
Personalemøde med MED status i Sekretariat og Udvikling, 27-09-2018  Side 1

1

 Reduktion i personale i forbindelse med budget 2019 ServiceMED 
FS
Charlotte Enevoldsen / 18/26290 Åben sag

Sagsindhold
Drøftelse af principper for udmøntning af rammebesparelse på området dækket af 
Service MED Fælles Stabe.

Sagsfremstilling
Såfremt den foreslåede rammebesparelse vedtages endeligt på byrådsmødet den 9. 
oktober, skal der i 2019 spares i alt 2.600.000,- kroner på områderne dækket af Service 
MED Fælles stabe, dertil kommer, at området ikke vil blive tillagt løn- og 
prisfremskrivninger, samt vil blive reduceret i forhold til områdets evne til at benytte 
indkøbsaftaler (compliance).
Det betyder, at der i Sekretariat, Udvikling og Personale skal nedlægges 2 stillinger, i 
Økonomi og Udbud skal nedlægges 3 stillinger, heraf er den ene vakant og i 
Borgerservice, IT og digitalisering skal nedlægges 2 stillinger. 
 
Service MED Fælles Stabe drøfter derfor, dels kriterierne for udvælgelse af 
medarbejdere, dels proces for varsling af påtænkt afsked.
 
Det er politisk prioriteret på nedlæggelse af centrale og decentrale administrative 
funktioner, støtte- og stabsfunktioner samt funktioner, hvor konsekvenserne for 
borgerne begrænses mest muligt. Ved besparelser i stabsfunktionerne skal de 
administrative funktioner der understøtter serviceområderne friholdes mest muligt. 
 
De opgaveområder som vil blive berørt i Fælles Stabe er dels nedjusteringer af niveauet i 
forhold til nogle opgavetyper, dels nedlæggelse af opgaver der ikke er kerneopgaver i 
forhold til opgaveløsningen relateret til serviceområderne.
 
De konkrete kriterier som udvælgelsen af konkrete medarbejdere vil hvile på lokalt 
besluttede principper. I Service MED for Fælles Stabe er følgende kriterier for udvælgelse 
vedtaget den 22. september 2014 i forbindelse med effektiviseringsprojekt 2014 – 2018.
”Afskedigelse vil ske ud fra følgende kriterier:

 omstrukturering af opgaver med udgangspunkt i de målsætninger der er 
formuleret for henholdsvis Sekretariat, Udvikling & Personale samt Økonomi & 
Udbud (særligt i forhold til effektiviseringsprojektet)

 en samlet vurdering af de enkelte medarbejderes faglige og personlige 
kompetencer set i forhold til funktioner og krav der er til den fremtidige 
opgaveløsning. I den vurdering kan indgå medarbejdernes uddannelsesmæssige 
forhold, omstillings- og præstationsevne, fleksibilitet og samarbejdsevner.”

 
Det vil være op til ledelsen, at vurdere medarbejderne i forhold til disse kriterier.
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Medarbejderen som påtænkes afskediget, vil den 10. oktober 2018 blive indkaldt til 
samtale, og samtalen vil foregå i umiddelbar forlængelse af at vedkommende er blevet 
indkaldt. Dog vil tidspunktet blive forrykket til et senere tidspunkt på dagen, såfremt 
medarbejderen ønsker at indkalde en anden bisidder, end den tillidsrepræsentant som 
på forhånd er reserveret til mødet. Efterfølgende vil øvrige medarbejdere blive orienteret 
om at varslingen er foretaget. 
 
Indkaldelse til varslingssamtalen og varslingen vil ske den 10. oktober 2018.
 
Medarbejderen beslutter selv om vedkommende til gå hjem resten af dagen. 
Medarbejdere vil ikke blive fritstillet, men vil skulle arbejde i opsigelsesperioden.
 
Der vil i forbindelse med stillingsnedlæggelserne blive arbejdet med omplaceringer, 
jobbank m.v.

Procedure

 Personalemøde med MED status Sekretariat og Udvikling 27. september 2018

Indstilling
Sekretariat, Udvikling og Personale indstiller, at

 kriterier og proces drøftes.

Beslutning i Service MED for de fælles stabe den 26. september 2018
Afbud/fraværende: Ingen

Drøftelse af kriterier:
Afskedigelse vil ske ud fra følgende kriterier, i supplement til de generelle og 
overordnede kriterier:

 omstrukturering af opgaver med udgangspunkt i de målsætninger der er 
formuleret for de respektive afdelinger,

 en samlet vurdering af de enkelte medarbejderes faglige og personlige 
kompetencer set i forhold til funktioner og krav, der er til den fremtidige 
opgaveløsning. I den vurdering kan indgå medarbejdernes uddannelsesmæssige 
forhold, omstillings- og præstationsevne, fleksibilitet og samarbejdsevner.

 
Det vil være op til ledelsen at vurdere medarbejderne i forhold til disse kriterier.
 
Drøftelse af processen: 
Inden for den overordnede procesplan er der plads til individuelle, lokale forskelle på de 
enkelte arbejdspladser.
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På baggrund af meddelelsen om påtænkt afsked vil der være jobbank, 
kompetenceudvikling mv. med henblik på anden beskæftigelse, virksomhedsbesøg, 
outplacementforløb og lignende til de medarbejdere, der er meddelt påtænkt afsked.  
 
Der er i øvrigt fokus på opslåede stillinger i opsigelsesperioden, sådan at de opsagte 
bliver gjort opmærksom på ledige jobs i organisationen.  

Beslutning i Personalemøde med MED status i Sekretariat og Udvikling den 27. 
september 2018
Afbud/fraværende: Marianne Weber Vind Nicolajsen, Kurt Frede Lopdrup, Jette Skriver, 
Ida Møller Hansen

HR, Jura og Forhandling deltog i mødet.
 
Merete orienterede.
 
Der er den 26. september 2018 blevet afholdt møde i SMU Fælles Stabe hvor der bl.a. 
blev drøftet kriterier for afskedigelse.
Referat et kan ses via:
http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=12572_6068281&fusioni
d=6068280&web=2&docSysId=12572
 
Der er som udgangspunkt mødepligt den 10. oktober 2018. 
 
Orienteringen taget til efterretning med følgende ønsker/bemærkninger:

 1 dot

-      der tilføjes et “evt.” inden ordet ”målsætninger”
-      parentesen (ift. effektiviseringsprojekt) slettes.

 
Efterfølgende orienterede Merete om flytning af ”køb og salg funktionen” fra Sekretariat, 
Udvikling og Personale til Teknik og Miljø.

http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=12572_6068281&fusionid=6068280&web=2&docSysId=12572
http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=12572_6068281&fusionid=6068280&web=2&docSysId=12572

