Byrådet

Punkt 8.

Godkendelse af ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension
2017-011485
Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen indstiller at byrådet godkender, at direktør for By- og
Landskabsforvaltningen Christian Bjerg bevilges afsked med udgangen af juli måned 2019 for at overgå til
tjenestemandspension pr. 1. august 2019.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen, Lasse Frimand Jensen, Mads Duedahl, Tina French Nielsen og Vibeke Gamst var
fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Christian Bjerg meddeler i brev af 30. april 2019 stilet til Magistraten, at han ønsker at fratræde sin stilling
som direktør i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune ved udgangen af juli måned 2019, for
efterfølgende at overgå til tjenestemandspension med virkning fra fratrædelsestidspunktet.
Direktør Christian Bjerg skriver følgende:
Til Magistraten
Hermed opsiger jeg min stilling som direktør for By – og Landskabsforvaltningen pr. 1. august 2019.
Efter 24 år som direktør er tiden nu kommet til at afslutte et særdeles spændende afsnit af mit arbejdsliv. Jeg
bliver 65 år den 30. juli og det har igennem flere år været min plan at stoppe, som 65-årig. Så nu er tiden
kommet!
I den anledning vil jeg gerne takke Aalborg Kommune for 27 spændende år, og ikke mindst for de 24 år, jeg
har været direktør for en forvaltning, som i den grad har været med til at forandre og udvikle kommunen på
det fysiske område.
Jeg vil gerne takke for den tillid som skiftende byråd har udvist overfor min ledelse af forvaltningen.
Det har været et privilegium, igennem så mange år, at kunne arbejde med opgaver, som har været med til at
flytte Aalborg Kommune ind i en ny æra, og jeg håber, at det også i fremtiden vil lykkes at finde fælles
løsninger for den fortsatte udvikling af Aalborg kommune.
Venlig hilsen
Christian Bjerg
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