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Bilag

MED-organisationens bemærkninger
Der er modtaget bemærkninger fra følgende MED-udvalg:

Hovedudvalget

Kommunaldirektørområdet

 Område-MED
 Ledelsesstaben
 HR-afdelingen
 Udvikling og Dokumentation

Serviceområdet

 Juridisk Afdeling
 Udbud og Indkøbsafdelingen
 Kultur- og Fritidsafdelingen
 Borgerservice
 Biblioteket

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

 Område-MED

Børne- og Ungeområdet

 Område-MED

By- og Miljøområdet

 Område-MED
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Hovedudvalget

Hovedudvalget har på sit møde den 8. november 2018 drøftet forslag til en ny administrativ organisering. 
Hovedudvalget tilkendegiver i denne forbindelse, at det er vigtigt, at den kommende administrative 
organisering understøttes af følgende principper:

1. Borgerne i fokus.
2. Faglighed og helhed i opgaveløsningen.
3. Gode fysiske rammer.
4. Inddragelse af medarbejdere.

Herudover skal Hovedudvalget henvise til de øvrige fremsendte bemærkninger fra MED-organisationen m.m.

På vegne af Hovedudvalget

Torben Kjærgaard Nee Marianne Atle

Kommunaldirektør Formand for FKF

Formand for Hovedudvalget Næstformand i Hovedudvalget 
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Kommunaldirektørområdet

Område-MED

Drøftelse vedrørende administrativ organisationsændring på rådhuset

Medarbejdersidens bemærkninger og spørgsmål:

a. Tidsplanen, hvis fase 2 medregnes er 14 måneder lang, hvilket vi er bekymrede for skaber utryghed 
og manglende motivation bland de berørte medarbejdere. Kan processen afkortes?

b. Der er forskel på tilgangen – er fase 1 et besparelsestiltag alene eller er der tale styrkelse af 
samarbejdsflader og synergi?

c. Hvad har begrundelsen været for at tre medarbejdere fra U & D flyttes til ledelsesstaben og ikke til 
eksempelvis HR-afdelingen?

d. Hvad er begrundelsen for at rådhusservice ikke, som først overvejet, blev flyttet til BBE?

e. Når vi, efter den nye administrative organisering (fase 2), skal rekvirere bistand hos hinanden er det 
så meningen, at det skal foregå med intern fakturering som indtægtsdækkende virksomhed?

f. Hvem skal deltage i udarbejdelsen af kommissoriet vedr. fase 2 og kommer der til at sidde 
medarbejderrepræsentanter i arbejdsgrupperne?

g. Med sammenlægninger bliver forskellige fagligheder bragt sammen og foreslår at der afsættes 
ressourcer, tid og midler til at der bliver tale om reelt samarbejde og sammenrystning - og ikke blot 
fem mini-stabe i én afdeling.

h. Det vil være en god ide om direktionen via FKIntra informerer løbende for at skabe mindst muligt uro 
og usikkerhed.

i. Er der risiko for, at det personale der bliver flyttet i fase 1 bliver flyttet igen i fase 2?

j. En trivselsundersøgelse pågår nu, men er det en ide at lave den igen i begyndelsen af 2020 for at se 
hvor personalet er henne til den tid?

k. Kan der blive udarbejdet en statistik over hvor meget personalet bliver påvirket af omorganiseringen 
så vi kan få et overblik over hvor mange opsigelser det har betydet?

Ledelsessidens svar:

a. Fase 1 er som den er af hensyn til MED-inddragelse. Vedr. fase 2 strækkes processen, fordi 
eksterne undersøgelser tager tid og skal gøres ordentligt således at det vi melder ind til Magistraten 
er meningsfuldt og grundigt bearbejdet. Magistraten skal involveres både ved beslutning om 
kommissorium, og når undersøgelsens resultater foreligger. Hertil kommer MED-drøftelsen. Omkring 
maj-juni 2019 vil direktionen på baggrund af undersøgelsens resultater forelægge et forslag til 
organisationsændringer i forhold til fase 2. Hvis medarbejdersiden har gode forslag til opstramning 
modtages de gerne, men organisationsændringer tager tid, da de skal baseres på et ordentligt 
grundlag. Foreløbig arbejdes der på at Magistraten får et udkast til kommissorie den 14. januar 2019 
og herefter går processen i gang. Det tilstræbes, at gøre processen så kort og så ordentlig som 
muligt. I analysen i fase 2 vil indgå både økonomi, HR, It og kommunikation, ligesom det forventes at 
også andre områder som f.eks. de grafiske- og juridiske funktioner samt sekretariatsbetjening, 
herunder dagsordenproduktion vil indgå.

b. Det er både tale om et besparelsestiltag og en styrkelse af organisationen. Dette dobbelte formål 
fremgår af materialet og af Magistratens beslutning om at indlede en proces, der skal føre til en 
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reduktion af antal medlemmer i direktionen og ønsket om at se på ledelsesstrukturen I fase 1 ses der 
på ledelseslagene og i fase 2 på både ledelses- og medarbejderniveau. Bliver der konstateret 
overlap mellem de decentrale stabe og centrale stabe i fase 2 så vil stillinger kunne blive nedlagt

c. Det har været overvejet men opgavesammenhængen hænger bedst sammen med ledelsesstabens 
opgaver som det ser ud i dag.

d. Direktionen har valgt at tage afsæt i de politiske signaler. Rådhusservice servicerer i høj grad 
Kommunalbestyrelsen og derfor blev det Kommunaldirektørens område.

e. Nej, der er tale om at de centrale stabe skal servicere områderne. Tanken er ikke at overgå til 
indtægtsdækkende virksomhed og intern fakturering.

f. Direktionen laver udkastet til kommissoriet til fase 2 og HR-afdelingen er tovholder på processen I 
lighed med praksis er det forvaltningen, der udarbejder forslaget til organisationsændringer på 
baggrund af undersøgelsens resultater, som efterfølgende forelægges MED. Der vil løbende blive 
orienteret i Område-MED om fremdriften i undersøgelsesarbejdet.

g. Det er det vigtigste, og der er megen opmærksomhed på at implementeringen skal foregå 
tidsmæssigt sådan at det kommer til at foregå godt med reelt samarbejde og som én ny afdeling. 
Der vil ledelsesmæssigt være fokus på dette, herunder prioritering af ressourcer, og HR-afdelingen 
er også klar til at støtte op. Der er ikke tale om at en afdeling overtager en eller flere andre, men om 
nye afdelinger der også får nye navne som afspejler dette.

h. Det er der stor fokus på og det er vigtigt både centralt og decentralt at der meldes ud hurtigt for at 
skabe ro.

i. Hvis der findes overlap i fase 2 kan det komme på tale, men det vil være et minimum.

j. Der er altid mulighed for at gennemføre trivselsundersøgelser på arbejdspladserne.

k. I forhold til fratrædelser arbejdes der i øjeblikket med at stille skarpere på hvad det er der gør at folk 
fratræder. Det undersøges i øjeblikket om lederne kan få værktøjer til at registre årsager så 
informationerne kan bruges aktivt.

Ledelsesstaben

Medarbejdersiden i Ledelsesstaben har fire vigtige pointer:

1. Der lægges op til et navn til den nye afdeling på maksimalt to ord, og ”Jura og Udvikling” er 
arbejdstitlen. Medarbejdersiden er stærkt kritisk, da dette navn hverken rummer Kommunikation, 
Ledelsesstøtte eller Erhverv, som er essensen af Ledelsesstaben.

Det vil være uheldigt at begynde en ny afdeling med at ekskludere én tidligere afdeling fra det nye 
navn. Medarbejdersiden anbefaler, at man følger det gode eksempel fra By- og Miljøområdet, hvor 
man, da man omstrukturerede sidst, lod de nye afdelingsnavne rumme den tidligere afdeling. Det 
medførte navne på tre ord, som bruges flittigt og korrekt nu i organisationen. Alternativt bør der 
bruges et mere generelt navn.

2. Medarbejdersiden er bekymret for den øgede afstand til ledelse og direktion med en kommende 
organisering i små teams med teamledere, og at det kan medføre en mindre fleksibel og langt mere 
bureaukratisk hverdag.
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3. Medarbejdersiden understreger, at det er uhyre vigtigt, at der sættes ressourcer og tid af til at skabe 
én ny afdeling, så den ønskede synergi opstår. Det kommer ikke af sig selv.

4. Det er vigtigt, at det lokale MED udvalg nedsættes hurtigst muligt – i første omgang midlertidigt – 
mhp organisering og forankring af den nye afdeling.

Endelig er medarbejdersiden overvejende positiv over for sammenlægningen og de perspektiver, der er i 
den.

HR-afdelingen

HR vil som samlet personalegruppe opfordre til, at en eventuel lokalerokade i forbindelse med 
organisationsændringen i KDO pr. 1. januar 2019 sker ved, at der ikke skal ske unødvendige flytninger af 
hele afdelinger til andre lokationer på rådhuset.

HR vil gerne pege på, at man ved lokaleoptimering på 5.sal kan få frigivet kontorer.

På den måde vil der kunne blive frigivet lokaler til modtagelse af personale fra Udvikling og Dokumentation 
samt Udbud og Indkøb, hvorved organisationen kan minimere flytteudgifter, sikre sammenhæng i den 
tværgående opgaveløsning samt at de nye afdelinger indenfor for området samles relevant.

Udvikling og Dokumentation

Udvikling og Dokumentation bliver i den nye organisering nedlagt og medarbejderne fordelt i hhv. 
Ledelsesstaben og Økonomiafdelingen. Det er vi som medarbejdere kede af, ikke mindst fordi Udvikling og 
Dokumentation er en sammentømret stab, der har evnet at bruge vores forskellige fagligheder til at løse 
opgaver med høj kvalitet. Når det er sagt, giver placeringen i de to nye afdelinger god mening i forhold til den 
fremtidige opgaveløsning. 

Vi vil opfordre til at der afsættes den fornødne tid og ressourcer til at skabe en ny fælles kultur i de 
afdelinger, der lægges sammen eller får nye medarbejdere, således at der skabes nogle nye gode 
arbejdsfællesskaber, hvor vi som indbyrdes kan bruge hinandens kompetencer. 
Vi vil samtidig opfordre til at der sikrer en struktur, som sikrer en tæt og fleksibel adgang til leder og direktion, 
som understøtter behovet for løbende dialog i og mellem de forskellige teams. 
Vi er bekymrede for om de medarbejdere, der flyttes i forbindelse med organisationsændringens fase 1 også 
kommer i spil i fase 2. Det vil i givet fald være en meget stor belastning for de pågældende medarbejdere og 
øge risikoen for at medarbejdere søger væk fra kommunen.
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Serviceområdet

Område-MED

Juridisk Afdeling
Medarbejderne i Juridisk Afdeling ønsker på baggrund af de hidtil tilfredsstillende forhold at stille nogle 
spørgsmål (og markere nogle standpunkter) til Ny administrativ organisering i Frederiksberg Kommune 
2018-19. Det drejer sig om den fremtidige ledelsesstruktur, stabsfunktioner og driftsopgaver. 

Udgangspunkt

Udgangspunktet for det nuværende Juridisk Afdelings høringssvar i forbindelse med oplægget til Ny 
administrativ organisering 2018-19 er en stor tilfredshed med arbejdet, kollegerne, ledelsen, strukturen og de 
daglige arbejdsgange i den afdeling, vi kender. 

Vores hidtidige erfaring er, at afdelingschefens og mellemledernes døre altid har været åbne, og at vi derved 
har opnået gode og trygge rammer, sikre retningslinjer for arbejdet og hurtig afklaring i uventede situationer. 

Vi er endvidere tilfredse med den nuværende lokalemæssige placering tæt ved Rådhusets hovedindgang. 
Det har især stor betydning for dem, der arbejder i Huslejenævnet og med vielser, da borgere har let ved at 
finde det rette kontor. 

På den baggrund er der blandt os et udtalt ønske om at bevare afdelingen så intakt som muligt – det angår 
opgaveportefølje, ledelsesmæssig struktur, lokaler og kollegiale forhold. Medarbejderne i Juridisk Afdeling er 
ikke desto mindre åbne over for forandringer, også nye opgaver svarende til den enkeltes forudsætninger, 
men med ovenstående ønsker vi at gøre opmærksom på det stærke udgangspunkt, afdelingen kommer 
med, og at vi mener, det vil være uansvarligt at nedbryde det. 

Spørgsmål

Med vores erfaringer og med afsæt i oplægget til Ny administrativ organisering ønsker vi klarhed over 
følgende spørgsmål. 

Struktur og kommandovej: 

Da det tegner til, at Juridisk Afdeling bliver en del af en noget større afdeling, hvor det bl.a. overvejes at 
ansætte en juridisk chef, er vi bekymrede for, om der kommer yderligere organisatoriske lag og om arbejdets 
høje kvalitet kan fastholdes: 

Hvem refererer den juridiske chef til? 
Hvem refererer medarbejderne til?
Bliver der et ekstra lag i hierarkiet? 
Hvordan undgår vi en for lang kommandovej? 
Hvad er tankerne bag den nye struktur? 

Stabsopgaver: 

Afdelingens jurister ønsker, at juridiske opgaver på tværs af hele kommunen nævnes specifikt sammen med 
andre stabsopgaver, der udtages til undersøgelse i fase 2 af Ny administrativ organisering. Hvis dette ikke 
lader sig gøre, ønskes en begrundelse herfor inden forelæggelse for Magistraten. 
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Driftsopgaver

Afdelingens FKF’ere løser en del driftsopgaver, så som ferie, indkøb, regninger. Det skal nævnes, at 
afdelingens medarbejdere på nuværende tidspunkt også løser opgaver af denne type for Udbud & Indkøb. 

Da den påtænkte nye, større afdeling, så vidt vides, ikke har andre FKF’ere, ønskes følgende belyst: 

Skal FKF’ere fra det nuværende Juridisk Afdeling løse flere af disse opgaver? 
Hvis der kommer flere af disse opgaver, følger der så flere ressourcer med?
Eller vil der ske en omplacering af andre opgaver?

Venlig hilsen 

Medarbejderne i Juridisk Afdeling
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Udbud og Indkøb
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Kultur- og Fritidsafdelingen

Bred inddragelse og fagligt fokus

Indledningsvis skal det nævnes, at det på flere områder er oplagt - såvel fagligt, organisatorisk som 
samarbejdsmæssigt - at sammenlægge Kultur og Fritid med By- og Miljøområdet (BMO).

Det gælder f. eks. i forhold til planlægning og afvikling af events, tværgående byudviklingsprojekter, 
strategier og udvikling/anlæg af faciliteter og byrum til kultur- og fritidslivet.

Men når det så er sagt, kan vi ikke understrege vigtigheden af bred inddragelse og fagligt fokus stærkt nok, 
når det gælder omorganiseringer – især de varslede administrative omorganiseringer for 2019.

Som nævnt i et tidligere høringssvar bakker vi op om de udfordringer og bekymringer, der såvel centralt som 
decentralt hersker ved især sammenlægningen af borgerservice og bibliotek. Tilsvarende - omend i mindre 
målestok - er vi opmærksomme på sammenlægningen af Kultur og Fritid og BMO i øvrigt.

I begge tilfælde er det afgørende for det endelige resultat, og for medarbejdernes tilgang til de foreslåede 
ændringer, at den enkeltes faglighed inddrages i hele processen - også når det gælder fagligt forankrede 
input til konkrete snitflader, arbejdsfordelinger og løsninger i et nyt By-, Kultur og Miljøområde.

Kultur og Fritid er karakteriseret ved at have mange meget forskelligartede opgaver, der tilmed bliver 
håndteret og løst af få hænder, og som alle griber ind i hinanden - både internt på Rådhuset og eksternt. 
Meget af vores arbejde sker i tæt samarbejde med kultur- og fritidslivets aktører og decentrale institutioner.

Denne tætte, faglige kontakt og dialog er vigtig at bevare og respektere også efter en sammenlægning. Det 
gælder f.eks. på økonomiområdet, hvor en tæt dialog med vores institutioner og aktører er essentiel, ligesom 
det gælder inden for en bred vifte af andre arbejdsområder herunder events, puljesagsbehandling, 
projektudvikling, faglig sparring, strategier, byudviklingsprojekter og anlægsprojekter. Ligeledes er det vigtigt 
at bevare en tæt sammenhæng mellem de enkelte elementer i opgaveløsningen, så viden ikke går tabt eller 
processer bliver adskilt.

Derfor er det vigtigt, at snitflader mellem Kultur og Fritid og BMO og den endelige beslutning omfordeling af 
opgaver/resurser sker med respekt for kultur- og fritidsområdets særlige - til dels utraditionelle, men også 
stærkt faglige - identitet, funktion og rolle. Herudover skal det sikres, at beslutninger udvikles og træffes 
sammen med fagmedarbejderne for at sikre de bedst mulige løsninger.

Kultur og Fritid ser frem til samarbejdet omkring sammenlægningen af Kultur og Fritid og BMO, og vi glæder 
os til at blive en del af et nyt og fagligt stærkt By-, Kultur- og Miljøområde.

Medarbejderne i Kultur og Fritidsafdelingen

BorgerServiceCentret

Forankring af Borgerservice-området

I forslaget om ny administrativ organisering er det svært at se, hvor borgerserviceområdet er forankret 
fremadrettet. Det skal bemærkes, at borgerserviceområdet bør ligge under Kommunalbestyrelsens område 
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med reference til Magistraten, grundet de mange tværgående funktioner som borgerserviceområdet 
varetager, herunder blandt andet Valg, Opkrævning, Fælles indgang, Kassefunktion, Folkeregister, 
Ejendomsskat og Hovedkontaktcenter. I KDO ligger øvrige tværgående funktioner, og det vil synes 
naturligligt med de opgaver borgerserviceområdet varetager, at vi ligeledes ligger der. Det vil desuden styrke 
den fælles indgang til kommunen og skabe stærkere koblinger til kommunikationen ud mod borgere og 
virksomheder.

Det kan undre at politikerne vil have et rådhus med mindre adgang og mindre transparens i forhold til 
ydelserne. Bør rådhuset ikke fortsat være indgangen til det offentlige og til de ydelser, som kommunen 
varetager.

Effektivisering – rammes vi dobbelt?

I forslaget lægges der op til 2 faser i organisationsændringen, fase 1 og fase 2. I fase 1 ligger nogle 
umiddelbare effektiviseringer mens der også i fase 2 ligger effektiviseringer, som endnu ikke er specificeret. 
Ved en eventuel fusion mellem Borgerservice og Bibliotek vil der ligge forholdsvis store effektiviseringskrav, 
bekymringen er derfor om der ligeledes ligger nye og flere effektiviseringer i fase 2? Risikerer vi at stå 
overfor nye større effektiviseringer efter analysen i fase 2? Og hvordan skal fase 2 se ud for en eventuel 
fusioneret enhed – hvordan skal analysen foretages?

Fusion

Der skal fortsat udtrykkes stor bekymring for tankerne omkring en fusion. BorgerServiceCentret er meget 
mere end medarbejderne i Fronten, faktisk fylder Fronten kun en lille del af den samlede sagsbehandling. 
Langt den største del af arbejdet sker i baglandsfunktionerne, hvor henvendelserne sjældent kommer fra 
Fronten, men snarere kommer fra telefoniske henvendelser eller mails eller kommer via andre afdelinger. 
Snitfladerne til øvrige dele af kommunen er meget stærke – på de faglige område især SSA og BMO, hvor vi 
har mange snitflader i forhold til borgerne og økonomien. Det er stadig uklart, hvad politikerne ønsker at 
opfylde ved at fusionere. BSC har i dag en så tværgående funktion og et så optimeret center, at det virker 
som om man ødelægger noget godt for at skabe noget nyt – som er meget uklart hvad egentlig er.

I det forslag der ligger er det ikke tydeligt beskrevet hvilke myndighedsopgaver BSC varetager. Langt 
størstedelen af BSCs opgaver er myndighedsopgaver og forankret i lovgivningen og dermed et medfølgende 
ansvar for korrekt udførelse. Der er mange samarbejdspartnere også uden for huset i forhold til varetagelse  
af opgaver, for eksempel KL, Gældsstyrelsen (SKAT), Udbetaling Danmark og Rigspolitiet. Dette bør endnu 
engang være et opmærksomhedspunkt.

Desuden udtrykkes der stor bekymring fra og for de afdelinger, som ikke kan se sig selv sig på biblioteket, 
for eksempel Kontrolenheden og Opkrævningen – eller afdelinger som ikke tror at der vil være plads til dem i 
den eksisterende biblioteksbygning. Hvor vil de skulle forankres fremadrettet? Vil der være en 
borgerservicerest på rådhuset – og hvad vil funktionerne reelt være her og under hvilken ledelse? Det 
bekymrer og optager medarbejderne. Det er også vældig uklart beskrevet i de oplæg, der kendes på 
nuværende tidspunkt. Der vil tabes mange ressourcer og effektivitet, hvis hele BSC splittes ad igen. BSC har 
arbejdet på at effektivisere og optimere på tværs af alle funktioner i flere år, dette ville gå helt tabt ved at 
splitte det hele ad igen.

Myndighedsopgaver påvirker besøgende

I flere af de sammenlagte enheder rundt i landet vi har talt med, hvor myndighedsopgaverne er flyttet til 
biblioteket, har det skabt megen uro på biblioteket. Biblioteksgæsterne er skræmt væk, og færre kommer 
reelt for at anvende biblioteket i dets kulturformidlende egenskab. I mange tilfælde er funktionerne holdt så 
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adskilt at der nærmest ikke er tale om fusion. Det er bare deling af et hus. Det skaber ingen synergi og med 
dette synes intet at være opnået. Mange steder er ledelsen og økonomien også holdt adskilt.

Ledelse af ny fusioneret enhed

Det er bekymrende at der ikke er en klar udmelding omkring ledelsen af en eventuel ny fusioneret enhed. 
Det er vanskeligt at forstille sig at den nuværende biblioteksledelse kan varetage den fulde 
borgerserviceopgave, grundet det store myndighedsområde, som Borgerservice spænder over.

Muligheder

Såfremt der skal peges på muligheder i et fremtidigt stærkere samarbejde med biblioteket eller 
biblioteksenheder kan man tænke i fælles opgaver, hvor kompetencerne fra Borgerservice kan være med til 
at højne det faglige niveau på hjælp til selvbetjening eller lignende borgerservice light opgaver som 
varetages på biblioteket i dag. Man kunne i fællesskab skabe nye aktiviteter og derved blande og mixe 
fagligheder på tværs af de to organisationer. Dette kan være givtigt og give medarbejderne en mulighed for 
udvikling af nye tværgående kompetencer.

Niels-Erik Mathiasen, BorgerServiceCentret, Jane Himmelstrup, BorgerServiceCenter og Faried Barani, 
BorgerServiceCenter

Biblioteket

Bibliotekets MED-Udvalg har drøftet forslaget til en projektbeskrivelse for Bibliotek og Borger 2. Udvalget ser 
det som en styrke, at der er medarbejderinddragelse i arbejdsgruppe og MED-følgegruppe. Udvalget mener 
dog, at MED-følgegruppen er for smalt sammensat til at kunne give kvalificeret høring.

Bibliotekets MED-udvalg mener, at den store diversitet i medarbejderskarens fagligheder og viden skal 
repræsenteres. En konkret måde at gøre det på er ved at udpege medlemmer for de forskellige fagforbund 
samt arbejdsmiljøgruppen. Biblioteket ser det som en styrke, at alle medarbejdergrupper på biblioteket er 
repræsenteret, dvs. BF, FKF, HK, DM/DJØF og FOA. Bibliotekets forslag er derfor at disse fem grupper samt 
en arbejdsmiljørepræsentant har plads i MEDfølgegruppen.

Dog kan der være sammenfald mellem arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdergruppe, så at 
repræsentationen fra biblioteket består af 5 eller 6 medlemmer. 

Ydermere foreslår bibliotekets MED-udvalg, at det udpeger repræsentanter fra de fem medarbejdergrupper. 
Det vil sige, at de ikke nødvendigvis er sammenfaldende med bibliotekets MED-udvalg, men at MED-
udvalget har udpegningsretten.

På vegne af Bibliotekets MED-udvalg Michael Bayer, Næstformand

Høringssvar ang.

 anlægsforslag KFU, projekt nr. 34, funktion 03.32.50
Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek

 anlægsforslag KFU, projekt 41
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og borgerservice
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 effektiviseringsforslag nr. KFU05
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og borgerservice

Bibliotekarforbundets klub på Frederiksberg har følgende bemærkninger vedr. ovenstående forslag:

Hvis det skitserede forslag gennemføres vurderer vi, at det vil få følgende konsekvenser:

Sammenblanding af kulturinstitution og myndighedsudøvelse.

Biblioteket er kommunens største kulturinstitution og vil ikke længere være det neutrale sted, som alle 
borgere kan benytte uden at blive påtvunget kontakt med en myndighedsudøvende funktion. Det neutrale 
sted er meget væsentlig, og det risikerer man at sætte over styr med dette forslag.

Tab af faglighed og flere fejl.

En sammenlægning vil udvande fagligheden på begge områder, henholdsvis bibliotek og borgerservice. Og 
udvandingen vil betyde større risiko for fejl og ufuldstændige svar.

Det vil ikke øge effektiviteten, men vil tværtimod tage længere tid, når personalet skal ekspedere i noget det 
ikke er specialister i. Derfor vil der blandt andet ikke kunne hentes en effektivisering på frontpersonalet, og vi 
er således meget uenige i vurderingen i, at ”effektiviseringen vil kunne gennemføres uden negative 
konsekvenser for biblioteks- og borgerservicebetjeningen”.

Bibliotekspersonalet skal besvare borgerservicespørgsmål, og borgerservicemedarbejdere skal 
besvare biblioteksfaglige spørgsmål.

Kombinationen af, at der fremover ikke skal være betjening af højtspecialiseret personale, fx bibliotekarer i 
tidsrummet kl. 10-13/14, og at der i det såkaldte infocenter bliver fælles betjening/skranke med borgerservice 
vil betyde, at borgernes adgang til kultur og informationsformidling forringes. Biblioteksbetjeningen vil blive 
usynlig eller ikke umiddelbar tilgængelig, da borgerservicebetjeningen mængdemæssigt vil fylde 
hovedparten.

Store negative konsekvenser for børn, unge og ressourcesvage borgere.

Det vil ramme de ”svage” borgere, herunder børn og unge hårdest. Børnebiblioteket ligger i tilbygningen og 
børnene vil derfor ikke naturligt henvende sig i ”infocentret” i forhallen, blandt alle de borgerservicesøgende, 
for at få hjælp, i de tidsrum der ikke er bibliotekarer. Og slet ikke hvis borgerne betjenes af en medarbejder 
uden biblioteks- eller kulturfaglig baggrund.

Sikkerhed og pladsmangel for borgere og personale samt færre materialer. 

De mange borgerservicemedarbejdere vil optage en stor del af det nuværende biblioteksrum. Det vil betyde 
en reduktion af materialesamlingen, en reduktion af studiepladser samt en reduktion af arealet til almindelig 
biblioteksbrug.

Desuden vil de fysiske forhold for personalet blive væsentlig forringet. Der skal inddrages mødelokaler til 
kontorer, og nye mødelokaler foreslås etableret i mørkere kælderlokaler. Endeligt har vi meget vanskelig ved 
at se, at biblioteket, trods renovering for yderligere 7,5 millioner kr., vil kunne give så mange medarbejdere 
rimelige arbejdsvilkår i form af gode kontor- og mødelokaler samt den nødvendige plads i frokoststuen og 
adgang til toiletter m.m. På borgerservice er der tilknyttet en vagtordning, som sikrer personalets og 
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borgernes sikkerhed. Det er bekymrende at personalet ikke har kunnet få svar på, hvordan sikkerheden 
opretholdes ved en evt. fusion.

Underfinansiering af moderniseringen af hovedbiblioteket på 10 millioner kr.?

Ved udregningen af kvadratmeterprisen på moderniseringen af hovedbiblioteket, er estimeringen af udgiften 
i den gamle bygning sat efter ”minimumserfaringsprisen” på 5.000 pr. kvadratmeter, selv om det er beskrevet 
i beregningsforudsætningerne, at beløbet vil ligge på 5.000-10.000 kr. Dette til trods for, at de sidste to 
renoveringer af kontorlokaler i bibliotekets gamle del, har kostet eller er vurderet til at koste henholdsvis 
7.500 kr. og 8.500 kr. pr. kvadratmeter. Vi er bekymrede for endnu et på forhånd underfinansieret offentligt 
byggeri, hvor budgetoverskridelser efterfølgende skal indhentes via serviceforringelser for borgerne.

Dertil kommer, at det i udgiften på 10 millioner kr. bl.a. er forudsat, at der ikke findes asbest, PCB, bly i 
malingen m.m. Da det er kendt viden, at der er både asbest på fx læsesalen og at PCB og bly i malingen har 
vist sig ved en renovering af kontorer for nylig, så er det uforståeligt for personalet, at dette ikke er indregnet 
i budgettet.

Herudover er det i beløbet på de 10 millioner kr. forudsat, at der ved renoveringen ikke skal etableres et nyt 
brandalarmeringssystem, fx med talevarsling som ikke findes pt. Det stiller vi os meget undrende overfor, 
idet det ved ombygningen er tanken at etablere selvbetjent bibliotek uden for den betjente åbningstid. Når 
der således i flere tidsrum ikke er personale i huset, samtidig med at der er brugere, vil det være ekstra 
vigtigt, ikke at gå på kompromis med borgernes sikkerhed.

Underfinansiering i forbindelse med sammenlægning af borgerservice og hovedbibliotek på 7,5 mio. 
kr.?

Den såkaldte investering i sammenlægningen på 7,5 millioner kr., kan vi ikke se er et gennemarbejdet 
forslag, hvor der er klarhed over, hvor langt beløbet rækker. Når personalet fx spørger ind til, præcist hvor 
mange personaleenheder der skal flyttes til hovedbiblioteket, kan vi ikke få andet svar, end at det ikke er 
sikkert, at alle medarbejdere skal flyttes med. Vi frygter, at det kan betyde, at der ikke vil blive plads til 
tværgående og helt nødvendige funktioner som fx IT- og kommunikationsmedarbejdere. Det vil forringe vilkår 
og service for borgere og medarbejdere.

Ekstra bekymrende bliver det, at de 7,5 millioner kr. er en ”fast budgetramme”, og at et evt. merbehov skal 
tages fra de årlige driftsbudgetter.

Urealistisk tidsplan.

Desuden er det bekymrende, at overflytningen af borgerservice er fastlagt til at ske samtidig med åbningen 
af det moderniserede bibliotek ca. ultimo 2019, når man først har afsat midler til ombygningen på de 7,5 
millioner i 2020.

Vil forslaget reelt give en effektivisering?

Som redegjort ovenfor mener vi ikke, at medarbejderne vil blive mere effektive ved at skulle betjene borgere 
i to så vidt forskellige faglige områder som bibliotek og borgerservice.

Hvad angår de såkaldte ”stabsfunktioner” på biblioteket er det tværgående funktioner, som i høj grad er en 
naturlig og nødvendig del af den fælles opgaveløsning. Det vil derfor være særdeles uhensigtsmæssigt at 
beskære eller flytte dem. Det tætte samarbejde mellem fx bibliotekarerne og IT, kommunikation, sekretariat 
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og biblioteksbetjente gør, at opgaveløsningen i dag løses smidigt og effektivt.

Hvorfor må et bibliotek ikke hedde et bibliotek?

Navnet ”Borgernes Hus” er intetsigende og kan dække over hvad som helst.

Skulle forslaget blive gennemført, anbefaler vi på det kraftigste, at man inkorporerer ”biblioteket” og dets 
unikke ”brand” i navnet, så ingen borgere er i tvivl om, hvor biblioteket findes.

På vegne af Bibliotekarforbundets Klub på Frederiksberg Ida Allesø Møller, TR Bibliotekarforbundet

PS. Vores bemærkninger til anlægsforslag KFU, projekt 40, funktion 03.32.50 (udskiftning af 
sorteringsmaskine på hovedbiblioteket) fremgår af et separat høringssvar.

Høringssvar ang. anlægsforslag KFU, projekt 40, funktion 03.32.50. Udskiftning af sorteringsmaskine 
og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket. 

Bibliotekarforbundets klub på Frederiksberg har følgende bemærkninger vedr. ovenstående forslag: 

Vi ser positivt på forslaget om ”åbent bibliotek”, da det vil give borgerne mulighed for at benytte bibliotekets 
fysiske faciliteter og betjene sig selv i døgnets ydertimer. Et ”åbent bibliotek” kan imidlertid ikke erstatte højt 
specialiseret personale til formidling og rådgivning uden markante serviceforringelser. 

I forslaget skitseres det, at der skal være en graduering i serviceniveauet. Særlig problematisk er det, at der 
lægges op til, at borgerne ikke kan få specialiseret formidling og rådgivning i tidsrummet kl. 10-13 på 
hverdage. Det er en klar serviceforringelse og betyder en reduktion i antallet af betjente timer. I øvrigt undrer 
det os, at tidsrummet uden højtspecialiseret betjening er angivet til kl. 10-13, da det i foråret 2018 er oplyst 
for personalet på biblioteket, at det drejer sig om kl. 10-14. Yderligere er det oplyst, at der vil være betjening 
af 1 børnebibliotekar i tidsrummet kl. 9.30-11.30. Det vil betyde, at der ikke vil være betjening i 
børnebiblioteket kl. 11.30-14. 

På nuværende tidspunkt er der adgang til højspecialiseret betjening i 105 timer pr. uge på hovedbiblioteket. I 
det skitserede forslag vil den højtspecialiserede betjening blive næsten halveret til 56 timer pr. uge. Hertil 
kommer, at det for personalet er oplyst, at der kun skal være betjening af 1 børnebibliotekar ad gangen 
modsat 2 og om lørdagen oven i købet 3 medarbejdere, som det er nu. 

Efter vores mening, vil det blive umuligt for borgerne at gennemskue, om deres henvendelse kan 
ekspederes af frontpersonalet (de såkaldt ”lette søgninger”), eller om deres henvendelse kræver betjening af 
bibliotekarer, og som konsekvens heraf hvornår på dagen, borgeren kan blive betjent. 

Dårlige vilkår for børn. 

Mange børneinstitutioner, dagplejere, forældre på barsel samt skoleklasser benytter børnebiblioteket om 
formiddagen, hvor de får råd og vejledning, og bibliotekets mange tilbud formidles fysisk såvel som virtuelt. 
Børnebibliotekarernes erfaring er, at formiddagen ofte er den mest travle tid på dagen, og at børn, forældre, 
lærere og pædagoger i høj grad bruger den specialiserede rådgivning og formidling på et højt fagligt niveau. 
Bibliotekarerne anslår, at ca. 50 % af materialeudlånet i børnebiblioteket sker om formiddagen. 
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Om det er det skitserede forslag projekt nr. 40 eller det, bibliotekets ledelse har oplyst til personalet, der er 
planen, vil der være enten 2,5 timer (kl. 11.30-14) eller 3 timer (kl. 10-13) uden højtspecialiseret betjening for 
børn og deres voksne. 

Bibliotekarerne ønsker desuden at henlede opmærksomheden på, at der er entydig dokumentation for, at 
biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse 
http://www.db.dk/artikel/b%C3%B8rn-der-bruger-biblioteket-f%C3%A5r-l%C3%A6ngere-uddannelse 
Også derfor er det vigtigt at sikre, at børnene og deres forældre kan få en specialiseret betjening og få lyst til 
og mulighed for at bruge biblioteket i det tidsrum, der passer dem og deres institutioner.

Konsekvens for skoleelever, studerende og voksne brugere. 

I voksenbiblioteket kommer der skoleelever og studerende fra bl.a. ungdomsuddannelserne i hele 
bibliotekets åbningstid. De studerende på Frederiksberg Gymnasium er særlig flittige brugere af 
Frederiksberg Hovedbibliotek, idet de ikke har deres eget bibliotek som et af de eneste gymnasier i landet.

Gymnasieeleverne vil således ikke kunne få hjælp til opgaveskrivning m.m. i hovedparten af deres 
undervisningstid.

De ældre borgere benytter ligeledes ofte biblioteket om formiddagen. Det er en differentieret brugergruppe, 
som både består af aktive og kulturforbrugende borgere, der bevidst opsøger den faglige ekspertise og 
forventer et højt serviceniveau ligesom den består af borgere, som er knap så ressourcestærke og derfor 
også har behov for den fulde biblioteksbetjening.

Vi gør samtidig opmærksom på konsekvensen af Biblioteksanalysen 2012, som bl.a. betød at 
materialesamlingerne på filialerne på Danasvej og Godthåbsvej nu er yderst begrænsede, og de voksne 
borgere blev i den forbindelse henvist til det komplette tilbud på hovedbiblioteket. Hvis man skærer den 
højtspecialiserede betjening væk om formiddagen på hovedbiblioteket, vil der således ikke længere være et 
fuldt bibliotekstilbud til borgerne om formiddagen noget sted i Frederiksberg kommune.

Bibliotekarerne anbefaler.

Biblioteket bør være let tilgængeligt for alle, da biblioteket er en helt central kommunal kultur- og 
dannelsesinstitution, hvor alle borgere skal kunne få højt kvalificeret og specialiseret rådgivning og formidling 
inden for et bredt tidsrum, når behovet er der for den enkelte borger. Borgerne bør ikke begrænses af at 
skulle vente og bestille tid, så de måske opgiver at bruge biblioteket. 

Os bekendt har alle andre biblioteker af sammenlignelig størrelse betjening med højtspecialiseret personale 
om formiddagen. Det er uforståeligt for bibliotekarerne, at landets 7. største kommune skal have så dårligt et 
serviceniveau. Det harmonerer på ingen måde med befolkningssammensætningen på Frederiksberg og 
borgernes generelle kulturforbrug, ligesom det heller ikke lever op til borgernes forventning til 
serviceniveauet på kommunens største kulturinstitution.

Det er bibliotekarernes opfattelse, at den foreslåede reducering i betjeningen om formiddagen direkte 
modarbejder Frederiksberg Strategien 2016, hvor ”Frederiksberg skal være en dynamisk vidensby med 
optimale betingelser for uddannelsesinstitutioner fra folkeskole til universitet”, da disse målgrupper netop ofte 
bruger biblioteket om formiddagen.

Bibliotekarerne anbefaler derfor, at der ved etablering af ”åbent bibliotek” bliver to betjeningsniveauer. Ét 
med fuld betjening fra kl. 10-19 og ét med selvbetjening i ydertimerne. Dette er den gængse model for ”åbent 
bibliotek”, hvor dette er indført på biblioteker i andre kommuner. Desuden henstiller vi til, at antallet af 

http://www.db.dk/artikel/b%C3%B8rn-der-bruger-biblioteket-f%C3%A5r-l%C3%A6ngere-uddannelse
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højtspecialiseret personale, der betjener borgerne på biblioteket fastlægges på et niveau, så betjeningen kan 
ske uden lange køer og under rimelige arbejdsforhold for personalet.

På vegne af Bibliotekarforbundets Klub på Frederiksberg 
Ida Allesø Møller, TR Bibliotekarforbundet

PS. Vores bemærkninger til KFU anlægsprojekt 34 og 41 samt effektiviseringsforslag nr. KFU05 
(henholdsvis moderniseringen af hovedbiblioteket samt fusion af hovedbiblioteket og borgerservice) fremgår 
af et separat høringssvar.
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Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Område-MED

SSA Område MED har på ekstraordinært møde den 25. oktober 2018, med udgangspunkt i det udsendte 
materiale, drøftet forslaget om ny administrativ organisering og øn-sker at bemærke følgende:

SSA Område MED bemærker, at det er positivt, at der er et politisk som administrativt fokus på at styrke det 
tværfaglige og helhedsorienterede blik i organiseringen og tilpasningen af kommunens forvaltning. Dette 
understøtter løsningen af kerneopgaven til gavn for borgerne. Den vedtagne tilpasning af organisationen 
som følge af, at direktionen reduceres fra fem til fire direktører, forventes i første omgang at berøre SSA 
relativt lidt, hvilket skønnes hensigtsmæssigt, set i lyset af SSA´s nuværende kompleksitet og størrelse, 
herunder direkte understøttelse af fire politiske udvalg.

SSA Område MED har et opmærksomhedspunkt i forhold til, om den potentielt mere smalle organisation kan 
give sig udslag i mindre tid til at have fokus på den daglige drift og ligeledes mindre tid til at understøtte 
arbejdet på tværs af forvaltningsområder. SSA-området er meget afhængig af dette samarbejde for en god 
opgaveløsning.

Det giver dog god mening at etablere koordinerende stabe i Kommunaldirektørområdet, da dette kan skabe 
bedre sammenhæng mellem initiativer, der skal udrulles i hele Frederiksberg Kommune. Der er en 
forventning om, at en tværgående stab i højere grad kan understøtte den drift og udvikling, der skal foregå 
på centralt niveau og omfatte alle direktørområder. SSA Område MED bakker dermed op om en generel 
styrkelse af en mere helhedsorienteret opgaveløsning til gavn for det tværgående samarbejde i 
organisationen. Dette opleves som en opprioritering af udviklings- og innovationskraften i organisationen, 
hvilket er positivt. SSA Område MED ser frem til, at der kommunikeres tydeligt og klart om den ny 
organisation, herunder hvor medarbejdere og ledere organisatorisk er overgået til, således at det 
eksisterende gode samarbejde på tværs i forvaltningen ikke mistes ved omorganiseringen.

I forhold til fase to har SSA Område MED modsat en bekymring for, om en ændring af stabsopgavernes 
placering på tværs af hele administrationen, kan have en potentiel væsentlig negativ påvirkning i forhold til 
det store fokus, der er i SSA, herunder i SSA Område MED, på effektiv drift og kvalitet overfor borgere, 
virksomheder og betjening af de udførende institutioner i området.

SSA Område MED bakker op om, at der hele tiden er blik for om det giver mening at flytte opgaver i forhold 
til den bedste og mest optimale løsning af kerneopgaven. Det er dog afgørende, at de stabsfunktioner, der 
skal understøtte driftens løsning af kernopgaven i forhold til borgere, virksomheder, samarbejdspartnere 
m.fl., har en tæt tilknytning til driften, og dermed besidder den særlige unikke viden, der skal til for at kunne 
understøtte driften hurtigt, automatisk og med en høj kvalitet i opgaveløsningen. Dette er særligt relevant i 
disse år, hvor de borgere, der har behov for hjælp, får nye, større og mere komplekse behov. Denne 
kompleksitet kræver en høj faglighed – også i understøttende stabsfunktioner. SSA Område MED vil gerne 
understrege, at der i SSA løbende er stort fokus på forbedringer, driftseffektiviseringer og tilpasning af 
ydelserne i samarbejde med de lokale arbejdspladser og med fokus på løsningen af kerneopgaven. Dette 
fokus på effektiv, specialiseret og kvalificeret opgaveløsning kan kun lade sig gøre, hvis forvaltningen har en 
høj grad af lokalt fokus.

Det er således vigtigt, at analysen og tiltagene i fase to ikke har et ’top-down’-perspektiv, men først og 
fremmest tager sit udgangspunkt i et borger-/kerneopgaveperspektiv, således at stabsfunktionerne 
fremadrettet får entydigt fokus på at understøtte et tværgående og effektbaseret fokus på en effektiv 
opgaveløsning decentralt. Dette er forudsætningen for at kunne etablere en relevant styring af økonomi, HR, 
digitalisering, kommunikation osv. på team- og institutionsniveau og samle denne på område- og koncern-
niveau.
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For lokale ledere og medarbejdere er det vigtigt, at viden om arbejdsgange og borgergrupper på de lokale 
arbejdspladser er tilstede hos stabsfunktionerne – det er afgørende for at kunne understøtte driften med den 
høje kvalitet, som er nødvendig for at træffe gode varige beslutninger med udgangspunkt i kerneopgaven 
lokalt.

SSA Område MED ser på denne baggrund frem til også at blive inddraget i formuleringen af kommissoriet 
for fase to.

Venlig hilsen og på vegne af SSA Område MED, Henning Daugaard, Formand SSA Område MED og

Carina Barsøe Olsen Næstformand SSA Område MED
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Børne- og Ungeområdet

Område-MED

Inger Andersen præsenterede Magistratens beslutning og det forslag der er sendt i høring.

Hans Peter Aggebo efterlyste information om fase 2.

Inger Andersen oplyste at fase 2 vil finde sted i foråret 2019. Der er endnu ikke udarbejdet kommissorium for 
dette arbejde. Der skal ses på mulige synergier på tværs af direktørområdernes centrale stabe. Oplyste at 
Børne- og Ungeområdet har en meget lille central stab.

Inger Andersen og Durita Dali konkluderede, at Område-MED ikke havde bemærkninger til gennemførelsen 
af Fase 1. ”
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By- og Miljøområdet

Område-MED

By- og Miljøområdets MED (BMO MED) har den 31. oktober 2018 drøftet oplægget til den nye administrative 
organisering, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

Opbakning til oplægget

BMO MED finder overordnet, at oplægget til den nye administrative organisering på rådhuset ser fornuftigt 
ud og kan støtte forslaget til den kommende organisering for så vidt de dele, der berører By- og 
Miljøområdet. BMO MED finder sammenlægningen med Kultur og Fritid naturlig og formålstjenlig, da der er 
mange opgaver, vi allerede samarbejder om og dermed gode potentialer for en endnu bedre opgaveløsning.

Involvering i sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice

BMO MED finder det nødvendigt, at afdelingerne i BMO bliver involveret i processen for den eventuelle 
sammenlægning af Biblioteket og Borgerservice. En række væsentlige borgerkontakter med betydning for 
By- og Miljøområdets opgaveløsning er i dag placeret i Borgerservice (f.eks. begravelser og affald/genbrug), 
og der er behov for at sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige snitflader eller en uhensigtsmæssig 
distance mellem rådhusfunktionerne og borgerservicefunktionerne. Når der ligger et samlet forslag til den 
fremtidige organisering til høring i MED-systemet, ønsker BMO MED dette til kommentering.

BMO MED ønsker at inddrages i Fase 2

I Fase 2 af den administrative organisering på rådhuset, hvor fordeling af stabsopgaver mellem det centrale 
(KDO) og områderne skal gennemgås, finder BMO MED det væsentligt, at dette sker med blik for helheden 
og optimal ressourceanvendelse, herunder blik for den smidigst mulige opgaveløsning og behovet for 
specialviden i områderne. BMO MED ser frem til at blive involveret heri.


