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Byrådet styrer ved at…
• Formulere visionen for kommunens udvikling på langt sigt
• Beslutte politikker der angiver de temaer, mål og indikatorer der
skal arbejdes med – samt eventuelle konkrete
handlinger/resultatkrav

Vision

• Beslutte et budget hvert år, hvor serviceniveau og finansiering
prioriteres på tværs af politikområder
• Bestille en strategi når der politisk er ønske om at gå dybt ned i et
fagområde

Politikker

• Træffe beslutninger i alle de sager der behandles i fagudvalg og
byråd

Strategier

• Lægge initiativsager ind i budgetprocessen eller på de ordinære
møder, hvis noget konkret ønskes ændret
• Følge op på om vision, politikker og strategier føres ud i livet, og
serviceniveauet er som besluttet.

Budget

Sager

Opfølgning
og effekt

Handlingsanvisende

Omsætning

Adm.

Forvaltning og virksomheder
Ejendomsstrategi 2017-2020

Udbuds- og indkøbsstrategi

Effektiviseringsstrategi

Budgetstrategi

Digitaliseringsstrategi

Vandforsyningsplan

Energi- og varmeplaner

Affaldsplan

Spildevandsplan

Miljø-, miljø- og klimastrategi

Økonomisk politik

Kultur- og
fritidspolitik

Erhvervspolitik

Natur-, miljø- og
klimapolitik

Infrastrukturpolitik
Plan for kollektiv trafik

Trafikplan

Visionær

Planstrategi

Børne- og
ungepolitik

Ældre- og
værdighedspolitik

Sundhedspolitik

Social- og
beskæftigelsespolitik

Politik

Kommuneplan

Strategi for udvikling af
børne- og ungeområdet

Børne- og læringssyn

Strategi for udviklingen på
ældreområdet

Kvalitetsstandarder

Kostpolitik

Strategi for modtagelse og
integration af flygtninge

Handicap- og psykiatripolitik

Målsættende

Veteranpolitik

Beskæftigelsesplan

Politikker og strategier Allerød Kommune

Vision

Visionen

Fællesskaber

Grøn bæredygtig udvikling

Nysgerrighed og læring

Vi vil tættere på hinanden!
… Fordi vi kan mere i fællesskaber
I fremtiden vil vi forme vores
fællesskaber og samfund med
omtanke for den enkelte, de
mange og fremtidens
generationer. Sammen hjælper vi
hinanden med at skabe vilkårene
for det gode liv – hele livet.

Vi vil tættere på naturen!
… Fordi vi ønsker grøn
bæredygtig udvikling for
fremtidige generationer
I fremtiden vil vi værne om vores
natur, og vi vil skabe en vækst og
udvikling, der er ansvarlig, både
når det handler om miljø, klima,
energi og ressourcer.

Vi vil være nysgerrige og
lærende!
… Fordi fremtiden kalder på nye
løsninger og nye måder at
arbejde på
I fremtiden vil vi være nysgerrige
og legende, innovative og
lærende, når vi sammen udvikler
Allerød.

Politikker
•

Byrådets politikker er den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på et bestemt
politikområde.

•

Politikker omfatter et afgrænset fagområde, men går ofte gå på tværs af flere fagudvalg.
-

Alle politikker der har direkte betydning for andre fagområder, skal derfor politisk behandles i disse
fagudvalg, før de kan besluttes.

•

Politikker indeholder byrådets mål på området og fastsætter eventuelle temaer og forventede
resultater.

•

Det er i formuleringen af politikkerne, at et eventuelt ”gab” imellem det nuværende og ønskede
serviceniveau håndteres. Enten ved at der udformes konkrete resultatkrav, eller ved at der
ændres i budgettet.

•

Byrådets politikker må ikke i sig selv virke udgiftsdrivende
-

•

Hvis der i udarbejdelsen eller opfølgningen på en politik viser sig et ønske om at drøfte
handlemuligheder der indebærer en ændring af det nuværende budget, ville dette kunne udformes
som politiske initiativsager, der kan indgå i årets budgetproces. Forvaltningen vil dermed på samme
måde som ved andre initiativsager kunne understøtte den politiske proces ved, at der udarbejdes et
notat til brug for fagudvalgenes behandling af spørgsmålet. Forvaltningens faglige input til udviklingen
af et område, vil herudover naturligt indgå i den politiske proces med at udforme selve politikken.

Det er byrådet der beslutter politikker. Det er fagudvalget der har ansvaret for at formulere
politikken.

Samlet driftsbudget 1,4 mia.

Økonomisk politik

Kultur- og
fritidspolitik

Erhvervspolitik

Natur- og
miljøpolitik

Infrastrukturpolitik

Planstrategi

Børne- og
ungepolitik

Ældre- og
værdighedspolitik

Sundhedspolitik

Social- og
beskæftigelsespolitik

Opdeling i politikområder

Kommunens samlede virksomhed opdeles i politikområder, så de er dækkende for alle
aktiviteter kommunen har ansvaret for.

Rækkefølge for en revision af politikker
Politik

2018
Q1

Social- og beskæftigelsespolitik
Sundhedspolitik
Ældre- og værdighedspolitik
Børne- og ungepolitik
Planstrategi
Infrastrukturpolitik
Natur- og miljøpolitik
Erhvervspolitik
Kultur- og fritidspolitik
Økonomisk politik
Fase med høj aktivitet og politisk beslutning
Forberedende eller udmøntende fase

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Strategier
• Byrådet kan beslutte at der skal udarbejdes en strategi, når der politisk er ønske om at gå dybt
ned i et fagområde. Det er ikke obligatorisk at der udarbejdes en strategi på alle politikområder,
ligesom der godt kan være tilknyttet flere strategier til nogle politikområder. Det afhænger af det
konkrete behov for indsats.
• Strategier er tidsbegrænsede dokumenter, der beskriver håndteringen af en given konkret
opgave eller problemstilling.
• Strategier indeholder typisk klare principper, metode, proces, ansvar, indsatsområder og
succeskriterier. Strategier bevæger sig mellem politik og det administrationen gør for at udføre
opgaverne. Derfor beskrives arbejdsdelingen mellem politik og administration tydeligt i en
strategi.
• I nogle tilfælde er der i lovgivningen et konkret krav om, at der udarbejdes en bestemt strategi
eller plan, som skal vedtages politisk.
• Ved udarbejdelse eller revidering af politikkerne, skal fagudvalget tage stilling til, hvordan
eksisterende politikker, strategier og planer skal passe ind i den videre styring af området. Det
kan fx være ved at indarbejde det i den nye politik. På de måde vil det samlede antal af politikker
og strategier kunne reduceres, i takt med at politikkerne revideres.
• Strategier vedtages af byrådet.

Central styring – decentral ledelse
• Kommunens styring bygger på princippet om central styring og decentral ledelse. Dermed
ønsker byrådet at flest mulige frihedsgrader og ansvar delegeres til institutioner og det
decentrale niveau. Forvaltningen understøtter byrådets politikker og økonomiske målsætninger i
den løbende sagsbehandling. Allerød Kommune ønsker derved:
•

At skabe helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne
behov og ressourcer

•

At skabe tydelig sammenhæng mellem Byrådets visioner og målsætninger, og den service borgerne
oplever

•

At skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede enheden
hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer

•

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige
medarbejdere på alle niveauer.

Byrådets spilleregler
 Vi lægger vægt på at adskille den daglige drift og det politiske arbejde. Som udgangspunkt blander vi os ikke i selve driften, men
fokuserer på de væsentlige politiske sager.
 Kommunens overordnede styringsprincip er ”Central styring, decentral ledelse”, hvor der indenfor de fastlagte mål og rammer er
et lokalt råderum i de udførende led i Forvaltningen og i virksomhederne. Vi tror på, at det giver de bedste resultater i det
udførende arbejde, samtidig med at man ikke taber de politisk fastsatte mål og rammer af syne.
 Vores arbejdsdeling med Forvaltningen er baseret på gensidig tillid. Vi fastlægger mål, rammer og retningslinjer, mens
Forvaltningen og virksomhederne har ansvaret for udmøntningen. Dialogen mellem byrådsmedlemmer og Forvaltningen går som
udgangspunkt via Direktionen.

Opfølgning og effekt
• Et centralt element i kommunens politiske styringsmodel er
opfølgning på effekt, dvs. den kvalitet der leveres til kommunens
borgere. Opfølgningen baseres på de mål der er besluttet i
politikkerne.
• I dag udarbejdes forskellige analyser og sager til fagudvalgene, der
viser hvordan kvaliteten er i de serviceydelser Allerød Kommune
leverer. På nogle områder fremlægges endvidere en eller flere gange
om året også systematisk kvalitetsvurderinger eller statistikker. Fx
kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet, modtagelse og integration
af flygtninge og beskæftigelsesområdet. Ud over disse dokumenter,
sker afrapporteringen af den leverede kvalitet ad hoc når der politisk
er ønske om det.
• For at understøtte byrådets tværgående fokus på kvalitet og effekt
på serviceområderne, udarbejdes to notater årligt som en del af
budgetprocessen; Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat og Budgetnotat 5:
Kvalitetsnotat.
•

De enkelte udvalg har ansvaret for, at der bliver fulgt op på
målsætninger og økonomien indenfor deres område i henhold til de
principper for økonomisk styring, der er vedtaget i byrådet.

Byråd

Fagudvalg
Nøgletal

Kvalitet

Analyser

Sager

Forvaltning og
virksomheder

Principper for den politiske styringsmodel
• Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
• Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de
serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
• Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder.
• Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og
i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
• Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der
igangsættes.
• Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte vision, politikker og
strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet
afgiver.
• Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for
Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
• Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har
besluttet.

Konstitueringsaftale

Vi vil tættere på hinanden!
… Fordi vi kan mere i fællesskaber
I fremtiden vil vi forme vores fællesskaber og
samfund med omtanke for den enkelte, de mange
og fremtidens generationer. Sammen hjælper vi
hinanden med at skabe vilkårene for det gode liv
– hele livet.

Vi vil tættere på naturen!
… Fordi vi ønsker grøn bæredygtig udvikling for
fremtidige generationer
I fremtiden vil vi værne om vores natur, og vi vil
skabe en vækst og udvikling, der er ansvarlig,
både når det handler om miljø, klima, energi og
ressourcer.

Vi vil være nysgerrige og lærende! …
Fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye
måder at arbejde på
I fremtiden vil vi være nysgerrige og legende,
innovative og lærende, når vi sammen udvikler
Allerød.
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Budget
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Opfølgning
og effekt

Forvaltning og virksomheder
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