaliseringsplaner.

Facility Management vedrører samtænkning og sammenlægning af servicering og administration af 
ejendomme, som f.eks. vicevært og rengøring.

Moderniseringsinitiativer vedrører bl.a. effektiviseringer som følge af faldende sygefravær, der kan 
give færre udgifter til vikarer m.m.

Administrative effektiviseringer vedrører forenkling og optimering af administrationen og 
administrative arbejdsgange. Siden 2012 er der gennemført administrative effektiviseringer i alle årene 
bortset fra i forbindelse med budget 2014. Der er indarbejdet administrative effektiviseringer i budget 
2018 og frem. De administrative effektiviseringer er sket inden for en række gennemgående temaer som 
f.eks.:

 Tilpasning af ledelsesniveau og færre ledelseslag
 Ændret opgavetilrettelæggelse
 Øget sammenhængende administration
 Sammenhængende stabsfunktioner
 Optimering af myndighedsopgaver
 Fællesudgifter



7

2.1 Investeringer på det administrative område 

De administrative effektiviseringer modgås delvist af investeringer i øget aktivitet på det administrative 
område, hvilket fremgår af tabel 3. nedenfor. 

Tabel 3. Investeringer i administration 2012-2017 (18 p/l)

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Budget 2012 0 0 0 0 0 0

Budget 2013 0 0 0 0 0 0

Budget 2014 0 0 704 1.255 1.107 800

Budget 2015 0 0 0 5.333 4.533 2.436

Budget 2016 0 0 0 0 618 609

Budget 2017 0 0 0 0 0 2.624

Akkumuleret 0 0 704 6.588 6.259 6.469

Som det fremgår af tabel 3, så er der i de senere års budgetter blev afsat investeringsmidler på det 
administrative område, der akkumuleret i 2017 vil udgøre 6,5 mio. kr. Investeringsmidlerne har bl.a. 
været afsat til:

 Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg
 Investering i selvforsørgelse
 Investering i faglighed
 Investering i fremskudt sagsbehandling
 Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år
 Hurtigere byggesagsbehandling
 Unge godt på vej.
 Styrket retssikkerhed (social)
 Træning Til Hverdagen og andre rehabiliteringsindsatser siden 2012
 Lokalt sundhedsvæsen, flere investeringer siden 2013. 

En række af disse midler er midlertidige investeringer til projektstart og analyser mv. En del af 
investeringerne omfatter dog en permanent styrkelse af den faglige sagsbehandling i en række 
afdelinger på tværs af fagområder. Der er løbende redegjort for indsatserne i masterplaner og 
effektrapporter mv.
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3 Arbejdsmiljø og trivsel

3.1  Sygefravær i administrationen

Sygefravær kan være en indikator for medarbejdernes trivsel, men fraværet kan også dække over andre 
forhold, der ikke er arbejdsrelateret.

I det nedenstående præsenteres udviklingen i sygefraværet siden 2012 blandt det administrative 
personale.

Tabel 4. Sygefravær i administrationen 2012-2017

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017
Den samlede 
administration 3,21% 3,96% 3,26% 3,64% 3,04% 3,32%

KDO 3,86% 4,73% 3,91% 3,35% 2,81% 3,51%
SEO 2,64% 4,99% 3,53% 5,02% 3,43% 3,20%
BUO 3,57% 4,08% 2,65% 3,05% 2,80% 2,55%
BMO 2,35% 3,10% 3,77% 4,42% 2,83% 3,20%
SSA 3,58% 3,40% 2,98% 2,97% 3,07% 3,70%

Figur 1. Sygefravær i områder sammenlignet med hele kommunens administration

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017
2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Hele kommunen KDO SEO

BUO BMO SSA

Områder sammenlignet med hele kommunens 
administration

Som det fremgår af tabel 4 og figur 1, så har sygefraværet været svingende i perioden. Sygefraværet i 
den samlede administration har været højest i 2013 med 3,96 pct. og i 2015 med 3,64 pct. Lavest 
sygefravær var der i 2016 med 3,04 pct.  
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3.2 Arbejdspladsvurdering og trivselsmåling

I Frederiksberg Kommune bruges et elektronisk sagsbehandlingssystem, IPLK, til håndteringen af 
Trivselsmålinger og Arbejdspladsvurderinger. IPLK står for Identifikation, Prioritering, Løsning og Kontrol.
Når arbejdsmiljøgruppen i den enkelte afdeling har identificeret et arbejdsmiljøproblem, opretter de ”et 
kort” i systemet. Kortene bruges af arbejdsmiljøgruppen til at styre og behandle identificerede 
arbejdsmiljøproblemer. Antallet af kort indenfor et specifikt problemfelt kan tolkes som en indikator for 
tyngden af det pågældende problemfelt. 

Ved en gennemgang af resultaterne for de fem direktørområder i Frederiksberg Kommune, hvor de 
afdelinger, der hovedsageligt beskæftiger sig med administrativt arbejde, er trukket ud, er nedenstående 
fundet:  

Tabel 5. Antal IPLK-kort med relation til effektiviseringer og arbejdspres.
Årstal problematik er 
identificeret/registreret 2012 2013 2014 2015 2016 2017

By- og Miljøområdet 0 0 1 0 1 0

Børne- og Ungeområdet 0 0 0 1 4 0

Kommunaldirektørområdet 0 0 0 1 1 0
Serviceområdet 0 0 1 0 1 1

Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområdet 3 0 0 2 1 0

I alt 3 0 2 4 8 1

Tabel 5. angiver kun de afdelinger, hvor der er oprettet IPLK kort med relation til effektiviseringer og 
arbejdspres. I tabellen kan man se, at identificeringen af problematikker og efterfølgende oprettelse af 
IPLK kort i en vis udstrækning følger Arbejdspladsvurderingerne og Trivselsmålingerne. Det fremgår af 
tabellen, at der isoleret set er en stigning fra 2012 til 2016 og et fald i 2017 i oprettelsen af IPLK kort, der 
kan relateres til effektiviseringer og arbejdspres. Det er Børne- og Ungeområdet samt Social-, Sundheds- 
og Arbejdsmarkedsområdet, der er repræsenteret med det største antal kort. 2/3 af de problematikker, 
der er beskrevet i IPLK-kortene er løst på nuværende tidspunkt.   

3.3 AT-besøg og påbud

Antallet af påbud givet i forbindelse med besøg af Arbejdstilsynet kan give en indikation på, hvordan det 
står til med arbejdsmiljøet. 

Antallet af besøg fra Arbejdstilsynet afhænger af forskellige faktorer. I 2017 har Arbejdstilsynet f.eks. 
særligt fokus på brancheområderne undervisning, hospitaler og landbrug, og de mest markante 
arbejdsmiljøproblemer i disse brancher.    
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Tabel 6. Påbud fra Arbejdstilsynet i Frederiksberg Kommune 2012-2017 
Årstal Grønne smiley Antal 

arbejdspladser 
med et eller 
flere 
arbejdstilsyns-
påbud 

Antal 
straks-påbud 

Antal 
vejledning 

Antal 
rådgivnings- 
påbud 

2012 24 23 1 0 4

2013 7 20 1 2 2

2014 13 13 3 1 1

2015 8 11 4 0 1

2016 10 4 0 2 1

2017 5 10 4 0 0

Tabel 6. angiver antallet og typerne af påbud og grønne smileys i kommunen i årene 2012 – 2017. 

To ud af ovenstående påbud, givet af Arbejdstilsynet, vedrører administrative arbejdspladser. I 2013 er 
der givet et påbud vedr. lugtgener. I 2015 er der givet et påbud ift. at sikre, at en stor arbejdsmængde og 
tidspres ikke forringer medarbejdernes arbejdsmiljø i en konkret afdeling.

3.4 Initiativer med henblik på at øge trivsel hos medarbejderne og effekt for 
borgerne

Forvaltningen har i perioden 2012-2017 år for år iværksat initiativer for at nedbringe sygefraværet blandt 
kommunens medarbejdere. Indsatserne har løbende været drøftet i Hovedudvalget og senest har en 
arbejdsgruppe under Hovedudvalget været med til at målrette indsatsen for 2018. 

Der er bl.a. tale om følgende indsatser, hvoraf nogle beskrives nærmere senere i evalueringen:

 Gratis fysioterapi til medarbejdere 
 Psykologordning
 Puljemidler (Kompetence- og trivselspuljen, sygefravær og trivsel, samt tillidspuljen) 
 Alle ledere har siden 2015 skulle modtage sygemeldinger fra medarbejderne telefonisk, der 

sygemelder sig
 Siden 2016 har alle ledere modtaget en adviseringsmail, hvis en medarbejder har hyppige eller 

længerevarende sygefraværsperioder 
 Konsulentbistand til arbejdspladser med højt sygefravær
 Kompetenceudvikling af ledere i håndtering af fravær
 Retningslinjer om omsorgssamtaler besluttet i Hovedudvalget

Magistraten er i perioden løbende holdt orienteret om udviklingen i sygefraværet og om hovedpunkterne i 
de forskellige indsatser for at nedbringe fraværet, herunder brug af puljemidler til indsatserne. 
Medarbejdertrivsel og fokus på udvikling af attraktive arbejdspladser har gennemgående været et vigtigt 
element i indsatserne.
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3.4.1 Brug af psykologordning

I Frederiksberg Kommune bliver ansatte tilbudt psykologisk hjælp ved behov. Antallet af stressrelaterede 
henvisninger indikerer i hvilket omfang, medarbejderne oplever et arbejdspres. Grundet kravet om 
anonymitet er det ikke muligt at se antallet af stressrelaterede henvisninger på afdelingsplan. Det er 
heller ikke muligt at opgøre, hvor mange af henvendelserne, der er fra det administrative personale. Der 
findes data om stressrelaterede henvisninger fra 2012 – 2016.      

Tabel 7 . Antal stressrelaterede henvisninger i hele organisationen i 2012-2017
Årstal Antal stressrelaterede henvisninger
2012 135

2013 129

2014 135

2015 101

2016 150

2017 166

Som det kan ses i tabel 7. har der været en periode på tre år fra 2012 til 2014, hvor brugen af 
psykologordningen har været stabil. I 2015 har der været et markant fald og i 2016 og 2017 en stigning. 
Udviklingen bliver blandt andet fulgt i de årlige arbejdsmiljø statusrapporter.

3.4.2 Puljemidler

Tillidspuljen 2016-2017

Som en del af Budget 2015 blev der afsat en tillidspulje på 2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016. 

Arbejdspladserne og områderne kunne søge puljemidler til:
 Projekter, der arbejder med kulturforandring, som eksempelvis vil ruste arbejdspladsen til
 samskabelse
 Arbejde med nye ledelsesformer, som eksempelvis frisættende ledelse
 Andre formål til styrkelse af tillidsdagsordenen
 Arbejdspladser, der på tværs af organisationen går sammen i projekter, prioriteres højt.

Projekterne og initiativerne har været med til at understøtte arbejdet med tillidsdagsordenen
med henblik på at fastholde kommunen som en attraktiv arbejdsplads. Processen har primært 
koncentreret sig om indsatser på decentralt-/institutionsniveau, men også på område- og 
organisationsniveau.

I Tabel 8. fremgår de administrative projekter, der blev tildelt midler fra tillidspuljen.  Ca. 20 pct. af den 
samlede pulje er gået til projekter i administrationen.
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Tabel 8. Administrative projekter der har modtaget midler fra Tillidspuljen
Projekt/tema MED-niveau Område/afdeling

Tillid som redskab i SSA’s ledelsessekretariat Lokalt SSA’s ledelsessekretariat

Den fremtidige myndighedsrolle i By- og Miljøområdet Område BMO

Uddannelsesforløb for frontpersonale overfor 
virksomheder og borgere Lokalt Ledelsesstaben KDO

Samskabelse på tværs af fagprofessioner Område BUO

Strategisk selvledelse Lokalt
Fællesrådgivningen for Børn 
og Unge

Tillid på tværs Lokalt IT- og Økonomiafdelingen

Kompetence- og trivselspuljen 2012-2013

Ved indgåelsen af budgetforliget i 2012 blev der etableret en ”Kompetence- og trivselspulje” på 3 mio. kr. 
for 2012 og ligeledes 3 mio. kr. for 2013. Formålet med puljen er at støtte de lokale arbejdspladsers 
arbejde med sygefravær, effekt og forandringer.

Midlerne skulle bruges til at øge medarbejdernes trivsel generelt, herunder med henblik på at øge 
nærvær og mindske fravær – og målrettet at styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme 
forandringer herunder arbejdet med effektstyring.

Af tabel 9. fremgår, hvilke projekter og administrative afdelinger, der modtog midler fra kompetence og 
trivselspuljen. Ca. 21 pct. af den samlede pulje gik til projekter i administrationen.

Tabel 9. Administrative projekter der har modtaget midler fra trivsels- og kompetencepuljen
Projekt/tema Område/afdeling

Plan i eget arbejde – personlig planlægning (særligt for 
personsagsbehandlere i Familieafdelingen)

Børne- og Ungestaben

Medbetjening, digitale kompetencer og trivsel Borgerservicecentret

Stressforebyggende træning i Mindfulness i Jobcentret Jobcentret

Udviklingsforløb for Jobcentrets administration Jobcentret

Styrket samarbejde mellem Jobcentret og Ydelsesafdelingen Jobcentret

Kompetenceudvikling i SSA-staben SSA Stabe
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4 Inddragelse af MED-organisationen i budgetprocessen

Der lægges i stigende grad vægt på involvering af MED-organisationen i forbindelse med 
budgetarbejdet, herunder i forhold til udarbejdelse af effektiviseringsforslag. Inddragelsen af MED-
organisationen er bl.a. defineret i Aftale om medbestemmelse og medindflydelse fra 2010 (MED-aftalen) 
samt Procedureretningslinjer for budget.

Af MED-aftalens §2, stk. 2 står om formålet med samarbejdet:

”Formålet med samarbejdet er bl.a. at sikre: 
 At der på alle niveauer skabes et ligeværdigt samarbejde i forhold til opgaveløsningen, så 

ledelse og medarbejdere er i stand til at håndtere de udfordringer kommunen/arbejdspladsen 
står over for

 At der skabes gode arbejdsvilkår og sikres et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 At der skabes sammenhæng mellem de krav, der stilles til kvaliteten i kommunens 

serviceydelser og kommunens personalepolitik, herunder de økonomiske og tidsmæssige 
ressourcer

 At medarbejderne har indflydelse på formuleringen af kommunens mål
 At ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder for at opfylde målene”.

Om information og drøftelse i MED-udvalg og personalemøder fremgår bl.a. af kapitel 2, §6, stk. 3:

 ”Ledelsen skal informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i kommunens/ 
arbejdsstedets aktiviteter og økonomiske situation, herunder særligt beskæftigelsen inden for 
kommunen. Ledelsen skal endvidere informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre 
betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om 
virksomhedsoverdragelse” 

Ifølge MED-aftalens §7 skal der udarbejdes retningslinjer for bl.a. budgettets konsekvenser for arbejds- 
og personaleforhold. Hovedudvalget har derfor i 2013 vedtaget Procedureretningslinjer for budget. Heraf 
fremgår bl.a. at :

 Der i de enkelte forvaltninger skal ske medinddragelse omkring budgetlægningen
 Kommunalbestyrelsens overordnede budgetprocedure og tidsplan forelægges 

Hovedudvalget  mhp. afklaring af, hvordan MED inddrages.
 Ledelsen skal på de relevante niveauer redegøre for de konsekvenser, som de enkelte dele i 

budgettet måtte have for arbejds- og personalemæssige forhold, herunder for hvilke 
personalegrupper, der vil blive berørt af ændringerne.

Ledelsen er således, jf. MED-aftalen og procedureretningslinjerne, forpligtiget til at inddrage Med-
organisationen i budgetprocessen. Samtidigt bidrager drøftelserne i MED-organisationen til at kvalificere 
og nuancere forslagene, og hermed skabe et bedre beslutningsgrundlag for politikkerne. 

Inddragelsen af MED-organisationen sker på forskellige måder afhængigt af niveau i MED- 
organisationen og tidspunkt i budgetprocessen. Inddragelsen sker gennem:

 Hovedudvalgets arbejdsgruppe vedr. budget
 Budgetkonference for Område- MED-udvalg
 Høringsproces i forbindelse med budgetlægningen
 Hovedudvalgets budgetmøde med borgmesteren
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 Møde mellem Magistraten og Hovedudvalget

4.1 Hovedudvalgets arbejdsgruppe vedr. budget

Siden 2013 har der været nedsat en særlig arbejdsgruppe under Hovedudvalget vedr. budget. 
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra Hovedudvalget, heraf fire repræsentanter for 
medarbejdersiden og to fra ledelsen (Kommunaldirektøren og Økonomichefen).

Arbejdsgruppen holder fire møder årligt. Møderne skal bl.a. sikre, at Hovedudvalget via denne 
arbejdsgruppe hele tiden er klædt på og særligt orienteret. 

4.2 Budgetkonference for Område-MED-Udvalg 

Hvert år i maj inviterer Hovedudvalget alle medlemmer af område MED-udvalg til budgetkonference med 
borgmesteren og direktionen. På budgetkonferencen orienteres generelt og økonomi og budgetrammer. 
Her præsenteres også tidsplanen for udarbejdelse og vedtagelse af næste års budget, og deltagerne har 
mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og direktørerne.

På baggrund af konferencen har område MED-udvalgene mulighed for at fortsætte drøftelser om 
budgettet i de enkelte Område-MED.

Budgetkonferencen for Område-MED har været holdt årligt siden 2006.

4.3 Høringsproces i forbindelse med budgetlægningen

På baggrund af budgetkonferencen i MED-regi drøftes økonomi og budgetrammer i de fem område-Med 
i maj-juni måned. Herefter har de enkelte Område-MED mulighed for at udarbejde et høringssvar. 
Høringssvaret kan udarbejdes af det samlede område-MED eller af medarbejdersiden alene.

Herudover udarbejder de faglige organisationer egne høringssvar. Høringssvarene indgår som en del af 
Hovedudvalgets budgetmøde og tilgår kommunalbestyrelsen som del af det samlede budgetmateriale. 

Jf. procedureretningslinjerne for budget lægges der vægt på, at tidspunkterne for at give bemærkninger 
og høringssvar under budgetprocessen meldes ud så tidligt som muligt af hensyn til det lokale MED - 
systems planlægning. 

4.4 Hovedudvalgets budgetmøde med borgmesteren

Af §8 i MED-aftalen fremgår:  ”Hovedudvalget mødes mindst én gang om året med borgmesteren for at 
drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og 
personaleforhold. 
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Drøftelserne skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og 
forslag kan indgå i grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning”.

Møderne mellem borgmesteren og Hovedudvalget er afholdt hver år siden 2006. 

4.5  Møde mellem Magistraten og Hovedudvalget

På Magistratens initiativ er der i 2016 og 2017 holdt møde mellem Magistraten og Hovedudvalget forud 
for budgetvedtagelsen. Hovedudvalget har til møderne fremsendt emner, som de ønskede at drøfte med 
Magistraten. Der har på møderne bl.a. været drøftet emner som lønpolitik og rekruttering, udlicitering, 
trivsel, besparelser kontra investeringer og effektiv drift. 

5 Borgertilfredshed 
Udviklingen i borgernes tilfredshed med servicen  kan være en indirekte markør ift., om de administrative 
effektiviseringer har haft indvirkning på arbejdsmiljøet. Borgernes tilfredshed med servicen kan bl.a. ses 
af resultaterne af de gennemførte borgerundersøgelser siden 2012.

Der er gennemført borgerundersøgelser i 2012, 2015 og 2017. Undersøgelserne har haft til formål at 
afdække tilfredsheden med den kommunale service generelt og de enkelte forvaltningsområder 
specifikt, blandt kommunens borgere.

De gennemførte undersøgelser er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da spørgsmålene udvikles lidt fra 
gang til gang. Alligevel har det været et sigte at fastholde en ensartethed i spørgsmålene, så udviklingen 
over tid kan følges. 

I alle borgerundersøgelser er anvendt en tilfredshedsskala fra 0-100, hvor:100 = Meget tilfreds, 75 = 
Tilfreds, 50 = Hverken tilfreds eller utilfreds, 25=utilfreds, og 0=meget utilfreds.

5.1 Generel borgertilfredshed på velfærdsområder

Figur 2. viser tilfredsheden på tværs af forskellige velfærdsområder i hhv. 2012- og 2015- 
undersøgelserne og 2015- og 2017- undersøgelserne. Tilfredshedsscorerne er sammenlignet på 
grundlag af de spørgsmål, der går igen imellem undersøgelserne fra 2012 og 2015, og mellem 2015 og 
2017-undersøgelserne.   

Administrative drifts- og udviklingsopgaver indgår også som en del af alle velfærdsområder. Kategorien 
”Service på rådhuset” vedrører alene administrative opgaver. Som det fremgår af figur 2., er 
tilfredsheden med servicen på rådhuset i 2017 på 75, og dermed højere end tilfredsheden med øvrige 
områder, og der har været en positiv udvikling ift. 2015.   
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Figur 2. Sammenligning af tilfredshed på tværs af velfærdsområder2

5.2  Tilfredshed med service på rådhuset

Figur 3. viser tilfredsheden med servicen i 2015 sammenholdt med 2012 samt tilfredsheden i 2017 
sammenlignet med 2015.  Som det fremgår af figuren, er den generelle tilfredshed med servicen på 
rådhuset højest i 2017.  Der har særligt været en stigning i tilfredsheden med servicen ved henvendelse 
til rådhuset fra 2015 til 2017. Tilfredsheden med servicen ved henvendelse til rådhuset er i 2015 lavere 
(34) end både i 2012 (72) og 2017 (73). 

2 Kilde: Borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommune. Borgerundersøgelse 2015, og Borgernes 
tilfredshed med Frederiksberg Kommune. Borgerundersøgelse 2017.
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Figur 3. Tilfredshed med service på Rådhuset


