Principper for politiske pejlemærker i budgettet
Bedre mulighed for politisk retning og opfølgning i budgetterne
Bilag til budgetproceduren

Princip nr. 1:
•

Skabe politisk rum til refleksioner over udfordringer på
området

Rådmand og udvalg får i starten af et nyt år en status over året, der er
gået, og der afsættes tid til at reflektere over de udfordringer, der er på
et givent område. Der forventes ikke enighed om udfordringerne eller
prioriteringer af dem. Der skal ikke findes løsninger (endnu). Men skabes
rum til refleksion og udfoldelse af udfordringer.

Ved at skabe rum og plads til gode refleksioner skaber man rammerne
for at sætte bedre og mere meningsfulde mål for områderne. Man får
flere vinkler på udfordringerne, og man anspores til at undres.

Princip nr. 2:

•

Gøre det muligt at sætte politisk retning på både kort og lang
sigt

Vi skal kunne arbejde med at sætte retning med forskellige
tidsperspektiver. Byråd, rådmand og udvalg skal have mulighed for, at
sætte retning for det enkelte budgetår, men også sætte retning for en hel
byrådsperiode. Og måske endnu længere…
Det vil skabe mere levende dialoger om retningen for kommunen. Der
skal være en balance mellem det lange seje træk, og de kortere
intensive indsatser på en mere akut udfordring. Og vi skal kunne
håndtere begge dele.

Princip nr. 3:

•

Forholde sig aktivt til, hvordan og på hvad der skal følges op – så
politikerne bliver i stand til at sætte ny politisk retning

Når der skal følges op på den politiske retning i budgettet er det vigtigt,
at det også bliver en del af det politiske arbejde, at man forholder sig til
hvordan man ønsker der skal følges op. Hvilke stemmer har man behov
for at høre, når man skal vurdere hvordan det reelt går? Hvad skal
nøgletallene suppleres med?

Princip nr. 4:
•

Skabe læring frem for kun at måle

Politisk retning og opfølgning handler om at bliver klogere, og ikke alene
om at måle. Når der følges op på retningen for hvordan det går, skal der
samtidig skabes mulighed for at træffe klogere og mere oplyste
beslutninger om den nye retning, der skal sættes. Det vil sige, at det ikke
bare skal konstateres hvordan det står til, men politikerne skal være
klædt på med den viden de skal bruge, for at sætte den næste retning.

Princip nr. 5:
•

Forholde sig til allerede eksisterende politikker og strategier
fx Aarhusmålene.

Vi skal undgå at den politiske retning i budgetterne bliver en
parallel proces, ved siden af det øvrige politik- og
strategiarbejde. Det skal hænge sammen og skal ikke være et
ekstra lag, men være med til at udfolde og konkretisere.

Elementer i udvalgenes proces om budget / regnskab

Dialog mellem
rådmand og udvalg
om politiske
pejlemærker for
det/de kommende år

Opfølgning bestående
af økonomi og
nøgletal og andet
relevant kvantitativ
data

Skabe rum til refleksion over
aktuel status på området,
som indspil til beslutningen
om pejlemærker for den
kommende periode

Opfølgning bestående
af relevante stemmer
fra videnspersoner,
medarbejdere og
borgere mv.

Politiske proces omkring pejlemærker og opfølgning

Først på året

Løbende

Foråret

Efteråret

Status på sidste års politiske
pejlemærker
F.eks. første udvalgsmøde på året:
• Status på de politiske pejlemærker
fra sidste år
• Kan f.eks. være i form af
temadrøftelser med nøgletal,
besøg fra eksterne, fortællinger fra
ledere/medarbejdere mv.
• I sammenhæng med en overordnet
økonomisk status på områderne.

Udfolde specifikke områder
yderligere efter politisk ønske
• Forvaltningen præsenterer evt.
uddybende materiale / andre
stemmer for udvalget pba. af
statusmødet.

Politiske pejlemærker frem mod
afdelingernes budget
• Forslag fra rådmanden til hvad der
kunne være politiske pejlemærker
for den kommende periode
• Politiske drøftelser af forslagene

Udvalgenes drøftelser bliver afsæt
for budgetforslag
• Hvis de vigtigste temaer er udfoldet
i løbet af foråret, har politikerne et
godt afsæt for at kunne lave
budgetforslag

Formålet er, at skabe bedst muligt
videngrundlag for at udvælge de
politiske pejlemærker.

Pejlemærkerne tænkes ind i
sammenhæng med eksisterende
planer og strategier på områderne –
også de tværgående

Pejlemærkerne vedtages formelt
sammen med budgettet

Skal skabe rum for politiske drøftelser
af den aktuelle status. Et fælles og
samlet billede af områderne.

Opfølgning på aktuel status på
politiske pejlemærker

Det kan give anledning til et ønske
om, at afdelingerne kommer med en
yderligere uddybning af nogle af
områderne.

Hvis det ønskes og er meningsfuldt,
kan man også aftale at følge op
hyppigere på de politiske
pejlemærker. Som minimum årligt.

