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Aftale mellem Ydelsescentret og beskæftigel-
seschef Jørgen Haunstrup 
 
1. Indhold 
Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionsle-

derne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udfor-

mer 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 institutio-

nens 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 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har følgende mission og vision:  

 

Mission 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte ram-

mer for drift og udvikling. 

 

Vision 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg 

Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt 

og mod. 

 

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

Ses nedenfor i mål for Borgerservice 2017. 

 

Borgerservice har følgende mission og vision:  

 

Mission 

Vi åbner døre til nye muligheder 

 

Vision 

Alle borgere føler sig godt behandlet og vurderer indsatsen som topprofessionel  
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3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen 
 
Driftsbudget for 2017 

 

Kr. 16.035.000 

 

 

4. Mål for Ydelsescentret for 2017 
 

Vi kommer dig i møde 
Mål Handlinger Succeskriterier 

Samskabelse og kom-

munikation 

Der arbejdes med organisatorisk 

og faglig udvikling i samspil med 

interne og eksterne aktører 

 

 Understøtte Empower-

ment tilgang for i højere 

grad at anvende eksiste-

rende potentialer og give 

merværdi for borgerne.  

 

 

 

 

 

 

 Sparringssamtaler med 

faste intervaller for at 

understøtte udførelse af 

kerneopgaverne* 

Handlekraft og helhedstænkning 

er en naturlig del af måden at 

arbejde på i organisationen 

 

Implementeringen af Empower-

ment understøttes af flere ele-

menter 

 Temadage for medarbej-

dere om Empowerment,  

 Sparringspaneler indgår 

som element i implemen-

tering af Empowerment 

 Kompetenceprofilen revi-

deres 

 

 Det operationelle niveau 

er tættere på den enkelte 

leder og derved sikres 

bl.a. balance mellem triv-

sel og drift. Det er en for-

ventning, at indsatsen 

kan medvirke til at redu-

cere antallet af sygefra-

værsdage i sektionen 

 

Digitalisering der ska-

ber værdi for borgerne, 

virksomheder, medar-

bejdere og fremmer 

effektivitet 

Silkeborg Kommune lever op til 

den fælleskommunale digitalise-

ringsstrategi og følger bølgepla-

nen omkring obligatorisk digital 

service 

 

 Den Fælles Dataenhed 

anvendes strategisk med 

henblik på at effektivise-

re indsatsen mod fejlud-

betalinger 

 

 Øge antallet af ansøgnin-

ger, der indgår digitalt 

for derved at fremme ef-

fektiviteten i sagsbe-

handlingen 

Den digitale virksomhedskom-

munikation styrkes 

 

 

 

 

 Undersøgelse af flere an-

tal sager svarende til 

min. yderligere 200 sager 

 

 

 

 Det er målet af 15% af 

ansøgningerne om for-

sørgelsesydelser ind-

kommer digitalt  
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Silkeborg Kommune optimerer 

anvendelsen af eksisterende 

systemer der også er grundlaget 

for yderligere borgerrettet ser-

vice 

 Indførelse af tidsbestilling 

på hjemmeside til flere af 

ydelsesområderne 

Der anvendes it-baseret kom-

munikation, der letter borgernes 

samspil med kommunen 

 

 

 Kortere ventetid for bor-

gerne, når der bestilles 

tid forud for deres hen-

vendelse i Ydelsescentret 

 

Fortsat fokus på den 

oplevede service hos 

borgere og virksomhe-

der 

Dialog og inddragelse er med til 

at sikre at servicen tilpasses 

behov og ønsker fra borgere og 

virksomheder 

 

 Med afsæt i projektet 

Fremtidens Borgerservice 

realiseres og implemen-

teres indsatser vedrøren-

de tilgængelighed og hel-

hedstænkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gennemføres tilfredsheds-

undersøgelser på de administra-

tive områder med flest eksterne 

henvendelser 

 

 Der gennemføres 1 må-

ling på personlige hen-

vendelser 

Et godt omdømme blandt borge-

re og erhvervsliv når servicen 

bedømmes 

 

 

 Tilgængelighed for borge-

re med særlige behov 

(særligt udsatte/grupper 

af ressourcesvage borge-

re)  

 Borgerne oplever øget 

helhedstænkning og at 

blive vejledt om såvel in-

terne som eksterne mu-

ligheder, bl.a. frivilligom-

rådet, frivillige organisa-

tioner og tilbud, hvor 

formålet er Henvisning – 

aldrig afvisning 

 

Tilfredshedsundersøgelser viser 

minimum 80% tilfredshed med 

den oplevede service 

 

 

 Der gennemføres tilfreds-

hedsundersøgelse i 2. 

halvår, og indsatsen til-

passes efter de opmærk-

somhedspunkter, som 

undersøgelsen evt. giver 

anledning til 
 

*Kerneopgaverne i Ydelsescentret er effekten af vores indsats 

 

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 instituti-

onsleder.  
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I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor princip-

perne 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 2017. 

 

  


