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1. Indledning 

Det overordnede formål med styringen i Solrød Kommune er at skabe sammenhæng mel-
lem Byrådets beslutninger og afdelingernes og institutionernes aktiviteter.  

Styringsmodellen bygger på en række principper for styring i Solrød Kommune: 
 

• Det bærende princip for styringen i Solrød Kommune er central styring – decen-
tral ledelse. Det betyder, at kommunen har en central styring af overordnet karak-
ter og en hierarkisk flad organisation med en decentral struktur, der giver de enkel-
te institutioner og afdelinger spillerum til at løse deres opgaver bedst muligt inden 
for de centralt udstukne rammer og mål. 

• Mål- og rammestyring anvendes til at sikre den centrale styring af, at de politiske 
beslutninger omsættes til handling. På baggrund af de overordnede, politiske mål 
formuleres der i organisationen konkrete mål, der udgør vejen til at opnå de over-
ordnede mål.  

• Værdigrundlaget, som er en fælles referenceramme for, hvordan alle i organisati-
onen udfører det daglige arbejde. De fire overordnede værdier for organisationen 
er: ansvar og indflydelse, tillid og troværdighed, læring samt helhedssyn.  

• God ledelse i Solrød Kommune er fundamentet for ledelsesopgaven i organisatio-
nen og beskriver de fem grundlæggende elementer for ledelse: Strategisk ledelse, 
faglig ledelse, personaleledelse, styring samt personligt lederskab. 

• Bruger- og borgerrettet dialog, hvor kommunen ved hjælp af bl.a. bruger- og 
borgertilfredshedsundersøgelser, dialogmøder, borgermøder og høringer løbende får 
input til, om organisationen bevæger sig i den rigtige retning i forhold til borgernes 
ønsker og behov.  

• Ledelsesinformation i form af relevante aktivitets- og nøgletal, som hjælper os 
med at styre og ressourceoptimere på baggrund af udviklingen inden for de enkelte 
områder. 

• Af styringsmodellen fremgår en række styringsdokumenter, der bruges som red-
skaber til en gensidig dialog om styring og målopfyldelse mellem institutio-
ner/afdelinger, Direktionen og det politiske niveau. Styringsdokumenterne udvikles 
løbende, så de bedst muligt opfylder organisationens behov. 
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2. Solrød Kommunes styringsmodel 

Styringsmodellens overordnede politiske pejlemærke er Byrådets vision, mens værdigrund-
laget og ledelsesgrundlaget er det fælles afsæt for hele organisationen og medvirker til at 
sætte den administrative ramme.  

Solrød Kommunes styringsmodel kan illustreres i følgende figur: 

 

 

2.1 Byrådets vision, lokale strategier, politikker og planer 
I hver fireårig byrådsperiode danner Byrådets vision sammen med lovgivningen i øvrigt 
fundamentet for arbejdet med de mange lokale strategier, politikker og planer, der sætter 
rammerne for administrationens arbejde.  

Mange områder af organisationen er dækket af lokale strategier, politikker og/eller planer, 
som er underlagt den generelle lovgivning og evt. også nationalt udstukne mål og rammer. 
Endvidere fastlægger Principper for Økonomistyring de overordnede rammer for den øko-
nomiske styring og indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. 

2.2 Mål og Økonomi 
Mål og Økonomi er Byrådets styringsgrundlag for politisk styring af Solrød Kommune. Mål 
og Økonomi synliggør koblingen mellem politiske/administrative mål på den ene side og 
økonomien på den anden side og understreger derved behovet for at fokusere både på ind-
holdsstyring og på bevillingsstyring. Mål og Økonomi vedtages hvert år som kommunens 
budget og kan således betragtes som Byrådets årsplan med de politiske mål og prioriterin-
ger, som borgerne møder og modtager. 

Formålet med Mål og Økonomi er endvidere at gøre det endeligt vedtagne budget og de 
flerårige budgetoverslag tilgængelige for kommunens borgere som et informationsdoku-
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ment. Mål og Økonomi indeholder både de overordnede, politiske mål og de konkrete mål 
for alle områderne samt bevillingsoversigter og takstoversigter. 

De overordnede, politiske mål er retningsgivende med mulighed for at institutioner-
ne/afdelingerne inden for retningen kan vælge de passende metoder. Overordnede mål for-
udsætter således, at de enkelte institutioner/afdelinger knytter egne konkrete mål op til de 
politiske overordnede mål for at kunne arbejde efter dem.  

De konkrete mål er handlingsorienterede mål og muliggør opfølgning – dvs. de er målbare 
eller indeholder formuleringer om, hvilke indikatorer der skal være til stede for at målet kan 
siges at være indfriet. Konkrete mål er oftest kvantitative og har typisk en afgrænset tids-
horisont.  

Målene i Mål og Økonomi, årsplaner m.v. formuleres som enten effektmål, procesmål eller 
udviklingsmål. Nedenfor er de tre typer mål kort beskrevet. 

Effektmål fokuserer på slutresultater og effekter af en given indsats (f.eks. X % færre le-
dige ved udgangen af 2016). Effektmål kræver i princippet, at man kan dokumentere og 
”bevise”, at en bestemt indsats har haft den forventede effekt (f.eks. at en bestemt indsats 
over for ledige fører til et fald i ledigheden og at faldet ikke ”bare” er et udslag af konjunk-
turer eller lignende). 

Procesmål kan bruges i situationer, hvor det endnu ikke står klart, hvilket resultat man 
kan opnå med en given indsats - f.eks. i et tidligt stadie af et projekt eller en opgave. Det 
kan f.eks. være ”Inden udgangen af 2016 er der udarbejdet kommissorium og tidsplan for 
arbejdet i de tværgående arbejdsgrupper på flygtningeområdet, som er godkendt af styre-
gruppen”. 

I situationer, hvor det kan være meget vanskeligt eller meget omfattende at måle resulta-
tet af en indsats, kan der som alternativ til effektmål opstilles et procesmål. Det forudsæt-
ter imidlertid, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem en bestemt indsats og et be-
stemt resultat.  

Udviklingsmål fokuserer på udviklingen inden for et bestemt område. Det kan være et 
område, hvor der er et særligt fokus på udviklingen og et særligt ønske, politisk eller admi-
nistrativt, for at understøtte en bestemt udvikling.  

Det kan f.eks. være ”Understøtte, at GIS indgår bredt i kommunens varetagelse dér, hvor 
det giver øget værdi for kommunens borgere og virksomheder”. 

Udviklingsmål kan også benyttes, når effekter, sammenhænge mellem resultater og ind-
sats, proceselementer og indikatorer er vanskelige at definere eller måle.  

 

2.3 Direktionens årsplan 
Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det 
kommende år og formulerer fælles projekter og mål for organisationen. Direktionens års-
plan er et vigtigt redskab til at sikre den sammenhængende, centrale styring fra byrådet og 
direktionen til institutioner og afdelinger. Beskrivelsen af de kommende strategiske udfor-
dringer bygger blandt andet på Byrådets budgetaftale, drøftelser i Direktionen og Chef-
gruppen samt bilaterale drøftelser med de forskellige lederfora.  

Formålet med årsplanen er: 

• At understøtte den centrale styring af organisationen  
• At tegne et fælles billede af organisationens vigtigste strategiske udfordringer på 

tværs af afdelinger og institutioner 
• At definere tværgående projekter og mål for hele organisationen 

Eksekveringen af de tværgående projekter og mål sker enten gennem de enkelte institutio-
ners og afdelingers årsplaner, hvor indsatser beskrives i egen årsplan og drøftes mellem di-
rektør og leder, eller gennem projekter, hvor der oftest nedsættes en tværgående projekt-
gruppe med reference direkte til Direktionen. 
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2.4 Institutionernes og afdelingernes årsplaner 
Alle institutioner og afdelinger skal udarbejde en årsplan hvert år. Årsplanerne er opdelt i 
tre dele.  

• Første del af årsplanen omhandler de politiske mål fra Mål og Økonomi sætter fokus 
på, hvordan institutionerne og afdelingerne vil udmønte disse politiske mål 

• Anden del af årsplanen vedrører mål for udvikling af organisationen fra Direktionens 
årsplan 

• Tredje del beskriver institutionens/afdelingens egne mål for året 

Årsplanerne er en vigtig del af den centrale styring af organisationen og har to hovedfor-
mål:  

• Et planlægnings-, arbejds- og evalueringsredskab for institutioner og afdelinger (og evt. 
deres brugerbestyrelser) 

• Et tilbagemeldingsdokument til direktion/ansvarlig direktør og i visse tilfælde også det 
relevante politiske udvalg 

For områder med statslige målstyringsdokumenter (fx skolernes kvalitetsrapporter) erstat-
tes årsplanen af det pågældende statslige styringsdokument.  

Som opfølgning på årsplanerne udfyldes målopfølgningsdelen for det foregående år samti-
dig med, at årsplanen for det kommende år udarbejdes. Opfølgningerne på målene i års-
planerne danner grundlag for sammenfatninger til kommunens årsberetning.  

2.5 Udviklingssamtaler mellem direktør og leder(og mellem leder og medarbejdere) 
Udviklingssamtalerne mellem direktør og leder afholdes typisk i december-februar. De årli-
ge udviklingssamtaler mellem leder og medarbejdere afholdes på den enkelte institution/i 
den enkelte afdeling, når det passer i planlægningen.  

2.6 Trivselsundersøgelse/Ledervurdering/APV 
Hvert 2. år udarbejdes en trivselsundersøgelse og ledervurdering. Formålet med undersø-
gelserne er at få afdækket de ansattes trivsel og skabe grundlag for en dialog om hvordan 
arbejdspladsen kan gøres endnu bedre i fællesskab.  

3. Budgetlægning og regnskab 

Budgetlægningsåret starter i oktober umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af budgettet 
for det kommende år. Budgetlægningen er opdelt i to faser. En faktafase, der går fra for-
året og frem til slutningen af august, samt en politikfase fra slutningen af august og frem til 
budgetvedtagelsen. Faktafasen tilvejebringer information og viden til brug for politikfasen, 
mens den egentlige politiske drøftelse og vedtagelse af budgettet foregår i politikfasen. 

3.1 Budgetopfølgninger og halvårsregnskab 
Økonomiafdelingen og afdelingerne/institutionerne udarbejder budgetopfølgning pr. 31. 
marts, pr. 30. juni (halvårsregnskab) og pr. 30. september. Ved budgetopfølgningerne fo-
retages et skøn over forventet regnskabsresultat og overførsel af driftsmidler (ØD-midler 
m.m.) samt en vurdering af, om rammen til serviceudgifter kan overholdes. Resultatet af 
budgetopfølgningen bliver politisk behandlet på møderne i maj, august og november. 

3.2 Udarbejdelse af administrativt budgetoplæg 
Arbejdet med det administrative budgetoplæg integreres med de første budgetopfølgninger 
pr. 31. marts og 30. juni, således at den viden, der opsamles, når der udarbejdes skøn 
over forventet regnskab, bliver kanaliseret videre til det administrative budgetoplæg, som 
er udgangspunkt for Direktionens budgetforslag.  
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3.3 Dialogmøder med brugerbestyrelser, råd og ledere 
Dialogmøderne har til formål at skabe en regelmæssig årlig dialog mellem det pågældende 
fagudvalg og brugerbestyrelserne/råd. Dialogmøderne er et redskab til at drøfte områdets 
vilkår og udvikling, brugernes behov, ønsker og syn på kvaliteten samt nye tiltag. 

Dialogmøderne er placeret i foråret inden budgetvedtagelsen, så drøftelserne kan benyttes 
som inspiration i budgetlægningen for det kommende år. På skoleområdet afholdes der 
endvidere et dialogmøde i september.  

Der afholdes dialogmøder med bestyrelser/råd på ældreområdet, dagsinstitutionsområdet, 
skoleområdet, Ungdomsskolen og Musikskolen. Derudover afholdes der dialogmøder mel-
lem ledelse og udvalg på kultur- og fritidsområdet, idrætsområdet, Børn- og Ungerådgiv-
ningen, evt. enkelte afdelinger efter behov samt mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget. 
Endelig afholder Økonomiudvalget dialogmøder med de lokale grundejerforeninger samt det 
lokale erhvervsliv. I forbindelse med høring af budgettets 1. behandlingsforslag afholder 
Byrådet endvidere et orienteringsmøde for alle brugerbestyrelserne. 

Konkret dagsorden, proces og metoder til dialog aftales i forhold til de enkelte områder, li-
gesom mødetidspunkter fastsættes af det enkelte fagudvalg. Udover de ordinære dialog-
møder kan der i løbet af året ad hoc og efter behov holdes temamøder, projektarbejde og 
høringer mellem udvalg og brugerbestyrelser/råd om specifikke emner.  

3.4 Direktionens budgetforslag 
Med baggrund i korrektioner til budgetgrundlaget som følge af regnskabsresultat og bud-
getopfølgninger, høringssvar fra brugerbestyrelser og MED-struktur samt Social- og Inden-
rigsministeriets udmelding af tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 
udarbejdes et tilrettet administrativt forslag til budget. Dette budget danner grundlaget for 
udarbejdelsen af direktionens budgetforslag, som fremlægges på Byrådets budgetkonferen-
ce i august/september. Efterfølgende finder 1. og 2. behandling/vedtagelse af budgettet 
sted.  

I starten af september præsenteres budgetforslaget til 1. behandlingen i Byrådet for ledere, 
tillidsrepræsentanter samt Hoved-MED’s medarbejderrepræsentanter. 

3.5 Temaanalyser 
I forbindelse med budgetvedtagelsen kan Byrådet udvælge en række temaer til analyse for 
næste års budgetlægning. Udvælgelsen af temaanalyser kan være begrundet i ændret lov-
givning, politiske prioriteringer, udgiftspres mv.  Temaanalyserne påbegyndes i decem-
ber/januar med henblik på at blive præsenteret Byrådets temamøde i juni. 

3.6 Regnskab/årsberetning og opfølgning på politiske mål 
Den politiske behandling af regnskabet sker på møder i april måned, hvor Byrådet oversen-
der regnskabet til revisionen og samtidig godkender Årsberetning og Bilag til Årsberetning 
som grundlaget for revisionens arbejde. Byrådet bliver orienteret om regnskabsresultatet 
og godkender overførsel af drifts- og anlægsmidler på mødet i marts. 

Den formelle godkendelse af regnskabet sker samtidig med behandling af den afsluttende 
revisionsberetning i august. 
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