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1. Intern Service – organisering, hovedopgaver mv. 

 

1.1 Organisationsdiagram 

Centret er organiseret som vist herunder: 
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1.2 Teams og hovedopgaver 

 

Teams Hovedopgaver 

Økonomi  Økonomi – budget, budgetopfølgning og regnskab, rådgivning, konsu-
lentopgaver, finansiering, likviditetsstyring, analyser mv. 

 Administration af ældreboliger og øvrige ejendomme 

 Forsikringer 

 Støttet byggeri (tilsyn) og byfornyelse 

 Ejendomsskat 

 Drift af OPUS Økonomi 

 

Indkøb  Sikre, at kommunen som helhed kan foretage sine indkøb på de økono-
misk mest fordelagtige betingelser 

 Udvikle og ajourføre indkøbspolitik- og strategi samt udbudsplan 

 Gennemføre udbud og tilbudsindhentning 

 Implementere og informere om nye indkøbsaftaler 

 Indkøbsvejledning af indkøbere i organisationen samt medvirke til, at 
effektivisere arbejdsgangene omkring indkøbsprocessen. 

 Indføre og udbrede e-handel 

 Koordinere kommunens indkøbsaktiviteter 

 Contract Mangement samt controling 

 

Løn  Udbetaling af løn 

 Konsulentopgaver for afdelinger og institutioner 

 Lønforhandlinger 

 Overenskomster og aftaler 

 Sygefravær og refusioner 

 Personaleadministration 

 Drift af OPUS Personale, herunder OPUS brugerstyring 

 

Sekretariatet  Sekretariatsbetjening af byråd, politiske udvalg og direktion. Herudover 
varetages diverse administrative opgaver. 

 Overordnet ansvar for kommunens hjemmesider og Intranet – herunder 
teknisk support, design og grafisk arbejde mv. (Staben har den egentlige 
kommunikationsopgave)   

 Juridisk bistand til hele kommunen - understøtter byrådet, direktionen, 
centre, afdelinger mv. i at sikre, at der forvaltes i henhold til gældende 
lovgivning. Endvidere varetages en række andre konkrete opgaver - så-
som køb og salg af fast ejendom, udfærdigelse af kontrakter mv. 

 Kultur- og fritid: 

o Folkeoplysningsområdet (idrætsforeninger, hobbyforeninger, aften-
skoler, ungdomsklubber) – tilskud, lokaleadministration, konsulentop-
gaver, udviklingsprojekter mv. 

o Kulturområdet – tilskud, konsulentopgaver, sognegårde, udviklingspro-
jekter mv. 
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Teams Hovedopgaver 

IT  IT-afdelingen, drift og udbygning af kommunens samlede IT-system 
porteføjle samt implementering af nye systemer. Endvidere medvirkes i 

implementering af digitaliseringsprojekter 

 Administrativt IT – drift og udbygning 

 Skole IT – drift og udbygning 

 Andre fælles IT-systemer 

 

 
 
 
 

1.3 Grundlaget for opgaveløsningen 

Grundlaget for centrets opgaveløsning er Struer Kommunes - til enhver tid gældende rammer, 
værdier, politikker mv. 
 

Intern Service håndterer en række serviceydelser, som understøtter opgaveløsningen hos direktio-
nen og de øvrige centre. Endvidere serviceres det politiske niveau. 
 
Centret varetager både myndigheds- og serviceopgaver.  
 
 

1.4 Ansvars- og opgavefordeling mellem centerchef og teamledere 

 

 Centerchef Teamleder 
Økonomi 

Teamleder 
Indkøb 

Teamleder 
Løn 

Teamleder 
IT 

Teamleder 
Sekreta-

riatet 

Centrets samlede øko-
nomi 

x      

Økonomi og Løn’s øko-
nomi 

x      

Daglig økonomi   x  x x 

Personale, ansættelse, 
lønaftaler mv. 

x      

Personale, MUS  x x x x x 

Personale, daglig ledelse  x x x x x 

Personale, nødvendig 
uddannelse 

 x x x x x 

Personale, særlig ud-
dannelse 

x      

 
 

 

1.5 Møder 

1.5.1 Teamledermøder 

Som udgangspunkt holdes der møde én gang i kvartalet. Derudover efter behov. Centerchefen ind-
kalder til kvartalsmøderne – og hver enkelt medlem af gruppen kan anmode om at der afholdes et 
ekstra møde. 
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1.5.2 Møder i de enkelte teams 

De enkelte områder beslutter selv hvordan deres mødestruktur skal være. Møderne skal være mål-
rettet relevante medarbejdere – så ressourceforbruget bliver så lavt som muligt. 

 
 
 

1.5.3 MED-møder 

Intern Service har et center-MED, der som udgangspunkt holder fire møder om året. Desuden kan 
afholdes ekstraordinære møder.  
 
Center-MED har følgende medlemmer: 

 Tre ledelsesrepræsentanter 
 Tre medarbejderrepræsentanter 
 Én arbejdsmiljørepræsentant 

 



 

 

 
Personale 

 
6 

 

 

2. Personale  

2.1 Personalepolitik 

Kommunen har en række personalepolitiske værktøjer der omfatter alle ansatte ved 
kommunen.  
 

2.2 Lønpolitik 

Overordnet er personalet omfattet af kommunens lønpolitik, procedureaftale samt 
principper for lønstyring.  
 
Der er indgået en forhåndsaftale med HK.  
 
Den enkelte medarbejders aflønning drøftes mindst én gang om året i forbindelse med 
udviklingssamtalen.  
 

Grundlæggende skal lønniveauet for den enkelte medarbejder afspejle arbejdsopga-
vernes art og kompleksitet. Medarbejdernes faste løn skal have en størrelse så fleksi-
biliteten sikres. En ny opgave betyder ikke automatisk mere i løn. 
 
Der kan gives resultatløn til enkeltpersoner eller en gruppe af medarbejdere. Det vil 
oftest ske i form af engangstillæg. 
 

2.3 Uddannelsesplan 

Intern Service arbejder med rullende uddannelsesplanlægning. Mindst en gang om 
året, i forbindelse med udviklingssamtalen, drøftes og aftales medarbejderens videre 
uddannelsesforløb. 
 

2.4 Arbejdsmetoder 

I centret varetages en lang række driftsopgaver samt forskellige ad hoc-, analyse- og 

udviklingsopgaver. 
 
Samtlige driftsopgaver er delegeret til centrets medarbejdere og ansvars- og arbejds-
fordelingen fremgår af de enkelte teams arbejdsplaner.  
Ad hoc-, analyse- og udviklingsopgaver placeres løbende efter opgavens art. 
 
Den enkelte medarbejder har så vidt muligt ansvaret for hele opgaver.  
 

2.5 Mødetid 

Intern Service følger Rådhusets fælles møde- og åbningstider: 
 

Mandag-onsdag Torsdag Fredag 

08.00-15.30 08.00-17.00 08.00-13.30 

* inklusiv ½ times daglig frokostpause 
 

 

2.6 Fleksregler 

Medarbejdere i centret følger de i kommunen gældende fleksregler. For at sikre fleksi-
bilitet – som går begge veje – kan reglerne afviges efter aftale med nærmeste leder. 
 
 

2.7 Tidsregistrering 

Økonomi og Løn laver daglig tidsregistrering. Andre områder kan efter behov iværk-
sætte tidsregistrering. 
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2.8 Hjemmearbejde  

Som udgangspunkt er det hensigtsmæssigt, at centrets medarbejdere er fysisk til ste-
de på kontoret indenfor normal arbejdstid. Ønske om hjemmearbejde kan i særlige 

tilfælde aftales med nærmeste leder. Det skal tilpasses afdelingens/teamets øvrige 
bemanding. 
 

2.9 Sygdom 

Ved sygdom ringer medarbejderen selv til nærmeste leder og melder sig syg. Hvis 
teamlederen er fraværende – gives beskeden til en kollega. Den der modtager beske-
der sørger for at give besked til de der indberetter sygefravær i Opus Personale (IT og 
Sekretariatet – Britt Ravn – øvrige meldes til Maria Knak Yde). Samtidig gives besked 
til teamlederen. 
Ring så vidt muligt omkring kl. 08.00. Det er vigtigt at ringe og ikke blot sende en mail 
eller sms, da modtageren ikke nødvendigvis læser den ved dagens begyndelse og/eller 
måske selv er fraværende.  
Sygdom registreres som fravær ved den første hele fraværsdag. 
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3. Opgaver og indsatsområder i 2016 

 

Udover afdelingens løbende driftsopgaver er der for år 2016 planlagt følgende indsats-
områder.  
 

3.1 Økonomi 

Generelt: 

 Udvikling af OPUS Økonomi. 

Hanne Sckerl: 

 Vurdere KMD’s system vedrørende særlig dyre enkeltsager. 

 Undersøge om vi kan bruge AS2007 til mere – som Lene Hornstrup ønsker – 
og give hende en tilbagemelding. 

Henrik Mogensen: 

 I gang med budgetkoordinatoropgaven. 

 

3.2 Indkøb 

Generelt: 

 Implementering af e-handelssystem. 
 

3.3 Løn 

Ledelsesopgaver: 

 Arbejde med ansættelsesprocedurer – bl.a. med et element, som sikrer luk-
ning af IT-adgang når en medarbejder forlader kommunen. 

 MUS samtaler gennemføres første gang i 2016. 
 

 

3.4 Sekretariatet 

Ledelsesopgaver: 

 Igangsætte projekt ”Bedre dagsordner” med udgangspunkt i ”Den gode politi-
ske sag”. 

 Igangsætte projekt vedrørende optimering af Sbsys anvendelsen i kommunen. 
 
Generelt: 

 Med udgangspunkt i ”Den gode politiske sag” - deltage i projekt om forbedring 
af dagsordner.  

 Deltage i et projekt vedrørende optimering af Sbsys anvendelsen i kommunen.  

 

Birgitte Berg: 

 Arkivopgaven fastlægges i samarbejde med IT-afdelingen – specielt i forhold til 
aflevering til statens arkiver. 

 Oprydning i kælderarkiv. 
 
Kaspar Olesen: 

 Projekt for ny KOMIN platform. 
 
Søren Sørensen: 

 Opdatering af kommunens hjemmeside for Kultur og Fritid. 
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 Digitalisering af skemaer til foreningers indberetning. 

 Arbejde med nedbringelse af sagsbehandlingstiden. 
 

3.5 IT 

Ledelsesopgaver: 

 MUS samtaler gennemføres første gang i 2016. 

 Med baggrund i trivselsundersøgelsen laves handleplaner og opfølgning for føl-
gende emner: 

o Medarbejdernes kompetenceudvikling. 

o Revurdering af opgavefordeling. 
 

 Se under Birgitte Berg – og arkivopgaven. 
 

 

 

Intern Service, den 14. marts 2017 


