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Forord virksomhedsplaner staben 2017 

 
Stabens 5 afdelinger har i en årrække lavet virksomhedsplaner. I 2014 besluttede vi os for at 
lave en fælles proces for virksomhedsplanerne for stabens afdelinger i 2015. Processen 
indebærer en koordinering af afsættet, dvs. vores vision for Staben og en fælles tids- og 
procesplan. Til gengæld medfører processen ikke, at vi fremover kun har en virksomhedsplan. 
Vi har derimod fortsat 5 virksomhedsplaner – en for hver afdeling i Staben, hvor dette forord 
så at sige binder produkterne sammen til et hele. 
 
Der er dog tre emner, som går igen i alle virksomhedsplanerne. Det drejer sig for det første 
om, at vi vil koordinere opstarten af det nye Byråd, som bliver valgt i november 2017. Der er 
mange praktiske og strukturelle opgaver, der skal håndteres på en koordineret og kompetent 
måde før vores nye Byråd kan løse sine opgaver. Det har vi en meget vigtig aktie i sker. For 
det andet skal vi i løbet af 2017 afklare, hvordan vi løser opgaven med at vælge en 
koncernløsning. Vores nuværende kontrakt med KMD om levering af OPUS udløber ved 
udgangen af 2018. Det kan lyde som om vi er ude i meget god tid med denne opgave, men 
hvis vi skal ud i offentligt EU-udbud kræver processen inkl. implementering ca. 1½ år. Endelig 
vil man kunne se forskellige opgaver i de 5 planer, der er afledt af evalueringen af stabens 
ydelser gennemført i september 2016. Det generelle resultat herfra var en meget positiv 
bedømmelse af både vores tilgang, vores kompetencer og vores it-værktøjer, men der er 
selvfølgelig basis for justeringer på enkelte områder. 
 
Vi er til for at andre kan løse kommunens mission ”det gode liv”. Staben har ikke opgaver 
direkte over for borgerne. Vores målgruppe er primært forvaltninger, de udførende funktioner 
og politikerne. Staben har ikke nogen eksistensberettigelse i sig selv, og vi har derfor heller 
ikke i første omgang brug for at formulere en mission. Vi har til gengæld brug for en vision, 
der sætter retning for vores arbejde. En retning som skal afbalancere to potentielt 
modstridende typer af opgaver, som Staben har. For det første har vi en række 
serviceopgaver, som fx udbetaling af løn, IT-understøttelse af institutioner og udsendelse af 
dagsordner. For det andet har vi en række styringsmæssige opgaver på vegne af det politiske 
niveau og direktionen. Styringsmæssige opgaver, som både involverer at formulere politikker, 
indsatser mm. og følge op herpå. 
 
Stabens vision er blevet til på baggrund af et komprimeret seminar for stabscheferne og 
direktøren med hjælp fra en ekstern konsulent.  
 

STABENS VISION 
Vi er kendt for at bidrage kompetent til, at Aabenraa Kommune på tværs af organisationen kan 

løse morgendagens behov. 
 

Det gøres med en fleksibel og forandringsparat tilgang, hvor merværdi for hele organisationen 
er i fokus. 

 
Som det fremgår af visionen er vi optaget af at bidrage til, at vi på tværs af organisatoriske 
skel herunder også på tværs af afdelingerne internt i Staben kan bidrage til at løse de 
opgaver, der udspringer af fremtidens behov. Det kan være behov, der udspringer af 
borgernes behov og det kan være mere internt rettede behov. Da vi som nævnt ikke har 
direkte borgerkontakt, vil vores bidrag til den borgervendte del foregå via vores primære 
aftagere, som er institutioner, forvaltninger, direktionen og vores byråd. 
 
Det er afgørende for os og for vores brugere, at vi bidrager med en egen faglighed, der 
supplerer det som vores primære brugere kan. Vores bidrag skal være kendetegnet ved at 
være kompetent, hvilket indebærer både, at vi bruger fagligt funderede og opdaterede 
metoder, gør det på en samarbejdsorienteret facon og at det sker på en effektiv måde. 
 
Med påpegning af den fleksible og forandringsparate tilgang ønsker vi at sende det signal, at 
hvis vores primære brugere har forskellige behov for løsninger vil vi imødekomme dette, hvis 
det ikke strider mod helhedens interesser. 



 

 

 

Virksomhedsplanens opbygning og formål 

Budgetafdelingens virksomhedsplan er et internt styringsdokument for ledelse og 
medarbejdere i afdelingen. Planen er at tydeliggøre mål og indsatser for det kommende år og 
dermed være et værktøj til: 

• En målrettet udvikling af afdelingens opgaver i forhold til vedtagne strategier, 
lovændringer og efterspørgsel fra politikere og ledelse 

• At prioritere, hvilke mål der udover de primære driftsopgaver vil blive lagt vægt på i 
2017. 

 
Budgetafdelingen er qua deres primære opgaver en tværgående rolle i forhold til udarbejdelse, 
koordinering og formidling af kommunes budget, økonomistyring og indkøbsaftaler. 
 
Derudover er det en forventning til at medarbejderne i budget er med til: 
 

• At skabe en fælles forståelse af styringsbegrebet        Hvor vi kompetent 
medvirker til vedligehold og udvikling af ledelsesinformationssystemet på tværs af 
organisationen samt bidrager med forståelse heraf. 

• At tilvejebringe træfsikre styringsbeslutninger         Hvor vi ved fortsat udvikling 
af vores kompetencer bidrager med analyser og økonomiske beslutningsoplæg til alle 
niveauer i organisationen. 

• At sikre ensartet og systematisk præsentation af ledelsesinformation         Hvor 
vi bidrager til udvikling af fælles procedure og arbejdsgange 

• At det gode beslutningsgrundlag er baseret på valide data        Hvor vi 
kompetent bidrager til udvikling samt sikre validering af data. 

• At der er en fælles indgang til data        Hvor vi på tværs af organisationen 
medvirker i udvikling af den rapportering der leveres til forskellige niveauer i 
organisationen. 

• At understøtte den metodiske udvikling i arbejdet med benchmarking, 
prognoser og effektmålinger   Hvor vi løbende tilpasser vores 
kompetencer så vi på en fleksibel og forandringsparat måde kan medvirke i udviklingen 
samt understøtte morgendagens behov.   

 
Virksomhedsplanen vil være et dynamisk produkt, der vil ændres i takt med, at vores 
samarbejdspartneres forventninger til os ændres. 
 
I budgetafdelingen er opgaver fordelt så de matcher opgavevaretagelsen i forhold til 
kommunes administrative og politiske organisering. Virksomhedsplanen, er opdelt i 2, hvor der 
overordnet listes budgetafdelingens prioriterede mål i 2017, samt et bilag, der udmønter 
målene i konkrete handleplaner for hvert enkelt område.   
 
Virksomhedsplanen 2017 vil blive revideret efter implementeringen af den vedtagne 
organisationsændring 1. april 2017. 

 

Opfølgning på mål og handleplaner 
Opfølgningen på mål og handleplaner vil ske kvartalsvist på tovholdermøder, samt løbende i 
de enkelte grupper. 

 

  



 

 

Tværgående mål for Staben  

 
1. At sikre det nye byråd er klædt på både i forhold til IT udstyr og viden 
2. Afklare udbudsform, indhold, organisering - opstart af udbud afhængig af udbudsform i 

forhold til OPUS koncern og LIS 
3. Afklare undervisningsbehov for niveau 2 og 3 ledere i forhold til stabens ydelser. 

 

Overordnet mål for budgetafdelingen i 2017 

1. Styrke analysedelen i afdelingen 
2. Arbejde med helhedssyn 
3. At vi løbende kompetenceudvikler os 

 
 
Med afsæt i de overordnede mål for budgetafdelingen i 2017 er følgende indsatsmål prioriteret 
i 2017: 
 

Kompetenceudviklingsmål for budgetafdelingen 2017 

• Styrke præsentationskompetencer indenfor Powerpoint 
• Øget kendskab til strukturkontoplanen/IM´s kontoplan bl.a. analyse formål mm. 
• Optimering og bearbejdning af OPUS data i Excel 
• Øget kendskab til videokonferencer 
• Kursus i rapporter i Rollebaseret Indgang 
• Kursus i Aabenraa Kommunes projektmodel 
• Øge kendskabet til den enkelte medarbejders rolle i forhold til både det interne og 

eksterne samarbejde 
 

Udviklingsmål i forhold til BI-strategien 2017 

• Evaluering af BI-strategien 
• Udvikle og justere LIS på alle områder  
• Øge anvendelse af FLIS og OPUS LIS i analyser og rapporteringer  
• Udvikle rapporteringer på driftsinvesteringer (KIL samt Børn & Familie) 
• Implementering af DUBU og Nexus universet i OPUS-LIS  
• Undersøge muligheder og begrænsninger i forhold til kobling af GIS/Geodata til 

analysedata 

Mål for Stab og Analyse  

• Koncernløsning og OPUS LIS – afklare udbudsform, indhold og organisering samt 
opstart af udbud  

• Tværgående sammenhængende borgerforløb – herunder afklaring af ny 
styringsmodel  

• Afklare og gennemføre at antal budgetanalyser ”in house” 
• Evaluering af demografimodel på ældreområdet samt afklare om alle modeller skal 

evalueres  
• Udarbejde katalog til mulige effektiviseringsforslag – projekt effektivisering og 

gevinstrealisering KL-projekt 
• Udbrede kendskabet og brugen af MFR og give institutioner/afdelinger m.m. et 

(bedre) redskab til økonomiopfølgning 
• Afklare brugen af nye styringsmodeller 
• Afsøge nye måder at håndtere bevillingskontroller  
• Anlægsstyring – justering af vejledninger og oprydning i OPUS 
• Koordinering i forhold til bevillinger ifm.  KY/KSD opgaven 
• Nyt byråd – justering i forhold til evt. ny styrelsesvedtægt 

 
 



 

 

Mål for KME budgetenhed  

 
• Analyse af prismodel for byggesags gebyrer 
• Anlægsstyring – justering kontoplan 
• Anlægsrapporter - oprydning 
• Tildelingsmodel gymnastiksale og svømmetimer 
• Evaluering tildelingsmodel for haller 
• Statspuljer VUU overblik og sammenhænge 
• MFR – afklare brugen heraf på området 

 

Mål for Social og Sundhed budgetenhed  

 
• Revurdering af prognosemodel på Handicap og Psykiatri 
• Justering af kontoplan i pleje og omsorg 
• Tværgående og sammenhængende borgerforløb (TSB) 
• Mellemkommunale betalinger 
• Implementering af KY / KSD afledte konsekvenser økonomi/opsætning 
• Implementering af NEXUS vs AS2007 og OPUS LIS 
• Indberetning Danmarks Statistik via AS2007 
• Specielle bemærkninger B2018 i forhold til styringsmodel 
• Deltagelse i analyser på forvaltningens område 
• Genberegning af tider i træning og forebyggelse 
• MFR – afklare brugen heraf på området 

 

Mål for Børn og Skole budgetenhed 

• Tværgående og sammenhængende borgerforløb (TSB) 
• Mellemkommunale betalinger 
• Implementering af KY – Kombit monopolbrud afledte konsekvenser 

økonomi/opsætning 
• Implementering DUBU – konsekvens for AS2007 og OPUS LIS 
• Børn og Familie, definition og afklaring af takster 
• Dagtilbud, eftersyn af parameter i m2 tildelinger 
• Socioøkonomi - afklare behov for justering af tildelingsmodel på skole og dagtilbud 
• Rapportering på investeringsstrategi – børn og familie 
• MFR – afklare brugen heraf på området 

Mål for Jobcenter og Borgerservice budgetenhed  

• Tværgående og sammenhængende borgerforløb (TSB) 
• Mellemkommunale betalinger 
• Implementering af KY / KSD afledte konsekvenser økonomi/opsætning 
• Rapportering KIL investeringsstrategi 
• Udvikle og videreudvikling af rapporter i BI 
• Analyse af jobafklaring evt. afledte konsekvenser 
• Optimere og effektivisere materiale i forhold til opfølgninger 
• MFR – afklare brugen heraf på området 
 

Mål for udbudsenheden  

• Indførelse af elektronisk udbudssystem 
• IT understøttelse af opgave og porteføljestyring 
• Forsøgsprojekt med digitalisering af opgaver ifm. tjenesteydelser (eks. 

Opgavebestilling eller kontrolopfølning) 
• Nyt koncept for markedsanalyser 
• Styrket kvalitetsopfølgning for rengøringsservice (kontraktstyring) 
• Evaluering af håndværkerudbuddet 
• Gennemføre udbud jf. godkendt udbudsplan 

 
 



 

 

Afdelingens organisering og opgaver m.m. 

Struktur og organisering 
Budgetafdelingen ledes af Lene Nymann og refererer til Vicekommunaldirektør Tom Ahmt.  
 
Til varetagelsen af opgaverne i budgetafdelingen er der tilknyttet 30 personer og 1,5 elev. 
(Eleven er placeret 3/4 år i Børn og skoleenheden og ¾ år i Udbudsenheden). 
 

 
 

Samarbejdspartnere 
Budgetafdelingen samarbejder med store dele af organisationen, herunder:  

• Institutioner  
• Forvaltninger  
• Direktion 
• Politikere 

 
Samtidig indgår budgetafdelingen i samarbejdsrelationer med flere eksterne 
samarbejdspartnere, herunder: 

• Leverandører i forhold til udbudsenheden 
• Indkøbsfællesskaber og SKI 
• Andre kommuner 
• IT leverandører  
• Revision 
• Banker vedr. gældspleje 
• KL 
• Kommunekredit 
• Ministerier, primært i forbindelse med indberetninger og puljer. 

 
Hertil kommer deltagelse i diverse tværgående netværksgrupper. 
  

Adelingschef
Lene Nymann

Budget

Stab og Analyse
1 specialkonsulent
2 BI-konsulenter

4 konsulenter

Børn og Skole
1 koordinator
4 konsulenter

Sundhed og Omsorg
1 koordinator
4 konsulenter

Arbejdsmarked og 
Social

1 koordinator
2 konsulenter

Kultur, Miljø og 
Erhverv

1 koordinator
3 konsulenter

Udbudsenheden
1 udbudsleder
3 konsulenter
1 controller



 

 

Opgaver 
Budgetafdelingen varetager udarbejdelse af kommunens budget, budgetopfølgninger, 
rapportering til direktion og det politiske niveau, samt udarbejder kommunens samlede 
årsberetning. 
 
Afdelingen deltager i arbejdsgrupper, med beregning af økonomiske konsekvenser, ved 
implementering af nye opgaver, samt medvirker til udarbejdelse af økonomiske 
styringsmodeller for forvaltningsområder. 
 
Afdelingen er opdelt i budgetområder, der fysisk er tilknyttet de enkelte direktørområder, og 
medarbejdernes tid disponeres i samarbejde mellem Budgetafdelingen og den respektive 
forvaltning. 
 
Der er udarbejdet en særskilt håndbog som indeholder en oversigt over medarbejderne 
primære opgaver og funktion (under revision). Herudover er der udarbejdet en særskilt 
håndbog der indeholder de interne retningslinjer i budgetafdelingen, der henvises også til 
medarbejderportalen. 
 
Hovedopgaverne i Budgetafdelingen: 
 

• Budgetlægning, budgetopfølgning, årsberetning 
• Økonomisk rapportering på strategisk, taktisk og operationelt niveau 
• Budgetanalyser udarbejdelse og facilitering af processer 
• Udarbejdelse af BI strategi, økonomisk politik og økonomiske retningslinjer 
• Økonomistyring, tildelings/fordelingsmodeller 
• Leananalyser vedr. arbejdsgange for økonomiområdet 
• Nøgletal, statistikker og befolkningsprognose 
• Likviditetsstyring, finansiering, lånerammer og låneoptagelse 
• Udsendelse/opkrævning af regninger og mellemkommunale betalinger 
• Statsrefusioner, hjemtagelse af refusion 
• Konsulent for forvaltninger og institutioner vedr. økonomisk styring og budget 
• Rådgivningsopgaver i forhold til konteringsregler samt bevillingsregler  
• Ad hoc opgaver for udvalg, borgmester, Direktion  

 
Hovedopgaver for udbudsenheden: 
 
Udbudsenheden varetager den overordnede udbudskoordination, og håndterer kommercielle 
og juridiske forhold omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen der er omfattet af 
udbudsplanen, herunder: 
 

� Indkøbsstrategi, –politik og -analyser 
� Koordinering og ajourføring af udbudsplan 
� Rådgivning om udbud og indkøb generelt 
� Koordination og projektledelse på udbud på udbudsplanen 
� Opgørelse af effektiviseringsgevinster efter udbud 
� Implementering og vedligeholdelse af indkøbssystem 
� Rapportering på brugen af indkøbsaftaler  



 

 

Værdier  
I budgetafdelingen arbejder vi efter de 5 grundlæggende personalepolitiske værdier i vores 
opgavevaretagelse.  
 
 
Åbenhed og dialog 
 
 

• Vi udviser åbenhed i dialogen med vores samarbejdspartnere og hinanden. 
• Vi er åbne overfor og integrerer nye idéer og metoder i vores måde at arbejde på. 

 
 
Samarbejde og medbestemmelse   
 

• Vi udviser professionalisme, ansvarlighed og fleksibilitet i relationen med vores 
samarbejdspartnere samt vores kolleger. 

• Vi tager medansvar for egen arbejdssituation. 
 
 
Udvikling og forandring  
 

• Vi er fagligt kompetente og professionelle i forhold til situationen. 
• Vi gør en aktiv indsats for at tilegne og dele viden, så vi løser vores opgaver på et højt 

fagligt niveau. 
• Vi udviser ansvarlighed for kvalitet i vores opgaveløsning. 
• Vi afvikler temadage, hvor alle bidrager til at skabe en større faglig indsigt i hinandens 

opgaver. 
 

 
Mangfoldighed og rummelighed 
 

• Vi giver plads til og drager fordel af hinandens forskelligheder. 
• Vi er tolerante og positive overfor kolleger og samarbejdspartnere.  

 
 
Trivsel og tryghed 
 

• Vi, som kollegaer, viser hensyn til hinanden, hjælper, respekterer og drager omsorg for 
hinanden – sig godmorgen, udvis nærvær og respekt og bemærk den enkelte. 

• Vi løser vores opgaver, på en engageret og humørfyldt måde, overfor vores 
samarbejdspartnere samt kolleger. 

• Vi har fokus på det, vi har nået – og tager alle initiativ til at fejre vores succeser. 
  



 

 

Oversigt over medarbejderne 
 

Budgetchef Lene Nymann lokal: 7102 
 

   Budget - Stab og Analyse: 
   Konsulent:                   Conny Frandsen                    lokal: 7438 

Konsulent: Grethe Ekberg  lokal: 7272 

Konsulent: Kim Salby  Lokal: 7178 

Konsulent: Mette B. Christensen  lokal: 7368 

Konsulent: Stephan Carstensen  lokal: 7516  

Konsulent Kim Frandsen  lokal: 7643 

Specialkonsulent: Lars Andersen   lokal: 7710 
    

   Budget Kultur, Miljø og Erhverv 
  Økonomikoordinator Mie Vestergaard Frandsen  lokal: 7779 

 Konsulent: Hanne Pia Nielsen             lokal: 7444 
 Konsulent: Sanne Hermansen  lokal: 7372 
 Konsulent: Vibeke Andersen  lokal: 7005 
  Budget Børn og Skole: 

   Økonomikoordinator:  Søren Brommann       lokal: 7650 
 Konsulent: Tommy S. Hansen  lokal: 7121 
 Konsulent: Irene Kornbeck lokal: 7270 
 Konsulent: Laila Christensen lokal: 7019  
 Konsulent: Tina Nielsen lokal: 7638  
 Elev: Katharina Schulze  lokal: 7366 (start 19/12-16) 
 

   Budget Sundhed og Omsorg: 
  Økonomikoordinator:  Merete Laursen                 lokal: 7076 

 Konsulent:  Winnie Nielsen  lokal: 7635 
 Konsulent:  Annegrethe Berndsen  lokal: 7541 
 Konsulent:  Joan Mark  lokal: 8970 
 Konsulent:  Helle Dyrhave Jensen  lokal: 7371 
  

Budget Jobcenter og Borgerservice 
 Økonomikoordinator:  Katrine Andersen              lokal: 7269 
 Konsulent:  Vibeke Guldbrandsen  lokal: 7365 
 Konsulent:  Miklos Ricco Egelund  lokal: 7507 
  

Udbudsenheden: 
  Afdelingsleder:  Søren Jensen  lokal: 8945 

 Udbudskonsulent  Gudrun B. D. Larsen  lokal: 7073 
 Udbudskonsulent  Steffen Riisbøl     lokal: 8939 
 Udbudskonsulent/jurist  Mikkel Bech Sloth-Lisbjerg   lokal: 8938 
 Indkøbscontroller  Karen L. N. Torp  lokal: 7204 
 Elev:  Amela Jazvin  lokal: 7625  (slut 31/7) 
   



 

 

Bilag 1 Handleplaner 2017 

Handleplan kompetenceudvikling- budgetafdelingen 2017 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Styrke præsentations- 
kompetencer indenfor 
Powerpoint 

Der efterspørges en øget professionalisering 
og mere kreativitet i præsentationer i 
Powerpoints. 

• Afsøge hvad gør andre 
• Efteruddanne nøglepersoner  

Lene / Kim S 2017 

Øge kendskab til 
strukturkontoplanen/IM
s kontoplan 

I flere sammenhænge er der konstateret et 
manglende kendskab til og en manglende 
anvendelse af strukturkontoplanen til 
udtræk mhp. afstemning og analyse.  
 
Handleplan udarbejdes efter kursus med 
KMD om kontoplan er gennemført.  
 
Undervisning i  

• teori om kontoplanens opbygning 
• udtræk/forespørgel på kontoplanens 

dimensioner i OPUS. 
 

Budget - analyse 2017 

Optimering og 
bearbejdning af OPUS 
data i Excel 
Automatisering af 
processer 

Behovsafdækning  i første omgang i 
budgetgrupperne og i regnskabsafdelingen. 
Evt. afstemningsansvarlige for statuskonti, 
samt hos medarbejdere der f.eks. arbejder 
med projektregnskaber (antagelig primært i 
KME) 

 

Budget - analyse 2017 

Øge kendskab til 
videokonferencer 

• IT afdelingen inviteres på et  
personalemøde til at komme og 
præsentere mulighederne i 
løsningerne. 

• Grupperne vurderer på, hvor det 
kan anvendes. 

Lene 2017 

Øge kendskabet til den 
enkelte medarbejders 
rolle i forhold til både 
de interne og eksterne 
samarbejder.  

Stiller den nye organisering af Staben nye 
behov! 
Er vi gode nok til at samarbejde på tværs 
både internt mellem enhederne og i forhold 
til vores eksterne samarbejdspartner!  
Hvad er min rolle og hvad forventes der af 
mig som økonomikonsulent/koordinator. 
KL og HK har i samarbejde udarbejdet en 
publikation om ”Fremtidens 
økonomifunktion”, hvor der identificeres 4 
roller vi som medarbejdere i 
økonomifunktion skal kunne bestride. Disse 
er 

• Konsulenten 
• Facilitatoren 
• Kontrollanten 
• Analytikeren 

Afklaring af om der skal laves et 
uddannelsesforløb med ekstern underviser. 
 

Lene / koordinator 2017 

Øge kendskab til 
rapporter i Rollebaseret 
Indgang  

Der afvikles et internt kursus med KMD som 
underviser. 

• Indhold afklares 

Budget -Stab 2017 

Aabenraa projektmodel Sikre at medarbejdere i budget og udbud 
deltager i udbudte kurser i 2017 

Lene 2017 

 

 

 

  



 

 

Handleplan i forhold til BI-strategien 2017 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Evaluering af BI-
strategien 

• Udarbejde en evaluering af BI-
strategien 

• Oplæg til evt. ændringer 

Budget - analyse 2017 

Udvikle og justere 
taktisk LIS på alle 
områder 
 

• Udvikling af taktisk 
ledelsesinformation til 
Økonomiudvalget 

• Vedligeholde og videreudvikle 
eksisterende taktisk 
ledelsesinformation til Social & 
Sundhed 

• Vedligeholde og videreudvikle 
eksisterende taktisk 
ledelsesinformation på niveau II til 
chefgruppe i Kultur, Miljø & Erhverv. 

• Vedligeholde og videreudvikle 
eksisterende taktisk 
ledelsesinformation til 
Arbejdsmarkedsudvalget 

• Afdække og udnytte muligheder 
afledt af release i forhold til 
opbygning af rapporter samt 
distribution. 

• Undersøg mulighed for øget brug af 
OPUS LIS i forbindelse med BK, 
årsberetning eller andet 

• Udvikling af taktisk 
ledelsesinformation til Børn & Skole 
herunder: 
- Validering af FLIS nøgletal 
- Redesign af AS2007 nøgletal 
- Diverse afklaringer ift. 

eksisterende nøgletal 
- Nye nøgletal fra KØF/Udsatte 

børn og unge 
- Udvikling af DUBU nøgletal 

MBCH 
 
 
MBCH 
 
 
 
MBCH 
 
 
 
 
SCA 
 
 
 
BI-enhed 
 
 
 
 
BI-enhed 
 
 
SCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.kvartal 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. kvartal 
2017 

Udvikle LIS på 
operationelt niveau på 
prioriterede områder 

KME - Udnytte eksisterende universer samt 
udpege og indsamle data fra fagsystemer, 
hvor der ikke findes univers. 
 
Nyudvikling: 
Kultur, Plan & Fritid 
 
Vedligehold og videreudvikling: 
Byg, Natur & Miljø 
Drift & Anlæg 
Vækst & Erhverv 
Forvaltningssekretariat 

MBCH  
 
 
 
1.kvartal 
2017 
 
 
 
 
Løbende 

Udvikle rapporteringer 
på KIL og Børn og 
Familie 

• Afklaring med de ansvarlige, hvad en 
opfølgning skal vise. 

• Fastlægge metode for effekt- og 
resultatmåling (aktivitet og økonomi) 

• Udvikling af BI rapport til opfølgning 

Miklos og Tina Januar 17 

Implimentering af 
DUBU universet i 
OPUS-LIS 

• Adgang til DUBU data hos Kombit. 
• Validering af universer til fagsystem. 

 
 
 

SCA 1.kvartal 
2017 



 

 

FLIS - validering iht. 
Kombitstrategi på 
området 

Handling 1: 
Løbende validering af nøgletal, når 
nøgletallet tages i brug i BI 
rapporter/analyser 
 
Handling 2: 
FLIS projektet arbejder med datavalidering 
ud fra 3 spor 

1. Central validering 
2. Fælles aktiviteter med Aabenraa 

Kommune som fælles 
valideringsmøder, styrkelse af 
registreringspraksis, styrkelse af 
konteringspraksis 

3. Aabenraa Kommune skal selv 
validere egne data 

 
Sikre at fagområder er bekendt med, hvis 
FLIS data ikke er valide. 
 

BI-enhed 2017 

Implementering af 
Nexus i OPUS-LIS  

BI-rapporter bygget på Care skal redesignes 
til nyt univers, der bygger på Nexus. 
 

MBCH 4.kvartal 
2017 

Undersøge muligheder 
og begrænsninger i 
forhold til kobling af 
GIS/Geodata til 
analysedata 

• Udarbejde oplæg hertil BI-enhed 2017 

Samkørsel af data på 
tværs af fagsystemer 
og forvaltninger 

• Afklare juridisk forhold til kobling af 
data på tværs af forvaltninger. 

• Udbrede kendskabet hertil. 

Budget – analyse 2017 

 

 

  



 

 

Handleplan for mål i budgetenheden Stab & Analyse  

 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Udbud koncernsystem 
Afklare udbudsform, 
indhold, organisering 
Opstart af udbud 
afhængig af 
udbudsform 

 
Udarbejdelse af oplæg til: 
 
2. kvartal 2017: 

• Udbudsform (EU-udbud, SKI-aftale 
eller?) 

• Beslutning om udbud skal ske i et 
samlet udbud (koncernløsning) eller i 
enkelte opdeles i delsegmenter 

• Organisering af opgaven 
 

3. kvartal 2017: 
• Beslutning af oplæg til udbudsform 

og opdeling samt organisering  
• Ansættelse af projektleder 
• (Ekstern bistand) 

 
4. kvartal 2017: 

• Udarbejdelse af udbudsmateriale 
 

KF 
 

2. -
4.kvartal 
2017 

Nyt byråd • Justering af kontoplan og bevillinger 
afledt af ny styrelsesvedtægt 

Grethe E December 
17 

Afklare og 
gennemføre et antal 
budgetanalyser ”in 
house” 

• Udarbejde beslutningsoplæg til 
direktionen med forslag til, hvor der 
bør prioriteres, at der udarbejdes 
budgetanalyser i 2017 

• Gennemførsel af analyser 
• Rapportering af analyser 

Budget - analyse 
 

 

Evaluering af 
demografimodeller 

Evaluering af demografimodellen på 
ældreområdet: 

• Beskrivelse af modellen herunder 
incitamentsstruktur 

• Modellens økonomiske konsekvenser 
• Sammenligning med praksis i andre 

kommuner 
• Udarbejd forslag til evt. justering af 

model 
Afklare om øvrige demografimodeller skal 
evalueres 

Budget - analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterår 17 

Medvirke i KL 
projektarbejdsgruppe 
mhp. at udarbejde et 
katalog til mulige 
effektiviseringsforslag 

• KL har udarbejdet procesplan for 
opgaven 

• Udpegning af projektleder 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe 
• Indarbejdelse i budgetstrategi  
• Udarbejdelse af katalog 

 

KF - projektleder Januar - 
oktober 

Tværgående 
sammenhængende 
borgerforløb 
 

Udarbejdelse af ny styringsmodel – afledt af 
beslutning i fase 2 og 3 

• Under forudsætning af, at fase 3 
(redesign af indsatser) sættes i gang 
skal der udarbejdes et forslag til, 
hvordan området fremover skal 
organiseres og styres 

• Organiseringen/styringen kan, 
afhængig af udformning, få 
konsekvenser for såvel 
Styrelsesvedtægt og politisk 
tilknytning af nye indsatser, 
kontoplan, ledelse, 
BI/ledelsesinformation, 
budgetlægning og -opfølgning m.m. 

Lars A - projektleder Efteråret 
2017, 
inden 
afslutning 
skal der 
forelægge 
et 
beslutnings
oplæg 
herom. 

Ny styringsmodel • Afklare om der skal igangsættes en 
proces om evaluering og 
udarbejdelse af forslag til eventuelt 
ny styringsmodel for dialogbaseret 
aftalestyring 
 

Budget – analyse Efterår 17 



 

 

Udbrede kendskabet 
og brugen af MFR 
At give institutioner/ 
afdelinger m.m. et 
(bedre) redskab til 
økonomi-opfølgning 

Udpege områder  
Afklare organisering af opgaven 

• Udbydelse af kursus 
• Planlægning af datoer, bestilling 

lokaler og forplejning, udsendelse af 
invitationer, oprettelse af 
brugerrettigheder  

• Forberedelse af kursusforløb 
• Undervisning 
• Opfølgning og evaluering 

 

Grethe E / Koordinator ’1. kvar. 17 

Afsøge nye måder af 
håndtere 
bevillingskontroller 

• Afsøge modeller i andre kommuner 
• Afdækkes regler i styrelsesloven 
• Udarbejde forslag til evt. ændring af 

modellen og skabeloner samt 
bevillingsregler 

Kim S. ’1. halvår 
17 

Implementering af KY 
/ KSD  

• Afklare økonomiske justeringer i 
forhold til justeret tidsplan 

•  

KF  ’1. kvar. 17 

Anlægsstyring  • Opbygning af kontoplan i Anlæg i 
forhold til organisationsstyring skal 
tilrettes i samarbejde med 
Opusgruppen 

• Afsluttede anlæg skal lukkes 
• Afklaring konteringsadgange 
• Opdatering af bevillingsregler.  

 

Conny F ’1.kvar.17 

 

 

  



 

 

Handleplan for mål i budgetenheden Kultur, Miljø og Erhverv 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Tværgående mål budgetafdelingen – forvaltninger 2017 

Tildelings-model 
gymnastiksale og 
svømme-timer 

KME – budgetenheden bidrager med 
økonomiske beregninger til arbejdet med 
harmonisering af tildelingsmodeller til 
hhv. gymnastiksale og svømmetimer. 

Hanne Pia 2017 

Evaluering 
tildelingsmodel haller 

Der vil på baggrund af besluttet 
tildelingsmodel til haller være behov for 
en evaluering og vurdering af, hvorvidt 
der er behov for justeringer. KME – 
budget bidrager med økonomiske 
beregninger.  

Hanne Pia 2017 

Analyse af pris- og 
opkrævningsmodel 
for byggesags gebyr 

• Beskrivelse af model herunder 
incitamentsstruktur 

• Modellens økonomiske konsekvenser 
• Sammenligning med praksis i andre 

kommuner 
• Udarbejde forslag til evt. justering af 

prismodel 
 

Mie  1.kvt. 2017 

Puljer VUU KME- budget bidrager med overblik til 
forvaltningen over diverse puljer i VUU 
og i den ordinære ramme. Der er bl.a. 
tale om følgende puljer:  
• Skimmelsvampe 
• Nedrivningspuljer 
• Bygningsforbedringsudvalget 
• Byfornyelse landsbyer 
• Byfornyelsesrammen 
• Landsbypulje 
Formålet er, at forvaltningen kan skabe 
en strategisk tilgang til brug af puljer og 
muligheder særligt indenfor 
områdefornyelse, herunder muligheder til 
Budget 2018-2021  
 

Vibeke/Mie 
 

1.kvt. 2017 

Anlæg Oprettelse og vedligehold af Opus som 
styringsredskab for forvaltningen på 
Aabenraa Midtby og Aabenraa Nord med 
fokus på forventet revisionskrav til 
statsstøtte (medtages pga. projektets 
størrelse og nye folk i forvaltningen)  
 

Vibeke 2017 

Implementering af 
anlægsrap-porter 

I 2016 forventes at anlægsrapporter til 
anlægsmodul er på plads, og der vil så 
være behov at udbrede kendskab og 
brugen af rapporter i 2017.   
 

Sanne Sommer 
2017 

Anlægsrap-porter Oprydning anlægsrapporter/specificering 
af Min Økonomi 
 

Sanne 2017 

Anlæg • Opbygning af kontoplan i Anlæg i 
forhold til organisationsstyring skal 
tilrettes i samarbejde med 
Opusgruppen 

• Afsluttede anlæg skal lukkes 
• Afklaring konteringsadgange 
• Opdatering af bevillingsregler.  

 

Sanne, Vibeke (Conny) 2017 

Mit forventet 
regnskab  

Afklare, om MFR skal implementeres på 
forvaltningsområder /  institutioner. 
 
 

Mie Januar 
2017 

 

 

  



 

 

Handleplan for mål i budgetenheden Social & Sundhed 

 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Tværgående og 
sammenhængende 
borgerforløb 

 

Justeringer afledt af resultatet af analysen 
- Registreringspraksis 
- Justeringer AS2007 
 

Merete, Joan og Helle 3. kvartal 
2017 

Prognosemodel Revurdering af prognosemodel på Handicap & 
Psykiatri 

- Udarbejdelse af oplæg til ny 
prognosemodel 

Merete, Joan, 
Annegrethe 

1. kvartal 
2017 

Mit forventet 
regnskab  

Afklare, om MFR skal implementeres på 
forvaltningsområder /  institutioner. 
 

 

Merete Januar 
2017 

Mellemkommunale 
betalinger  

• Arbejdsgange vedr. 
mellemkommunale refusioner 
gennemgås og revideres – opgave på 
tværs af forvaltninger og 
budgetgrupper. 

Helle  2. kvartal 
2017 

Implementering af KY 
/ KSD  

• Samarbejde med OPUS gruppen og 
forvaltning 

• Afklaring af hvem der løfter hvilke 
opgaver 

• Afklaring af evt. oprettelse af konti 
herunder kobling til økonomisystem 

• Afklaring af andre afledte opgaver 
• Afklaring og etablering af nye 

arbejdsgange 

Joan  4. kvartal 
2017 

Implementering af 
intern afregning og 
opsætning i forhold til 
Danmarks Statistik 
(AS2007) 

• Overholdelse af Danmarks Statistiks 
indberetningskrav i forhold til 
handicapdokumentation projektet 

Helle 2017 

Specielle 
bemærkninger 

• Udarbejdelse af ”ny” skabelon til de 
specielle bemærkninger. Skabelonen 
skal – under hensyntagen til den 
overordnede skabelon – sikre 
overblik og sammenhæng mellem 
bestiller og udfører.  
 

Merete, Joan, Winnie 1. kvartal 
2017 

Diverse analyser Bidrage til følgende analyser, 
• Kapacitets- og boliganalyse (Pleje og 

Omsorg & Handicap og Psykiatri) 
• Analyse af hjemmepleje og sygepleje 

 

Winnie, Annegrethe 2017 

Genberegning af tider 
i Træning & 
Forebyggelse 

Opfølgning af eksisterende målinger og 
timepriser 

Joan, Annegrethe 1. og 2. 
kvartal 
2017 

Evaluering af 
styrings- og 
visitationsmodeller 

Evaluering af nuværende/godkendte 
styrings- og visitationsmodeller – løbende 
proces, i 2017 med speciel fokus på effekt i 
forhold til rehabilitering 

Social & Sundhed 2017 

Kontoplan Pleje og 
Omsorg 

Justering af kontoplan i henhold til 
overordnet styringsmodel for 
ledelseshierarkiet 

Winnie 1. kvartal 
2017 

Implementering af 
Nexus/AS2007 

Afklare snitflader i forhold til AS2007 samt 
opgaver i forhold til implementeringen 

Merete/Helle 2017 

 

 

 

 

  



 

 

Handleplan for mål i budgetenheden Børn & Skole  

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Takster Børn & 
Familie  

 

- Takster FUC for 2017 er under 
definition 

- Takster Rønshoved  
Afklaring af behov for takster 
Beregning af takster 

- Integrationsvejleder 
Definition af omfang 
Afklaring af behov for takst(-er)  
Beregning af takst 

 
 

Tina / Laila  2017 

Validering FLIS / 
DUBU- data 

 

Data til FLIS – korrekt brug af data fra 
eks. AS til FLIS 
- Er registrering korrekt? 
- Hvilke data går videre til FLIS? 
- Andre systemer uden for  
  ansvarsområde, som også går til  
  FLIS? 
 
DUBU  
- Hvad kan DUBU anvendes til? 
- Hvilke data er tilgængelige?  
- Statistikker kan dannes/bruges? 
 
Anvendelse af DUBU ift. BI  
 

Tina  
 
 
 
 
 
 
 
Laila / Tina  

2017 
 
 
 
 
 
 
 
1. & 2. kvt. 
2017 

Dagtilbud – fortsat 
eftersyn af parameter 
i tildelinger  

Anvendte m² i tildelingsmodeller  
� Kommunale / selvejende 
� Udenfor  
� Indenfor  

Er anvendte m2 i overensstemmelse med 
faktiske forhold.  
I samarbejde med forvaltning og FM enhed i 
KME. 

Tommy  2017 

KMD – Aktiv 
monopolbrud 
KMD- Aktiv udfases 
og overgår til KY 
(KMD) 

- Brug af KY 
- Hvem kan/skal oprettes som 

brugere? 
- Implementering i B/F 
- Forventet kun to brugere i BS 
 

Laila / Jette Petersen  KMD-aktiv 
stopper 
ultimo 
2017 

Socioøkonomi  
 

Afklare om der er behov for justering af 
tildelingsmodellen skole og dagtilbud ift. 
socioøkonomiske kriterier. 
 
 

Søren/Irene/Tommy Inden 
sommerferi
e 2017 
efter Fase 
2 i TSB 

Mellemkommunale 
betalinger  

• Afklaring af konsekvenser for 
materiale, arbejdsgange m.v. 

• Arbejdsgange vedr. 
mellemkommunal refusion 
gennemgås og revideres som følge af 
ovenstående – opgave på tværs af 
forvaltninger og budgetgrupper 

Laila  2. kvt. 
2017 

Ledelsesinformation  Operativt niveau: vurderet hensigtsmæssige 
informations behov – løbende tilpasning 
informationer 
Taktisk niveau: kan budgetopfølgning lægges 
om til BI? 

Tina 2017 

Mit forventet 
regnskab  

Afklare, om MFR skal implementeres på 
forvaltningsområder /  institutioner. 
 
 

Søren Januar 
2017 

Tværgående og 
sammenhængende 
borgerforløb 
 

Justeringer afledt af resultatet af analysen 
- Registreringspraksis 
- Justeringer AS2007 

 

fælles 3. kvartal 
2017 

Investeringsstrategi 
Børn & Familie 

Udarbejde rapportering  i OPUS LIS Tina Jan.2017 

 



 

 

Handleplan for mål i budgetenheden Jobcenter og Borgerservice  

 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Mål for budgetgruppen Jobcenter og Borgerservice 

Rapportering KIL – 
investeringsstrategi 

• Udarbejde  rapportering på KIL i 
OPUS LIS 

Miklos Jan. 2017 

Mellemkommunale 
betalinger 

• Afklaring af konsekvenser for 
materiale, arbejdsgange m.v. i 
forhold til nye it-systemer i 
Udbetaling Danmark 

• Arbejdsgange vedr. 
mellemkommunal refusion 
gennemgås og revideres som følge af 
ovenstående – opgave på tværs af 
forvaltninger og budgetgrupper 

Miklos 2. kvt. 
2017 

Konsekvenser af 
implementering af KY 
og KSD i 
forvaltningen 

• Samarbejde med OPUS gruppen og 
forvaltning 

• Afklaring af hvem der løfter hvilke 
opgaver 

• Afklaring af evt. oprettelse af konti 
herunder kobling til økonomisystem 

• Afklaring af andre afledte opgaver 
• Afklaring og etablering af nye 

arbejdsgange 

Vibeke/Katrine 4. kvt. 
2017 

Optimere og 
effektivisere materiale 
ift. opfølgning og 
diverse opgaver 

• Optimere og effektivisere materiale 
ift. opfølgning samt andre løbende 
opgaver som konsekvens af Excel 
kurset 

Vibeke/Miklos/Katrine 2017 

Udvikle og 
videreudvikle 
rapporter i BI 

• Udvikle rapporter 
• Videreudvikle eksisterende rapporter 
• Bidraget til udarbejdelse af rapporter 

i samarbejde med forvaltningen 

Miklos 2017 

Tværgående og 
sammenhængende 
borgerforløb 
 

Justeringer afledt af resultatet af analysen 
- Registreringspraksis 

 

Vibeke/Miklos/Katrine 3. kvartal 
2017 

Analyse på 
jobafklaringsforløb 

• Evt. afledte konsekvenser af analysen Katrine 2017 

Mit forventet 
regnskab  

Afklare, om MFR skal implementeres på 
forvaltningsområder /  institutioner. 
 

Katrine Januar 
2017 

 

 

  



 

 

Handleplan for mål i udbudsenheden 

 

Mål Handling Ansvarlig Deadline 
Indførelse af 
elektronisk 
udbudssystem 

Lovkrav om elektronisk udbudssystem pr. 1. 
jan. 2018 

- Afprøvning og indkøb 

SJE Dec. 2017 

Opgave- og 
porteføljestyring 

Indførelse af IT understøttelse af 
udbudsporteføljen. 

SJE/KLT Aug. 2017 

Digitalisering af 
opgavebestilling og 
evaluering af 
tjenesteydelser 

Afdækning af mulighederne for digitalisering 
af udvalgte opgaver vedrørende 
kontraktstyring af tjenesteydelser – 
eksempelvis app til bestilling af 
håndværkerydelser eller app til evaluering af 
rengøringsservice. 

SJE/KLT Pilotudvælg
else –  
 
Maj 2017 
 

Markedsanalyser Udarbejdelse af nyt koncept for 
markedsanalyser med yderligere inddragelse 
af fakturadata og muligheder for 
benchmarking indenfor udbudssamarbejdet. 

KLT Aug. 2017 

Udbudsplanen Gennemfører udbud iht. den valgte 
udbudsplan. 

Udbudskonsulenter 2017 

Styrket 
kvalitetsopfølgning for 
rengøringsservice 

Afklare form og indhold for en styrket 
kontrolindsats af rengøringsservice. 
Dette skal koordineres med det kommende 
udbud, så der sikres godt samspil mellem 
kontraktvilkår og kontrolindsats. 

SJE/SR/GBL April 2017 

Evaluering af 
håndværkerydelser 

Evaluering efter et års drift.  SJE/SR/KLT 3. kvt.2017 

 

 

 


