Bibliotekets kommentarer til direktionens forslag til
en ny central administration med titlen:

Klar til fremtiden
På bibliotekets ordinære LMU-møde tirsdag den 15. december 2020 behandledes direktionens
forslag til en ny central administration.
Kommentarer
Der er fra bibliotekets LMU overordnet forståelse for direktionens ønske og behov for at ændre
organiseringen af administrationen på Fælleden – jf. begrundelserne i materialet, der er sendt til
LMU. Alene det, at organiseringen ikke nævneværdigt er blevet ændret siden
kommunesammenlægning, og det taget i betragtning, at Skanderborg Kommune står over for en
vækst på op mod 10.000 nye borgere i løbet af de næste 10 år, kalder på ændringer for effektivt at
kunne løfte de kommende års udfordringer og positive vækst i antallet af nye borgere. Oprettelsen
af et nyt og fjerde direktørområde for Økonomi, Digitalisering og Ejendomme ses i den forbindelse
som en styrkelse og et godt svar på, hvordan administrationen håndterer de kommende års
udfordringer, der er forbundet med væksten.
Herunder følger kommentarer, der særligt har bibliotekets LMUs opmærksomhed:
Bibliotekets placering i nyoprettet fagsekretariat for Vækst, Udvikling, Kultur og Erhverv
 Bibliotekets LMU ser frem til igen at blive repræsenteret i koncernledelsen med en ’egen’
chef med reference til kommunaldirektøren.
 Det er LMUs opfattelse, at det for biblioteket giver god mening at blive del af Vækst,
Udvikling og Erhverv (under Kultur) i f.t. Spor 5 i det fireårige budget, hvor bibliotekets rolle
får mulighed for understøttelse i udviklingen af landdistrikterne, turisme- og
erhvervsindsatsen samt kommunens generelle udviklingspolitik – ikke mindst på kultur- og
fritidsområdet, hvor vi forvejen har et godt samarbejde.
 Bibliotekets LMU anbefaler, at der i forslaget lægges op til, hvordan direktionen ser
fagsekretariatet organiseret under en kommende nyansat chef. Hvor mange ledere, og for
hvilke områder lægges der op til?
 Der er i LMU en bekymring for, at der ikke bliver tilstrækkelig med ressourcer såvel på
ledelsesniveau som i sekretariatsbetjeningen til at løfte den store opgaver på tværs af de
fire områder (Vækst, Udvikling, Kultur og Erhverv).
Placeringen af Borgerservice




I det daglige samarbejde ser vi placeringen af Borgerservice i et nyt direktørområde for at
være uproblematisk.
Med en ny placering peger bibliotekets LMU på en opmærksomhed omkring, hvordan
biblioteket inddrages i evt. udvikling af kommunens Borgerservice. Biblioteket ønsker i den
forbindelse inddragelse særligt i f.t. de borgerserviceopgaver, der på sigt evt. udvikles, som
får direkte betydning for de borgerserviceopgaver, som biblioteket varetager.
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