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Oprettelse af stilling som vicedirektør, lønændring for to chefer samt nedlæggelse af stilling som entreprenørchef i By- og Landskabsforvaltningen.
2011-16989.
Rådmanden for By – og Landskabsforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at der i forbindelse med organisationsændringen i By – og Landskabsforvaltningen oprettes en
stilling som vicedirektør, og at vicedirektøren er chef for forvaltningsgrenen Byggeri og Digital
Service, hvortil også er knyttet ansvaret for Kommunikation og HR,
at stillingen besættes med nuværende udviklings- og administrationschef Frede Aagren
at stillingen aflønnes i henhold til cheflønsaftalen på grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 64.400
kr. + et funktionsløntrin (stillingstillæg) + et kvalifikationstillæg 37.800 kr., i alt svarende til en
årsløn på 812.781,71 kr. + pension 18,75% (nuværende stilling aflønnes pt. med 766.756,13 kr.
årligt),
at stadsgartner Kirsten Lund Andersen ydes et årligt løntillæg på 31.506,21 kr. (aktuelt niveau),
således at lønnen fremover sammensættes af grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 64.400 kr. + et
funktionsløntrin (stillingstillæg) + et kvalifikationstillæg 37.800 kr., i alt svarende til en årsløn
på 812.781,71 kr. + pension 18,75% (stillingen aflønnes pt. med 781.275,50 kr. årligt), og
at stillingen som entreprenørchef nedlægges (har været vakant siden august 2013 – aflønnet med
775.887,57 kr. årligt).
Alle tillæg er angivet i 31. marts 2000-niveau.

Sagsbeskrivelse.
By – og Landskabsforvaltningen gennemfører pr. 1. april 2014 en organisationsændring, som skal
resultere i endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Som en konsekvens heraf
gennemføres der en række opgaveflytninger mellem de eksisterende forvaltningsgrene, som skal
skabe mere entydighed og ansvar i opgavevaretagelsen, og der oprettes en ny forvaltningsgren Byggeri og Digital Service. By – og Landskabsforvaltningens kerneopgaver er herefter samlet i følgende fire forvaltningsgrene:
Plan og Udvikling – Chef: Stadsarkitekt
Trafik og Veje - Chef: Stadsingeniør (forventes besat 1. juni 2014)
Park og Natur - Chef: Stadsgartner
Byggeri og Digital Service – Chef: Vicedirektør
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Med etableringen af Byggeri og Digital Service er det hensigten at styrke den samlede service overfor borgere og erhvervsliv på byggesagsområdet. Der vil være stærkt fokus på at tilrettelægge et
sagsflow, som sikrer en endnu mere optimal byggesagsbehandling. Samtidig vil der i de kommende
år være behov for en betydelig og koordineret indsats for at gennemføre en digitalisering. Der er en
række digitaliseringsløsninger på vej på byggeområdet, som sætter fokus på effektivisering af sagsbehandlingen og udvikling af en kanalstrategi. Samlingen af disse opgaver giver således mulighed
for at udarbejde en konkret og sammenhængende strategi for, hvordan der gennemføres en digitalisering, der er til gavn for borgere og erhvervsliv. Ansvaret for denne centrale opgave ønskes placeret i en nyoprettet stilling som vicedirektør. Der ligger ikke særlige stedfortræderfunktioner for direktøren i stillingen. Stillingen som Udviklings - og administrationschef nedlægges.
Med organisationsændringen samles tillige al intern drift i Park & Natur, dvs. de opgaver fra henholdsvis Trafik & Veje og Park & Natur som i dag løses i Entreprenørenheden. Stadsgartneren får
dermed det samlede ansvar for udførelsen af interne driftsopgaver og samtidig ansvaret for Entreprenørenheden. Som konsekvens heraf nedlægges stillingen som Entreprenørchef.
Der er – med forbehold for Magistratens godkendelse - indgået lønaftaler med de faglige organisationer i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning:
Godkendt.
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