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Aftale mellem Sundhedsplejen og Børne- og 
Familiechefen

1. Indhold
Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem 
institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. 
Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres 
og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål 
for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle 
budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle 
års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og 
balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes 
med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision
Børne- og Ungeudvalget har følgende mission og vision: 

Mission
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv.

Vision
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv.

Bevillingens mål (De af bevillingens mål, som er relevante for den pågældende institution) 

1. Kvalitetsmål for Sundhedsplejen for 2016-17:

Mål Handlinger Succeskriterier

At de ydelser sundhedsplejen 

leverer stemmer overens med 

tilbuddet beskrevet i: ”Spæd-

og småbørnskatalog” og 

”Skolesundhedspleje 6-18 

år”. 

Gennemgang og prioritering 

af ydelser.

Ledelsessparring omkring de 

familier, som modtager 

mange besøg.

Tiltag henimod tæt 

At familierne oplever en faglig 

kompetent sundhedspleje.

At tværfaglige 

samarbejdspartnere 

inddrages tidligt, når det er 

relevant.
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tværfagligt og koordineret 

samarbejde.

Nedbringelse af antal 

behovsbesøg med 15 %.

At sundhedsplejen leverer en 

generel tidlig 

sundhedsfremmende og 

forebyggende indsats.

At sundhedsplejen deltager 

aktivt i og justerer indholdet i 

hjemmebesøgene i forhold til: 

Samarbejdsmodel for tidlig 

opsporing, Projekt sårbare 

gravide, Projekt sprogindsats 

(kuffertprojekt) og 

Familieiværksætterne.

At vi i Silkeborg Kommune 

opsporer og intervenerer 

tidligt i barnets liv og tidligt i 

problemets opståen, således 

at familierne oplever en 

koordineret og 

helhedsorienteret indsats.

Oplevelse af godt 

arbejdsmiljø i 

sundhedsplejen.

At medarbejderne oplever sig 

involveret i beslutninger om 

forandringer i 

sundhedsplejen.

Valg af arbejdsmiljø-

repræsentant (AMIR)

Videndelingsdag med fokus 

på arbejdsmiljø.

Månedlige TR/AMIR møder.

Kontinuerlig information og 

kommunikation.

At medarbejderne oplever et 

godt arbejdsmiljø.

At sundhedsplejen er en 

attraktiv arbejdsplads, hvor vi 

kan fastholde medarbejderne 

og tiltrække nye.

At medarbejderne oplever sig 

involveret i beslutninger om 

forandringer på 

arbejdspladsen.

Nedbringelse af den del af 

sygefraværet i 

sundhedsplejen, som kan 

kædes sammen med stress. 

Afstemning af opgaver og 

ressourcer

At sygefraværet i 

sundhedsplejen i 2016 

nedbringes til 2014 niveau.

3. Økonomi og styring 

3.1 Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2016 13.438.000 kr.

Rammerne for ledelsens arbejde  

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. 
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Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det 
økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte 
institutionsleder. 

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor 
principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i 
afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.

Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2016.


