
 

 
Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune 
Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et styringsredskab, 

der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for hele kommunen.  

Aabenraa Kommune arbejder endvidere med dialogbaseret aftalestyring som et red-

skab til at implementere Byrådets mission og vision og de vedtagne politikker og stra-

tegier.  

 

Dialogbaseret aftalestyring er baseret på dialog mellem ledelseslagene i organisatio-

nen og udmøntes i konkrete institutionsaftaler, der indgås mellem direktør/forvaltning 

og institutioner, herefter betegnet de aftalestyrede enheder. Den dialogbaserede afta-

lestyring bygger på, at Byrådet fastlægger politikker, strategier og budget for de ser-

vicetilbud, som kommunen har ansvaret for. Det er Direktionens og direktørens/for-

valtningens ansvar at oversætte politikker, strategier og budget til administrative ram-

mer og prioriteringer. Dialogbaseret aftalestyring omsætter således overordnede poli-

tikker og strategier til konkrete mål for den aftalestyrede enhed, hvor det eksplicite-

res, hvad en decentral enhed skal gøre for at bidrage til realiseringen af de overord-

nede politiske mål.  

 

Som led i den dialogbaserede aftalestyring har de aftalestyrede enheder en række ret-

tigheder og pligter. Rettigheder og pligter omfatter, at den aftalestyrede enhed er an-

svarlig for at levere det aftalte serviceindhold samt at opfylde årets mål inden for de 

økonomiske rammer, som er stillet til rådighed, således at den aftalestyrede enhed har 

den fulde kompetence til at disponere inden for aftalens dækningsområde. Den aftales-

tyrede enhed har dermed en høj grad af metodefrihed, og den dialogbaserede aftale-

styring er med til at understøtte de aftalestyrede enheders frihedsgrader og ansvar. 

Det vedlagte bilag ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” 

præciserer forventningerne til de aftalestyrede enheder og deres rettigheder, pligter og 

ansvar inden for det budget-, økonomistyrings- og det personalemæssige område, 

f.eks. overførselsadgang, kasse- og regnskabsregulativ og lønsumsstyring.   

Den dialogbaserede aftalestyring er funderet i Aabenraa Kommunes decentrale struk-

tur med decentral styreform og princippet om, at ansvaret lægges så tæt på ledere og 

medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt. Konkret betyder dette, at 

Aabenraa Kommune har central styring og decentral ledelse. Central styring under-

støtter styringskæden fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed og sikrer, at 

Aabenraa Kommunes linjeorganisation bindes sammen, mens decentral ledelse i den 

enkelte aftalestyrede enhed er med til at sikre effektiv drift, kvalitet og trivsel. Samti-

dig er den dialogbaserede aftalestyring funderet i Aabenraa Kommunes værdigrund-

lag, herunder vores ledelsesgrundlag og de personalepolitiske værdier.  

  

Institutionsaftalen er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til 

den aftalestyrede enhed. Politikerne fastlægger mission, vision, politikker og strate-

gier, som Direktionen oversætter og konkretiserer til forvaltningsniveauet, der igen 

udmønter Direktionens konkrete rammer og prioriteringer i institutionsaftaler for de 

aftalestyrede enheder, således at de har noget at styre efter.   
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Figur 1 illustrerer styringskæden fra det politiske niveaus arbejde med politikker og strategier, der via Di-

rektionens oversættelse og Direktørens/forvaltningens konkretisering, udmøntes i institutionsaftaler for af-

talestyrede enheder.  

 

Formål med dialogbaseret aftalestyring 

Den dialogbaserede aftalestyring er et styringsredskab, der har til formål:  

 

- At skabe den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for Aabenraa Kom-

munes borgere og virksomheder 

- At realisere Byrådets mission og vision, de vedtagne politikker, strategier, og 

de tværgående mål afledt af fx Sund Vækst og Strategi for Bæredygtig Udvik-

ling 

- At styrke dialogen både mellem ledelseslagene og på tværs af kommunen  

 

Den dialogbaserede aftalestyring er med til at sikre systematisk opfølgning på de poli-

tiske beslutninger, hvor den sætter fokus på effekterne af de servicetilbud, som kom-

munen har ansvar for, og giver bedre forudsætninger for de kommende budgetmæs-

sige prioriteringer. Endelig er den dialogbaserede aftalestyring med til at sikre en de-

centralisering af beslutningskompetence og budgetansvar, jf. bilag om retningslinjer 

for dialogbaseret aftalestyring, der præciserer de aftalestyrede enheders rettigheder 

og pligter, inden for den allokerede økonomisk ramme. 

 

Dialogbaseret aftalestyring er med til at implementere Byrådets mission og vision, 

fastsat i den kommunale planstrategi, i organisationen. Dialogbaseret aftalestyring er 

således med til at understøtte det forpligtende fælleskab og ejerskab til den kommu-

nale strategi, men også ejerskabet til den samlede økonomi i kommunen, hvor den af-

talestyrede enhed har et medansvar.  

 

Den dialogbaserede aftalestyring er en synlig rød tråd i hele organisationen, hvor den 

styrker den organisatoriske dialog. Den dialogbaserede aftalestyring er en kobling 

mellem Byrådet, Direktion, direktør/forvaltning, afdelingschef og den aftalestyrede en-

hed. Kernen i den dialogbaserede aftalestyring er en forpligtende dialog mellem for-

valtningsniveauet – repræsenteret ved direktør og/eller afdelingschef – og de aftales-

tyrede enheder, men den dialogbaserede aftalestyring er også et redskab, der skaber 

dialog om politikker, strategi, mål og midler i hele organisationen.  
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Direktion

Direktør/Forvaltning

Aftalestyret enhed



 

 

 

 

 
 

Side 3 af 6 

Den dialogbaserede aftalestyring er med til at styrke det fælles ejerskab til Byrådets 

mission og vision og til at realisere de fælles mål, således at den dialogbaserede afta-

lestyring også bidrager til en udvikling af Aabenraa Kommune og sætter en fælles ret-

ning for opgaveløsningen. Den dialogbaserede aftalestyring understøtter dermed, at 

de aftalestyrede enheder bliver en del af et forpligtende fællesskab.   

 

Tværgående mål i institutionsaftalerne 

Det er Byrådets mission og vision og de vedtagne politikker og strategier, der udgør 

rammen for de mål, som de aftalestyrede enheder arbejder efter. Denne ramme sup-

pleres af f.eks. Sund Vækst og Strategi for Bæredygtig Udvikling og lignende tværgå-

ende strategier, der vedtages af Byrådet. Med afsæt i de tværgående strategier for-

mulerer Direktionen forpligtende rammer og prioriteringer, som direktørerne/forvalt-

ningerne konkretiserer som mål i institutionsaftalerne. Disse mål kan være tværgå-

ende på flere niveauer, således at de kan være fælles for alle aftalestyrede enheder i 

kommunen, for alle aftalestyrede enheder i samme forvaltning eller for alle under én 

afdelingschef. De tværgående mål skal understøtte det tværgående samarbejde og 

den fælles opgaveløsning i organisationen.  

 

Målstyring 
Det er Byrådet, der vedtager de overordnede politiske mål - i form af f.eks. Sund Vækst 

og de øvrige vedtagne politikker og strategier – for, hvor Aabenraa Kommune skal be-

væge sig hen. Og det er de politiske mål, der sætter rammen for, hvilke effekter Aaben-

raa Kommune skal skabe for borgerne. Direktionen oversætter og operationaliserer 

disse mål til forvaltningsniveauet.  

Forvaltningsniveauet, den ansvarlige direktør og den relevante afdelingschef, har en 

høj grad af metodefrihed i arbejdet med den dialogbaserede aftalestyring. Økonomi og 

budget indgår obligatorisk som emne i dialogen om institutionsaftalen, men der kan 

være forskel på, hvordan det drøftes, og hvor meget det fylder i drøftelserne, ligesom 

der kan være forskel på, hvordan de indholdsmæssige og faglige mål fastsættes i den 

enkelte aftale. 

 

I det nedenstående angives de overordnede principper for målstyringskonceptet i for-

bindelse med dialogbaseret aftalestyring. På Medarbejderportalen under ”Til alle le-

dere / dialogbaseret aftalestyring” ligger yderligere materiale vedr. dialogbaseret afta-

lestyring, herunder kan fremhæves ”Vejledning til målstyring”, som indeholder mere 

specifikke råd og anbefalinger vedrørende de enkelte elementer beskrevet i nedenstå-

ende afsnit. 

 

Dialogmøder 

Forvaltningen tilrettelægger en dialogstruktur, der tilgodeser behovet for dialog mellem 

forvaltning og aftalestyrede enheder. Forvaltningen laver et årshjul for hvert fagområde, 

som illustrerer, hvordan dialogbaseret aftalestyring håndteres inden for det enkelte fag-

område. Endvidere har forvaltningen ansvaret for, at dialogstrukturen understøtter ud-

arbejdelse og opfølgning på de institutionsaftaler, som er indgået med de aftalestyrede 

enheder. Det er forventningen, at der som minimum er dialog mellem forvaltningen og 

den aftalestyrede enhed i forbindelse med aftalens indgåelse.  

Institutionsaftale 
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Der udarbejdes årligt en institutionsaftale, med baggrund i en fælles skabelon, der lokalt 

kan suppleres efter de konkrete forhold. Institutionsaftalen er etårig og skal være ind-

gået senest i januar måned i det kalenderår, som aftalen er gældende for. 

Direktøren/forvaltningen er initiativtager og tovholder på udarbejdelsen og opfølgningen 

af institutionsaftalen. 

Afrapportering 

Den aftalestyrede enhed udarbejder årligt en rapport, der sammenfatter målopfyldelsen 

og budgetoverholdelsen ift. institutionsaftalen. Hver forvaltning dokumenterer målop-

fyldelsen og budgetoverholdelsen for alle de aftalestyrede enheder, der hører under 

forvaltningen, i én samlet rapport. Direktøren/forvaltningen har metodefrihed ift. rap-

porteringsform. Ift. rapportering til udvalg forestås denne af direktøren.  

De aftalestyrede enheders afrapportering og forvaltningernes sammenfatning heraf skal 

ses i sammenhæng med det samlede rapporteringskompleks, der f.eks. omfatter bud-

getopfølgning, ledelsesinformation i åben portal og status på Vækstplan.  

I tillæg til den årlige rapportering er der en løbende opfølgning og dialog mellem for-

valtningen og dens aftalestyrede enheder. Den løbende dialog skal give mulighed for 

tilpasninger, så indsatsen giver størst mulig virkning for borgere og virksomheder. 

 

Aktørernes roller 
I dialogbaseret aftalestyring har aktørerne følgende roller: 

Det politiske niveaus rolle: 

 Overordnet politikformulering med vægt på mission, vision, politikker og 

strategier  

 Fastlæggelse af den økonomiske ramme 

 Godkendelse af overordnede principper og retningslinjer for dialogbaseret 

aftalestyring, herunder de aftalestyrede enheders rettigheder og pligter 

Direktionens rolle:  

 Konkretisering af tværgående rammer og prioriteringer afledt af Byrådets 

politikker og strategier 

 

 Udvikling af oplæg til overordnede principper for  dialogbaseret aftalestyring 

til Byråd og Økonomiudvalg 

 

 Dialog med forvaltninger vedrørende fortolkning og oversættelse af det po-

litiske niveaus politikker og strategier til rammer og prioriteringer 

 

Direktørens/forvaltningens rolle: 

 Konkretisering af rammer og prioriteringer afledt af udvalgene og de strate-

gier og politikker, som udvalgene arbejder efter 

 Udarbejdelse af de mål, som sætter rammen for institutionsaftalerne 

 Tovholder på udarbejdelse af mål og institutionsaftaler.  

 Rapportering til udvalg 

 At agere sparringspartner ift. de aftalestyrede enheder 
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 At organisere opfølgningen af institutionsaftalerne bistået af Staben og an-

dre relevante samarbejdsparter, herunder tilvejebringe ledelsesinformation, 

dvs. dokumentation for output i form af økonomirapporter, analyser mv. 

 At udvikle målinger af outcome i form af resultatmålinger mv. 

De aftalestyrede enheders rolle: 

 Deltagelse i udarbejdelse af institutionsaftaler med udgangspunkt i operati-

onelle mål, som er fastlagt af direktøren/forvaltningen, i samarbejde med 

forvaltningen på baggrund af politikker eller dialog med det politiske ni-

veau.  

 Sikre målopfyldelse og levere dokumentation herfor 

 Sikre overholdelse af den økonomiske ramme.  

 

Generelle retningslinjer 
Det overordnede princip er, at den aftalestyrede enhed er ansvarlig for at levere det 

aftalte serviceindhold samt at opfylde årets mål inden for de økonomiske rammer, som 

er stillet til rådighed, idet den aftalestyrede enhed har den fulde kompetence til at di-

sponere inden for aftalens dækningsområde.  

Det vedlagte bilag ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” 

præciserer forventningerne til de aftalestyrede enheder og deres rettigheder, pligter og 

ansvar. Rettigheder og pligter omfatter:  

 Overførselsadgang 

 Lønsumsstyring 

 Styringsredskaber 

Målene kan være såvel etårige som flerårige. 

I kraft af det almindelige ansvars- og kompetenceforhold vil der altid være mulighed for 

justering i aftalerne og for øvrige politiske indgreb. Aftalestyring indebærer derfor, at 

der efter dialog kan ske ændringer i de indgåede aftaler. Det kan eksempelvis dreje sig 

om ændringer af budget og mål for året. 

Der udarbejdes en institutionsaftale med hver aftalestyret enhed med basis i disse ret-

ningslinjer suppleret med de individuelle forhold. Retningslinjerne for aftalestyring op-

dateres løbende. 

Institutioner/afdelinger der er omfattet 

Alle kommunale institutioner og driftsområder er omfattet af aftalestyring. 

Selvejende institutioner er omfattet, hvis det fremgår af driftsoverenskomsten med 

kommunen. 

Brugere, brugerråd, lokaludvalg og bestyrelser 

Den aftalestyrede enhed skal involvere brugerbestyrelsen, lokaludvalg m.m. i princip-

per for enhedens arbejde, fordeling og udmøntning af budgetrammen m.m. Den afta-

lestyrede enheds overordnede forhold til brugere og brugerorganer reguleres i henhold 

til love og styrelsesvedtægter for området samt politiske beslutninger. 

 

Aftaleparter 
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Aftalen indgås mellem den aftalestyrede enhed og den respektive direktør. 

Økonomisk ansvar 

Økonomien i kommunen er en helhed, og den aftalestyrede enhed har, inden for afta-

lesummen, et medansvar over for denne helhed. 

Det økonomiske ansvar vedrørende aftalesummen for den aftalestyrede enhed er alene 

placeret hos den aftalestyrede enhed. Det gælder både udgifter til løn og øvrig drift. Det 

betyder, at den aftalestyrede enhed afgør, til hvilke formål der skal anvendes midler, 

og det er den aftalestyrede enhed, som er ansvarlig for, at aftalesummen overholdes.  

Budgetramme og budgetopfølgning 

Den aftalestyrede enhed får tildelt én budgetramme for den samlede aktivitet og kan 

prioritere inden for de enkelte budgetposter, herunder også mellem løn- og driftsmidler. 

Lederen er ansvarlig for, at den aftalestyrede enheds nettodriftsbevilling overholdes og 

udnyttes til opfyldelse af politiske mål og vedtagne krav samt gældende lovgivning for 

området. Lederen har ansvaret for løbende at følge op på enhedens budget og aktivt 

handle for at sikre budgettets overholdelse. 

 
 


