Magistraten

Punkt 12.

Godkendelse af oprettelse af stilling som vicedirektør, lønændring for en chef,
ændring af en chefstilling samt nedlæggelse af stilling som chef for Energi og
Renovation i Miljø- og Energiforvaltningen
2016-010838
Rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at der i forbindelse med organisationsændringen i Miljø- og Energiforvaltningen oprettes en stilling som
vicedirektør, og at vicedirektøren er chef for afdelingen Plan og Myndighed,
at stillingen besættes med nuværende chef for Miljø- og Energiplanlægning Jane Stampe,
at stillingen aflønnes i henhold til cheflønsaftalen på grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 7.083 kr. + to
funktionsløntrin + kvalifikationstillæg, i alt svarende til en årsløn på 833.592 kr. + pension 19,55%, lønnen
fordeles med 75% i Miljø- og Energiforvaltningen og 25% i Service A/S. (Nuværende stilling aflønnes pt. med
samme procentfordeling og med i alt 801.305 kr. årligt),
at stillingen som chef for Miljø ændres til chef for Miljø og Bæredygtighed og besættes uændret af Michael Damm
med den nuværende aflønning på grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 7.083 kr. + to funk-tionsløntrin +
kvalifikationstillæg, i alt svarende til en årsløn på 833.592 kr. + pension 19,55% (uæn-dret i forhold til
nuværende stilling), og
at stillingen som chef for Energi og Renovation nedlægges som følge af at selskabsdannelsen.
Ovenstående sker med virkning fra 1. august 2016.

Beslutning:
Udsættes.
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Magistraten
Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen gennemfører i 2016 en organisationsændring som følge af, at dele af forvaltningen er blevet omdannet til selskaber i Energikoncernen, og at Beredskabet er etableret i Nordjyllands
Beredskab. Som en konsekvens heraf ændres dele af organisationen, således at der skabes større sammenhæng mellem kerneopgaverne samt mulighed for at arbejde med projekter på tværs af organisationen
med udgangspunkt i tre afdelinger:
Plan og Myndighed – chef: Vicedirektør
Miljø og Bæredygtighed – chef: Miljø- og Bæredygtighedschef
Administration og service – chef: Administration og servicechef (delvis selskabsansat).
Ledelsesmæssigt reduceres antallet af niveau 2-chefer fra 5 til 3 pr. 1 august 2016. De 3 chefer i den nye
organisation refererer alle til direktøren for Miljø- og Energiforvaltningen.
Med etablering af Plan og Myndighed samles forvaltningens kerneopgaver bygget op om tre afdelinger med
faste drifts- og planlægningsopgaver. Herudover tilknyttes Renovation som en samlet enhed, og uændret i
forhold til i dag med affaldshåndtering, men med reference til vicedirektøren.
Inden for hvert at disse tre afdelinger, vil der ske en opdeling i underliggende teams/grupper. Hermed styrkes den faglige koordinering mellem planlægningen og den myndighedsmæssige udførelse. Vicedirektøren
får hermed det daglige ledelsesansvar for de fire områder.
Miljø og Bæredygtighed bliver en udviklingsafdeling, der med udgangspunkt i grøn omstilling har fokus på
opbygning og efterfølgende styring af udviklingsprojekter, samt hosting af fælles sekretariater mv. Afdelingens ressourcer findes via et internt administrativ styrings- og prioriteringsværktøj, som drøftes og aftales på
plads i direktionsgruppen. Hermed opnås fleksibilitet og ressourceudnyttelse på tværs i organisationen til
prioritering af særlige indsatsområder.
I Administration og Service samles de administrative opgaver og vil fortsat være støttefunktion og yde centrale serviceløsninger for både den kommunale forvaltningsgren og for virksomhederne.
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