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1. Indledning og formål                                   
Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det 
kommende år. En retning, som bidrager til opfyldelsen af de politiske, borgerrettede mål og 
det langsigtede arbejde for at indfri byrådets vision for Solrød Kommune.

Formålet med årsplanen er:
1. at give et billede af det kommende års strategiske udfordringer, som organisationen 

står overfor på tværs af afdelinger og institutioner (afsnit 3).
2. at formulere fælles initiativer og mål for hele organisationen i 2016 (afsnit 4).

Direktionens årsplan understøtter den sammenhængende styring fra byrådet og direktionen 
til institutioner og afdelinger. Beskrivelsen af de kommende års strategiske udfordringer 
baserer sig blandt andet på byrådets budgetaftale for 2016, drøftelser med Chefgruppen 
samt bilaterale drøftelser med de forskellige lederfora.

Udmøntningen af de fælles initiativer og mål sker enten gennem udmøntning i de enkelte 
I/A’ers årsplaner – hvor indsatser beskrives i egen årsplan og drøftes mellem direktør og 
leder. Eller gennem projekter, hvor der oftest nedsættes en tværgående projektgruppe, 
som rapporterer tilbage til direktionen med henblik på beslutning. 

Direktionens årsplan tager afsæt i det fælles organisatoriske grundlag, som ridses op i 
næste afsnit.

2. Det organisatoriske grundlag
Det organisatoriske grundlag for de fælles indsatser, der iværksættes i direktionens årsplan 
udgøres af visionen for Solrød Kommune som organisation og arbejdsplads, God ledelse i 
Solrød Kommune og værdigrundlaget for organisationen. 

Organisationens vision understøtter byrådets vision for lokalsamfundet og sætter rammen 
for direktionens årsplan. 

Visionen for organisationen
Solrød Kommune som organisation vil være en af landets bedst fungerende organisationer 
og bedste offentlige arbejdspladser.

- Vi vil understøtte et demokratisk samfund ved at være en åben, enkel og 
kommunikerende organisation.

- Vi vil målbevidst være i dialog og skabe effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for 
borgerne.

- Vi vil fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere ved at sikre 
udviklingsmuligheder og ansvar.

- Vi vil hele tiden være i udvikling, så vi lever op til omverdenens krav og forventninger.

3. Vilkår og udfordringer for organisationen i årene fremover

Udviklingen i befolkningssammensætningen er fortsat en væsentlig udfordring for Solrød 
Kommune. Der er udsigt til at der kommer flere ældre, og at de erhvervsaktive borgere vil 
udgøre en stadig mindre del af den samlede befolkning.

Budgetaftalen for 2016 identificerer flere generelle udfordringer for Solrød Kommune, 
herunder:

 Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede befolkningssammensætning.

http://sk-70:8080/dok/Dokumenter/Serviceomr%C3%A5der/Ledelse/God%20ledelse%20i%20Solr%C3%B8d%20Kommune.pdf
http://sk-70:8080/dok/Dokumenter/Serviceomr%C3%A5der/Ledelse/God%20ledelse%20i%20Solr%C3%B8d%20Kommune.pdf
http://sk-70:8080/dok/Dokumenter/Serviceomr%C3%A5der/Ledelse/V%C3%A6rdigrundlag%20for%20organisationen%202009.doc
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 Stigende udgifter til ældre- og sundhedsområdet som følge af flere plejekrævende 
ældre.

 Opgaveglidning fra sygehuse til kommuner.
 Ny styring, incitamentstruktur og effekt af refusionsomlægningen.
 Stigende udgifter til håndtering af integrationen af flygtninge.
 Stigende udgifter til det specialiserede børneområde.
 Regeringsgrundlagets krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 1 %.

Hele organisationen arbejder for at opfylde de politiske mål og håndtere de generelle 
udfordringer fra byrådets budgetaftale, som det også er beskrevet i ”Mål & Økonomi”.  For 
at ruste organisationen til at håndtere de skiftende udfordringer og politiske mål, og 
samtidig sikre den løbende udvikling i den rigtige retning, identificerer direktionen årligt de 
væsentligste strategiske og tværgående udfordringer for organisationen det kommende år. 

For 2016 er de væsentligste strategiske og tværgående indsatsområder for organisationen:
 Effektivisering med fokus på kerneopgaven
 Styring og styringsmodel
 Trivsel og nærvær

Effektivisering med fokus på kerneopgaven
Der er udsigt til en stigende økonomisk ubalance fra 2017 i kraft af blandt andet 
regeringens krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 1 % og den demografiske udvikling 
på børne- og ældreområdet. Byrådet har derfor bedt administrationen om at udarbejde et 
handlekatalog med forslag til reduktion af driftsudgifterne med udgangspunkt i fokus på 
kerneopgaver, serviceniveau og tildelingsmodeller. 

Hvis det skal lykkes at komme i mål med endnu et handlekatalog, er det nødvendigt at 
have fokus på, hvad der er de enkelte I/A’ers kerneopgave. Når vi ved hvilke opgaver vi er 
sat i verden for at levere, kan vi finde de mest effektive måder at løse dem på. Og finde ud 
af om der er opgaver vi ikke skal løse. Med afsæt i de økonomiske udfordringer for 2017, 
har direktionen igangsat en proces der vil inddrage samtlige ledere og ansatte med det 
formål at finde effektiviseringer gennem fokus på kerneopgaven. 

Herudover vil der blive undersøgt og analyseret strukturelle forhold i stor og lille skala. 
Endvidere udarbejdes en revideret anlægsplan for 2017-2020, der tager afsæt i de aktuelle 
økonomiske forhold.

Endelig vil der også blive iværksat analyser af udgiftsniveauet på hhv. det specialiserede 
børneområde og flygtningeområdet, ligesom organiseringen af Ejendomscenteret vil blive 
evalueret. 

Effektiviseringsprocessen med fokus på kerneopgaven har flere formål:

 Den skal bygge videre på arbejdet med at finde frem til kerneopgaven på DIA-
konferencen 2015. Processen skal inddrage medarbejdere og ledere i de enkelte 
I/A’er, og samtidig tænkes på tværs af organisatoriske skel når det er 
hensigtsmæssigt ift. kerneopgaven. 

 Processen skal skabe en fælles forståelse på tværs af organisationen af, hvordan vi i 
Solrød arbejder med vores kerneopgave, og hvordan vi mest hensigtsmæssigt og 
effektivt tilrettelægger opgaveløsningen.

 At kortlægge de mest markante udgiftsområder og analysere justeringsmuligheder.
 Der skal i 2016 udarbejdes et handlekatalog til Byrådet for 2017 med mulige 

omprioriteringer/effektiviseringer/besparelser.

Alle ledere i Solrød Kommune indgår effektiviseringsprocessen i egen I/A, gennem 
arbejdsgrupper og i både tværgående og lokale indsatser. Processen understøttes af en 
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task-force, som sikrer direktionens og ledernes overblik over samtlige projekter, de 
økonomiske konsekvenser, og ikke mindst sikrer sammenhæng og fremdrift i processen. 

Styring og styringsmodel
På den styringsmæssige bane er der et løbende eksternt pres for mere viden om 
kommunernes økonomi, aktivitet og ressourceforbrug. Der efterspørges mere og bedre 
viden om, hvad kommunerne bruger pengene til og hvordan ressourcerne udnyttes bedst 
muligt. Dertil kommer, at der også internt i organisationen efterspørges aktivitetstal, der 
dokumenterer en udvikling på et område. Tal som kan bruges i den løbende styring og 
tilpasning af ”produktionen” indenfor de enkelte fagområder.  

Der lægges derfor internt op til at fortsætte arbejdet med at opdatere og justere 
styringshåndbogen, som indeholder en beskrivelse af kommunens samlede styringsmodel. 
Styringshåndbogen er over tid blevet forældet som følge af, at der er sket en løbende 
udvikling af dokumenterne i vores fælles styringsmodel. 

Som følge heraf vil der i 2016 fortsat blive fokuseret målrettet på at få FLIS – det 
fælleskommunale ledelsesinformationssystem – implementeret på de områder der allerede 
er en del af FLIS, eller som bliver det i løbet af 2016. 

Trivsel og nærvær
Høj trivsel er en væsentlig forudsætning for at komme i mål med det, vi er sat i verden for: 
At løse vores kerneopgave for borgerne og virksomhederne. Derfor gennemføres hvert 
andet år en trivselsundersøgelse blandt medarbejdere og ledere. Baggrunden for at 
gennemføre en trivselsundersøgelse er få et dialogværktøj, der skaber grundlaget for at 
udvikle og forbedre trivslen i organisationen. 

Trivselsundersøgelsen er samtidig en ledelsesevaluering med spørgsmål der relaterer sig til 
Solrød Kommunes ledelsesgrundlag, og de fem grundlæggende elementer af 
ledelsesopgaven: Strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse, styring og det 
personlige lederskab. 

Der blev i 2015 gennemført en tværgående trivselsundersøgelse på tværs af hele 
organisationen, som gav pejlemærker for kommende indsatsområder for at sikre den 
fortsatte trivsel for medarbejdere og ledere. Trivselsundersøgelsen gav samlet set et 
positivt resultat, der mindede meget om resultatet fra 2013.

86% af alle der har besvaret undersøgelsen svarer, at de er tilfredse med "deres job som 
helhed, alt taget i betragtning". Det er et af de vigtigste tal i kommunens samlede resultat 
for alle ansatte. Det vidner om en organisation, hvor langt de fleste trives og har det godt 
med deres job.

Den meget høje svarprocent på 85 % er i sig selv også et tegn på et stort engagement, og 
lover godt for den efterfølgende dialog i de enkelte institutioner, afdelinger og teams. 

Alle ledere skal derfor arbejde videre med resultaterne af Trivselsundersøgelsen ved at 
definere tre indsatsområder som opfølgning på resultaterne, og iværksætte mindst ét af 
dem i 2016. 

4. Fælles mål for organisationen 2016

Med afsæt i udfordringerne har direktionen formuleret en række fælles tværgående mål, 
som organisationen skal implementere i 2016. Indsatserne vil bidrage til, at Solrød 
Kommune kan indfri de politisk vedtagne mål, der er beskrevet i ”Mål og Økonomi”. 

Der er to typer mål i direktionens årsplan:

1. Mål som alle I/A’er skal udmønte i sin egen årsplan. 
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2. Mål for organisationen som helhed/fælles projekter, som direktionen er ansvarlig 
for at udmønte, og som den enkelte I/A’er ikke skal opstille mål for i egen årsplan.

Det er tilstræbt, at de mål, som institutioner og afdelinger skal udmønte i egen årsplan, er 
formuleret, så der er metodefrihed til at vælge hvordan og hvad enheden vil gøre, for at nå 
de konkrete mål – inden for rammerne af, at organisationen trækker i samme retning. 

Direktionen følger løbende op på udmøntningen af målene. I forårets samtaler mellem I/A-
leder og direktør drøftes, hvordan mål som alle I/A’er skal udmønte, skal opfyldes.

Der følges op på de projektmål, som direktionen er ansvarlig for at udmønte, den 15. 
marts, 15. juni og 15. oktober. 

Udmøntningen af begge typer mål indgår herefter i den løbende dialog mellem direktør og 
I/A-leder(e) på baggrund af I/A’ernes årsplaner. 

Mål som I/A’erne skal udmønte i egne årsplaner

Indsatsområde Mål

Opfølgning på Trivselsundersøgelsen  Alle I/A’er skal formulere tre konkrete 
indsatsområder som opfølgning på 
trivsels-undersøgelsen. 

 Indsatsområderne skal formuleres i 
årsplanen, og mindst ét af disse være 
iværksat seneste ultimo 2016.

Den samlede sygefraværsprocent skal 
højst være 4,75 %

 Institutioner og afdelinger med et 
sygefravær på over 6 % skal reducere 
fraværet med 20 % i forhold til året før.

 Institutioner og afdelinger med et 
sygefravær på 6 % eller derunder skal 
reducere fraværet med 10 % - dog 
minimum til 4,75 %.

 Institutioner og afdelinger med et 
sygefravær på 3,5 % eller under skal 
fastholde niveauet.

Fokus på kerneopgaven  Hver I/A skal fortsætte arbejdet med at 
formulere kerneopgaven fra DIA-
konferencen 2015. 

 Det skal i årsplanen fremgå, hvordan 
der løbende arbejdes med at formulere 
og definere kerneopgaven i 
institutionen/afdelingen. 
Udgangspunktet for opgaven er 
materialet fra DIA-konferencen 2015.

Implementering af handlekatalog 2016-
2019

 Alle I/A’er skal implementere de 
relevante tiltag fra handlekataloget. 

Udarbejdelse af handlekatalog 2017-
2020

 I lyset af arbejdet med kerneopgaven i 
fokus, skal alle I/A’er bidrage til at finde 
nye måder at arbejde mere effektivt på. 
I årsplanen skal formuleres procesmål 
for, hvordan der arbejdes i de enkelte 
I/A’er.
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Projektmål, som direktionen er ansvarlig for at udmønte

Indsatsområde Mål

Implementering af indsatser ift. de særlige 
politiske fokusområder i budgetaftalen 2016 

De opstillede indsatsområder i 
budgetaftalen 2016 skal implementeres. 
Det vil sige:

 Udarbejdelse af et handlekatalog 2017 
der kan anvise reduktioner i 
serviceudgifterne med udgangspunkt i 
fokus på kerneopgaver og serviceniveau

 Der skal gennemføres et servicetjek af 
tildelingsmodellerne på en række 
områder. 

 Evaluering af ejendomscenterets 
organisering, brugernes tilfredshed, 
omkostningseffektiv udnyttelse af 
bevillinger. Endvidere iværksættes en 
foranalyse ift. en højere grad af 
udlicitering af opgaveporteføljen.

 Analyse af udgiftsniveauet og 
serviceniveauet på flygtningeområdet, 
herunder en afdækning af skal- og kan-
opgaver, det kommunale råderum i 
opgaveløsningen samt udbudsegnede 
dele af området.

 Analyse af økonomien og 
udgiftsvæksten på det specialiserede 
børneområde med henblik på at anvise 
veje til at dæmme op for 
udgiftsvæksten, fastsættelse af 
serviceniveau og nye løsninger. Som 
inspiration inddrages eksterne parter.

Solrød Kommune på sociale medier  I løbet af 2016 skal Solrød Kommunes 
tilstedeværelse på sociale medier 
evalueres. 

Evaluering af Central styring – decentral 
ledelse 3.0

 Den nye ledelsesstruktur med bl.a. 
chefgruppen skal evalueres og om 
nødvendigt justeres.

Effektivisering af arbejdsgange  Der skal iværksættes et forløb med 
fokus på at kortlægge og effektivisere 
sags- og arbejdsgange, herunder et 
særligt fokus på samarbejdet mellem 
stabsfunktioner og resten af 
organisationen. 



7

Digitalisering  Der skal implementeres en ny 
økonomimodel på IT-området, som i 
højere grad sidestiller afdelinger og 
institutioner samtidig med at den skal 
kunne imødekomme, at det er 
forskellige enheder/hardware de enkelte 
I/A’er efterspørger. 

5. Appendix: Opfølgning på 2015 projektmål
Opfølgningen på mål tager afsæt i følgende kategorier:

 Målet er opfyldt, hvilket svarer til 90-100 % opfyldelse.
 Målet er stort set opfyldt, hvilket svarer til ca. 80 % opfyldelse.
 Målet er delvist opfyldt, hvilket svarer til 50-60 % opfyldelse.
 Målet er ikke opfyldt, hvilket svarer til ingen eller 5-10 % opfyldelse.

Set på tværs af organisationen er den samlede målopfyldelse i 2015 god. Nedenfor ses den 
forventede målopfyldelse for de enkelte mål pr. ultimo 2015. For en mere detaljeret 
gennemgang henvises til Solnettets styringsportal under fanebladet ”Årsplaner”:

Konkrete mål Status ultimo 2015

 Alle I/A-ledere deltager i en arbejdsgruppe 
om et eller flere af de udvalgte 
innovationsprojekter.

 Innovations- og effektiviseringsindsatser 
der kræver et større forarbejde og/eller 
investering for at kunne gennemføres, skal 
samles i innovationskataloget, som skal 
præsenteres politisk medio 2015.

 Innovationskataloget skal samlet anvise et 
tocifret millionbeløb i realiserbare 
effektiviseringsgevinster.

 Opfyldt

 Opfyldt

 Opfyldt

 Styringshåndbogen skal opdateres, så den 
er tidssvarende og svarer til praksis.

 I 2015 skal implementeringen af FLIS 
gennemføres. 

 Senest med udgangen af 2. kvartal 2015 
skal de første nøgletal til det politiske 
niveau være udvalgt

 Udkast til opdateret styringshåndbog 
præsenteres i chefgruppe ultimo 
2015.

 I november 2015 præsenteres et 
statusoplæg på implementeringen af 
FLIS for direktionen, herunder 
arbejdet med nøgletal. 

 Der skal gennemføres en tværgående 
trivselsundersøgelse i hele organisationen 
inden årets udgang. Der skal opstilles 
konkrete mål for undersøgelsen på bagrund 
af den seneste trivselsundersøgelse.

 Sygefraværsstatistikken skal forbedres, så 
den giver lederne bedre muligheder for 
differentieret ledelsesinformation.  

 Trivselsundersøgelsen er gennemført 
oktober 2015. Svarprocenten blev på 
ca. 85 %

 Der er udarbejdet rapporter til 
Rollebaseret Indgang, hvor ledere 
kan trække oplysninger om en-
dagsfravær og langtidssygefravær. 
Vejledninger hertil kan ses på Sol-
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Konkrete mål Status ultimo 2015

 Der skal implementeres en række 
trivselsindsatser, som PEA er ansvarlige for.

Nettet. Netop denne 
informationstype er ud over de 
allerede kendte fraværsrapporter 
blev efterspurgt. Institutionsledere er 
endvidere blev vejledt i de nye 
rapporter.

En ændring af månedsstatistikken 
forudsætter en mindre IT 
omkostning, hvorfor dette ikke 
endeligt er besluttet.

 Der er gennemført ”Trivsel på Job” 
uddannelsen for samtlige TR og AMR 
og med delvis deltagelse af lederne. 

TRIO uddannelsen er påbegyndt i 
2015 og denne afsluttes i marts 
2016 efter i alt 6 moduler. 

Derudover er afholdt fælles 
kompetenceudviklingsaktiviteter 
indenfor de økonomiske rammer 
omhandlende emner som 
Mindfulness, konflikthåndtering etc. 

Ligeledes er der en række faste 
sociale arrangementer som DHL, der 
i år er blevet suppleret med 
biografarrangementer for 
medarbejdere og deres familier.
Yderligere er gennemførte lokale 
tiltag. 

Andre aktiviteter afventer 
Trivselsmålingens resultater.

 Senest med udgangen af 2015 skal et nyt 
ESDH-system være implementeret og i 
drift.

 Det nye ESDH-system SBSYS blev 
implementeret d. 26. oktober 2015.

 Styringen af den samlede portefølje af IT- 
og digitaliseringsprojekter skal 
videreudvikles og forankres på tværs af 
organisationen.

 Der skal implementeres en ny 
økonomimodel på IT-området, som i højere 
grad sidestiller afdelinger og institutioner 
samtidig med at den skal kunne 
imødekomme, at det er forskellige 
enheder/hardware de enkelte I/A’er 
efterspørger. 

 Den samlede IT-
porteføljestyringsmodel er løbende 
blevet videreudviklet i løbet af 2015. 
Den endelige udgave forventes 
præsenteret for direktion og 
chefgruppe ultimo 2015.

 Målet om en ny økonomimodel på IT-
området videreføres til 2016.

 Der skal gennemføres en afdækning af, 
hvad de faldende resultater ift. god 
borgerbetjening i 
borgertilfredshedsundersøgelsen dækker 

 Der er iværksat flere tiltag for at 
afdække årsagen til de faldende 
resultater, bl.a. 
spørgeskemaundersøgelse i 
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Konkrete mål Status ultimo 2015

over. 

 Der skal inden årets udgang iværksættes ét 
eller flere initiativer mhp. at øge 
tilfredsheden med borgerbetjeningen.

Borgerservice og JOBS. 

 Der iværksættes ikke selvstændige 
initiativer som følge af 
spørgeskemaundersøgelserne, men 
resultaterne indarbejdes i 
implementeringen af den nye 
imagestrategi.

 Som beskrevet i budgetaftalen 2015-2018 
skal det undersøges, om der kan 
iværksættes yderligere initiativer for at 
sikre, at Solrød Kommune fortsat er en 
attraktiv arbejdsplads. 

 Der skal inden årets udgang være 
gennemført en undersøgelse af behov og 
muligheder, og være udarbejdet konkrete 
anbefalinger til evt. yderligere initiativer.

 På budgettemadagen 2015 blev 
præsenteret et oplæg om emnet. 
Økonomien i forslaget blev 
indarbejdet i direktionens 
budgetforslag. Byrådet ønskede ikke 
at arbejde videre med forslaget i 
lyset af den generelle økonomiske 
situation, hvorfor det er fjernet fra 
budget 2016-2019.

 Som beskrevet i budgetaftalen 2015-2018 
skal der udarbejdes et oplæg med forslag til 
systematisk at arbejde med at styrke Solrød 
Kommunes image/brand. 

 Oplægget skal præsenteres politisk i 3. 
kvartal 2015.

 Oplæg til Solrød Kommunes 
imagestrategi er udarbejdet og 
behandles politisk i november 2015.


