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Teknik- og miljøforvalt-
ningen i Aalborg Kommu-
ne har årelang erfaring 
med BUM i forvaltningen 
park- og vejdrift; men nu 
er forvaltningen nået der-
til, hvor brugen af BUM er 
blevet taget op til revision

/ af  irene Brandt

”De kommuner, som arbejder 
med BUM, har lært meget, og de 
har fået trimmet og effektivise-
ret deres organisation. Det er dis-
se erfaringer, vi skal bygge videre 
på, når vi skal udvikle dét, der skal 
komme efter BUM,” sagde konsu-
lent Anette Friis fra CairosConsult 
på LKO-faggruppens tema-møde 
om BUM.

CairosConsult bistår Teknik og 
Miljøforvaltningen i Ålborg med at 
videreudvikle forvaltningens brug 
af BUM.

”Entreprenørenheden i Teknik 
og Miljøforvaltningen i Ålborg har 
fået rigtig meget ud af at bruge 
BUM, men er nu nået til et effek-
tiviseringsniveau, hvor det faktisk 
ikke er muligt at trimme organisa-
tionen yderligere ved anvendelse 
af den tilgang, der ligger i  BUM. 
Men man skal som bekendt ikke 
smide barnet ud med badevandet. 
De gode erfaringer med  BUM vi-
ser for det første, at vi skal fasthol-
de en  klar rolle og ansvarsforde-
ling i organisationen. For det andet 
skal vi fastholde den økonomiske 
og ressourcemæssige indsigt, der 
sikrer overblik over, hvad det ko-

ster at levere den service, byrådet 
har vedtaget. Styr på økonomien 
og klare roller samt forventnings-
afstemninger er fortsat afgørende 
punkter i den fremtidige styring,” 
sagde Anette Friis.

De mindre gode erfaringer med 
brugen af BUM  handler  for det 
første om  manglende videndeling 
og  manglende tillid mellem bestil-
ler og udfører. For det andet op-
står der over tid forskellige mål hos 
henholdsvis bestilleren og udføre-
ren. Baggrunden er, at bestilleren 
primært har et kommune- og bor-
gerfokus, hvor udføreren primært 
har blikket rettet mod den økono-
miske bundlinje. 

”Der er kommet for mange 
dobbeltfunktioner inden for øko-
nomistyring, fakturering, ledelse 
etc., hvilket ofte medfører lange 
beslutningsprocesser og et stort 
ressourceforbrug på begge sider 
af bordet. Dertil skal lægges, at der 
opstår usikkerhed og utryghed hos 
dele af personalet - især når der 

skal være konkurrenceudsættelse 
og hjemsendelse om vinteren. Vi 
må konstatere, at både erfarings-
baserede og faglige kompetencer 
kan ende med at ligge uudnytte-
de hen i driftsafdelingen,” sagde 
Anette Friis.

Fokus på det værdiskabende
Som konsulent har Anette Friis ta-
get hånd om de funktioner i afde-
lingen, der er værdiskabende i jag-
ten på den løsning, der skal bringe 
teknik- og miljøforvaltningens løs-
ning af driftsopgaverne endnu 
længere, end man er nået ved 
hjælp af BUM. En ny styringsmo-
del skal være en kvalificeret afløser 
for BUM og samtidig viderebrin-
ge de gode erfaringer fra BUM og 
adressere udfordringerne. Ende-
lig skal en ny styringsmodel frem-
me et mere intelligent samarbejde 
mellem offentlige og private aktø-
rer på park- og vejområdet.

”Vi startede med at se på kom-
petencerne i den kommunale 

driftsenhed. De opgaver, der ikke 
er tilsvarende kompetencer til at 
løse i enheden, skal helt klart ud-
liciteres. Driftsenheden kan og 
skal ikke byde på disse opgaver. 
Til gengæld skal der samarbejdes 
med de private aktører på områ-
der, hvor driftsenheden har drifts-
kompetencer. Her benchmarkes 
med de private teams og ved at 
fjerne konkurrenceelementet (in-
gen kommunale kontrolbud) skal 
dette give innovation via et me-
get tættere udviklingssamarbejde 
med de private aktører, der løser 
de udliciterede opgaver for Entre-
prenørenheden,” sagde Anette Fri-
is. Hun fortsatte: 

”Når den private aktør og den 
kommunale driftenhed ikke er i 
konkurrence om de samme opga-
ver, er der mulighed for at sikre in-
novation og fornyelse og dermed 
effektivitetsudvikling. Effektivitets-
udviklingen skal have fokus på 
værdiskabelse for borgerne. I det 
hele taget er det på tide, at vi gen-
opdager ’M’ i BUM, som står for 
’modtager’. Vi ved ikke ret meget 
om, hvorvidt vi bruger pengene på 
det, borgerne oplever som værdi-
skabende.

Økonomi er nemlig ikke det 
eneste svar på, om en driftsopga-
ve er løst godt. Den faglige kvali-
tet - og ikke mindst den priorite-
rede kvalitet - spiller også en stor 
rolle. Det samme gælder den op-
levelse af kvalitet, borgeren har, 
som sandsynligvis ikke er i direk-
te forbindelse til den økonomiske 
bundlinje.”

Læs også: BUM har levet op til 
forventningerne side 8

Efter BUM kommer 
helhed og innovation


