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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Ny forvaltningsstruktur
Gert orienterede om den nye forvaltningsstruktur. Den nye struktur er et resultat af, at stillingen
som direktør for By- og Teknikforvaltningen har været ledig siden februar 2014. Herudover er der
fremkommet en række anbefalinger fra den gennemførte administrationsanalyse, som direktionen
er i færd med at bearbejde, så disse anbefalinger ledsager sagen om ændring af kommunens
organisering
De primære ændringer er:
KA og BT fusionere pr. 1. juli 2014.
IT og Digitaliseringsafdelingen flytter til Økonomi- og Stabsforvaltningen.
Stabene i KA og BT er de afdelinger, som i første omgang vil blive berørt af fusionen. Det er endnu
uvist, præcis hvad der skal ske. BV er ikke omfattet af fusionsprocessen, på den måde at der
hverken tilføres eller afgives enheder eller afdelinger.
MED-strukturen vil blive ændret, så den passer den nye forvaltningsstruktur. Den nye MEDstruktur falder på plads efter sommerferien.

Medarbejderne gjorde indsigelser mod, at institutionerne i KFA ikke har modtaget orienteringsbrev
fra Gert den 23. maj og dermed ikke har haft mulighed for at forberede sig til mødet ved at drøfte
den med kolleger.
Medarbejderne havde en generel opfattelse af at blive holdt uden for indflydelse på beslutningen.
Medarbejdersiden udtalte kritik af processen, idet MED-aftalens intention om medindflydelse i
medarbejderrepræsentanternes optik ikke er opfyldt. Medarbejderne så den aktuelle proces som
en høring og ikke et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
Gert delte ikke opfattelsen af, at der er tale om en høring, da der på nuværende tidspunkt ikke er
truffet nogen bindende beslutninger om dels anbefalingerne i administrationsanalysen, dels om
den fremtidige organisering. Gert meddelte endvidere, at medarbejdersiden fortsat har mulighed
for dialog med direktionen, da sagen først forelægges til endelig beslutning den 24. juni 2014. Og
endelig oplyste Gert, at politikerne lytter til medarbejdernes synspunkter, forinden der træffes en
politisk beslutning.
MED-udvalget besluttede at mødes igen for at drøfte fusionen. Referat fra møde den 3. juni og den
11. juni skal vedlægges behandlingen af fusionen i de politiske udvalg.

