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Introduktion
Det er byrådets opgave at tilbyde borgerne og brugerne mest muligt for de
ressourcer, der er til rådighed i Gribskov
Kommune. Det kræver, at den kommunale
organisation er åben mod omverdenen
og stiller krav til sig selv. Men det kræver
også, at borgere og brugere påtager sig
deres del af ansvaret. Service- og Kvalitetspolitikken peger derfor ikke alene på,
hvad borgerne og brugerne kan forvente
af den kommunale organisation. Den
peger også på, hvad de ansatte og politikerne med rette kan bede borgerne om
i samarbejdet om en konkret opgaveløsning eller en mere overordnet prioritering.
Service- og Kvalitetspolitikken beskæftiger sig især med oplevelsen af god service. Service handler om, hvordan borgeren oplever at blive mødt af den ansatte,
tonen i en samtale, tilgængelighed m.v..
Oplevelsen af god service kan ikke adskilles fra kerneydelsen. Hvis vi træffer en
forkert afgørelse, så hjælper det ikke, at
vi kommunikerer forståeligt og har været
gode til at afstemme forventninger.
Derfor skal kerneydelsen altid være i
orden. Her er medarbejdernes professionalisme og faglige kompetencer afgørende, ligesom det er vigtigt at medarbejdernes vilkår og rammer for at udføre
deres arbejde er i orden, f.eks. i form af
arbejdsgange, it-systemer m.v. Gribskov
Kommune arbejder løbende med at forbedre kvaliteten også på de områder.
Denne politik gælder for alle kommunens
institutioner og aktivitetsområder. Politikken har fokus på det gode møde mellem
borgere og kommunen. Det er de enkelte
områder, der skal omsætte politikken og
gøre den levende lokalt.
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Service- og Kvalitetspolitikken er bygget
op omkring otte principper:
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

Respekt for forskellighed
Tilgængelighed
Venlig og forståelig kommunikation
Løbende afstemning af forventninger
Sammenhæng
Faglig dygtighed og professionalisme
Læring og løbende forbedring
Medansvar - også for helheden

Disse principper skal fremover virke som
pejlemærker for forbedringer af kvaliteten
og effektiviteten i kommunens servicetilbud. Dette arbejde skal forankres i en
lokal dialog og baseres på en løbende
afstemning af forventninger.

lidt om borger- og brugerbegrebet i politikken:
□□ Både borger- og brugerbegrebet
benyttes i politikken. Når en person
modtager en bestemt ydelse, f.eks.
dagtilbud eller pensionsrådgivning
taler vi om bruger. Når en person
har en mere generel relation til og/
eller interesse i kommunen taler vi
om borger.
□□ Mennesker der bor eller i perioder
opholder sig i kommunen, f.eks.
som sommergæster, er altså i nogle
situationer brugere og i andre borgere. Mange af de ansatte i kommunen er samtidigt også både brugere
og borgere.
□□ I de situationer, hvor man både kan
optræde som borger og som bruger,
er ordet borger anvendt som fællesbetegnelse.

Gribskov Kommunes Service- og Kvalitetspolitik
I Gribskov Kommune vil vi yde en god service og have en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen.
Vi vil skabe gode rammer for at kunne
leve op til dette. Det stiller krav til medarbejdere, til borgere og til samarbejdspartnere. Krav til at vi er imødekommende
overfor hinanden, krav til at vi afstemmer
forventninger med hinanden, krav til at vi
lytter til hinanden, og ikke mindst krav til,
at vi - som medarbejdere og som borgere - lever op til vores ansvar for at skabe
gode forløb.

Vi vil løbende forbedre vores service.
Medarbejdernes, ledernes og borgernes
ideer og oplevelser skal inddrages i vores
forbedringer. Vi skal være gode til at tage
hånd om fejl og andet, der viser sig uhensigtsmæssigt. Vi skal lære af det, der går
godt, og af det, der går mindre godt.
I de følgende afsnit beskrives de otte
principper, der tilsammen udgør Gribskov
Kommunes Service- og Kvalitetspolitik.

Respekt for
forskellighed
Medansvar
-også for helheden

Tilgængelighed

Venlig og forståelig
kommunikation

Læring og løbende
forbedring

Løbende afstemning
af forventninger

Sammenhæng
Faglig dygtighed og
professionalisme

Otte principper, der tilsammen udgør Service- og Kvalitetspolitikken,
service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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1. Respekt for forskellighed
Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ressourcer, værdier og historier med
os, og det kan have betydning for de behov vi har i vores aktuelle livssituation.
Borgere og brugere i Gribskov Kommune
skal så vidt muligt have lige muligheder.
For at skabe lige muligheder, skal vi være
opmærksomme på at nogle borgere har
brug for mere støtte og vejledning end
andre. Lige muligheder kan derfor også
handle om at hjælpe forskelligt, så brugeren får hjælp i forhold til sine behov.
Vi er opmærksomme på at inddrage de
ressourcer, som borgeren selv kan bidrage
med i den konkrete situation.

I Gribskov Kommune viser vi respekt for
forskellighed. Det udmønter sig bl.a. i at:

□□ Vi ser og hører den enkelte borger,
og gør os umage for at sætte os ind
i den konkrete situation.
□□ Vi vælger en individuel tilgang, hvor
det er hensigtsmæssigt, fordi vi
tilstræber at borgere får lige muligheder.
□□ Vi er opmærksomme på de roller,
vi har, når vi mødes, og er ydmyge
over for den særlige rolle den ansatte har i kraft af sin stilling og faglige
viden.
□□ Vi tilstræber ligeværdighed i mødet
og i kommunikationen.
Vi forventer, at borgere og brugere også
respekterer den forskellighed, der gør,
at alle ikke kan behandles ens. Vi ønsker
også, at borgere og brugere har den samme respekt for de ansattes forskellighed.
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hvad siger borgerne og de ansatte:
Både borgere og ansatte har udtrykt, at
god service opstår mellem mennesker,
når vi udviser respekt for hinanden, lytter
imødekommende og behandler hinanden
som individuelle mennesker. At behandle
andre individuelt betyder, at man forsøger at leve sig ind i den andens situation,
og sørger for at der tages hensyn til den
enkeltes helt særlige behov. Det kan
være en hørehæmmet borgers behov for
hjælp og hensyntagen i kommunikationen

eller et barns behov for ekstra støtte i
hverdagen. Både borgere og ansatte har
desuden givet udtryk for, at den ansatte
i særlig grad skal være opmærksom på, at
hans/hendes beslutninger kan have stor
betydning for borgerens liv.
Herunder er et mindre udpluk af citater
fra debatten:

"Man skal tale ordentligt til folk og
have gensidig respekt."

"Når man henvender sig til kommunen, er det som regel fordi man har et
problem (...) Man oplever sig selv som
magtesløs. Det er vigtigt at medarbejderen skal kunne leve sig ind i, hvordan
man har det."

"Medarbejderen skal være ydmyg overfor borgerens udtrykte oplevelse, uanset hvilken vej afgørelsen går."

"Som menneske kan jeg godt møde borgeren ligeværdigt, men jeg skal passe
meget på, at jeg ikke bliver bedrevidende, og finder løsninger for dem."

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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2. Tilgængelighed
Tilgængeligheden til kommunens servicetilbud, til de ansatte og til informationer
fra kommunen er væsentlig for, hvordan
borgeren føler sig mødt. Tilgængelighed
handler både om hvor, hvordan og hvornår borgere kan få information, blive
betjent eller komme i kontakt med kommunen.
Ofte har borgeren behov for at komme i
kontakt med en bestemt ansat - det kan
være en rådgiver på en konkret sag, eller en ansat, der har en bestemt viden.
Tilgængelighed handler derfor også om,
hvordan borgeren kan komme i kontakt
med den ansatte, der kan hjælpe dem i
den konkrete situation.
Gribskov Kommune har søgt at tilrettelægge tilgængeligheden - åbningstider,
geografisk placering af servicetilbud og
administration, adgang til information og
elektronisk betjening - på en måde, der
tilgodeser både en kompetent, effektiv
og ressourcebevidst opgaveløsning og
borgernes behov. Dette kræver ofte en
konkret afvejning af på den ene side at
imødekomme ønsker til forbedret tilgængelighed og på den anden side at sikre en
høj faglig kvalitet og en effektiv opgaveløsning.

I Gribskov Kommune vil vi have en høj
tilgængelighed. Det udmønter sig bl.a. i
at:

□□ Vi kommunikerer klart og tydeligt om
åbningstider, adresser og muligheder for henvendelser i øvrigt, så borgerne ved hvor, hvordan og hvornår
de kan komme i kontakt med kommunen.
□□ Vi melder tydeligt ud i lokalaviser og
på hjemmeside, når vi f.eks. i ferieperioder kører for nedsat blus.
□□ Vi tilstræber at have overlap mellem
kompetencer og ansvarsområder, så
vi også kan betjene borgerne, når
der er ferie eller andet fravær. Vi tilrettelægger dette ud fra en konkret
vurdering af opgavernes karakter og
væsentlighed.
□□ Vi forbedrer de forskellige muligheder for at komme i kontakt med
kommunen - særligt muligheden for
at blive betjent elektronisk.
□□ Vi er tilgængelige for personlige
henvendelser, og vi besvarer altid
henvendelser, vi får på telefon,
e-mail og brev.
□□ Vi tager imod besked, når en ansat
ikke er tilgængelig. Vi følger op på
beskeder, som en anden har modtaget på vores vegne.
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□□ Vi er opmærksomme på borgere og
brugere, der har vanskeligt ved at
benytte sig af de gængse muligheder for at komme i kontakt med og
få information fra kommunen. Vi vil
løbende udvikle og forbedre disse
muligheder, og vi tager individuelle
hensyn, hvor det er nødvendigt.
□□ Vi sørger for, at relevante informationer fra Gribskov Kommune - herunder information om kommunens
ydelser - er let tilgængelige på vores
hjemmeside. Vi vurderer samtidigt,
om informationen skal stilles til
rådighed på anden vis, f.eks. via annoncering i lokalaviser. Borgere, der
ikke har mulighed for at bruge hjemmesiden, kan få relevant information
ved henvendelse til kommunen.
Vi forventer, at borgere orienterer sig om
åbningstider og muligheder for henvendelse i øvrigt via lokalaviser eller kommunens hjemmeside.

hvad siger borgerne og de ansatte:
Gribskov Kommune breder sig over et
stort geografisk område, og der har været
mange tilbagemeldinger på, at det derfor
kan være forbundet med besvær at møde
op personligt. Derfor er det endnu mere
vigtigt, at man ikke oplever at blive sendt
rundt mellem forskellige afdelinger på
forskellige adresser.
At vide hvor man skal henvende sig i en
bestemt situation, og at kunne komme i
kontakt med den "rigtige" medarbejder
opleves som væsentligt. For borgeren er
det desuden vigtigt, at det er let at finde
den information man har behov for, og at
de ansatte er parate til at hjælpe borgeren med at finde den nødvendige information. For de ansatte er det vigtigt, at
borgeren holder sig så velorienteret som
muligt.
Herunder er et mindre udpluk fra debatten:

”At vide at man kan henvende sig et
bestemt sted – det er en god oplevelse.”

"Når jeg henvender mig på kommunen,
er det vigtigt, at ventetiden er kort, og
at den person, jeg kommer til at tale
med, ved noget om emnet. Det samme
gælder, når jeg ringer."

"Medarbejderen skal ville møde borgeren. Medarbejderen må ikke "gemme sig",
men skal være til at fange på telefonen."

"For mig er det vigtigt, at der er mere
end en person, der ved noget om f.eks.
byggetilladelser, så der er mulighed
for at tale med en, selvom der er en på
ferie."
service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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3. Venlig og forståelig kommunikation
En klar og venlig kommunikation er en
vigtig forudsætning for god service. Både
hvor det handler om den direkte kommunikation mellem den enkelte borger og
den ansatte, og hvor det handler om information der gives til en større målgruppe. En klar kommunikation handler både
om at give det rigtige budskab, og at sikre
at budskabet bliver forstået. Det kræver,
at vi tilpasser kommunikationen til den
enkelte borger eller målgruppe, og til den
situation hvor budskabet skal afleveres.
God kommunikation handler derfor i høj
grad om indlevelse. F.eks. ved at den ansatte sikrer sig, at borgeren har forstået
budskabet, og at der kommunikeres i et
sprog og i en form, som passer til borgeren. Et budskab, som er hverdagskost for
den ansatte, kan være unikt og have stor
betydning for borgeren.
I nogle situationer skal den ansatte videregive et svært budskab, der kan have
meget stor betydning for borgeren. Sådanne situationer kræver forberedelse,
og den ansatte skal kunne hente supervision hos kolleger, i opgaveteam eller hos
lederen.

I Gribskov Kommune vil vi kommunikere
venligt og forståeligt. Det udmønter sig
bl.a. i at:

□□ Vi vurderer fra situation til situation,
hvilken kommunikationsform, der
konkret er den bedste. Sproget skal
være forståeligt for modtageren og
vi er særlig opmærksomme på, at
fagsprog ikke forstyrrer eller forhindrer forståelsen af budskabet.
□□ Vi giver fyldestgørende forklaringer
og begrundelser og sikrer at formelle krav (f.eks. henvisninger til
paragraffer) fremgår på en måde,
så de ikke forhindrer forståelsen af
budskabet.
□□ Vi kommunikerer undervejs i længerevarende forløb, og sikrer dermed
også at gensidige forventninger
afstemmes undervejs.
□□ Vi udviser forståelse for, at situationen kan være unik og opleves som
alvorlig eller have stor betydning for
borgeren.
Vi forventer, at borgeren tilsvarende har
en venlig omgangstone overfor kommunens ansatte.
En truende tone og adfærd fra en borgers
side er yderst sjælden, og er selvfølgelig
til hver en tid uacceptabel. I de få tilfælde, hvor en kommunalt ansat bliver eller
oplever sig truet af en borger, vil dette
blive fulgt op fra arbejdspladsens side.
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hvad siger borgerne og de ansatte:
Der er forskel på, hvordan der bedst
kommunikeres til forskellige målgrupper
og i forskellige situationer. At have informationer på hjemmesiden er godt - men
det rammer ikke alle borgere, så det er
vigtigt, at kommunen anvender forskellige
kanaler.

Sproget i breve og artikler kan opleves
som svært tilgængeligt. Og det kan have
meget stor betydning for oplevelsen i situationen, at kommunikationen fungerer
godt.
Herunder er et mindre udpluk af citater
fra debatten:

"Øjenhøjde er, når der tales i et sprog
som folk forstår. Man skal være god
til at mærke efter, hvordan man skal
forklare noget."
"Kommunen skal tale borgersprog og
ikke forvaltningssprog. Men borgersprog er ikke det samme for ældre og
unge."

"I skal forklare folk, at de skriver til
de almindelige dødelige, uddanne dem
til almindeligt jævnt dansk."

"Hvis jeg ikke kan forstå det, jeg læser,
så giver jeg hurtigt op over for noget,
jeg måske bør forstå og vide. Derfor
vil jeg ønske, at breve fra kommunen
var skrevet på et jævnt og forståeligt
sprog."

"Når kommunen sender breve til nogle
ældre mennesker som os, så må brevet
gerne fylde mere end en side, hvis det
bare er skrevet med stor skrift. Så kan
jeg bedre læse det, og så kan jeg måske
bedre forstå det, der er skrevet."
”Der skal tages hensyn til borgere, som
ikke kan gå på nettet.”

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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4. Løbende afstemning af forventninger
At få afstemt forventninger i ethvert
forløb, kan være med til at forbedre
serviceoplevelsen. Forventninger skal
afstemmes løbende, når der er forhold
undervejs, der kan få betydning for f.eks.
en sags udfald eller sagsbehandlingstid.
Ved at afstemme forventninger bliver risikoen for misforståelser mindre.
Når vi afstemmer forventninger, er det
også vigtigt, at den ansatte får information om, hvad borgeren forventer.
Udover den individuelle afstemning af forventninger i konkrete forløb, skal borgerne - som led i en mere generel afstemning
af forventninger - have klare informationer om centrale ydelser og eventuelle
ydelsesniveauer.

I Gribskov Kommune lægger vi vægt på at
få afstemt forventninger. Det udmønter
sig bl.a. i at:

□□ Vi giver en god information og vejledning i forhold til ydelser og valgmuligheder.
□□ Vi giver information, så borgeren
ved, hvornår vi vender tilbage, eller
hvornår der ligger en beslutning, i
de situationer, hvor det er relevant
for borgeren.
□□ Vi forklarer tydeligt, hvad vi forventer af borgeren i forløbet.
□□ Vi overholder aftaler.
□□ Vi giver besked til borgeren så tidligt
som muligt, når det viser sig, at vi
ikke kan overholde en aftale.
□□ Vi lever så vidt muligt op til forpligtelser og aftaler, som andre ansatte
har indgået på vores vegne.
Vi forventer ligeledes, at borgeren så vidt
muligt overholder aftaler og giver hurtigst muligt besked, når en aftale ikke kan
overholdes.
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hvad siger borgerne og de ansatte:
Borgerne oplever et behov for at modtage klar besked om de beslutninger, der
træffes i deres sag. Det betyder blandt
andet klare begrundelser for afslag eller
forklaringer af baggrunden og tidsforløb
for beslutninger. Det opleves også som
vigtigt at få at vide, hvad man som borger
generelt kan forvente af kommunen f.eks. hvilke tilbud kommunen kan give til
forskellige grupper.

Omvendt er det vigtigt for de ansatte
at give klar besked om, hvad kommunen
forventer af borgerne i relation til det
enkelte sagsforløb. En vigtig del af den løbende afstemning af forventninger er den
løbende dialog mellem borgere, ansatte
og politikere. Borgerne oplever inddragelse og dialog som et positivt udtryk for
kommunens vilje til at lytte til borgerne.
Herunder er et mindre udpluk af citater
fra debatten:

"Det kan nogen gange tage lang tid,
når man har en sag på rådhuset. Det
vil hjælpe, hvis man på forhånd får besked om, hvor lang tid det vil tage."

"Den ugentlige side i Ugeposten er god
til at holde os orienteret. Det er en
god måde at give os informationer på.
Det kunne man godt udvide."

"Vi skal have svar: Undskyld at du ikke
har hørt noget, men vi regner med, at
der er sket det og det, og at der går så
og så længe."

"Det at få et svar - svar på debatindlæg,
brev der bekræfter telefonsamtalen etc.
- giver en oplevelse af at blive hørt."

"Hvis en borger beder om hjælp til
noget, er det jo et udtryk for et behov,
og her har kommunen en opgave i at
vejlede om alle muligheder og ikke kun
lige forholde sig til præcis det, som
borgeren har spurgt til."

"Ofte, hvis vi skal kunne hjælpe et barn,
så er der en også en masse indsatser
forældrene skal gøre. Det er et vigtigt
signal at gøre tydeligt".

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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5. Sammenhæng
God service er, at borgeren eller brugeren
oplever sammenhæng og kontinuitet i sit
forløb. Også når forløbet kræver samarbejde mellem forskellige faggrupper og
organisatoriske enheder i kommunen.
Sammenhæng handler også om de forløb,
der involverer stat, region og kommune.
Kommunen har fået til opgave at være
”én indgang” til det offentlige system for
borgerne.
Det må ikke give unødige ulemper for
borgeren eller brugeren, at vi har valgt at
organisere os på en bestemt måde.

I Gribskov Kommune ønsker vi, at borgeren skal opleve en høj grad af sammenhæng. Det vil vi bl.a. sikre ved, at:

□□ Vi arbejder i tværfaglige og -organisatoriske opgaveteams i de situationer, hvor der er behov for det.
□□ Vi sørger for at borgeren ved, hvem
der er kontaktperson i et forløb,
hvor der indgår flere medarbejdere.
□□ Vi tilstræber at have smidige overgange ved skift af kontaktperson,
f.eks. rådgiver, støtteperson, lærer,
hjemmehjælper.
□□ Vi tager ansvar for at hjælpe borgeren smidigt videre, også når opgaven ikke hører til på vores bord. Vi
sørger for, at borgeren ikke bliver
"kastebold" mellem forskellige afdelinger.

14
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hvad siger borgerne og de ansatte:
For borgeren betyder sammenhæng i
mødet med kommunen, at man kan henvende sig til kommunen og blive henvist
til det rette sted og den rette person med
det samme. De ansatte har ofte et bedre
overblik over kommunens mange forskellige afdelinger og medarbejdere, end
borgeren har. Det er vigtigt, at de ansatte
giver sig tid til at forklare sammenhængene for borgeren.

Det er også vigtigt, at kommunen håndterer brugernes overgange mellem forskellige systemer professionelt, ved f.eks. at
videregive vigtig information og viden til
de relevante fagpersoner. Borgerne ønsker ikke at ”blive tabt i systemet”. Det
skal altid være tydeligt, hvor og hos hvem
ansvaret for forskellige sager ligger.
Herunder er et mindre udpluk af citater
fra debatten:

"Desværre oplever jeg, at når jeg henvender mig på rådhuset, så er folk venlige, der serveres kaffe og alt det der,
og jeg går hjem med en følelse af, at
der er nogen, der tager hånd om sagen
- men der sker ikke noget."

"Afdelinger kunne arbejde bedre sammen, så borgerne ikke bliver sendt
rundt i systemet og først og fremmest
ikke bliver sendt forkert rundt."

"Det er professionelt, når systemerne
arbejder sammen."

"Hvis man henvender sig til en person,
så er det vigtigt, at man så ikke bliver
henvist og henvist. Det skal også være
den samme, man kan ringe tilbage til og
høre, hvordan det går med sagen."

"God service for mig er, når jeg får
konkrete svar og oplysninger i forbindelse med en henvendelse. Hvis den
sagsbehandler, jeg snakker med, ikke er
i stand til at svare på mine spørgsmål,
er det vigtigt at han/hun undersøger
sagen og vender tilbage så hurtigt som
muligt, eller eventuelt får en anden
sagsbehandler, som har de korrekte
oplysninger, til at kontakte mig."

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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6. Faglig dygtighed og professionalisme
Faglig dygtighed er fundamentet for god
service. Medarbejdernes faglighed er en
forudsætning for, at de løser opgaver
med en - for netop deres fagområde - høj
faglig kvalitet. Medarbejderne skal bruge
deres faglighed aktivt, og være åbne og
ærlige om deres faglige vurderinger.

I Gribskov Kommune vil vi værne om og
videreudvikle medarbejdernes faglige
kompetencer og stolthed ved arbejdet.
Det vil vi bl.a. gøre ved at:

Borgerne skal opleve, at medarbejderne
står ved deres faglige vurderinger, fordi
de hviler på et solidt fagligt grundlag. Et
solidt fagligt grundlag er dog ikke alene
knyttet til den enkelte medarbejders
kompetencer. Tværfagligt samarbejde,
hvor medarbejdere med forskellige faglige kompetencer sammen løser konkrete
opgaver, er med til at skabe høj faglig
kvalitet og er samtidigt rum for refleksion
og læring.

□□ Vi arbejder bevidst med strategier
for fastholdelse og rekruttering af
fagligt dygtige medarbejdere.

Det er en stærk faglighed, som danner
afsæt for, at medarbejdere åbent siger
fra i uforsvarlige situationer, hvor fagligheden ikke er i orden, eller i situationer,
hvor borgere har urimelige forventninger. Det er et fælles ansvar for politikere,
ledere og medarbejdere at sikre, at det
faglige niveau er i orden. Medarbejdernes
faglige kompetencer skal vedligeholdes
og udvikles. Det kræver at den enkelte
medarbejder er nysgerrig, og ser det som
helt nødvendigt løbende at opdatere sin
viden. Det kræver at ledelsen skaber rum
og rammer, der understøtter den løbende
kompetenceudvikling.

□□ Vi understøtter kompetenceudvikling i det daglige arbejde gennem
tværfaglige samarbejdsformer, som
er rum for konkret faglig vurdering,
beslutning, refleksion og læring.
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□□ Vi sikrer, at alle ansatte har en kompetenceudviklingsplan.

□□ Vi udvikler og afprøver nye strategier
for kompetenceudvikling.
□□ Vi fremmer, at medarbejdere siger
fra på et begrundet grundlag, når de
oplever at det faglige niveau ikke er
i orden.

hvad siger borgerne og de ansatte:
Borgerne efterspørger medarbejdere, som
ved hvad de taler om og som er i stand
til at håndtere situationer, der bevæger
sig ud over det rutinemæssige. Medarbejderne er også opmærksomme på behovet
for uddannelse og prioritering af medarbejdernes løbende kompetenceudvikling,

både i forhold til faglighed og personlige
kompetencer. Det er væsentligt, at medarbejderne selv er indstillede på læring og
feedback.
Herunder et mindre udpluk af citater fra
debatten:

"God service er når personalet ved noget om det de sidder og arbejder med.”

"Professionalisme kan styrkes ved uddannelse målrettet til den stilling/den
funktion man har, så man møder forberedt til møder med borgeren.”

"Den daglige gang - driften - fungerer, det er i forhold til problemer/ikke
typiske situationer eller forløb, at vi
oplever manglende rutiner, manglende
kompetencer.”

"Vi er ved at oprette en forældreklasse
så de kan lære hvad der sker i relationen mellem dem og børnene, og handle
anderledes. Men hvis jeg som almindelig
pædagog skal gå ind i det, mangler jeg
kompetencer."

"Det er vigtigt at vi uddanner, så medarbejdere i fronten kan give et ordentligt fyldestgørende svar. Uddannelse,
uddannelse, uddannelse. Jeg ved godt,
at for mange er fronten ikke et statusområde – men måske kunne det blive
det?"

"Det handler meget om at opbygge en
kultur, hvor det er ok at vi coacher
hinanden.”

"Medarbejderstaben skal arbejde med at
opsøge feedback processer. For læring
sker der, hvor man selv gerne vil tale
om det.”

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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7. Læring og løbende forbedring
Gribskov Kommune ønsker at arbejde
med udvikling, fornyelse og forbedring i
alle dele af kommunen. Det har vi flere
redskaber til. Èt redskab er løbende at
fokusere på små forbedringer af vores
daglige praksis. Et andet redskab er at
lære både af det, som går godt, og det
som går mindre godt. Alle medarbejdere
gør deres bedste for at levere et godt
stykke arbejde. Alligevel sker det ind imellem, at noget ikke virkede efter hensigten
eller at vi gjorde noget forkert. De erfaringer vi får af det, skal vi bruge i det videre
arbejde på at forbedre os.
Gribskov Kommune ønsker at udvikle en
kultur, hvor de kommunalt ansatte opfatter dialog om fejl og utilsigtede hændelser
som en naturlig del af den faglige udvikling. Det er ledernes opgave at gå foran i
udviklingen af en forbedringskultur, hvor
fejl og uhensigtsmæssige forhold diskuteres aktivt og af alle de berørte parter,
og anskues som en vigtig kilde til læring
og løbende forbedring. Klager over dårlig
service, utilsigtede hændelser eller direkte
forkerte beslutninger skal løses så tæt på
den konkrete situation som muligt.
God service i Gribskov Kommune må ikke
forveksles med, at brugeren altid får ret,
heller ikke når brugeren klager. Alle klager skal undersøges grundigt, og der skal
gives et fyldestgørende svar på klagen.
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I Gribskov Kommune ønsker vi løbende
at forbedre vores arbejde, og det udmønter sig bl.a. i at:

□□ Vi tager ved lære af vores gode og
mindre gode erfaringer.
□□ Vi arbejder målrettet for at forebygge og minimere antallet af fejl.
□□ Vi er åbne og ærlige, også når vi
begår fejl.

hvad siger borgerne og de ansatte:
Det er vigtigt, at kommunen altid forsøger at begrænse sine fejl, og tager ved
lære af de fejl, der er blevet begået. Når
der er begået en fejl, kommer man lettest

videre ved at tale åbent om fejlen. Det er
ligeledes vigtigt at lære af de ting, der går
godt.
Herunder et mindre udpluk af citater fra
debatten:

"Hun sagde at det var hendes fejl, og
det betød noget for mig. Og det er jo,
hvad der kan ske.”
"Som man råber i skoven, får man svar.
Man skal henvende sig positivt, selvom
der er fejl, så får man også positiv behandling."
”Medarbejderen man kontakter, skal
være villig til at sige undskyld og indrømme sin fejl. Det ville være positivt.”

”Man skal undskylde, når man har
fejlet. Man skal også skrive åbent, hvilken fejl man har lavet, så andre kan
lære af den. Tag en snak med borgeren
om, hvad man kan gøre anderledes.”

”Internt skal man have en forståelse
om, at vi skal være åbne om fejl, så man
ikke går og gemmer på noget.”

"Få gennemarbejdet en holdning, at
det gør ikke ondt at sige: "Jeg ved det
ikke, jeg skal undersøge det, før jeg kan
svare.”
"Når man laver fejl, er det mest naturligt at komme videre ved at snakke
sammen.”
"Det er befriende, når skolen stopper et
emne, fordi emnet ikke har fænget bør"Man kan lige så godt tage udgangs- nene, fremfor at skolen holder kramppunkt i succes. Lav et standardskema, agtigt fast i noget, der ikke virker."
hvor man spørger borgere, og vidensdeler om det, der fungerer, og som
borgerne er tilfredse med.”
service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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8. Medansvar, også for helheden
Det er Byrådets ansvar at foretage den
overordnede prioritering af Gribskov Kommunes ressourcer. Mange prioriteringer
sker imidlertid i det daglige arbejde, i et
samspil mellem ansatte og borgere.

I Gribskov Kommune vil vi skabe forbedringer af service ved at inddrage ideer
og oplevelser fra medarbejdere, ledere,
borgere og brugere. Det udmønter sig
bl.a. i at:

De borgere eller brugere, som en konkret
prioritering berører, ønsker som udgangspunkt at få netop deres sag eller behov
prioriteret. F.eks. ønsker de fleste forældre
optimal opmærksomhed om netop deres
barn i børnehaven eller i dagplejen. Det er
forståeligt. Men pædagogen har ansvaret
for alle børn og må løbende afveje behovene.

□□ Vi undersøger, hvordan brugerne
opfatter kvaliteten af vores servicetilbud.

Det er vigtigt, at den kommunale medarbejder støttet af lederen kan begrunde
sine til- og fravalg. Det er imidlertid også
vigtigt, at brugerne af tilbudene påtager
sig et medansvar for disse prioriteringer
- et borgeransvar. Ikke alene i forbindelse
med formelle høringer og kommunalvalg,
men også i de mere dagligdags situationer. Dialogen om prioriteringer er derfor
et centralt element i afstemningen af
forventninger.
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□□ Vi inddrager i bredt omfang borgerne og brugerne i vores beslutningsprocesser.
□□ Vi tager ansvar for at prioritere i
dagligdagen med udgangspunkt i de
rammer, der sættes af lovgivning,
kvalitetsstandarder og politikker.
Vi forventer, at borgerne viser forståelse
og tager medansvar for, at det er nødvendigt at prioritere ressourcerne. Og
vi forventer, at borgerne involverer sig i
kommunen.

hvad siger borgerne og de ansatte:

forståelse for, at der skal prioriteres.

Som borger kan det være svært i situationen at forholde sig til den helhed, der
prioriteres udfra. Men der udtrykkes stor

Herunder et mindre udpluk af citater fra
debatten:

"Når jeg henvender mig, prøver jeg altid
at bede om noget, som er rimeligt. Jeg
er jo ikke den eneste i kommunen, som
har brug for hjælp.”

"Man kan nemt glemme, at der er andre, der måske har mere behov for
hjælp. For det føles uretfærdigt. Så
bliver man sur og skælder ud.”

"Man skal bruge medarbejderen til det,
medarbejderen er ansat til - det giver
bedre udnyttelse af ressourcer.”

"Når jeg kommer på rådhuset for at
ordne noget, så har jeg alle de dokumenter med som jeg skal bruge for at
få det ordnet (...) jeg synes, at mange
borgere godt kunne forberede sig lidt
bedre til at møde kommunen. Det vil
spare masser af tid for os alle.”

"Os, der ikke har haft behov for disse
ressourcer, skal ikke have dem, de skal
fordeles efter hvem, der har størst
behov. Sådan er fordelingen ikke i dag,
vi er så sociale, at det hele skal være
lige.”

"Det er en god ide med sådanne borgermøder, hvor man kan møde op. Det er
jo et eksempel på at møde os borgere i
øjenhøjde.”

service- og kvalitetspolitk, gribskov kommune
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Målsætninger
FÆLLES MÅLSÆTNINGER FOR SERVICE OG
KVALITET I GRIBSKOV KOMMUNE:
□□ Alle informationer, som er centrale for, at borgerne kan få viden om, hvad han eller hun med rette
kan forvente, skal være tilgængelige på www.gribskov.dk - og efter konkret vurdering også formidles i pjecer, breve eller lignende.
□□ Der skal udarbejdes normer for svartider på alle
væsentlige sagsområder, og der skal følges op på
at disse overholdes.
□□ Borger- og brugertilfredshed skal evalueres. Hvert
fagområde skal tage stilling til og sætte mål for
evaluering af borger- og brugertilfredshed på de
centrale områder.
□□ Alle institutioner og aktivitetsområder i Gribskov
Kommune skal have et systematisk fokus på at
forebygge og minimere fejl. Der skal foreligge et
program for at beskrive de væsentligste arbejdsgange og for kompetenceudvikling.
□□ Klager skal altid undersøges ordentligt, og den
borger, der har klaget, skal have et fyldestgørende svar.
□□ Henvendelser skal altid besvares, uanset om de
kommer personligt, på telefon, e-mail eller brev.
□□ Der udarbejdes en ’vejviser’, der skal give overblik
over og indblik i, hvilke opgaver der hører til hvor
i organisationen.
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Efterskrift
Gribskov Kommunes Service- og Kvalitetspolitik hviler på inddragelse af borgere og
medarbejdere i Gribskov Kommune.
”Principper for god offentlig service”, der
er udformet i forbindelse med arbejdet
med Kvalitetsreformen, er brugt som omdrejningspunkt for dialogen med borgere,
brugere og medarbejdere. Principperne er:
□□ Øjenhøjde – mød brugeren, hvor brugeren er
□□ Klar tale – åben og klar kommunikation
□□ Tydelige forventninger – brugeren
skal vide, hvad brugeren kan forvente
□□ Ydmyghed – ydmyghed overfor din
rolle og din magt
□□ Hånd om fejl – tag hånd om de fejl,
der sker
□□ Professionalisme - faglig dygtighed og
professionalisme er fundamentet for
god service
□□ Sammenhæng - brugeren skal opleve
sammenhæng i mødet med det offentlige
□□ Udvikling - udvikling og fornyelse skal
præge den offentlige sektor
□□ Ressourcer med omtanke - brug de
offentlige ressourcer med omhu og
omtanke
Gribskov Kommune inviterede borgerne
til debat og dialog på tre borgermøder i
januar og februar måned i 2008. Her blev
principperne brugt direkte til at diskutere
service og kvalitet generelt og især i Gribskov Kommune. Borgerne havde mange
spændende synspunkter, erfaringer og
holdninger, som tilsammen har givet
værdifulde input til Service- og Kvalitetspolitikken.

I samme periode kunne borgerne deltage
i dialogen om service og kvalitet ved at
besøge hjemmesiden www.gribskov.dk/
service eller ved at sende kommunen en
e-mail og fortælle om god service og egne
oplevelser eller erfaringer.
Desuden kunne man som borger i samme
periode bruge de forfrankerede ’Din mening tæller’-postkort, som bl.a. lå rundt
omkring i kommunens institutioner, på caféer mv. På postkortene kunne man skrive
om, hvad god service er, og beskrive egne
oplevelser med service i Gribskov Kommune.
I februar 2008 blev en række medarbejdere inviteret til en dialog om service og
kvalitet baseret på både input fra borgerne om service og kvalitet, og principperne
fra Kvalitetsreformen. Byrådet har på baggrund af de mange bidrag formuleret de 8
principper, som fremgår af denne politik.
Både borgere og medarbejdere i Gribskov
Kommune har givet værdifulde input til
politikken i dialog med politikere og administration. Mange bidrag har fundet vej
ind i politikkens værdier for god service
i Gribskov Kommune - og andre videreformidles til de relevante fagudvalg og vil
indgå i fagudvalgenes løbende arbejde
med at udvikle kvaliteten på de respektive
faglige områder. Nogle bidrag vil desuden
indgå i det implementeringsarbejde, der
følger i kølvandet på politikken.
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