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AALBORG BYRÅD
Magistraten

Tid

Mødet den 23.06.2014, kl. 08:00

Sted

Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Fraværende

Mads Duedahl Johansen (V)

Til stede

Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen.

Lukket
Punkt 20.

Salg af Bredgade 4, 9362 Gandrup.
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Magistraten
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Punkt 21.

Ansættelse af chef for Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
2011-16989.
Rådmanden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at Jesper Dahlgaard ansættes som chef for Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen,
at ansættelsen sker på overenskomstvilkår efter Aftale om aflønning af chefer, § 2, stk. 2, nr. 4,
at aflønning sker på et niveau svarende til en samlet årsløn på 775.005,72 kr.,
at lønnen genforhandles efter et års ansættelse med henblik på at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at udmønte yderligere kvalifikationsløn på 20-25.000 kr. årligt i nutidsværdi, og
at stillingen tiltrædes den 1. august 2014.
Sagsbeskrivelse
Stillingen som jobcenterchef i Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har været opslået, og et enig ansættelsesudvalg indstiller Jesper Dahlgaard til ansættelse i stillingen med
tiltrædelse den 1. august 2014.
Ansættelsesudvalget har bestået af:
Mai-Britt Iversen, rådmand
Arne Lund Kristensen, direktør
Hanne Husted Manata, socialchef
Tinna Kjær Poulsen, leder af Jobhuset
Ann-Sofie Wagner Thomsen, chefsekretær
Hanne Pedersen, medlem af AMU-jobcenter for HK
Tania Larsen Kvist, medlem af AMU-jobcenter for DS.
Jesper Dahlgaard er 40 år og uddannet cand. oceon. og HD i organisation og ledelse. Jesper Dahlgaard kommer senest fra en stilling som arbejdsmarkedschef i Rebild Kommune, som han har haft
siden 2011. Forinden dette job har Jesper Dahlgaard været afdelingsleder på beskæftigelses-, ældreog socialområdet i Rebild Kommune (og tidligere i Støvring Kommune før kommunesammenlægningen inden for Voksen- og Ældreforvaltningen).
Jesper Dahlgaard har således stor erfaring med reformarbejde, og herunder gennemførelse af processer med inddragelse af ansatte og samarbejdspartnere i organisatoriske omstillinger og ændringer. Hertil kommer en god ledelsesmæssig ballast fra såvel beskæftigelsesområdet som nogle af de
områder, som beskæftigelsesindsatsen er sammenhængende med.
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Ansættelsesudvalget har især lagt vægt på de resultater, som Jesper Dahlgaard har stået for i sine
hidtidige job, samt den udvikling og det samarbejde han har præsteret ift. det virksomhedsvendte
samarbejde - et felt som Aalborg Kommune med den nyligt besluttede virksomhedsstrategi vil styrke.
Ledelsesmæssigt står Jesper Dahlgaard for en tilgang, som er i tråd med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens fokus på både gode resultater for borgere og virksomheder samt trivsel for organisationens ansatte.
Ansættelse sker på overenskomstvilkår. Lønnen udgør 775.005,72 kr. årligt i nutidsværdi og sammensættes således:
 Grundløn – løntrin 52, jf. Aftale om aflønning af chefer, § 13, nr. 4
 Grundlønstillæg – 8.500 kr., jf. Aftale om aflønning af chefer, § 13, nr. 4
 Funktionstillæg – 1 trin (stillingstillæg)
 Funktionstillæg – 43.700 kr. (stillingstillæg)
 Kvalifikationstillæg – 20.600 kr. (særlige kompetencer/erfaring).
Alle tillæg er angivet i 31. marts 2000-niveau.
Der indbetales pensionsbidrag på 18,75% af samtlige løndele til Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse.
Forvaltningen har over for Jesper Dahlgaard tilkendegivet, at lønnen kan genforhandles efter et års
ansættelse med henblik på at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at udmønte yderligere kvalifikationsløn på 20-25.000,00 kr. årligt i nutidsværdi.
Lønforslag er fremsendt til DJØF med forbehold for Magistratens godkendelse.
Indstillingen behandles på lukket møde, da der tale om en personalesag, hvor de berørte parter ikke
er orienteret om sagen.
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl var fraværende.

Mødet hævet kl. 10.00.
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