
     
Borgerrådgiveren  

   

 

Til Økonomiforvaltningen 

 

  
Forvaltningernes indmelding af måltal – overvejelser 
om proces mv. 

Formålet med denne henvendelse er at henlede forvaltningens op-

mærksomheden på en politisk beslutning fra 2016, hvis nytteværdi for 

det politiske niveau og i forvaltningerne kan være begrænset i dag, og 

som i dag kan virke unødvendig for forvaltningerne. 

 

Økonomiudvalget besluttede den 26. april 2016, at de stående udvalg 

henholdsvis forvaltningerne inden for hver deres område – i relevant 

omfang – skal identificere de sagområder, hvor det er relevant at op-

stille måltal for andelen af klager i forhold til den samlede sagsmængde 

med henblik på, at oplysningerne kan indgå i Borgerrådgiverens årlige 

beretning.  

 

Borgerrådgiveren har i beretningerne for 2016, 2017, 2018 og 2019 haft 

disse oplysninger med og sørger naturligvis gerne fortsat for, at oplys-

ningerne om forvaltningernes måltal fortsat kan indgå, såfremt det er 

ønsket. Når Borgerrådgiveren skriver nu, hænger det sammen med, at 

dette års beretningsarbejde snart påbegyndes, og at Borgerrådgiveren i 

den forbindelse forud for fornyet indhentning af måltal fra forvaltnin-

gerne ønsker, at Økonomiforvaltningen er bekendt med Borgerrådgive-

rens iagttagelser, så forvaltningen, hvis det findes relevant, kan overveje, 

om de giver anledning til fornyet stillingtagen. 

 

Kort om baggrunden 

Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni 2013 på baggrund af 

Borgerrådgiverens Beretning 2012, at Økonomiforvaltningen skulle 

fremlægge forslag til mål og målsætninger for nedbringelse af fejlpro-

centerne på sagsbehandlingsområdet til politisk behandling. Den 12. 

december 2013 udmøntede beslutningen sig i, at Borgerrepræsentatio-

nen opstillede en målsætning om at fastsætte mål for henholdsvis re-

duktion af antallet af klager i forhold til den samlede sagsmængde og 

reduktion af antallet af formelle og materielle fejl i sagsbehandlingen, 
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som retter sig mod et bredt udsnit af kommunens sagsmængde og op-

gaveportefølje.  

 

Det blev også besluttet, at der skulle igangsættes en foranalyse for at af-

dække forudsætninger og muligheder for generering af tværgående le-

delsesinformation med henblik på at opstille konkrete måltal på sagsbe-

handlingsområdet. 

 

Foranalysen, senere politiske beslutninger og en del drøftelser mellem 

forvaltningerne endte med, at Økonomiudvalget den 26. april 2016 un-

der overskriften “Bedre sagsbehandling – ledelsesinformation og mål-

tal” besluttede, at de stående udvalg henholdsvis forvaltningerne inden 
for hver deres område i relevant omfang skal identificere de sagsområ-

der, hvor det er relevant at opstille måltal for andelen af klager i forhold 

til den samlede sagsmængde med henblik på, at oplysningerne kan 

indgå i Borgerrådgiverens Beretning. Det fremgik, at det er frivilligt for 

forvaltningerne at beslutte, om de ønsker at indmelde måltal. 

 

Borgerrådgiveren har hvert år forud for afgivelse af beretningen ind-

hentet oplysninger fra de syv forvaltninger om, hvorvidt der i de enkelte 

forvaltninger er fastsat måltal eller ej, samt bedt om henvisning til den 

politiske beslutning, der ligger til grund, med henblik på at få oplysnin-

gerne med i den årlige beretning. Det er i praksis foregået ved, at Bor-

gerrådgiveren har sendt en mail til forvaltningerne med en forespørgsel 

og en anmodning om at svare inden for en given frist. 

 

Forvaltningerne har hvert år svaret Borgerrådgiveren – meget ofte ved 

at gentage svaret fra året før (og ved at gentage svaret tilbage fra den 

første beslutning i det enkelte fagudvalg tilbage i 2016). Borgerrådgive-

ren har en proces for indkaldelse, opfølgning, tekstskrivning samt opda-

tering af Borgerrådgiverens hjemmeside, hvor forvaltningernes evt. 

indmeldte måltal er offentliggjort med link til den politiske beslutning, 

og Borgerrådgiveren har ved denne indhentelse erfaret, at forvaltnin-

gerne har en proces med at afklare, hvad der skal meldes tilbage til Bor-

gerrådgiveren og med hvilken henvisning. Borgerrådgiverens har en 

fornemmelse af, at det i nogle tilfælde alene er ved Borgerrådgiverens 

forespørgsel, at opmærksomheden på disse måltal opstår. 

   

I beretningen for 2016, s. 49, skrev Borgerrådgiveren bl.a. følgende: 

 

”Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at disse måltal kun vil have 

meget begrænset effekt på kvaliteten af kommunens sagsbe-

handling generelt set. For den enkelte forvaltning kan måltallene 

have en effekt, men de ses ikke at være koordinerede eller sam-

menlignelige. Det er således vanskeligt at få øje på, hvordan de 

indmeldte måltal på den ene side og kommunens samlede, 
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løbende og konstant foranderlige udfordringer med kvaliteten af 

sagsbehandlingen og borgerbetjeningen på den anden side for-

holder sig til hinanden.  

 

Hvis Borgerrepræsentationens beslutning tilbage i 2013 kan om-

formuleres som et spørgsmål om, hvorvidt der kan opnås enig-

hed om at opstille måltal inden for sagsbehandlingsområdet med 

den effekt, at kvaliteten generelt bliver hævet, og hvis resultatet i 

form af de foreliggende måltal er svaret på dette spørgsmål, lig-

ner det i hvert fald et nej.  

 

Set oppe fra ser det ud til, at redskabet i form af opstilling af mål 

og måltal med henblik på at forbedre og fastholde kvaliteten i 

sagsbehandlingen og borgerbetjeningen er forvitret gennem 

processen, hvorved det oprindelige politiske ønske fra juni 2013 

fortsat står uindfriet.  

 

Borgerrepræsentationen pålagde ved beslutning af 20. juni 2012 

de stående udvalg og forvaltningerne fra september 2012 at ind-

melde fokuspunkter til Økonomiudvalget for opfølgningen på 

Borgerrådgiverens konstateringer. Borgerrepræsentationen be-

sluttede samtidig at pålægge de stående udvalg og forvaltnin-

gerne at afrapportere status for forvaltningernes fokuspunkter til 

Økonomiudvalget senest i marts 2013. Indmeldingen af fokus-

punkter var herefter en løbende proces frem til 2015.  

 

Borgerrådgiveren anbefalede ved sin beretning for 2014 (i maj 

2015), at forvaltningernes fokuspunkter udgik blandt andet med 

henvisning til afbureaukratisering. Anbefalingen skete dog under 

den udtrykkelige forudsætning, at kommunens mål og målsæt-

ninger for nedbringelse af fejlprocenter på sagsbehandlingsom-

rådet fik et substantielt indhold eksempelvis i form af konkrete 

mål og målsætninger for forvaltningernes kvalitetsniveau på sags-

behandlingsområdet som helhed. Anbefalingen førte til, at Øko-

nomiforvaltningen umiddelbart herefter indstillede til Økonomi-

udvalget og Borgerrepræsentationen, at de nævnte fokuspunkter 

udgik med det samme, blandt andet med henvisning til Borger-

rådgiverens anbefaling, hvilket blev vedtaget i juni 2015.  

 

Idet kommunens mål og målsætninger for nedbringelse af fejl-

procenter på sagsbehandlingsområdet ikke kan siges at have fået 

et substantielt indhold i overensstemmelse med det forudsatte, 

bortfalder hovedbegrundelsen for Borgerrådgiverens anbefaling, 

men naturligvis ikke hensynet til afbureaukratisering.” 
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Af beretningen for 2019, s. 31 fremgik følgende: 

 

”Det er fortsat Borgerrådgiverens opfattelse, at nytteværdien er 
begrænset. For den enkelte forvaltning kan måltallene måske 

have en effekt, men de ses ikke at være koordinerede eller sam-

menlignelige, og dertil kommer, at et fåtal af forvaltningerne an-

vender dem. I år er det alene Socialforvaltningen.” 

 

Socialforvaltningens måltal er i øvrigt uændret det samme, som blev 

indmeldt efter Socialudvalgets beslutning i 2016.  

 

Formålet med denne henvendelse er alene at henlede opmærksomhe-

den på, at det fra Borgerrådgiverens side kan se ud som om, at proces-

sen kan virke tung for forvaltningerne, ligesom nytteværdien i forvalt-

ningerne og overblikket for politikerne kan have en begrænset værdi 

her mere end 4 år senere - idet det er frivilligt, om forvaltningerne øn-

sker at indmelde måltal, og fordi det i praksis har vist sig, at der ikke er 

ret mange forvaltninger/udvalg, der finder det relevant.  

 

Det er naturligvis op til Økonomiforvaltningen at afgøre, om beslutnin-

gen skal genovervejes eller skal tages op til fornyet politisk stillingtagen 

med henblik på eventuel nedlæggelse med henvisning til afbureaukra-

tisering eller beslutning om en anden proces, end at det årligt skal ind-

meldes til Borgerrådgiveren og skal indgå i Borgerrådgiverens Beret-

ning. 

 

Med mindre vi hører andet fra forvaltningen inden 5. januar 2021, går 

Borgerrådgiveren efter sædvanlig proces i gang med at indhente oplys-

ninger og henvisninger til politiske beslutninger med henblik på, at op-

lysningerne kan indgå i Borgerrådgiverens Beretning på samme måde, 

som det er sket de seneste år, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 26. 

april 2016. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Johan Busse 

Borgerrådgiver 
 

 


