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1.

Justering af organisationen i Økonomi- og Stabsforvaltningen
pr. 1. april 2015
Nich Bendtsen fortalte, at personaledirektør Per Krog har besluttet at gå på
pension, hvilket medarbejderne i PersonaleService blev orienteret om tirsdag den 17. februar 2015.
Nich Bendtsen fortalte, at servicefunktionerne i PersonaleService hænger
godt sammen med de opgaver, som i forvejen varetages i Borgmesterkontoret. Det er derfor beslutningen, at Per Krogs stilling ikke genbesættes, og
at servicefunktionerne i PersonaleService (dvs. alle funktioner i PersonaleService med undtagelse af Personale- og Lønafdelingen) fremover bliver
en del af Borgmesterkontoret (med undtagelse af Jytte Mehr Nielsen, som
overgår til Økonomisk Afdeling). Et fælles omdrejningspunkt for det nye
kontor er mødeafholdelse og intern service på rådhuset. Der vil frem mod
den 1. april 2015 ske en løbende overlevering af opgaverne fra Per Krog til
borgmesterkontorets chef Anne Wallberg.
Økonomiudvalget er orienteret om Per Krogs beslutning, og der bliver på
Økonomiudvalgets møde den 2. marts behandlet en indstilling om justeringen af organisationen.
ØS-MED tog orienteringen om justering af organisationen til efterretning.
Medarbejdersiden i ØS-MED gav udtryk for, at der er bekymring i forhold til,
om der vil være tilstrækkelig ledelsesmæssig opmærksomhed, når flere
medarbejdergrupper nu samles på Borgmesterkontoret. Nich Bendtsen
sagde, at både han og Anne Wallberg har stort fokus på at sikre tilstrækkelig tid og opmærksomhed på ledelsesopgaven. Der vil blive fulgt op på diverse igangværende udviklingstiltag i servicefunktionerne i PersonaleService, herunder i forlængelse af ledelsesevalueringen.
Nich Bendtsen vil videregive ØS-MEDs input og opmærksomhedspunkter
til Anne Wallberg, og der vil løbende blive fulgt op på disse punkter i ØSMED.
ØS-MED talte om andre organiseringsmuligheder, idet ØS-MED i forbindelse med ændringen har modtaget en henvendelse omkring facility management og mulighederne for at opnå synergi ved at placere alle interne driftsog bygningsfunktioner i Ejendomsafdelingen. Nich Bendtsen sagde, at der
er lagt vægt på at samle alle interne servicefunktioner omkring rådhuset på

Borgmesterkontoret for på den måde at opnå synergi i forhold til, hvordan
rådhuset fungerer.
ØS-MED aftalte, at servicefunktionerne i PersonaleService fortsat skal have egen arbejdsmiljørepræsentant, idet der er tale om områder, som arbejdsmiljømæssigt afskiller sig fra de øvrige kontorfunktioner i Borgmesterkontoret. Anne Wallberg er naturligvis leder af den samlede arbejdsmiljøgruppe i kontoret.
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