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1. Indledning 
 
Kalundborg Kommune og Mercuri Urval har indgået aftale om samarbejde om rekruttering og 
udvælgelse af direktør til Kalundborg Kommune.  
 
Nærværende notat, som er udarbejdet af Mercuri Urval i samarbejde med kommunen, vil blive 
anvendt til: 
 

 at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelses-
udvalget og Mercuri Urval i relation til organisationen, stillingen og profilen på den nye 
direktør 
 

 at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt 
interesserede 

 

 at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede 
krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som 
grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. 

 
Notatet bygger også på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med 
relevante nøglepersoner og i foreliggende skriftlige materiale. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne 
til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne John Reynolds, telefon 5076 1222 og Nina Allin, 
telefon 2838 0511 eller kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen på telefon 2266 1236 med 
henblik på uddybende spørgsmål. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205,  
e-mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com.  

 
 

2. Kalundborg Kommune 
Kalundborg Kommune ligger unikt placeret i den vestsjællandske natur, på aksen mellem lan-
dets to største byer - ud til vandet, midt i landet. Det er en geografisk stor kommune med et 
areal på 604 km2 og 160 km kystlinje. Kommunen har knap 49.000 borgere og ca. 3.500 
fuldtidsansatte. 

Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, 
Kalundborg egnen til et sted med et stort udviklingspotentiale. Kalundborg Kommunes vision er 
således også at være en veldrevet kommune, hvor det er attraktivt at bo og leve, etablere og 
drive virksomhed og arbejde. Læs mere om Kalundborg Kommunes vision her: 
https://www.kalundborg.dk/Politik/Planer_og_politikker/Vision.aspx.  
 
Rammevilkårene er gode, idet Kalundborg Kommune har den største industrikoncentration på 
Sjælland uden for hovedstadsområdet. Der er derfor et naturligt stort fokus på erhvervslivet, 
der tæller både meget store og en række mindre virksomheder. Kalundborg Kommune er en 
kommune i vækst, både i beskæftigelsen i den private sektor og i antallet af iværksættere. 
Samtidig har kommunen et stabilt indbyggergrundlag. 
 
Fremover er fokus fortsat at understøtte virksomhedernes vækst og skabe gode muligheder 
for beskæftigelse, uddannelse og for at bo, både for nye og nuværende borgere. Kommunen 
er ambitiøs, vil gøre en synlig forskel og via samarbejde skabe konkrete resultater til glæde for 

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
https://www.kalundborg.dk/Politik/Planer_og_politikker/Vision.aspx
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alle parter. Resultater, der bliver til i et konstruktivt samspil med de frivillige, foreninger og 
virksomheder, fx:  
 

 Når frivillige og udviklingshæmmede driver café sammen på Røsnæs Fyr: 
https://www.youtube.com/watch?v=fev8lVJT0eU 

 

 Og når Jobcentret samarbejder med virksomheder, arbejdsløshedskasser og andre 
aktører om rekrutteringsalliancen: http://kalundborgrekrutteringsalliance.dk/ 

 
I Kalundborg skaber vi resultaterne sammen.  
 
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er meget bredt sammensat og er meget 
samarbejdsorienteret. Kommunens borgmester er Martin Damm (V). Kommunalbestyrelsen 
har stort fokus på god økonomi, sikker drift og kvalitet i de borgerrettede velfærdsydelser. Der 
er samtidig stor åbenhed overfor fornyelse og udvikling med et varmt hjerte og benene på 
jorden. 
 
På dette grundlag er der også et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunalbestyrelsen 
og administrationen. 
 
Læs mere om Kalundborg Kommune: https://www.kalundborg.dk/ 
 
 

2.1 Den administrative organisering   
Den administrative organisering i Kalundborg Kommune er karakteriseret ved en flad og meget 
decentral organisering med stort ledelsesrum til den enkelte chef og leder. Den administrative 
organisation ledes af en direktion på 4 medlemmer (kommunaldirektøren og 3 direktører), der 
har et fælles ansvar for ledelsen af organisationen og for rådgivning af Kommunalbestyrelsen 
og udvalg. 
 
Organisationen har 53 niveau 2 chefer, der med reference til direktionen varetager stabsfunktioner 
og borgerrettede funktioner. Niveau 2 cheferne og direktionen udgør tilsammen kommunens 
chefgruppe.  
 
Samtidig med, at den nye direktør tiltræder den 1. juni 2017, justeres organiseringen og ansvars-
fordelingen i direktionen, som det fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fev8lVJT0eU
http://kalundborgrekrutteringsalliance.dk/
https://www.kalundborg.dk/
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Den administrative ledelsesstruktur stiller store krav til det at være direktør, idet man skal kunne 
lede på afstand uden at miste blikket for det nære. I det daglige arbejde ligger en række principper 
og ledelsesværdier til grund for god ledelse i Kalundborg Kommune, som alle ledere bevidst og 
aktivt skal arbejde for at leve op til: 

 Vi agerer i en politisk ledet organisation 

 Vi tænker kvalitet i opgaveløsningen og skaber sikker og effektiv drift 

 Vi tænker i helheder og skaber resultater på tværs 

 Vi udøver tydelig og værdibaseret ledelse 

 Vi tænker strategisk og fremadrettet 

 Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser 

 Vi arbejder i en decentralt ledet organisation. 
 
Begrebet ”tydelig ledelse” indebærer synlige og tydelige mål og rammer for arbejdet, så disse er 
gennemskuelige og kendte af alle. En afgørende faktor for at skabe en velfungerende organisation 
er, at ledere og medarbejderne indgår i relationer, der fremmer udviklingen af den enkeltes og 
gruppens potentiale. Det er grundlaget for organisationens udvikling, og samarbejdet mellem 
ledere og medarbejdere bliver et væsentligt omdrejningspunkt for ledelsesgerningen og for 
lederens muligheder for at lede. 
 
På tværs af organisationen skal ledelsesværdierne gennemsyre måden, der samarbejdes på. 
Initiativer og beslutninger skal række ud mod noget nyt, og innovation kan tænkes ind i alle led i 
organisationen på grundlag af det, der er. Samarbejde er grundpillen i forvaltningen og skaber 
sammenhold og fællesskab på tværs af organisationen. Læs mere om ledelsesgrundlaget her: 
https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Job_i_kommunen/Kommunen_som_arbejdsplads.aspx.  

 

 

https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Job_i_kommunen/Kommunen_som_arbejdsplads.aspx
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2.2 Det nye direktørområde   
Stillingen som direktør slås op, fordi den nuværende direktørs åremålsansættelse udløber. Den 
aktuelle administrative organisering og fordeling af ansvarsområder er relativt ny, og hensynet til 
ledelsesmæssig stabilitet og kontinuitet betyder, at der ikke p.t. ønskes større ændringer. Politisk 
og administrativt er der tilfredshed med den nuværende organisering, og der er på en række 
områder sat ledelsesmæssige indsatser og initiativer i gang, som understøtter det politiske og 
administrative udviklingsbehov.  
 
Der sker derfor kun mindre justeringer i den administrative organisering i forbindelse med 
genbesættelse af nærværende direktørstilling. Pr. 1. juni 2017 kommer direktørområdet, som 
dette opslag omhandler, til at indeholde følgende ansvarsområder: 

 Specialtilbud 

 Misbrugscenteret 

 Voksen/specialenheden 

 Jobcentret og arbejdsmarkedsområdet 

 Løn og Økonomi (tværgående stab) 

 HR og Personale (tværgående stab) 

 Digitalisering og IKT (tværgående stab) 
 
Jobcentret og arbejdsmarkedsområdet flyttes således fra kommunaldirektørens område til den 
nye direktør, mens Borgerservice flyttes til en anden direktør, som også varetager det tekniske 
område og kultur-, fritids- og biblioteksområdet. 
 
Om 1-1½ år vil den justerede organisering blive evalueret, bl.a. for at sikre balance mellem de 
forskellige direktørområder.  
 
 

3. Stillingen 
 

3.1 Vilkår 
Stillingsbetegnelsen er direktør. Direktøren ansættes af kommunalbestyrelsen i Kalundborg 
Kommune og refererer til kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen. 
 
Lønnen udgør ca. 850.000 årligt, hertil kommer eventuel kvalifikationsløn, pensionsindbetaling på 
19,55 % samt tillæg for åremåls- eller kontraktansættelse. Kontraktansættelse foretrækkes, men 
ansættelse vil kunne ske på åremål efter individuel forhandling.   
  
Arbejdssted er Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. 
 

3.2 Opgaver og ansvarsområde for direktøren 
Kalundborg Kommune søger en markant og tydelig direktør til direktionen – en direktør, der 
kan medvirke til at indfri visionen om en kommune i fortsat vækst, der har orden i økonomien, 
fokus på kvalitet i velfærdsydelserne og har fokus at skabe og fastholde attraktive 
arbejdspladser. 
 
Som direktør bliver du en central figur i forhold til at sætte tydelig retning og understøtte, at 
organisationen udvikler sin måde at løse sine opgaver på. Du har lyst og evne til udvikle 
tillidsskabende samarbejder med mange forskellige mennesker, og du har et godt blik for 
ledelses-, personale- og organisationsudvikling, så de organisatoriske og menneskelige 
ressourcer bidrager til at indfri strategien og sikre holdbare resultater. 
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Din ledelsesstil bidrager til at fremme tillidsdagsordenen mellem politikere og administrationen, 
og du formår at inspirere, kommunikere og motivere, så det gør en positiv forskel for chefer, 
medarbejdere og interessenter. 
 
Som direktør bliver du sekretær for Socialudvalget, og du leder et område med 7 chefer, 
herunder: 
 

 Det specialiserede voksensocialområde (Specialtilbud, Misbrugscenter og Voksen/special-
enhed) med et budget på 425 mio. og 587 medarbejdere. 

 Jobcenter og arbejdsmarkedsområdet med et budget på 550 mio. og 159 medarbejdere. 

 Tværgående stabsfunktioner (Løn & Økonomi, HR & Personale og Digitalisering & IKT) 
med et budget på 125 mio. og 77 medarbejdere. 

 
Der skal være orden i økonomien, og du har som direktør ansvaret for, at administrationens 
og kommunens budget holder.  
 
Det specialiserede voksensocialområde 
Det specialiserede voksensocialområde har gennem de sidste par år været gennem en 
proces, hvor området er blevet analyseret, der er kommet større gennemsigtighed i forhold til 
økonomien, og samarbejdet på tværs er styrket. Denne udvikling skal drives videre, og der er 
fortsat behov for stærkt fokus og understøttelse til området, der i stigende grad arbejder med 
fokus på borgerne og deres ressourcer ud fra en recovery tilgang.  
 
Fremadrettet skal der fortsat udvikles på kvaliteten i sagsbehandlingen, på kompetenceudvik-
ling for medarbejderne og på snitfladerne til andre områder, herunder sikring af gode 
overgange fra barn til voksen. Derudover pågår der et arbejde i relation til hvilke tilbud og 
bosteder, som Kalundborg Kommune selv skal have og hvilke tilbud, der skal købes i andre 
kommuner for at imødekomme det stigende behov. 
 
Jobcentret og arbejdsmarkedsområdet 
Politisk har Jobcentret og arbejdsmarkedsområdet en stor bevågenhed, og området ligger 
under Økonomiudvalget. Som mange andre kommuner oplever Kalundborg Kommune 
udfordringer inden for arbejdsmarkedsområdet. Kommunen har dog et stort potentiale, idet 
væksten giver gode muligheder for at flytte borgere fra offentlig til egen forsørgelse. 
Potentialet ligger ikke mindst i, at kommunen har et velfungerende Jobcenter, som på mange 
måder et omdrejningspunkt for samarbejdet på direktørområdet, idet alt hænger sammen med 
uddannelse og job.  
 
Stabsfunktionerne 
Stabsfunktionerne samarbejder tæt med resten af organisationen i forhold til strategiudvikling, 
politisk betjening, økonomi, IT, personale mv. Den nye direktør skal stå i spidsen for et 
tværgående udviklings- og forandringsprojekt, der gælder både fag- og tværgående stabe. 
Projektet har til formål at understøtte en fortsat stabil og sikker drift i organisationen, fx i 
forbindelse med optimering af processer, tværgående styring og fokus på effekt og evidens 
samtidig med, at der sker en udvikling af den kommunale kernevelfærd.   
 
Et væsentligt element er at styrke samspillet og snitfladerne mellem stabene og øvrige 
partnerskabsholdere, hvor fokus på stabenes understøttende roller skal styrkes. Samtidig er 
det væsentligt, at der er et ”udefra og ind” perspektiv på den kommunale kerneydelse og i det 
daglige møde med borgere, virksomheder og civilsamfundet. Det gælder også i den fortsatte 
udvikling af styrings- og økonomitænkningen. Og det gælder, når der på fagområderne sættes 
mere fokus på effekt og evidens. 
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4. Kravprofil 
Vi forventer, at den nye direktør er en ambitiøs, visionær og driftssikker leder, der har stort fokus på 
velfærdsområderne, herunder det specialiserede voksensocialområde, og som samtidig brænder 
for orden i økonomien. 
 

4.1 Faglige kvalifikationer 

 Relevant videregående uddannelse 

 Lederuddannelse på masterniveau 

 Solid ledelseserfaring på direktørniveau fra en kommunal organisation, herunder indsigt i de 
velfærdspolitiske dagsordener  

 Erfaring med forandringsledelse, personale- og organisationsudvikling 

 Solid økonomisk erfaring 

 Erfaring som strategisk sparringspartner for politikere 

 Erfaring som leder for chefer 

 
 

4.2 Ledelsesmæssige kompetencer 

 Visionær og retningssættende 

 Strategisk og politisk tæft 

 Udviklingsorienteret  

 Leder hele vejen rundt: kan udfordre både politikere, chefkolleger og medarbejdere på en 
konstruktiv, kreativ og samarbejdende facon 

 Resultatorienteret 

 God forståelse for organisatoriske processer: Skaber følgeskab gennem engagement, 
motivation og inddragelse  

 Dygtig kommunikator og formidler  

 
 

4.3 Personlige kompetencer 

 Åben og udadvendt 

 Synlighed og tydelighed 

 Ærlighed og ordentlighed 

 Empatisk, imødekommende og humoristisk 
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5. Ansættelsesprocedure  
Ansættelsesproceduren kan kort beskrives som nedenfor: 
 
Den 9. marts  Stillingen annonceres 
 
Den 28. marts kl. 10.00 Ansøgningsfrist   
 
Den 29. marts kl. 16.00   Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til 1. samtale. Kandidaterne 

får besked den 30. marts. 
 
Den 7. april  Ansættelsesudvalget gennemfører 1. samtale med kandidaterne. 
 Kandidater udvælges til test samt 2. samtale 
 
Uge 16 Mercuri Urval tester de udvalgte kandidater og gennemfører dybde-

interviews. Referencer tages efter aftale med kandidater 
 
Den 25. april  Ansættelsesudvalget gennemfører 2. samtale med kandidaterne og 

beslutter, hvem de indstiller til ansættelse 
 
Den 26. april  Kommunalbestyrelsesmøde: Godkendelse af ansættelsen 
 
Den 27. – 30. april Kontraktforhandlinger gennemføres og afsluttes herefter 
 
Den 1. juni 2017 Kandidaten tiltræder 
 


