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Aftale mellem Medborgerhuset Toftebjerg og 
Kultur- og fritidschef 

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 ike 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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har følgende mission og vision: 

Mission
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for 
alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, 
teater-, kunst- og kulturliv. 

Vision
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver 
mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed 
og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

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

Medborgerhuset Toftebjerg har følgende mission og vision

Mission
Medborgerhuset Toftebjerg skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for 
kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, musik-, teater-, kunst-
og kulturliv.
Husets Café er det naturlige samlingssted og omdrejningspunkt for brugerne.

Mål Handlinger Succeskriterium

Implementering af handleplan for 
Kulturpolitikken

De politisk valgte 
indsatsområder i 
handleplanen er iværksat

Indsatsområder afspejles i 
konkrete handlinger
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Vision

Huset fortsat udvikles og udbygges til et kulturhus med plads til aktiviteter som møder, musik, 
foredrag, udstillinger, bibliotek, socialt samvær, værksteder m.v.

At Huset udbygger og vedligeholder samarbejdet med andre kulturelle institutioner, foreninger 
i området.
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3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2016 Netto
1.289.000 kr.

Ombygning af Huset 12 mill. Kr.

4. Mål for Medborgerhuset Toftebjerg for 2016

Mål Handlinger Succeskriterier

I tæt dialog med 
Medborgerhusets brugere –
herunder biblioteket-
udstikkes rammerne for det 
fremtidige samarbejde. De 
enkelte rums indretning og
funktioner aftales.

Der afholdes en række møder 
med de berørte parter. Dels i 
Arbejdsudvalget på det 
overordnede plan. Dels ved 
offentlige møder og dels i 
samarbejdsudvalg bestående 
af det fremtidige personale og 
repræsentanter for brugerne.

Inden udgangen af året er 
alle parter klar på deres rolle 
i det nye Toftebjerg 
medborgerhus og bibliotek, 
som derefter kan fungere 
som en enhed.

5. Rammerne for ledelsens arbejde 

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. 

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.


