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ZERBI TZUAK NOLA GARA TZEN ETA KUDEA TZEN DIREN, HERRITARREN TZAT ETA PER TSONA ETA ERAKUNDE ZERBI TZU-HAR TZAILEEN TZAT  
EGOKIAK IZAN DAITEZEN.

2.1 HERRITARREKIKO ETA ZERBI TZU-HAR TZAILE DIREN 
PER TSONA EDO ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK 
BEHAR BEZALA KUDEA TZEA.
Kudeaketa publiko aurreratuan, herritarrekiko harre-
mana egokia izatea bermatu behar da, eta horreta-
rako, per tsonokin hi tz egin eta elkarreragiteko bideak 
jarri behar dira, jasotako zerbi tzuak zenbateraino go-
gobete dituen jakiteko, eta azkar eta arin eran tzuteko, 
beste zerbait nahi badute.

Ataleko kideak herritarrekin orokorrean eta bereziki zerbi tzu-har tzaile diren per tsona edo erakundeekin harremanetan egotea ziurtatuko duten dinamikak ezar tzea.

Eskaerak, kexak eta iradokizunak kudea tzeko sistema bat izatea, horiei guztiei azkar eran tzuteko moduan egoteko.

Eskaini zaizkien zerbi tzuei buruz per tsonek edo erakundeek eta herritarrek orokorrean duten gogobete tze-maila jakiteko informazioa izatea.

Komunikazioaren teknologia berriek eskain tzen dituzten aukerak balia tzea, erakundeak egiten duenaren eta kudea tzen duenaren berri gardentasunez emateko, eta 
zerbi tzuen har tzaile diren per tsona eta erakundeekin harremanetan izateko.

Erakundeko per tsonen eskuetan beharrezko eran tzukizuna, informazioa, tresnak eta trebetasunak jar tzea, herritarrei eran tzun egokia emateko.

Herritarrekin ari tzean, euskara zerbi tzu-hizkun tza izan dadin berma tzeko ekin tzak finkatu eta aurrera eramatea.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna berma tzeko ekin tzak finkatu eta aurrera eramatea, eta parte har tzeko guneetan ordezkari tza orekatua izatearekin beste 
horrenbeste egitea. 

2.2 HERRITARREI ZUZENDUTAKO ZERBI TZU ETA 
PRODUKTUAK GARA TZEA
Zerbi tzuen har tzaile izango direnen beharrizanak eta 
igurikimenak ezagu tzea gil tzarri da, eskainiko den kali-
tatea espero dena bestekoa izateko. Era berean, parte 
har tzeko bideak izatea ere garran tzi tsua da, zerbi tzuak 
hobetu eta komunika tzeko tresna onak izateko.

Eskain tzen diren zerbi tzuen har tzaile diren edo izan daitezkeen per tsona edo erakundeen (barruko zein kanpoko) tipologiak identifika tzea.

Herritarrek, orokorrean, eta, zehazki, zerbi tzuen har tzaile diren per tsonek eta erakundeek gaur egun dituzten eta etorkizunean izango dituzten beharrizan eta igurikime-
nenak ezagu tzea. Horretarako, hainbat metodologia erabiliko da: eztabaida-taldeak, inkestak, e.a., horietan zerbi tzuen era guztietako har tzaileek parte hartuko dutela.

Parte har tzeko sistema bat zehazturik izatea, zerbi tzuarekin harremanetan diren herritarrek eta erakundeek (barrukoek zein kanpokoek) zerbi tzuok hobe tzen eta beste 
ba tzuk gara tzen parte har tzeko modua izan dezaten.

Eskain tzen diren zerbi tzu eta produktuen berri emateko biderik egokienak zein izan daitezkeen azter tzea, dagoeneko badiren azpiegiturak eraginkortasunez erabilita 
(web guneak, erakundeen atariak...).

2.3 PROZESUAK AZKARTASUNEZ KUDEA TZEA ETA 
ZERBITZU ETA PRODUKTUAK ETENGABE HOBE TZEA
Argi zehazten bada zer zerbi tzu eskain tzen diren 
eta horretarako zer prozesu erabil tzen diren, horiek 
guztiak etengabe hobe tzeko modua egongo da, eta, 
ondorioz, azkar kudea tzen direla eta kalitaterik one-
narekin eskain tzen direla bermatuko da. Era berean, 
beharrezkoa da jarrera proaktiboa izatea, gauzak 
modu ahalik eta sinpleenean egin ahal izateko eta 
zerbi tzu edo produktuaren har tzaileen tzako ahalik 
eta argien egoteko. 

Atalak eskain tzen dituen zerbi tzuen katalogoa zehaztea.

Egiten diren prozesuak identifika tzea; horiek guztiak prozesuen mapa batean jaso eta modu erraz batean dokumenta tzea.

Prozesu bakoi tzaren arduradunak identifika tzea, eta prozesuon jarraipena egin, berrikusi eta hobe tzeko dinamika ezar tzea.

Prozesu bakoi tzak estrategiarekin eta plangin tzan jasotako helburuekin zenbaterainoko koheren tzia duen berrikustea, eta zer nolako ekarpena egiten duen ere bai.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek nahiz zerbi tzu elektronikoek prozesuetan zer nolako eragina duten ebalua tzea, prozesuok egokitu, moldatu 
edo, are, beharrezkoak ote diren zalan tzan jar tzeko.

Prozesuak berrikusi eta errazteko dinamika ezar tzea.

Herritarrekiko harremanetan erabil tzen den hizkera berrikustea, erraz uler tzeko modukoa izan dadin eta, gainera, ez sexista.

Atalaren jardueraren plangin tza egitea, erabil tzen diren baliabideak modu egokian antola tzeko eta zerbi tzu edo produktu berriak izapidetu eta diseina tzeko denbora 
gu txiago erabili beharra izateko.

Zerbi tzu edo produktuen kalitatea berma tzea, lan egiteko metodoak estandarizatuta.

Zerbi tzuen kartak landu, argitaratu eta berrikustea.

2.4 PROZESUAK ERAKUNDE OSOAREKIN ETA BESTE ERAKUNDE ESANGURA TSU 
BA TZUEKIN KOORDINA TZEA
Eskain tzen diren zerbi tzuen arteko lotura handia da; are gehiago, politika pu-
bliko asko zeharkakoak ere badira. Hori dela eta, arreta jarri behar da beste atal 
ba tzuekin eta baita beste erakunde publiko ba tzuekin ere modu egokian koor-
dinaturik ari tzeko; elkarlanean eta zeharkakotasunez jardungo duen laneko kul-
tura sustatu behar da, osagarria dena bila tzeko eta bikoiztasunei i tzuri egiteko.

Erakunde osoaren zerbitzu-eskaintzaren katean atalaren prozesuak non kokatzen diren zehaztea. 

Herritarrei zerbi tzuak eskain tzeko prozesuan parte har tzen duten beste atal eta administrazio publiko ba tzuekin koordinaturik jarduteko 
moduak zehaztea; informazioa elkartrukatu, prozesuak hobetu eta errazteko moduak elkarrekin aztertu eta bikoiztasunak saihestuz.

Beste atal, administrazio publiko edo erakunde pribatuekin batera, lantaldeak sor tzea, arazoak konpondu eta elkarrekin egiten diren proze-
suak hobe tzen saia tzeko.

Zeharkakoa izango den lan-kultura bul tza tzea, elkarbanatua eta lankide tzakoa.

2.5 AURREKONTUA KUDEA TZEA, HELBURUAK 
ERAGINKORTASUNEZ LOR TZEKO MODUAN
Aurrekontua estrategia gauza tzeko gil tzarria da. Aurre-
kontua lan tzeak, osa tzen duten dokumentuek eta kudea-
tzeko moduak estrategia lor tzen lagundu behar dute.

Aurrekontua eta haren kudeaketa eraginkortasunez eta efizien tziaz lerroka tzea helburu estrategikoekin.

Aurrekontuaren oroi tzak, bai aurrekontugin tzari lotutakoak bai bete tze-mailari buruzkoak, atala kudea tzeko tresna gisa erabil tzea.

Aurrekontuarekin lotura duten dokumentuetan, emai tzei buruzko datuak sar tzea; esate baterako, emai tzen helburuei buruzko informazioa edo eraginari buruzkoa.

Kontabilitate analitikoa gara tzea, zerbi tzu edo produktu bakoi tzaren kostua zein den jakiteko modua egon dadin, eta horiek eskain tzeko eman beharreko pausoen 
berri egon dadin; horrela, prozesu operatiboen nahiz erakunde osoaren efizien tzia hobetuko da.

2.6 TEKNOLOGIA ETA INSTALAZIOAK KUDEA TZEA
Atal baten kudeaketa publiko aurreratuak kontuan izan behar du, besteak 
beste, teknologiaren, instalazioen eta beste baliabide materialen kudeaketa, 
nahiz eta hori guztia oso zentralizatuta egon daitekeen. Beraz, non esku hartu 
daitekeen identifikatu beharko da, kontu horiek guztiak efizien tziaz kudeatu 
ahal izateko.

Teknologia segurtasunez, eraginkortasunez eta efizien tziaz erabil tzen dela ziurta tzea, betiere ataleko langileek izan di tzaketen beharrizanak 
kontuan izanda.

Informatikako programak eraginkortasunez erabil tzea; sinergiak bul tzatuz, neurriz kanpoko garapenak eta bikoiztasunak saihestuz, eta 
baita azpi-erabilpena ere.

Instalazioak efizien tziaz eta modu iraunkorrean erabil tzen direla ziurta tzea, betiere helburu estrategikoak eta operatiboak kontuan izanda, 
eta per tsonen beharrizanak gogoan.

Eraikinen, guneen, ekipamenduen eta erabil tzen diren gainon tzeko baliabide materialen mantenimendu eraginkor eta iraunkorra ziurta tzea.

2. ZERBI TZUAK
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