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Lukket

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. april 2016:
Fraværende: Ingen
Godkendt
Sagsfremstilling
Lars Mortensen er ansat som teknisk koordinator og leder af materialegården.
Lars har gennem det sidste års tid ønsket at komme ned i tid. Han har nu
meddelt, at han i den forbindelse godt vil fratræde som leder af materialegården
og blive teknisk koordinator i 25 timer pr. uge.
Forvaltningen vil derfor foreslå en fremtidig model, hvor der ansættes en leder
af materialegården på fuld tid. Profilen for en sådan leder skal være en gartner,
specialarbejder eller håndværker med ledelseserfaring og evne til effektivt at
lede materialegården. Det er hensigten at der skal ansættes en arbejdende
formand der selv deltager i opgaveløsningen. Forvaltningen er bekendt med, at
en sådan løsning er ønsket af tillidsrepræsentanten på materialegården, men
sagen har ikke været drøftet med tillidsrepræsentanten eller været emne på et
personalemøde (materialegården har personalemøder med MED-status).
Såfremt Økonomi- og planudvalget kan tilslutte sig en ændret ledelsesstruktur
på materialegården vil personalet blive hørt hurtigst muligt.
I Plan & Byg er der medarbejdere der ønsker at gå lidt ned i tid, således at der
vil være økonomisk dækning for de timer Lars skal forhøjes med som teknisk
koordinator. Såfremt der yderligere kan ansættes en ekstra planmedarbejder på
fuldtid (jf. tidligere sag), vil der være tilstrækkeligt med ressourcer til
planområdet, samtidig med at der oprustes på det tekniske område. Ligeledes er
der på materialegårdens område økonomi til at ansætte 12 måneders ekstra
sommerhjælp og det er nogle af disse ressourcer der anvendes til opgradering af
lederen til fuld tid. Der ansættes så tilsvarende mindre sommerhjælp.
Lovhjemmel
Styrelsesloven
Økonomiske konsekvenser
Omlægningen vil kunne holdes inden for budgettet.
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
Beslutningsproces
11.04.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling
Forvaltningen indstiller:
1. At der oprettes en fuldtids stilling som leder af materialegården.
2. Lars Mortensen ansættes som teknisk koordinator 25 timer uge.

