90 MIO. KR. SPARET VED BEDRE
VAGTPLANLÆGNING I POLITIET
Politiet er på arbejde døgnet rundt hele året. Det stiller store krav til
vagtplanlægningen.
I 2011 måtte politiet kompensere medarbejderne med over 800.000
timers afspadsering, udbetaling af overarbejde og lignende. Det tal
er i 2014 reduceret med 20 pct.
Baggrunden for denne udvikling er en komplet ændring af politiets
praksis for tjenesteplanlægning. Man har etableret en fælles standard for vagtplanlægning i hele koncernen og gjort vagtplanlægning
til et fokuspunkt for alle ledere i politiet. Dels er det nu en integreret
del af linjeledernes opgave at have fokus på omkostningseffektiv
vagtplanlægning. Dels er det en del af ledelsesopgaven for politiets
øverste chefer at følge og reagere på udviklingen i udløste kompensationstimer i de enheder, som de har ansvar for.
Det nye koncept for vagtplanlægning har haft en række positive effekter:
 Der er skabt en kultur for vagtplanlægning, hvor ledernes primære hensyn er, at sikre så meget politiarbejde for pengene som
muligt.
 Man har sikret en ensartet praksis på tværs af koncernen og dertil
bidraget til en mere retfærdig fordeling af vagter.
 Det nye koncept sikrer samtidig, at arbejdstidsregler og arbejdsmiljølovgivningen overholdes.
 Dertil kommer, at kompensationstimerne er nedbragt med 20 pct.,
og der er sparet 90 mio. i lønkroner.
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”

Lederne har fået øjnene op for,
hvordan fornuftig vagtplanlægning
kan være med til at frigøre ressourcer
– ressourcer som i sidste ende går til
mere politiarbejde
Anne Braad, sektionsleder i Koncern HR, Rigspolitiet

EFFEKTIV VAGTPLANLÆGNING
I POLITIET
Markant effektivisering af vagtplanlægning i politiet
Politiet har sparet 90 mio. kr. på bedre og mere effektiv vagtplanlægning. Samtidig sikrer det nye koncept, at arbejdstidsregler og arbejdsmiljølovgivning overholdes.
”Vi kunne se, at vi havde nogle meget høje udgifter til afvikling af
kompensationstimer”, fortæller Anne Braad. ”Samtidig blev vi opmærksomme på, at arbejdstidsaftalen ikke altid blev overholdt, hvilket
selvsagt er uacceptabelt”, fortsætter hun. Med opbakning fra de faglige organisationer tog man derfor initiativ til udviklingen af et nyt koncept for vagtplanlægning.
Forbedret sikring af medarbejdernes rettigheder
Tidligere var det op til enkelte medarbejdere, de såkaldte ”listeførere”,
på politistationerne at fastlægge den endelige tjenesteplan på baggrund af medarbejdernes ønsker. Dette skabte en høj grad af fleksibilitet i vagtplanlægningen, men havde dog samtidig den bagside, at det
medførte manglende ensartethed på tværs af kredse, manglende sikring af arbejdstidsaftalens overholdelse og et uhensigtsmæssigt ansvar for fair fordeling af vagter hos den enkelte listefører.
Det nye elektroniske system har bevirket, at man har nedbragt udgifterne til den konkrete vagtplanlægningsproces – blandt andet har man
afskaffet listeførerfunktionen.
Samtidig indeholder systemet en funktion, som bidrager til en retfærdig tildeling af vagter. Det vil sige, at systemet sørger for, at de betjente, som ikke fik deres ønsker opfyldt i forrige vagtperiode, har større
chance for at få deres ønsker opfyldt i den efterfølgende periode.
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Endelig sikrer systemet, at arbejdstidsaftalen og arbejdsmiljølovgivningen overholdes. ”Tidligere var det for eksempel et problem, at betjentenes fridage ofte blev for korte. Det er uhensigtsmæssigt for den
enkelte betjent og samtidig meget dyrt at kompensere for politiet”, forklarer Anne Braad.

Vagtplanlægning i politiet
Der er ca. 9.200 politibetjente i de 12 politikredse, som er omfattet af arbejdstidsaftalen og underlagt vagtplanlægning.
Vagtplanlægning er særligt vigtigt og udfordrende i politiets beredskab og efterforskningsenheder.
I politiets beredskab er patruljevogne klar døgnet rundt til at
hjælpe folk i nød og anholde mistænkte for kriminalitet. Vagtplanlægning i beredskabet er udfordrende, fordi udrykningsopgaverne kan ske på alle tidspunkter af døgnet og ofte har en
uforudsigelig karakter.

Politiets efterforskningsenheder er ansvarlige for at identificere
de personer, som har udført kriminalitet, og rejse sigtelse mod
de pågældende. Ved mange efterforskninger følges mistænkte
tæt ved for eksempel telefonaflytning og observation. Vagtplanlægning er i den forbindelse særligt udfordrende, fordi det er de
mistænktes handlemønster, som styrer, hvornår politiet skal
være på arbejde.

STORT POTENTIALE I ANDRE STATSLIGE
INSTITUTIONER
Stort potentiale på tværs af statens arbejdspladser
På en række statslige arbejdspladser udføres en kerneopgave, som
kræver skiftende arbejdstider for medarbejderne, og hvor hele eller
dele af arbejdstiden ofte vil være placeret uden for almindelig arbejdstid.
Rigsrevisionen kalder på mere effektiv vagtplanlægning
Rigsrevisionen udgav i januar 2015 en rapport, som viser, at der er et
betydeligt besparelsespotentiale i flere vagtplanlæggende institutioner. Rigsrevisionens rapport påpeger blandt andet, at ledelsen i flere
institutioner ikke fuldt ud udnytter de muligheder, de har for – uden ekstra lønomkostninger – at omlægge medarbejdernes arbejdstid, når
der er behov for at justere den udmeldte vagtplan.
Dette er blandet andet et resultat af manglende systemunderstøttelse,
manglende ensartethed i planlægningspraksis internt i institutionerne
samt manglende fokus fra ledelsen.
Rapporten viser således, at ledelsen typisk ikke følger op på de afviklede vagtplaner med henblik på at få et overblik over, hvor og hvornår
kompensationerne falder, så de har grundlag for at vurdere, om bemandingen bør justeres. Endelig er selve planlægningsprocessen
flere steder unødigt ressourcetung og ikke tilstrækkeligt systemunderstøttet.
Politiet som frontløber i staten
Netop disse problemer har man taget hånd om i politiet. Det nye systemunderstøttede vagtplanlægningskoncept sikrer en ensartet praksis på tværs af alle politiets mange enheder og afdelinger. Dertil følger en langt højere grad af ledelsesinformation til politiets ledere, end
de fleste ledere i staten er vant til.
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Det har givet lederne bedre handlemuligheder, som de har grebet:
”Det vigtigste har været kulturforandringen ude hos de lokale personaleledere”, siger Anne Braad. ”De kender i langt højere grad end tidligere rammerne for, hvad de kan have indflydelse på, og hvad de ikke kan have indflydelse på.”

Hvad siger målbilledet for god arbejdsgiveradfærd?
Anvendelse af arbejdstid på kerneopgaverne
Det er et centralt budskab i målbilledet for god arbejdsgiveradfærd, at ledelsen skal arbejde systematisk med at sikre, at
den størst mulige del af den tilgængelige arbejdstid anvendes
på kerneopgaver.
Det indebærer for eksempel:
 Systematisk overvejelse og fastlæggelse af den nødvendige
bemanding for at løse institutionens kerneopgaver.
 Løbende opfølgning på de enkelte enheders og institutionens samlede anvendelse af arbejdstid med henblik på
løbende optimering.

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga.

FRA HÅNDHOLDT TIL SYSTEMUNDERSTØTTET
VAGTPLANLÆGNING
Manuel vagtplanlægning uden ledelsesinformation
Tidligere foregik politiets vagtplanlægning ved 100 pct. håndkraft.
Betjentene skrev deres vagtønsker ned, og stationernes listeførere
fordelte herefter vagterne for den efterfølgende tjenesteperiode.
Dette medførte i kredsene og underenhederne inden for kredsene
en meget varierende praksis med hensyn til planlægning af bemandingsbehovet. De forskellige praksisser manglede tilmed systemunderstøttelse og genererede ikke brugbar ledelsesinformation. ”Vagtplanlægningen var reelt afkoblet fra ledelsesopgaven”, fortæller Anne Braad.
På den baggrund vurderede man, at der var behov for centralt fastsatte retningslinjer for vagtplanlægningen og et øget fokus på omkostningseffektivitet i planlægningen på alle ledelsesniveauer.
Fælles koncept for vagtplanlægning
I dag indrapporterer alle landets betjente stadig selv deres vagtønsker, men de gør det i det samme elektroniske vagtplanlægningssystem på tværs af landets kredse og underenheder. Dette sikrer, at
alle ansatte i politiet, som har skiftende arbejdstider, benytter det
samme vagtplanlægningssystem og giver dermed mulighed for ensartethed på tværs af koncernen.
Derudover har ledelsen mulighed for at generere information til de
lokale ledere om opsparede overarbejdstimer og andre kompensationsudløsende forhold. Det er dog en vigtig pointe, som Anne
Braad understreger, at systemet kun er et understøttende supplement til god arbejdsgiveradfærd. “Systemet kan ikke i sig selv opfylde et mål om sund og fornuftig vagtplanlægning”, siger Anne Braad.
“Der ligger stadig en stor lokal ledelsesopgave derude”, uddyber
hun.
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BEDRE BESLUTNINGSGRUNDLAG OG
DOKUMENTEREDE EFFEKTER
Vagtplanlægning er blevet en lokal ledelsesopgave
I politiet er det blevet en del af den lokale ledelsesopgave at sørge
for økonomisk sund vagtplanlægning. De lokale ledere er i højere
grad involverede i vagtplanlægningen end tidligere, og: ”der er kommet et væsentligt større fokus på det økonomiske aspekt ved vagtplanlægningen”, fortæller Anne Braad. Dette er blandt andet resultatet af, at ledelserne i modsætning til tidligere rent faktisk kan følge
med i, hvorvidt der udløses mange kompensationstimer og hvornår.
Ledelsesinformation giver topledelsen handlegrundlag
Samtidig har topledelsen fået et bedre grundlag for analyse af udgifterne til vagtplanlægning. De analyserer blandt andet på, hvorvidt der
udløses uforholdsmæssig mange kompensationsydelser inden for
givne områder. Rigspolitiets Koncern HR har således mulighed for løbende benchmarking af de lokale enheder og dermed et langt mere
fyldestgørende overblik over, hvor vagtplanlægningen fungerer, og
hvor den ikke fungerer. “Hvis det ser underligt ud – altså hvis det ikke
umiddelbart giver mening for os, at der skulle være anledning til meget overarbejde og udløst kompensation – så tager vi en snak med
politikredsen”, forklarer Anne Braad.
Dokumenterede effekter
Politiet har nedbragt udløste kompensationstimer med 20 pct. (se
figur 1). Derudover har man nedbragt udgifterne til selve vagtplanlægningsopgaven betydeligt.
Sådanne resultater er opmuntrende for de fleste. ”Det er vigtigt, at
ledere på alle niveauer kan se, at det rent faktisk rykker ved noget”,
siger Anne Braad.
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Figur 1:Udvikling i antal kompensationstimer
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Tabel 1: Besparelse på effektiv vagtplanlægning
Baseline

Politiet udløste i 2011 over 800.000
kompensationstimer.

Realiseret
potentiale

Politiet har sparet i alt 90 mio. kr ved
bedre vagtplanlægning.

HVAD KAN ANDRE LÆRE AF POLITIET?
Elektronisk vagtplanlægning er en hjælp til – ikke en erstatning
for – god arbejdsgiveradfærd
Overgangen til den elektroniske og systemunderstøttede vagtplanlægning har været et nødvendigt, men på ingen måde tilstrækkeligt
greb i politiets indsats for forbedret vagtplanlægning.
Det er en vigtig erfaring fra politiets implementering, at it og automatiserede processer ikke er nok for at nå målet om effektiv vagtplanlægning. ”Et nyt it-system er jo på ingen måde hele løsningen”,
understreger Anne Braad. ”Der har været tale om en kulturforandring,
hvor det i langt højere grad er blevet en del af ledelsesopgaven –
både helt lokalt og centralt – at forholde sig aktivt til tjenesteplanlægningen og handle på baggrund af kendskab til ledelsesrummet og den
tilgængelige ledelsesinformation”, uddyber hun.
Det kræver en ny og anderledes adfærd fra de lokale ledere at opnå
en så gennemgribende ændring af praksis, som det har været tilfældet i politiet. Primært kræver det, at de lokale ledere kender deres lokale ledelsesrum, udnytter ledelsesinformationen og tænker økonomien ind i vagtplanlægningen.

”Mange var ikke klar over, hvilke muligheder arbejdstidsaftalen indeholder”, forklarer Anne Braad. ”For eksempel var de færreste bekendt
med reglerne for, hvordan man kan omlægge tjenesten, uden at det
udløser kompensation”, tilføjer hun. Det skal lederne imidlertid forholde sig til i dag. Eksempelvis kan der kun udføres overarbejde efter forudgående godkendelse fra nærmeste chef.
Topledelsen – og deres kommunikation til linjelederne – er
krumtap for succesfuld ændring af planlægningspraksis

”Det er vigtigt, at den øverste ledelse går forrest og viser, hvor højt
dagsordenen er prioriteret, og hvorfor den er det”, siger Anne Braad.
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”Når budskaberne om vagtplanlægning skal kommunikeres, er det
vigtigt, at det sker så jordnært og konkret som muligt”, tilføjer hun.
Rigspolitiets Koncern HR udsendte eksempelvis en ‘prisliste’ for vagtplanlægning. På prislisten fremgår de præcise omkostninger forbundet med forskellige kompensationsudløsende handlinger. Listen indeholder konkrete cases, hvor arbejdstid oversættes til kronebeløb og
på den måde træffer de lokale ledere valg på et mere oplyst økonomisk grundlag end tidligere.
Forholdet til medarbejderne
Det nye vagtplanlægningskoncept har også givet anledning til gnidninger internt i politiet. I en periode har medarbejderne ikke fundet systemet optimalt og stadig i dag kan konceptet en gang imellem give anledning til utilfredshed: ”Det opleves som mere stift og ufleksibelt end
det gamle manuelle vagtplanlægningssystem”, som Anne Braad forklarer. ”Men det afspejler jo blandt andet, at arbejdstidsreglerne nu
følges til punkt og prikke”, som hun videre tilføjer.

Find mere inspiration
God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en
nøgle til at frisætte ressourcer – både økonomiske og menneskelige – så de anvendes bedst muligt.
Du kan læse mere om målbilledet for god arbejdsgiveradfærd
på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan
finde mere inspiration til, hvordan god arbejdsgiveradfærd kan
implementeres i din institution.
Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga.

