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Beretning v/Fællestillidsrepræsentant Lone Bengtson 

Herlev  

Lederevalueringsproces 

Der er foretaget lederevaluering i kommunen. Dette projekt har givet anledning til refleksion af 

processen i forhold til sådanne tiltag. På børne- og kulturområdet blev tiltaget begyndt uden varsel, 

og det har givet anledning til nogen frustration. 

Det overordnede billede blandt lederne er, at ledelsesevalueringen har været en god og konstruktiv 

proces, men at der er nogle praktiske ting, man har lært til næste gang. 

 

Ny ledelse- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet 

Der har været en proces i gang med analyse af strukturændringer på 0-6 års området med henblik på 

at kvalitetssikre kerneydelsen. 

I dette arbejde er også indarbejdet den nye struktur på skoleområdet, med samarbejdet i distrikterne 

efter sammenlægningerne af skolerne og brobygning med disse.  

  Den nye struktur er blevet godkendt på kommunalbestyrelsesmødet juni 2012.  Den 

nye struktur går overordnet ud på, at der bliver 3 distriktsledere med hver 6 

institutioner under sig. Disse institutioner har en daglig pædagogisk leder. De 

selvejende institutioner kører selvstændigt. Derudover er der tilknyttet en 

pædagogisk udviklingskonsulent. 

Arbejdet forventes at starte i september 2012. 

Derudover har man valgt at sammenlægge Børneinstitutionen Mælkevejen og Børnehaven 

Køllegården i to huse med en leder. Køllegården flytter til nyrenoverede lokaler på Højderyggen i 

efteråret 2012. 

Revidering af MED aftalen 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på revidering af MED aftalen. Gentofte kommune er 

blevet besøgt for at høre om deres gode erfaringer med arbejdet. 

Regnskab 2012/Budget 2013 

Udligningsreformen bidrager med 21 mio. kr. Uden udligningsreformen havde 

vi været i en helt anden situation i 2013, så ville der højst sandsynligt have 

været en besparelse på vores område. 

Der er en ændring i beskæftigelsestilskuddet, som efter en foreløbig beregning betyder, at Herlev 
skal bidrage med ca. 2 mio. kr. Der er med udligningsreformen oprettet en social særtilskudspulje, 
som Herlev skal bidrage til med ca. 2 mio. kr.  
Vi er i forvejen underfinansieret med ca. 8 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. 
Der forventes faldende indtægter på erhvervsskat med ca. 6 mio. kr. 

Det er ydermere nødvendigt at foretage en række tilpasninger på serviceområderne, dette forslag 

arbejdes der fortiden på. 
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Ny borgmester  

Den 36-årige Thomas Gyldal Petersen (A), er pr. 1. december 2011 tiltrådt som kommunens nye 

borgmester.  


