Klar til fremtiden

- forslag til ny central administration

Hvorfor lave en ny central administration?
• Skanderborg Kommune har forandret sig siden 2007.
• Indbyggertallet er vokset med mere end 8.000
indbyggere siden 2007. Vi har i dag ca. 63.200
indbyggere.
• Forventningen er, at væksten fortsætter, så vi runder
70.000 indenfor 10 år.
• Administrationen er stort set uforandret siden 2007.

Bedre eksekvering af Byrådets beslutninger
”Vi skal være endnu bedre til at gøre Byrådets
visioner, politikker og forandringer til
virkelighed. Det kræver en organisering, der er
gearet til det.”

Helhed og sammenhæng i opgaveløsningen
”Vi skal have en mere helhedsorienteret og
sammenhængende organisering omkring den
måde, vi løser opgaverne på.
Og vi skal blive endnu bedre til at arbejde på
tværs af afdelinger og binde indsatserne
sammen til gavn for borgere og
virksomheder.”
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Strategisk og strammere økonomisk styring
”Væksten udfordrer også vores store
velfærdsområder med flere børn og flere
ældre. Derfor skal vi sikre en strammere
økonomisk styring og sikker drift på vores
velfærdsområder - samtidig med, at vi kan
udvikle nye løsninger i et højt tempo.”

Klar til store anlægsopgaver
”De kommende tre år skal vi bygge nye anlæg
for 950 mio. kr. Det kræver, at vi samler alle
gode kræfter og sammensætter en
organisation, der kan håndtere den opgave
bedst muligt. ”

Øvrige pejlemærker for den nye
administration
• Den overordnede strategiske styring af Skanderborg Kommune skal
styrkes samtidig med, at den decentrale frihed og lokale indflydelse
fastholdes, men med større fokus på helheden.
• Den stærke decentrale organisation fortsætter og dermed også en
effektiv og smal koncernledelse i forhold til sammenlignelige
kommuner.
• En mere ”løsningssøgende” kultur: Mindre ”nej”; mere ”ja”, ”ja hvis”
eller ”nej, men…”
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Øvrige pejlemærker for den nye
administration
• Den fælles tværgående koordinering skal styrkes med afsæt i ’opgaven’.
• God ledelse gør en forskel. Derfor skal ledelsesspændet for den enkelte
chef/leder være afstemt, så der gives reel mulighed for at udvikle de opgaver,
man har ansvaret for og understøtte dem, man er leder for. Ved organisatoriske
ændringer og stillingsledighed sigtes fremadrettet efter et ledelsesspænd på
mindst 10 medarbejdere pr. leder og maks. 30-40 medarbejdere.
• Ledere skal reelt have både opgave og ansvar. Det er direktionens ambition, at
ledere skal have fuldt budget- og personaleansvar

8

Processen frem til marts 2021
Den 18. november

Økonomiudvalget drøfter forslag.

Den 24. november

Koncernledelsen orienteres og kvalificerer materiale

Den 25. november

Byrådet orienteres
Koncernchefer orienterer berørte afdelingsledere og medarbejdere
Kontraktholderne, HMU og berørte FTR/TR orienteres og kvalificerer proces-og tidsplan
Direktionen giver fælles udmelding til alle ansatte på Skanderborg Fælled (teams-live).
Opfølgning med berørte medarbejdere og ledere i efterfølgende periode.
Kontraktholderne orienterer i egne områder.

Den 26. november

Processen frem til marts 2021
27. november

Forslag sendes til kvalificering i HMU og de berørte LMU/OMU herunder også
i Koncernledelsen og hos berørte kontraktholdere.

December/januar

Sideløbende med kvalificering af forslaget tilrettelægges en proces for
implementering samt afklaring af personalemæssige konsekvenser af
forslaget– processen forankres i HMU

Den 21. december

Sidste frist for at fremsende kommentarer til forslaget.

Den 8. januar

HMU behandler kommentarer til forslag samt implementeringsplan.

Den 15. januar
Den 20. Januar

Direktionen behandler forslag samt kommentarer fra HMU/LMU samt
implementeringsplan.
Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Den. 27. januar

Sagen behandles i Byrådet.

Marts eller snarest efter

Forslaget forventes at træde i kraft.
Lokale processer igangsættes.
Igangsættelse af ansættelsesprocesser mv.

Økonomi, Digitalisering og Ejendomme
• Nyt direktørområde - ny direktør ansættes.
• Direktøren har følgende områder under sig;
• Økonomi, Digitalisering og Indkøb
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget og analyse
Regnskab
Styring og Budget
IT/digitalisering og Forretningsudvikling
Kort og GIS
Indkøb og Udbud
Borgerservice (Flyttes fra Kultur, Borger og Plan)
Kontrolteam og regres (Flyttes fra Byråds- og direktionssekretariatet)

Økonomi, Digitalisering og Ejendomme
• Anlæg og Ejendomme:
(ny chef, som sikrer strategisk styring af anlæg- og
ejendomsområdet og bedre porteføljestyring)
• Styring af ejendomsrådet og porteføljestyring.
• Kommunale bygninger; Det vil sige planlægning,
projektering, styring af konkrete kommunale
byggeopgaver/projekter (Kommunale Bygninger flyttes fra
Teknik og Miljø).
• Ansvar for udvendig vedligeholdelse.
• Kontraktholderen for Fælleden (flyttes fra HR staben).

Vækst, Udvikling, Kultur og Erhverv
• Nyt fagområde under Kommunaldirektøren - ny koncernchef ansættes.
• Kultur og Erhverv (Flyttes fra Kultur, Borger og Plan):
•
•
•
•
•

Udviklingspolitik
Erhvervsindsats, erhvervsfremme mv.
Turismeindsats
Landdistriktsudvikling
Kultur- og fritidsområdet

• Frivilligt socialt arbejde (Flyttes fra Beskæftigelse og Sundhed)
• Køb og salg af jord og fast ejendom (Flyttes fra Byråds-og
direktionssekretariatet)
• Kontraktholdere: Idrætsområdet Skanderborg, Biblioteket, Kulturskolen,
Museum Skanderborg, Hørning Idrætscenter, Låsbyhallen, Ry-hallerne.

Byrådssekretariatet og HR
Byrådssekretariatet og HR som ledes af koncernchef.
• Koncernchefstillingen for HR-staben ændres til en stilling som HR-chef under
koncernchefen.
Byrådssekretariatet og HR består af følgende områder:
• Sekretariatsteam
• Juridisk team
• Kommunikationsteam
• HR-afdeling. Ledes af HR-chef og består af; Personalejuridisk afdeling,
Konsulentteam HR, Forsikring samt Løn (Opgaverne flyttes fra HR- staben)

Videredelegering af referenceforhold på
Børn og Unge-området
• Referenceforholdene for kontraktholderne på Børn- og Unge-området
videredelegeres, så kontraktholderne på Børn og Ungeområdet ikke
længere refererer til koncernchefen. I stedet placeres det faglige og
personalemæssige ansvar hos fagsekretariatets chefer, som refererer
til koncernchefen.
• Kontraktholdernes kompetencer og ansvar i forhold til ledelsen af den
enkelte kontraktenhed og Byrådet er med ændringerne uforandret.
• Den endelige implementering afgøres i samarbejde med den nye
koncernchef for Børn og Unge (tiltræder den 1. januar2021).

Fagsekretariatet Plan, Teknik og Miljø
• Plan- og Byudvikling flyttes til Plan, Teknik og Miljø (nyt navn) som
afdeling under koncernchefen.
• Kommunale ejendomme flyttes til det nye direktørområde Økonomi,
Digitalisering og Ejendomme.

Beskæftigelse og Sundhed / Ældre og handicap
• Sammenlægning af funktioner mellem fagområderne Beskæftigelse
og Sundhed og Ældre og Handicap (vedtaget i Budget 2021-2024).
• Der er iværksat proces som følge af budget.

Den nye centrale administration

4 direktører
med 2
områder
hver

Kommunaldirektør
Byrådssekretariat
og HR

Direktør
Børn og Unge / Plan, Teknik og Miljø

Børn og
Unge

Plan, Teknik og
Miljø

Vækst, Udvikling, Kultur og
Erhverv

Direktør
Ældre og Handicap / Beskæftigelse
og Sundhed

Ældre og
Handicap

Beskæftigelse
og Sundhed

Direktør
Økonomi, Digitalisering og
Ejendomme

Økonomi, Digitalisering
og Indkøb

Anlæg og
Ejendomme
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Næste skridt…
• Tag fat i nærmeste leder, TR, chefer eller direktion
• Forslaget behandles i MEDorganisationen (sidste frist for at sende
kvalificering er den 21. december).
• Skriv til os på klartilfremtiden@skanderborg.dk.

