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Sagsresumé
Orientering om ændring på organisationsstrukturen i Forvaltning for Børn og Skole med gældende
fra 01. december 2019.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Skole indstiller overfor Udvalg for Børn og Skole:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Forvaltningen for Børn og Skole ændrer på organisationsstrukturen pr. 01. december 2019.
Forvaltningens nuværende struktur har 4 underafdelinger, som er:
- Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)
- Sundhed og Fritidsafdeling
- Skole og Dagtilbudsafdelingen
- Administration og Økonomiafdelingen
Ledelsen i Forvaltningen har ønsket at dele Skole og Dagtilbudsafdelingen i to afdelinger, fordi
formålet med sammenlægningen af disse to afdelinger i 2015 ikke er blevet implementeret
fyldestgørende, og er svære at implementere, da begge ressortområder kræver mange ressourcer,
som én leder alene ikke kan løfte.
Dog er det vigtigt at pointere, at sammenlægningen har haft en god effekt, hvor der er opstartet et
tværfagligt samarbejde, ligesom arbejdet med 0-18 årige er blevet forankret i forvaltningen. Denne
positive effekt vil forvaltningen fortsat arbejde videre med, til trods for afdelingerne bliver delt i to
afdelinger.
Fra 01. december 2019 kommer organisationsstrukturen til at se ud som følger:
- Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)
- Sundhed og Fritidsafdeling
- Skoleafdelingen
- Dagtilbudsafdelingen
- Stab

Løsningsforslag – faglig vurdering
Efter organisationsstrukturændring i 2017, blev Stabens betegnelse ændret til Administration og
Økonomiafdeling, dette ønskes ændret til Stab, da den passer bedre til de opgaver som de ansatte
udfører.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er søgt og fået bevilget ekstra bevillinger til ansættelse af en ekstra fagchef.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
De kommende fagchefer er indstillet til ansættelse pr. 01. december 2019.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Bilag
1. Nuværende organisationsstruktur
2. Ny organisationsstruktur

