
 



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 
udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det 
kommende 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 sammen med diskussionen af 
politiske mål og dermed 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 
aftaleenhedens 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 og med 2016, og aftalen er indgået mellem Værket og 
Randers Byråd. 
 
 

2. Aftaleenheden: 
 

Kontaktinformation  

Afdeling  Værket  

Adresse  
Sven Dalsgaards Plads 1, 
8900 Randers C  

Tlf.  89 13 51 00 

E-mail  mr@vaerket.dk  

Leder  Mikael Qvist Rørsted  

 
 
Lovgrundlag:  
Værket er et musik- og teaterhus, ejet og drevet af Randers Kommune og organisatorisk placeret 
under Kultur- og fritidsudvalget i Børn, Skole og Kultur. Musik- og teaterchefen refererer direkte til 
kulturdirektøren. Musik- og teaterchefen er eneansvarlig for Værkets eget programudbud og har 
det overordnede økonomiske, ledelsesmæssige og driftsmæssige ansvar for den samlede 
virksomhed. 
 
Hovedopgave: 
Værket er hele byens og regionens kulturhus og skal gennem sine forestillingsvalg sikre størst 
mulig kulturel og kunstnerisk kvalitet og bredde. Værket skal sætte publikum i centrum og medvirke 
til at udvide grænserne for kulturelle oplevelser i Randers. 
 
Værket driver egen arrangementsvirksomhed samt møde- og konferencevirksomhed. Der er 
følgende hovedaktivitetsområder: 
 

 Værket driver egen arrangementsvirksomhed med selvstændig arrangementsprofil og udlejer 
sale til fremmede arrangører 



 Værket driver møde- og konferencevirksomhed i samarbejde med husets restauratør i  
Café Sven Dalsgaard 

 Værket udlåner sale til byens amatører i overensstemmelse med den såkaldte amatørordning 

 Værket udlejer lokaler og bygninger til de faste lejere  

 Værket vedligeholder og udvikler løbende bygningskomplekset, inventar og sceneteknisk 
udstyr 

 
Værket er en sæsonpræget virksomhed med meget stor travlhed i højsæsonen, som løber fra 
medio september til primo maj. Værket har 17 faste medarbejdere, men i praksis er der betydeligt 
flere ansatte – ikke mindst ved spidsbelastninger - hvor der kræves en mandskabsstyrke på op 
mod 50 medarbejdere til at afvikle de mange forestillinger og arrangementer. 
 
Målgruppe:  
Alle borgere i Randers Kommune og den østjyske region suppleret af et bredt nationalt publikum til 
profilkoncerter. 
 
Værket har årligt ca. 90.000 gæster til ca. 250 arrangementer. Dette tal er fraregnet aktiviteterne i 
Randers Egnsteater. 
 
 
Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter  
 

1000 kr./2015 - priser Udgifter Indtægter Netto 

Lønsum samt lønrefusioner 7.921   7.921 

Bygninger 337   337 

Skatter og afgifter 41   41 

Energi 1.739   1.739 

Materialer og aktivitetsudgifter 682   682 

Administration 677   677 

Markedsføring 2.000   2.000 

Husleje   -1.804 -1.804 

Arrangementer   -3.746 -3.746 

I alt 13.397 -5.550 7.847 

 
Tabellen viser Værkets nettobudget opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikke-
overførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettigede i 
henhold til regler vedr. lønsumsstyring. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er 
nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen - og ikke selve aftaleenheden. 
 
I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overførselsberettigede og ikke-overførsels-
berettigede udgifter. De ikke-overførselsberettigede huslejeindtægter omfatter en driftsaftale med 
Randers Musikskole på kr. 31.500, Randers Kammerorkesters leje af kontorlokaler svarende til  
kr. 187.600 pr. år samt en samlet huslejekontrakt vedrørende Randers Egnsteater på i alt  
kr. 1.584.400. Eventuelle ændringer af disse aftaler er budgetneutrale for Værket.   
 
Værkets indtægter og udgifter kan være skævt fordelt, da vi arbejder med arrangementer i 
sæsoner, som ikke følger de kommunale regnskabsår. Derfor kan der være behov for forholdsvis 
store overførsler mellem de enkelte regnskabsår. 
 
Værkets omsætning var i 2013 på kr. 29,5. mio., hvoraf Randers Kommunes driftstilskud udgjorde 
kr. 8.768.000. 
 
 
 



3. Udviklingsmål for institution: 
 
Udviklingsmål: Arrangementsprofil (fokus på kvalitet og genremæssig bredde) 
 
Baggrund:  
Værket tilbyder en meget bred palet af forestillinger. Succeskriterierne for de enkelte forestillinger 
kan dermed variere en del. Visse store forestillinger måles primært på deres evne til at underholde 
og sælge billetter, mens andre smallere forestillinger primært måles på deres kunstneriske kvalitet 
– og her kan man sjældent sætte lighedstegn mellem høj kvalitet og stort publikumsantal. 
I det store hele måles Værket dog generelt på, om forestillingsudbuddet tilfredsstiller publikums 
forventninger om et rigt og bredt udbud, og om forestillingerne har en generel høj kvalitet og 
belægningsprocent. Kort og godt så forventer publikum et kvalitetsniveau på højde med vores 
nabobyer Aalborg og Aarhus, ligesom de forventer et højt serviceniveau i Værkets information, 
billetsalg, restaurant og i afviklingen af forestillinger generelt. 
 
I forhold til Værkets tre faste mål for arrangementer; øget kvantitet, øget kvalitet og øget bredde, vil 
det primære fokus i 2015/2016 være på de to sidstnævnte parametre. Nye brugergrupper er også 
et af Værkets store fokusområder. 
 
Initiativer:  

- Kvalitetsarrangementer med absolutte verdensnavne – primært inden for det moderne men 
også inden for det klassiske repertoire – har i det senere år været en stor succes, som 
Værket ønsker at bygge videre på i 2015/2016. Værket vil i den forbindelse videreudvikle 
og dyrke husets egne nationale og internationale samarbejdsrelationer med henblik på at få 
adgang til forestillinger og koncerter med optimal kvalitetsniveau, som specifikt kan profilere 
Randers og Værket. Dette arbejde vil i de kommende år fylde mere og mere og kræve 
væsentlige ressourcer. 

- Bredden sikres af stadig flere skæve og eksotiske forestillinger af høj kvalitet. Dette mål 
søges bl.a. opnået ved at fastholde og udvide samarbejdet med de øvrige danske og 
internationale teatre og musikhuse vedrørende indkøb og koordinering af kunstnerisk 
udfordrende nationale og internationale forestillinger. 

- Nye brugergrupper skal nås via konkrete initiativer og nye samarbejdsrelationer, primært 
inden for rytmisk musik og comedy. Generelt vil den rytmiske musik være et 
højprioritetsområde for Værket. Vi ønsker i stigende grad at arbejde med genren lige fra de 
helt smalle, nye bands i Turbinen, over de etablerede danske bands i Ridehuset til de 
internationale verdensstjerner i Store Sal. I den forbindelse vil Værket i den kommende 
aftaleperiode rette fokus på spillestedet Turbinen som udviklingsområde, idet den nye 
bygning, som indvies i 2016, giver helt specielle muligheder for udviklingen af musikmiljøet i 
Randers. (Det skal bemærkes, at dette arbejde ligger uden for Værkets budgetbevilling og 
almindelige forpligtelse og p.t. finansieres Turbinens aktiviteter gennem 
honorarstøtteordningen). 

- Det succesfulde teatersamarbejde med Randers Teaterforening skal yderligere udvikles i 
forhold til repertoire, publikumsudvikling og abonnementsordninger. 

- Endelig vil Værket prioritere gratis forestillinger i husets Foyer, forudsat at vi fortsat kan 
finde finansieringsmidler til dette formål.  
 

Udviklingsmål: Økonomi (konsolidering og fastholdelse af nuværende omsætning og tilskud) 
 
Baggrund:  
Værkets primære økonomiske mål er naturligvis balance i regnskabet, men det er i højere grad 
omsætningstallet, som er Værkets målestok for succes. Jo større omsætning, jo mere kunst, kultur 
og underholdning til borgerne i Randers Kommune. 

 
Værkets omsætning blev fordoblet mellem 2001 og 2009, og Værkets egenindtjening er firedoblet i 
samme periode. Perioden med kraftig vækst blev afsluttet i 2010, og i 2011 havde Værket 10% 
nedgang i omsætningen. Set i lyset af kommunens anstrengte økonomi vil en fastholdelse af den 
nuværende årlige omsætning på ca. kr. 30 mio. være Værkets primære mål i aftaleperioden. 



 
Værkets væsentligste indtægtskilder er det kommunale tilskud, private sponsorer og fonde, 
entreindtægter samt møde- og konferenceindtægter, herunder forpagtningsafgift. Værket har 
ekstra fokus på dem alle, da alle områder p.t. er under pres. Dog er det hidtil stort set lykkedes at 
fastholde det kommunale tilskud, stabilisere sponsorindtægterne og få bremset den negative 
udvikling på møde- og konferenceområdet. 
 
Initiativer:  

- Det er Værkets mål som minimum at fastholde det nuværende kommunale tilskud. 
Desuden er det Værkets mål at få øget andel i de såkaldte honorarstøttemidler – både fra 
stat og kommune - til målrettet udvikling af spillestedet Turbinen. 

- Med hensyn til faste private sponsorer, så er målet en fastholdelse af det nuværende 
niveau. Ud over en fortsat stor salgsindsats, forudsætter dette to ting; ingen reduktioner i 
det kommunale tilskud og et meget attraktivt forestillingsudbud med min. 3-5 årlige 
stjernekoncerter. 

- Sponsor/partner-konceptet Byholdet skal videreudvikles, således at Værket har mulighed 
for at byde ind med arrangementer og koncerter uden for eget område – primært på 
Skovbakken. 

- Entreindtægter skal som minimum fastholdes på nuværende niveau i aftaleperiodens 
løbetid. 

- Øget indsats og eventuel ny forretningsplan for møde- og konferenceområdet. 
 

 
Udviklingsmål: Møde- og konferencevirksomhed (markedstilpasning og videreudvikling af 
produktet) 
 
Baggrund:  
Møde- og konferenceområdet har i de senere år været voldsomt negativt påvirket af finanskrisen 
og lokalt yderligere af den stramme kommunale økonomi. 

 
I denne periode har Værket analyseret vores produkt på pris, indhold og kvalitet. Det har ført til en 
videreudvikling af vores produkt, som er blevet relanceret i en ny indpakning og med priser og 
pakketilbud, som er tilpasset markedsniveauet. I første omgang har dette resulteret i en 
opbremsning af den negative udvikling. I den kommende periode er det Værkets mål som 
minimum at fastholde dette niveau og meget gerne øge aktiviteten. 
 
Initiativer:  

- Produktet skal udvikles yderligere, og der skal arbejdes på at øge synergien mellem 
erhvervsarrangementer og kulturarrangementer – eksempelvis festarrangementer, ligesom 
samarbejdet med lokale og nationale aktører skal øges i den udstrækning, det kan bidrage 
til at styrke forretningsområdet. 

- Værket vil forsøge at styrke møde- og konferencevirksomheden via en målrettet 
informations- og marketingindsats.  

 
Udviklingsmål: Serviceniveau og Arbejdsmiljø; (Værket vil være brancheførende på begge 
områder) 
 
Baggrund:  
Værket satser fortsat på at blive markedsførende både på vores serviceniveau og vores 
arbejdsmiljø. 
 
Initiativer:  

- På alle planer i vores organisation og specielt i vores kontakt med publikum ønsker vi at 
sætte nye standarder for det personlige serviceniveau. Vi ønsker at fremstå åbne og 
særdeles imødekommende uden at gå på kompromis med vores integritet. Dette skal der 
løbende arbejdes med på alle niveauer af vores virksomhed, og arbejdet skal forankres i 
husets rutiner.  



- Arbejdsmiljøet skal konstant være i fokus på Værket. Vi vil være musik- og 
teaterhusbranchens bedste arbejdsplads – kort og godt. Fagligheden skal være i højsædet, 
men meget gerne kombineret med en humoristisk og uhøjtidelig tilgang til arbejdet. Målet 
skal være at skabe opsigtsvækkende resultater både på de indre og ydre linjer. Det skal 
kort og godt altid være en stor positiv oplevelse at møde medarbejdere fra Værket, ligesom 
det skal være en stor positiv oplevelse at arbejde på Værket. 

 
 
Udviklingsmål: Udvikling af bygningskompleks; (igangsætning af udarbejdede projekter) 
 
Baggrund:  
Værkets bygningskompleks skal konstant udvikles og moderniseres, så det lever op til branchens 
krav og publikums forventninger. Det er en nødvendighed, hvis den nuværende succes skal 
fastholdes og udvikles yderligere.  

 
Værket udarbejder løbende diverse projekter for det samlede bygningskompleks ud fra en 
aktualitetsvurdering.. Der skal i den kommende periode arbejdes videre med tre områder; 
publikumsfaciliteter, scene- og kunstnerforhold og inddragelse af nye bygninger. 

 
Initiativer:  

- Publikumsfaciliteterne i Hovedbygning, i Ridehusfoyer og Cafe Sven Dalsgaard skal 
moderniseres og forbedres – også i forhold til tilgængelighed og flugtveje.  

- Ridehuset skal have etableret øget højde over scenen, bedre bar- og garderobeforhold 
samt udendørs overdækkede områder til ankomstarealerne og rygeophold. 

- Musikskolens bygninger bag Store Sal skal arbejdes ind i udviklingsplanerne for Værket, 
således at de kan bidrage til Værkets store mangel på garderober og grupperum samt 
administrationskontorer. 

- Der skal udarbejdes og igangsættes en konkret køreplan for den fremtidige udnyttelse af 
Turbinebygningen som spillested.  

 
 

4. Evaluering af aftalen:  
Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i 
plenum 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 
dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det 
opstillede udviklingsmål.   
 
 
 


