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Aurkezpena

Q-EPEA Erakunde Publikoen Elkargune Aurreratuak (ikasketa
konpartituaren bidez gure erakundeen kudeaketa hobetzen
jarraitzeko konpromisoa duten Euskadiko zenbait erakundek
osatutako taldea) ongietorria eman nahi dizu eta eskerrak
ematen dizkizu gu ezagutzeko erakutsi duzun interesagatik,
agiri tekniko bat zabaltzeak dakarren “oztopoa apurtzeagatik”
eta agiri hori irakurtzeak ekar lezakeen “aukera” eta erabilgarritasuna aprobetxatzeagatik.
Txosten honen jatorria 2009ko azaroan egindako Semana de
la Ciencia, Tecnología, Innovación, Calidad y Excelencia “The
Week, Astea, la Semana 09” ekitaldian dago.
Aste horretan egindako ekitaldi ugarien artean, Q-EPEA taldeak World Cafe bat antolatu zuen, ondorengo gaiaren gainean hitz egiteko (txostenaren izenburua):

“Berrikuntzarako oztopoak eta aukerak Euskal
Sektore Publikoan”
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Berrikuntzarako oztopoak eta aukerak
Euskal Sektore Publikoan
• Nacional Audit Office; Erresuma Batuan,
2006an: “ideia berriak izatea, onenak garatzea,
eta aplikatzeko orduan erakundearen lan egite
ko modua hobetzeko aukera on bat (gutxienez)
izango dela ziurtatzea”.

World Cafearen metodologiari jarraituz, elkarrizketa-errondak lau galderaren inguruan ezarri
ziren:
1. Esan liteke euskal esparru publikoa berritzailea dela gizarteak eskatzen duenari erantzuteko orduan? ... Zergatik?

Jarraipena emateko asmoarekin sortu zen World
Cafe hau, izan ere, ekintza horren helburu nagusia zen 2010eko ekainean egingo den Q-EPEAren
biltzarrean erabili ahal izateko iritzi eta ideiak lor
tzea.

2. Zure iritziz, zeintzuk dira euskal esparru publikoa berritzeko orduan dauden eragozpenik/ mugarik handienak?
3. Zure iritziz, zeintzuk dira euskal esparru publikoa berritzeko orduan dauden aukerarik/
eragilerik handienak?

Ekitaldi horretara etorri ziren 96 lagunen (51
erakundetakoak) elkarrizketetan proposatutako
iritzi eta ideia guztiekin, Biltzarraren Batzorde
Teknikoak txosten hau egin du, esparru desberdin
eta berritzaile batean, biltzarraren inauguraziotxostena prestatzeko balio izango duena.

4. Zer-nolako aldaketak egin behar lirateke euskal erakunde publikoetan, epe laburrean eta
epe ertainean, gizarteak eskatzen duenari
erantzuteko orduan berritzaileagoak izan
daitezen?

Metodologia

Gogoeta bat Administrazio Publikoaren eta Berrikuntzaren inguruan.

Elkarrizketa-erronda bakoitzean lortutako materiala ekarpenetan gehien errepikatu ziren kategoria,
kontzeptu eta faktoreen arabera sailkatu da eta
horrela egituratu da txostena;

Zer da Berrikuntza Administrazio
Publikoan?
“Gizarteari balioa ematen dioten ideiak sortzea.
Praktikan jarriz gero, balizko erabiltzaileei balioa
ematen dieten ideiak dira, eta, azken batean,
emaitzak ematen dizkiote erakundeari.

• Herritarrak

Sormenari, era guztietako ideiei, lanean ilusioa eta
zentzua sortzeari eta prozesu sinpleago eta integratuak bilatzeari aukera ematea da berrikuntza.
Berrikuntzak bultzatu egin beharko luke zerbitzu
publikoetako aldaketa horiek modu banatuagoan,
elkarlanean eta modu pertsonalizatuan sortzea,
zerbitzuen erabiltzaile izango direnei ekarpenak egiteko eta kontrolatzeko botere gehiago emanez”.

• Kudeaketa eta antolaketa-egitura

• Pertsonak
• Politika
• Teknologia berriak
• Beste faktore batzuk

Berrikuntzaren definizioak:
• Euskalit-ek (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa) berrikuntzaren definizio orokorra ematen
digu: “Ideiak produktu, zerbitzu, prozesu, sistema eta gizarte-elkarreraginerako ekintza
berri bihurtzea da, ideien gauzatzea”.
• Berrikuntza sektore publikoan:
Multan (2007): Sektore publikoko berrikun
tzak “balio publikoa” sortzeko diren ideia berriei
buruz dihardu. Ideiak, hein batean behintzat,
berriak izan behar dira (hobekuntzak baino
gehiago), onartuak izan behar dira (ideia on
batzuk baino zerbait gehiago) eta erabilgarriak
izan behar dira.
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ONDORIO OROKORRAK

lehiakorra eta bikaintasunaren erreferentea da
zenbait arlotan, esate baterako, Hezkuntzan,
Osasunean eta Gizarte Ekintzan edo Ogasunean
IKT berriak sartuta; dena dela, horrela, badirudi
herritarrekiko harreman pertsonala galtzen ari
dela.

Lehen ondorio gisa, “esan liteke euskal esparru
publikoa berritzailea dela gizarteak eskatzen
duenari erantzuteko orduan?” galdera dela eta,
aukera dikotomikoa dagoela esan dezakegu: alde
batetik, euskal sektore publikoa berritzailea dela
esaten dutenak daude (BAI), eta beste batzuk,
berriz, ez daude ados iritzi horrekin (EZ).

Ildo horretatik, kudeaketan bikaintasuna bilatzeko konpromisoa duten foroek, besteak beste,
Q-EPEArenak, balio erantsi handia dakarte.

Euskal Sektore Publikoaren izaera
berritzailearen aldeko indar-ideiak (BAI)

Euskal Sektore Publikoaren izaera
berritzailearen aurkako indar-ideiak (EZ)

Azken urteotan, euskal esparru publikoan bilakaera bat dagoela antzematen da, berritzen ari da
gero eta zorrotzagoak diren eta berrikuntzetara
azkar egokitu eta ohitzen diren herritarrekiko
harreman-metodoak egokitzeko etengabeko ahalegina eginez, euskal sare publikoan demokrazia
parte-hartzailea bultzatuz.

Euskal sektore publikoa berritzailea dela uste
ez dutenen iritziz, hori eragiten duen arrazoia
da esparru desberdina dela eta, berrikuntzako
arlo txikiak badauden arren, ez direla herritarren benetako behar eta kezketara zuzentzen.
Planteatzen diren ekintzetariko askok ez du balio
publikorik ematen, eta aurrerapena eta ikuspegia falta dira herritarrek benetan zer nahi duten
jakiteko.

Euskal esparru publikoko erakundeak berritzaileak
dira erakundeotan lan egiten duten pertsonei esker; profesional onak dira eta ideia berritzaileak
dituzte. Balio hori indartu egin da pertsona berriak
sartzean, freskotasuna baitakarte eta, belaunaldi arteko osagarritasunaren ondorioz, jarrera
aldaketa ekarri dute, herritarra mimatzeko edo
ondo zaintzeko jarrera bat sortuz.

Ildo horretan, herritarrek parte-hartzerik ez izatearen arrazoia izan daiteke ez entzutea eta iradokizunak helarazi eta kudeatzeko abiadura desberdinak izatea.
Berritzaile izateko ahalegina iluntzen duten faktore politikoen nolabaiteko inmobilismoa ikusten da
eta horrek eragiten du Administrazioak aldaketa
politikoei erantzuten dieten bultzaden arabera
mugitzea.

Kudeaketaren eta estrategien modernizazio mugimendu horren eraginez, euskal sektore publikoa,
beste autonomia erkidego batzuekin alderatuta,
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Ahalegin handia egin behar da biztanleriaren zati
handi batentzat eten digitala gainditzeko, nahiz
eta berrikuntza beti ez den teknologia, burokrazia
arintzea baizik.

Berrikuntzak Administrazioaren ikusmolde politikoaren oztopoarekin topo egiten du, ikusmolde
horretan kudeaketa eta politika nahasten baitira,
agerian geratzen delarik berrikuntzarako borondaterik ez duen klase politikoaren kudeaketako
prestakuntza falta.

Euskal Administrazio Publikoan ez da berrikuntza
sustatzen, ez da motibatzen, ez da akuilatzen,
lidergoa, sormena eta talentuaren kudeaketa falta
dira. Egun oso burokratikoak eta bermatzaileak
diren prozedurak, arauak eta legeak malguago
bihurtuko lituzkeen aldaketaren inguruko beldurra
gainditu behar da.

Aukerak eta eragileak
Berrikuntza-aukera nagusia gizartearen dinamikak berak bultzatutako berritzeko beharra da.
Egungo gizarte-aldaketak, hala nola immigrazioa
eta gizarteko eta parte-hartzeko mugimenduak,
hartzen dira berrikuntzaren benetako eragile
tzat.

Oztopoak eta zailtasunak
Berrikuntzarako oztopoetariko bat administrazioegitura bera izan daiteke, zurruna eta hierarkizatua, enplegu ziurraren kontzeptuak eragiten
duen eta berrikuntza sustatzen ez duen kultura inmobilista duten pertsonek, egokitzeak eta
konformismoak osatutakoa. Egitura instituzional
zaharkitua, koordinaziorik gabea, antzeko funtzio
eta gaitasun ugari baliatzen dituena, proiektu
berritzaileak ezartzeko aukerak zailtzen dituzten
aurrekontuen eta legealdi-aldaketen mende dagoena.

Beste eragile bat euskal sektore publikoko erakundeetako pertsonen ekimena eta profesionaltasuna,
horien liderrak eta erakunde horietan sartzen diren gazteen motibazioa dira.
Administrazioaren tamainak aukera bikaina eskaintzen du berrikuntzarako, autonomia eta gaitasun nahikoa dituelako eta bere baliabideak modu
arrazionalean aprobetxatzen dituelako.
IKTBek berrikuntza-eremu zabala eskaintzen
dute tramitazio elektronikoan eta herritarren
parte hartzeko aukeretan, 2.0 webgunearen
bitartez.

Ez dago I+G+B alorreko eta “bezeroarengana” eta
emaitzetara zuzentzeko joerarik.
Pertzepzioa da oztopo eta zailtasun nagusia herritarrari zuzendutako berrikuntzarik ez egotea dela,
norbanakoaren beharrei ezin erantzun izatea, ez
jakiteagatik, ez entzuteagatik eta ez parte hartzeagatik.

Aparteko aukera gisa ikusten da, berritzeko eta
hainbat erakunderen baliabideak bateratzeko
konpromisoa duen lidergo gisa.
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Beharrezko aldaketak

Laburbilduz, alderdi esanguratsuenetariko gisa
azpimarra dezakegu “euskal esparru publikoa
gizartearen eskaeren aurrean berritzaile gisa
har daitekeenaren” inguruko hausnarketan ez dela politikaren inguruko faktorerik azaltzen, baina
bai oztopoetan.

Euskal arlo publikoa gizartearen eskaeren inguruan berritzailea izateko, honako aldaketa hauek
gertatu beharko lirateke:
• Bezeroari zuzentzea, herritarrak entzuteko eta
haiek parte hartzeko bitartekoak indartzea,
haien benetako beharretara egokitzeko.

Oztopoen nahiz aukeren alorrean azpimarratzen
dena pertsonekin eta Administrazioaren egiturarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten
faktoreak dira.

• Denbora eta baliabideak bideratzea Administrazio Publikoan lan egiten dutenak sormen-teknika
eta -ohituretan trebatzeko, motibazio gisa beste esparru batzuetako esperientzia berritzaileak
ezagutzeaz gain.

Azken finean, eredu zaharkitu eta agortua apurtu
eta berrikuntzarako etengabeko prozesuari aurre
egin behar zaio.

• Erratu, ezagutu, partekatu eta helburu komunak hartzeak eragindako zalantza eta arriskua
onartzea. Erakunde publikoen egiturak malgutu, izapide administratibo eta burokratikoak
gutxitu eta sinplifikatu, proiektu autonomoetarako taldeak sortu, zeharkako lana burutu eta
bikaintasunaren printzipioak ezagutaraztea.
Horretarako, berrikuntzara zuzendutako eta
hauteskunde-zikloekiko mendekotasunetik bereizitako kalitatezko kudeaketaren abantailen
inguruko kontzientziazio politikoa beharrezkoa
da.
• Garatu beharreko proiektuen inguruko konpromisoak zehaztu eta ezagutaraztea eta praktika
onak ezartzeko beste administrazio batzuekin
alderaketak egin daitezen sustatzea.
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“World Cafearen emaitza”
Erantzun-taula; adierazitako iritzi eta ideiak
1. galdera
Esan liteke euskal esparru publikoa berritzailea dela gizarteak eskatzen duenari
erantzuteko orduan? Zergatik?
BERRITZAILEA BAI

BERRITZAILEA EZ

Herritarrekin zerikusia duten faktoreak
• Parte-hartze handiagoa behar da herritarrek
zer nahi duten eta zer behar duten jakiteko.
• Administrazio Publikoak gizartearekiko konpromiso argia azaldu behar du, horrek bere partehartze lanak zertarako balio duen ikus dezan.
• Esparru publikoa oso zabala da. Berrikuntzaalor txikiak daude, Administrazioak behar duenera zuzentzen direnak, herritarrek behar dutenera beharrean.
• Berrikuntza barnerantz egiten da.
• Parte-hartze publikoaren kontzeptuaren planteamendu okerra da. Gutxitan galdetzen zaio erabiltzaileari, batez ere, “zer espero duen herritarrak”; horrez gain, ez dago parte-hartzerako
bide eraginkor nahikorik.
• Administrazioak herritarren benetako behar eta
arduretatik urrun dauden ekintzak planteatzen
ditu. Ekimen handiak gauzatzen dira, nahiz eta ez
duten balio publikorik sortzen.
• Kexez gain, herritarren eskaerak jasotzeko antenak eduki beharko lirateke.
• Hainbat abiadura daude komunikaziorako (adib.:
posta elektronikoz edo idatziz bidalitako iradokizunak kudeatzea), komunikazio arinagoa behar
da eta ez da bide bakar bat ere alferrik galdu
behar (elkarteak, taldeak,...).
• Herritarrei entzun egin behar zaie, sektore
publikoa trabatuta dago, asko hitz egiten du,
baina gutxi entzun.

• Herritarrekin harremanetan egoteko moduak
egokitzeko etengabeko saiakera egin eta euskal
sare publikoan demokrazia parte-hartzailea
sustatzen ari dira.
• Berrikuntza sustatzen duten inbertsioetako ahalegina. Inbertsio horiek garrantzitsuak izan arren,
geldoak dira eta herritarren ekarpena sustatzen
duten sareak ezartzera zuzentzen dira, baina
epe labur-ertain-luzerako ikuspegiak kontuan
hartu gabe.
• Jarrera aldatzen ari da, herritarra gehiago zain
tzen da.

Pertsonekin zerikusia duten faktoreak
• Bai, bertan lan egiten duten pertsonei esker. • Administrazioek pertsonak ez dituzte berritzera
animatzen. Berrikuntzarako lidergoa falta da.
• Gazteak joera berriak sartzen saiatzen ari
• Administrazioko pertsonen kultura aldatu beharko
dira.
litzateke, oso zorrotzak baitira prozeduretan eta
• Profesional onak daude, ideia berritzaileak diLegean ezarritakoari dagokionez.
tuzte, baina beti benetako beharrei egokitzen ez
zaizkienak, eta, ondorioz, emaitzak beti ez dira • Sektore publikoan hainbeste pertsonak lan egiteak Berrikuntzaren bidean aurrera egitea eraantzematen.
gotzi dezake.
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Kudeaketa eta egiturarekin zerikusia duten faktoreak
• Kudeaketaren modernizazio-mugimendu bat • Administrazio-egiturak gogor egiten dio aldaketari, Administrazioaren prozedurak oso burokrajarri da abian, estrategia eta tresnetan.
tikoak eta bermatzaileak dira, eta sormena
• Euskal sektore pribatua lehiakorra da beste autobehar da lan-sistemetan talentua eta malgutanomia-erkidego batzuen aldean; hezkuntza, osasuna kudeatzeko. Antolamendu-ereduak aldakesuna eta gizarte-ekintza arlo berritzaileak dira.
ta sakona behar du.
• Euskal Administrazio Publikoa bikaintasuneko
•
Administrazioa barnerantz antolatua dago,
erreferentzia da Espainian. Q-EPEA bezalako
bere
barne-egituraren arabera, eta ez bezeforoetako kide izan eta horietan parte hartzeak
roaren
beharren arabera. Bere egiturak eragibalio handia ematen du.
ten du barneko lan-fluxuak zailtzea; sinplifikazio
• Adibide berritzaile batzuk badira: paper gutxi
eta integraziorako joera izan beharko luke.
erabiltzeko joera, zerbitzu kartak (gizartearekiko
• Berrikuntzaren kontzeptua bera oztopo izan daikonpromisoaren dokumentu publikoa), etab.
teke; gauza ez da bolbora aurkitzea, enpresa
pribatuko kudeaketa-moduak sar daitezke, nahiz
eta jada asmatuta egon.
• Egitura instituzionala konplexua da, legealdialdaketek proiektu berriak ezartzeko aukera
zailtzen dute.
• Funtzio publikoa berrikuntzarako oztopoa da.
• Aurrekontuaren inguruko eragozpenak berrikuntzarako oztopo izan daitezke, beste aukera
batzuk aurkitu beharko lirateke, pentsatzeko eta
jarduteko modu berriak.
• Administrazioak egitura atomizatua, erakundeen arteko koordinaziorik gabea. Beharrezkoa
izango litzateke erakunde publikoen artean gehiago partekatu eta elkarrengandik gehiago ikastea, ekimen batzuk galdu egiten baitira, ez dira
esportatzen edo hedatzen.
• Antzeko funtzioak eta kudeaketa-moduak dituzten erakundeen artean lan-moduak bateratzea
proposatzen da. Kudeaketa-ildoak markatzeko
erakunderen bat egon beharko litzateke.
• Berritzeko gehiago begiratu beharko litzateke
kanporantz, arrakasta izan duten beste esperientzia batzuetarantz, eta zuzenean kopiatu,
hobetzeko lehia sustatzeko.
• Ez dago berrikuntza neurtzeko adierazle
onik.
• Teknologiaren esparruan berritzen da, baina
ez antolamenduan. Berrikuntza beti ez da teknologia, sinplifikazioa, izapidetzea, burokraziaharremanak eta abar baizik.

Teknologiarekin zerikusia duten faktoreak
• Teknologia berriek aspalditik hobetzen dute Ad- • Ahalegin handia egin beharko litzateke admiministrazioaren errendimendua ogasuna (PFEZ)
nistrazio elektronikoa abian jartzeko, nahiz eta
edo osasuna (aurretiko zita) bezalako sektoreegizarte guztia ez dagoen administrazio digitaletan. Hala ere, herritarrekiko harreman zuzena
rako pausoa emateko prest. Biztanleriaren zati
galtzen da.
batek oraindik ere eten digitala gainditu behar
du.
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Politikarekin zerikusia duten faktoreak
• Aldaketa politikoek administrazio publikoek gizartean berritzeko egiten dituzten zenbait ahalegini itzal egiten diete.
• Nolabaiteko inmobilismoa dago Administrazioan,
nagusiki faktore politikoen ondorio dena. Lerroa
markatzen da, baina gerta daiteke herritarren
benetako beharrei ez erantzutea.
• Zenbaitetan, Administrazioa politikaren alorreko
bulkadek mugiarazten dute.

2 eta 3. galderak
Euskal sektore publikoan berritzeko oztopo eta aukera nagusiak.
AUKERAK

OZTOPOAK

Herritarrekin zerikusia duten faktoreak
• Berritzeko beharra gizartearen eskaera-maila • Herritarren itxaropenak ez ezagutzea, ez delako
altuak bultzatzen du, gizarteak geroz eta presbehar bezala entzuten eta bezeroaren ahotsa ere
takuntza eta informazio gehiago baitu.
ez delako kontuan hartzen.
• Egungo gizarte-aldaketak, beste herrialdeetako • Eragile-taldeen, Administrazioko pertsonen eta
immigrazioa kasu.
herritarren arteko hurbilketa falta, beraz, garrantzitsua da harreman-marketina egitea.
• Parte-hartzeko sistemak eta mugimendu zibil• Herritarren parte-hartze falta (elkarrekin diseisoziala berrikuntzaren eragile izan litezke.
natzea, elkarrekin erabakitzea, erantzunkidetasuna), herritarra ez da behar hainbeste animatzen eta parte hartzeko bideak ere ez dira behar
bezala erabiltzen, eta herritarren ideiak ezin dira
in-put bezala erabili.

Pertsonekin zerikusia duten faktoreak
• Jende gaztea sartzea, prestakuntza, kezkak eta • Pertsonak: herritarrak, funtzionarioak eta lidealdatzeko gogoa dituena.
rrak. Bakoitzak bere erantzukizunak onartu behar
ditu.
• Lidergoa. Administrazioko pertsonak berrikunt•
Funtzionarioen
pentsamoldea, alde batetik, lezaren aurkako “erresistentzia” direnez, liderren
geen
zorroztasunagatik
eta, bestetik, enplegu
jarduera sustatu beharko litzateke.
seguruaren (“bizi guztirako lana”) kontzeptuaga• Administrazioan lan egiten duten pertsonen ekitik errotu dena, horrek eragiten baitu pertsonek
mena. Pertsonen ezagutzak, gaitasunak (preslasaitasuna eta erosotasuna bilatzea, konformista
takuntza-maila oso altua dute), interesak aprobebihurtzea.
txatu beharko lirateke, ideiak eman eta aldaketak
gauza ditzaten, azken finean gizarte-aldaketan • Sistema zorrotz eta hierarkizatua, funtzionarioari autonomia gutxiago uzten diona, beraz,
parte hartzen duten herritarrak baitira.
aldaketa politikoek eragindako aldaketei aurre
• Administrazioko berrikuntza-adituez baliatzea
egiteko formula motibatzaile berriak bilatzeko
lagungarri izan liteke.
beharra sortzen da.
• Sektore publikoan bada berrikuntzarekiko nolabai• Aldaketaren beldur dira, sektore publikoko pertteko sentikortasunik, eta kultura horri ahalik eta
sona guztien kultura-aldaketa beharrezkoa da.
etekin handiena atera beharko litzaioke.
Administrazioetako zuzendaritzen inplikazio eskasak laguntzen du hori.
•Lidergoa falta da, hala maila politikoan nola goizuzendarien eta tarteko karguen mailan.
• Ziur dauden eta pentsamolde berritzailea duten
pertsonak nahitaezkoak dira aurrera egiteko.
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• Ez da Administrazioko pertsonen talentua zalantzan jartzen. Giza baliabideen kudeaketako
departamentuek ez dute bertako kideei begirako
orientaziorik, ez da motibazioa lantzen eta lanpostuen profilak ez dira sortzaileak. Administrazioan
sartzen diren gazteen jarrera berritzailea eta motibazioa ere ez dira aprobetxatzen.
• Plantillen zahartzea ez da inola kudeatzen. Geroz eta azkarrago egokitu, birziklatu eta prestatu
behar da teknologia berrien inguruan. Zereginak
azkarrago aldatu behar dira eta ez dago ideia
sortzaile eta berritzaileak sustatzeko prestakuntza eta trebakuntzarik.
• Berritzeak okerrak egiteko arriskua dakar eta Administrazioa bermatzailea eta kontserbadorea
da, jarrera berritzaileak ez dira aitortzen ez saritzen, are gehiago, zenbaitetan zigortu egiten
dira. Ez zaio garrantzi nahikoa ematen Administrazioko pertsonek eragiten duten ilusioari, eta
“proaktiboak” diren pertsonak “erre” egiten dira.
• Zerbitzu Publikoaren eta bezero-herritarrari zuzentzearen kontzeptua ez da kontuan hartzen.

Kudeaketa eta egiturarekin zerikusia duten faktoreak
• Sektore publikoko antolaketa-egitura planifika • Antolaketa-eredua: Batetik, burokratikoegia
da eta legeriak mugatutako egitura zurrunak
tzea eta sinpletzea eta kultura aldatzea.
ditu (Funtzio Publikoaren Legea), eta, beste• Administrazioetan dauden baliabideak modu
tik,
antolaketa hierarkizatua, sakabanatua eta
arrazionalean aprobetxatzea (instalazioak, ekidesegituratua
dauka, ez du ez komunikazioa ez
pamenduak...) berrikuntzarako eragilea da.
parte-hartzea sustatzen, eta ez du berrikuntza
• Kudeaketa kultura eta mentalitatea barneratzen
bultzatzen ez saritzen.
hastea (prestakuntza, gaitasunak lantzea, interes• Administrazioaren eredu honek ez dauka ikustaldeak kontuan izanda ezartzea helburuak...).
pegi integratzailerik, ez dauka berrikuntzaren
• Berritzen lagunduko luketen metodologia eta baalderdiak biltzeko (ekimenak “indibidualak” dira
liabideak sor litezke (berrikuntza agendak), seeta benchmarking-ak, egitekotan, tokian-tokian
ktore publikoan ezarri ahal izateko.
egiten dira) eta Administrazio Publikoaren era• Administrazioaren tamaina, bai eta bere autoginkortasuna kontrolatzeko estrategia globalik.
nomia gaitasuna ere.
• Ereduaren definizio faltak ekintza-ildo komunak
sortzeko gaitasunik ez izatea eragiten du, eta
agerian uzten du administrazioen arteko lankidetza eta koordinazio falta. Gainera, hainbat
arazo eragiten ditu arlo hauetan: eskumenen
sakabanaketa, talde berberei zuzendutako zerbitzuak biderkatzea, eraginkortasun galera, mimetismoak, etab. Eta horrek eragotzi egiten du
aldaketa handiak egitea.
• Berrikuntzak arriskuak hartzea dakar; eta hori
desagertu egiten da eskala hierarkikoan gora
egin ahala, beldurra zaio aldaketari, batez ere
zuzendaritzetan.
• Administrazio bakoitzak bere sistema teknologikoak erabiltzen ditu, herritarrei zerbitzu integrala eta komuna ematean pentsatu gabe; gehiago
bilatzen da irudia zerbitzu ona eskaintzea baino.
• Aurrekontuak ez dira egonkorrak, ez dira erakundeen kudeaketa, tamaina, benetako jarduera eta
baliabide-beharrizanen arabera egokitzen, ez dira
emaitzei begira bideratzen.
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• Euskal Administrazio Publikoan ez dago tradiziorik I+G+b arloan, “ez dago lehiakortasunik”.
Aurrekontuak ezarri beharko lirateke ideia berri
tzaileen lehiaketak saritu eta garatzeko.
• Ez dago bezeroari begirako orientaziorik, proiektu berritzaileak bideratuko dituenik, eta hori gerta
liteke gure bezeroak “gatibu” daudelako, ez dutelako alde egiten.
• Gerentzia profesionala falta da, lana eta emai
tzak izango dituena ardatz, alderdi politikoaren
orientazioa alde batera utzita.

TEKNOLOGIArekin zerikusia duten faktoreak
• IKTak eta tramitazio elektronikoa berrikuntza- • Berrikuntzaren definizioa falta da IKTei dagokierako laguntza gisa eta eraginkortasuna hobetzeko
nez, eta berrikuntza mota horren aldeko apustua
eta herritarrengana hurbiltzeko aukera gisa ikusegiteak dakartzan onurak eta inplikazioak azaldu
ten dira.
beharra dago.
• Web 2.0, gizarte-sareak, aukera paregabea dira
herritarren parte-hartzea bultzatzeko, ideiak eta iritziak emateko erraztasunak eskaintzen baitituzte.

POLITIKArekin zerikusia duten faktoreak
• Lidergo politikoa; kargu politikoek badute nola- • Berrikuntzak Administrazioak daukan kontzepzio
baiteko kezka berritzeko edo hobetzeko, baina
politikoaren kontra jotzen du, nahastu egiten dierrentagarritasun mediatikoagatik dela uste dura kudeaketa eta politika eta horrek nabarmendu
te.
egiten ditu politikariek kudeaketa arloko prestakuntzan dituzten gabeziak.
• Administrazioko erakundeen baliabideak bateratu beharko lirateke, eta hori egiteko komunikazio- • Lidergo politikoa mugatua da, ez dago berrikun
tza bultzatzeko borondate politikorik.
foro bat martxan jarri.
• Lau urterik behingo aldaketa politikoek geldiarazi egin ditzakete esparru publikoko proiektu berritzaileak.
• Ez dago talde politiko guztiek adostutako plan
egituraturik 10-15 urtera begira.
• Erakunde beraren barruan ere erritmo desberdinak daude eta zaila da joera jarrai bati eustea.
Lehentasun eta epe politikoak direla-eta, proiektu
batzuk gelditu egiten dira horien ordez beste ba
tzuk jartzeko.
• Kultura aldaketa falta da, egiteko moduei
buruzkoa, euskal Administrazio Publikoan Bikaintasuna bilatzeko.

BESTE BATZUK
• Ezagutza trukatzeko foro gehiago sortu beharko
lirateke, Q-EPEArena bezalakoak.
• Jardunbide desegokietatik ikastea.
• Administrazio Publikoko sektoreetan euretan
konparazioak ezar litezke eta emaitzak beste erkidego batzuekin konpartitu, EAEn bertan, besteak
beste, Hezkuntzarekin, Osasunarekin (Osakidetza)
edo beste enpresa publiko batzuekin, edo baita
erakunde pribatuekin ere; mundura irekitzea,
azken batean.
• Daukagun krisi egoera honetan, egoera zailek
sormena bultzatu dezakete.

• Administrazioan sartzeko sistema honek (EPE)
ez du baloratzen Administrazioan sartuko den
pertsonaren berrikuntzarako edo sormenerako
ikuspegia.
• Esparru pribatutik ez zaio Administrazio Publikoari berritzeko eskatzen.
• Erreferentziako eredu bat falta denez, eredu ingelesa hartu beharko genuke; bertan, teknikariak
goragoko postuetaraino hel daitezke izendapen
politikoak alde batera utzita.
•
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• Sormenerako eta berrikuntzarako ingurune aproposa lortzeko ideia batzuk: Administrazioak berrikuntza eta kudeaketako ideiarik onenen lehiaketak egitea, eta irabazleari, saritzat, ideia horiek
gauzatzeko aurrekontu bat esleitzea; bezeroen
arretarako dinamikekin hastea, eta ikuspuntu horrekin lan egitea; administrazioen arteko Olinpiadak sortzea: nork egiten du gehien eta ondoen?;
aintzatespenaren bidez, berrikuntzari emandako
sarien bidez, etab.

• Administrazioen artean ezagutza konpartitzeko
sareak sortzeko zailtasunak.
• Ez dago proposamenak egiteko eta laguntzeko
espaziorik, ezta gogoetarako denborarik ere.
• Berrikuntzatzat hartzen diren gauzak egiten dira,
baina erabiltzaileek ez dituzte hartakotzat hartzen. Garrantzitsua da herritarrak prestatzea.
• Badakigu zertan berritu behar dugun?

4. galdera
Zer-nolako aldaketak egin behar lirateke euskal erakunde publikoetan, epe
laburrean eta epe ertainean, gizarteak eskatzen duenari erantzuteko orduan
berritzaileagoak izan daitezen?
ALDAKETAK
Herritarrekin zerikusia duten faktoreak
• Bezeroarenganako arreta handiagoa ezartzea, herritarrei entzuteko jarrera indartzea (zer nahi duten
galdetzea, inkesten bidez, esate baterako), eta haien itxaropen eta beharrizanei erantzutea.
• Administrazioa herritarrengana hurbiltzea eta herritarren beharrizanei egokitzea.
• Herritarren parte-hartzea bultzatzeko metodoak ezartzea (gizarte-sareak, talde fokalak...), herritarren
interesak biltzeko, baliabide gehiago ematea.
• Gizarteak gidatu beharko luke Administrazioaren norabidea.
• Ez da gizartea sentsibilizatzeko prozesurik bultzatzen, ez zaizkio zerbitzu publikoaren zailtasunen eta
aurrerapenen berri ematen, eta konpromiso-beharrizana beharrezko aldaketatzat hartzen da.

Pertsonekin zerikusia duten faktoreak
• Administrazioko pertsonek beste esperientzia berritzaile batzuen berri izan beharko lukete, bide horretan sartzeko motibazio gisa.
• Ideien sorrera estimulatzea, sormena aplikatzea.
• Baliabideak eta denbora erabiltzea sektore publikoko langileek berritzeko aukera izan dezaten, eguneroko lanean biltzeko eta gogoeta egiteko denbora-tarteak ateraz.
• Mentalitate aldaketa sartzea, ekimen-jarrerak bultzatzea, ideiak, hobekuntzak, aldaketak... sartzeko
jartzen diren oztopo eta hesiei aurre eginez.
• Jarrera berritzaileak saritzea eta ziurgabetasuna edo porrotaren arriskua onartzea. Arriskuak hartu
behar dira, berrikuntzak ez dakartza beti emaitzak.
• Lidergoa. Argi eduki behar da zein den helburua, eta helburu hori denok konpartitutakoa izatea.
• Sektore publikoak proaktiboak diren eta gauzak egin nahi dituzten pertsonak sustatzea.

Kudeaketa eta egiturarekin zerikusia duten faktoreak
• Egitura eta pertsonei malgutasuna ematea, lan taldeak eta hobekuntza ekipoak sortzea, proiektuka
lan egitea, etab.
• Burokrazia gutxitzea, sinplifikazio administratiboa eta postu malguagoak egitea.
• Bikaintasunaren printzipio guztiak sektore publikoko erakunde guztietara hedatzea, interes-taldeen
beharrizanetara egokitzea, sailkako egituretatik bezerora bideratutako prozesuetara pasatzea...
• Zeharkakotasuna eta erakunde publikoen arteko koordinazioa lantzea, erakundeen egitura eta tamaina sinplifikatzea, baliabideak hobeto kudeatuz, bikoiztasunak kenduz eta sail eta erakundeen arteko
lankidetza sustatuz. Lankidetzaren kultura bultzatzea.
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• Eraginkortasuna neurtzeko neurriak lantzea, helburu, adierazle, prozesu eta fluxu logikoagoak erabiliz.
• Administrazioa irekiago egon beharko litzateke ekimen berriak hartzeko, aztertzeko eta onartzeko,
normalean egiten diren gauzak zalantzan jarriz.
• Administrazioan postu finko eta estankoak dituzten pertsonen motibazioa bultzatzea, emaitzei begirako
orientazioa erabilita, eskumenen araberako kudeaketa, aintzatespenak, etab.

TEKNOLOGIArekin zerikusia duten faktoreak
• Teknologia berriek berrikuntzara bideratutako aldaketan lagundu egin beharko lukete.
• Administrazio elektronikoranzko joera, tramiteak erraztuz, zerbitzu masiboak digitalizatuz, etab.

POLITIKArekin zerikusia duten faktoreak
• Lidergo politikoa falta da. Politikariek barneratu egin beharko lukete kudeaketa, kalitatea eta berrikuntza
beraien lanaren zati bat direla.
• Administrazioaren alderdi teknikoa eta alderdi politikoa bereiztea.
• Maila politikotik haratago doazen proiektuak martxan jartzea, ez dira legegintzaldiko lau urteetarako
proiektuen aldeko apustuak bakarrik egin behar.
• Herritarrari entzutea, eta berrikuntzak gizartearen eskarietan oinarritzea. Zer eta non berritu ez lukete
politikariek bakarrik erabaki behar, erabaki horiek bereizi egin beharko lirateke erabaki politikoetatik.
• Emaitzen berri ematea uneoro, helburuei eta konpromisoei dagokienez, politika publikoak ebaluatuz
eta marketin publikoa erabiliz.

BESTE BATZUK
• Proiektuei buruzko konpromisoak zehaztu eta ezagutaraztea, bai proiektu handiei buruzkoak baita
txikiagoei buruzkoak ere.
• Beste administrazio batzuetan zer egiten den aztertzea, administrazioetako jardunbide egokienekiko
konparazioa bultzatzea, jardunbide horiek ezarri eta hobetzeko.
• Iraganeko eta agortutako eredua alde batera uzteak berritzeko beharko litzatekeen aldaketa ekarriko
luke.
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