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1. Indledning 
Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i 
Randers Kommune.  
 
De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere ud-
vikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kom-
mende byråd til at styre kommunen. 
 
Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende 
enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge 
mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og 
medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. 
 
Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleen-
hedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor 
til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.  
 
Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem Randers 
Eventsekretariat og Randers Byråd. 

 

 
2. Aftaleenheden  
I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinfor-
mationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.  
 
Kontaktinformation  

Afdeling   Randers Eventsekretariat 

 Events og arrangementer 

Adresse Laksetorvet 1, 8900 Randers 

Tlf.  89151004 

E-mail  meb@randers.dk 

Leder Mette Bertelsen  

 
 
Lovgrundlag 
Aftaleenheden drives i henhold til en politisk beslutning truffet af Randers Byråd den 25. februar 
2008, hvor byrådet besluttede at nedlægge den selvstændige enhed Eventsekretariat og i stedet 
for overføre enheden som selvstædigt sekretariat organiseret under Kultur og Borgerservice. 
Ydermere blev det besluttet at oprette et Præsidium. 
Den 7. maj 2014 vedtog Kultur og Fritidsudvalget en Eventstrategi for Randers Kommune, hvor det 
tydeliggøres, i hvilken retning Eventsekretariatet skal arbejde med vision, strategi, fokusområder 
og succeskriterier.  

mailto:meb@randers.dk
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Hovedopgave 
Eventsekretariatets rolle udspringer af Eventstrategien og skal fokusere på de 4 indsatsområder i 
samarbejde med de kommunale forvaltninger, offentlige og private virksomheder, kulturaktører, 
foreninger samt andre aktører, som kan og vil gennemføre arbejdet inden for hver deres område: 
 

1. Eventudvikling, tiltrækning og placering af events, inspiration og idégenerering 
2. Arrangementskoordinering og sekretariatsfunktioner 
3. Markedsføring og PR 
4. Økonomi og fundraising  

 
Events skal tage udgangspunkt i kommunens styrkepositioner og kunne tilføre en branding værdi 
både for byen, kommunen og de involverede. 
 
 
Målgruppe 
Er fastlagt i Eventstrategien som følger: 
Primær målgruppe: 

 Præsidiet: Involverer repræsentanter fra væsentlige institutioner, organisationer og byråd i 
Randers. Deres opgave er at udarbejde strategi for fortsat at udvikle og formidle samarbej-
de mellem kultur og erhverv. For at strategien bliver en succes, er det essentielt at Præsi-
diet har en aktiv rolle og et engagement i forhold til at kunne realisere visionen for Randers 
Eventsekretariat. 

 Kommunen / Kultur & Fritidsudvalget: Deres opgave er at godkende visionen og strate-
gien. Skal strategien blive en succes, kræver det at borgerne oplever events som er ved-
kommende og relevante. 

 Regionen og turismeaktører: Region Midtjylland og regionens turismeaktører har en rolle 
i forhold til events, der skaber sammenhæng mellem byer/områder og kan tiltrække gæster 
til events.  

 Kultur- og sportsoperatører: De største eventoperatører i Randers er kulturbærere og re-
præsenterer alle interessante inden for en niche, hvor de har forstået at skabe en unik pro-
fil. 

 Relevante netværk: Events er afhængige af, at samarbejde bredt med relevante netværk 
– og kontinuerligt at udbrede dette netværk, så dette også er operationelt. 

 Pressen: Pressen er et vigtigt talerør i profileringen af events, og er med til at skabe en ty-
delig identitet i befolkningen. 

Sekundær målgruppe: 

 Borgere og frivillige, Eventarrangører, Deltagere, Publikum / besøgende, Transportører og 
Sponsorer / investorer. 

 
 
Økonomi 
Tabel over indtægter og udgifter for 2015 (i kr.):  
 

2015-priser Budget 2015 

Eventsekretariatet 
(i disse midler indgår kommunens til-
skud til Randers Ugen på ca. 0,9 mio. 
kr. samt udgivelse af kulturmagasinet 
”Det Sker” 3 gange årligt) 
Eventpulje 

2.718 
 
 
 

1.568 

Total 4.286 

 



 4 

 
Tabellen viser budgettet for 2015.  
 
 
 
 
3. Udviklingsmål for institutionen 
 
Udviklingsmål 
Eventsekretariatet ønsker at styrke og målrette arbejdet med events jfr. den vedtagne Eventstrate-
gi og dermed sætte mere fokus på at få ressourcer, personer og kompetencer sat i spil i forhold til 
eventudvikling og branding af events.  
 
 
Baggrund 
Eventsekretariat tager i sin eventstrategiudvikling afsæt i byrådets visionspolitik 2016. Derfor er 
fokusområderne for Eventstrategien opdelt i overensstemmelse med denne politik for perioden 
2014 – 2016. 
Det handler om følgende tre fokusområder: 
Selektion: Indebærer en kvalificeret vurdering af hvilke konkretet events der skal tiltrækkes, og 
hvilke egen-udviklede events der skal organiseres og gennemføres. 
Samspil: Indebærer at aktørerne bredt inden for kultur og sport i Randers kan se merværdien af at 
spille sammen på tværs og indgår i at løfte events i fællesskab - herunder involvering af frivillige og 
deres engagement som en uvurderlig faktor i selve eventen og i forhold til deres tydelighed i lokal-
samfundet. 
Ressourceoptimering: Indebærer, at der fremadrettet er fokus på kvaliteten af events, og det 
kræver en kontinuerlig fokus på ressourcer og kompetencer. 

(Ovenstående tre punkter er ikke prioriteret). 

 
 
Initiativer 
Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.  
 

 Løbende kvalitetsudvikling og tiltrækning af events som beskrevet i Eventstrategien  

 Gentænke og redefinere vision, værdi, formål, kerneydelse/tematik og effekt med Randers 
Ugen, altså få defineret profilen på fremtidige Randers Uger 

 Afdække metoder og kommunikationsformer til at få flere gæster til events i Randers  

 Afdække mulige events eller samarbejder i forhold til Eventsekretariatets eventuelle delta-
gelse i Aarhus2017 kulturby 

 De tre kulturinstitutioner i Kulturhuset går med tanker om at etablere et formidlingscenter i 
Kulturhuset. Eventsekretariatet har til hensigt at blive samarbejdspartner på et nyt formid-
lingscenter i Kulturhuset, når centerets arrangementer/temaer kan blive en del af en større 
event eller f.eks. trækkes ud i det offentlige byrum.   
 

 
 
4. Evaluering af aftalen  
Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i ple-
num informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.  
 
Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter 
af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret 
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dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede 
udviklingsmål. 
 
Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud 
fra: 

 Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i. 

 Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspek-

tiv med fokus på ressourcer og potentialer. 

 Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. 

Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og 

for barnet, den unge og forældrene 

 


