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Godkendelse af ansættelse af afdelingschef i Sundheds- og Kulturforvaltningen
2015-015297
Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at Erik Brinkmann Kristensen ansættes som afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikter i Sundheds- og
Kulturforvaltningen,
at ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår med aflønning efter Aftale om aflønning af chefer på
grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 8.500 kr. + to årlige individuelle kvalifikationstillæg á 55.900 kr., i alt
svarende til en årsløn, aktuelt på 795.085,09 kr. + pension 19,55%, og
at stillingen tiltrædes den 15. april 2016.

Sagsbeskrivelse
Magistraten godkendte i december 2015 oplæg om ændringen af organiseringen af Sundheds - og Kulturforvaltningen, hvilket betyder at der reduceres fra fire til tre niveau II-chefer.
Siden har oplægget været drøftet i medarbejderorganisationen i forvaltningen, og der har været proces om
udarbejdelse af job- og kompetenceprofil for nyoprettet niveau II chefstilling for Sundhed, Fritid og
Landdistrikter.
Hedegaard Management har stået for rekrutteringen. Der var 29 ansøgere til stillingen.
Et enigt ansættelsesudvalg, der har bestået af rådmand Mads Duedahl, direktør Bente Graversen, leder
Jørgen Fibiger Smed, leder Vibeke Kræmmergaard, fællestillidsrepræsentant Tommi Nielsen,
tillidsrepræsentant Anne Mette Tordrup Andersen, tillidsrepræsentant Steen Hørdum og
medarbejderrepræsentant Pia Juul Eriksen anbefaler, at Erik Brinkmann Kristensen ansættes i stillingen.
Erik Brinkmann Kristensen har været ansat som leder af fritidsområdet siden 2002. Erik er kendt som en vellidt,
ambitiøs og målrettet leder, der har stor interesse for at skabe resultater gennem samarbejde med det frivillige
Aalborg, og som allerede har præsteret store resultater til glæde for kommunens borgere.
Det indstilles, at afdelingschefen for Sundhed, Fritid og Landdistrikter, jf. ovenstående ansættes på overenskomstmæssige vilkår efter Aftale om aflønning af chefer, og at lønsammensætningen bliver således:
Grundløn trin 52 + 8.500 kr. i årligt grundlønstillæg
Kvalifikationstillæg 55.900 kr. (særlige kompetencer)
Kvalifikationstillæg 55.900 kr. (relevant erfaring)
Alle tillæg er i 31. marts 2000-niveau.
Den samlede årsløn er herefter 795.085,09 kr. Hertil kommer pensionsordning på 19,55 pct. af lønnen.
Der tages forbehold for godkendelse af lønforslaget fra den faglige organisation.
Indstillingen behandles på lukket mødet, da der tale om en personalesag, hvor berørte parter pt. ikke er
orienteret om sagen.
Beslutning:
Godkendt.
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Tina French Nielsen var fraværende.
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