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1. Indledning  
 

Faglig Service er en af 4 enheder i socialforvaltningens stab. Staben blev etableret den 1. 
august 2015 som en ”fusion” af tidligere lokale administrative enheder og er således en 
relativt ny organisation, som er godt på vej, og hvor der stadig etableres og justeres. Den hid-
tidige mangeårige kontorchef har fået en avancementsstilling som chef i en anden magistrats-
afdeling. Stillingen opslås derfor nu til besættelse den 1. juni 2017. 
 
 
Figur 1. Socialforvaltningens organisation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Socialforvaltningen er organiseret i tre driftsområder ”Familier, Børn og Unge”, ”Socialpsykiatri og 
Udsatte Voksne” samt ”Voksenhandicap” samt én stab med fire enheder: 1) Faglig Service 2) 
Ressourcestyring 3) Ledelse & Politisk Betjening 4) Udvikling. Staben varetager overordnede, 
understøttende, styrende, tværgående og koordinerende specialist- og generalistopgaver. 
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2. Socialforvaltningens Stab   
Der er ialt ca. 85 fagligt kompentente og bredt sammesatte, højtspecialiserede og veluddannede 

medarbejdere i staben. 

 

Fig 2. Stabens opgaver og opgavefordeling 
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Der arbejdes i staben – som en ny organisation – fortsat med etablering og udvikling ind i den 

overordnede dagsorden for Aarhus Kommune, der bl.a. omhandler Aarhusfortællingen, Kommune 

Forfra og den aktive borger.  

 

Gentænk velfærd – nye medarbejder- og lederroller  

Aarhusfortællingen, Kommune Forfra og den aktive borger bidrager til at sætte en ny 

dagsorden for byen og for kommunens samspil med borgerne. Velfærd er ikke blot noget, 

kommunalt ansatte leverer som ydelser til borgerne – velfærd er også noget, vi som borgere 

skaber sammen i forskellige fællesskaber og på forskellige arenaer. Alle kan og forventes at 

bidrage med noget og kan tilsvarende forvente, at der er hjælp at hente, hvor man ikke kan 

klare sig selv. Det kan være fra familien, fra netværket, frivillige eller fra kommunen. Vores 

fokus er på borgernes håb og drømme, og hvordan de kan mestre livet så selvstændigt som 

muligt og selv blive bidragende.  

 

Mens vi sammen med borgerne og politikerne gentænker velfærden, ændres vores roller som 

medarbejdere og ledere løbende. Samarbejde og samskabelse foregår i vid udstrækning 

sammen med borgerne og på tværs af organisatoriske skel, i lokalsamfund, på arbejdsplad-

serne og med uddannelsesinstitutionerne, med de frivillige og familierne. Derfor ændrer vores 

roller som medarbejdere og ledere sig også.  

 

Det klassiske hierarki i den formelle organisation vil bestå og med denne også en ledelsesmæssig 

ansvarsfordeling. Men nye ledelsesforståelser og nye samarbejdsmønstre vil blive langt mere 

fremtrædende. Vi bevæger os mod i højere grad at se ledelse som noget, der skabes i grupper 

gennem fælles kurs, koordinering og forpligtigelse. Ledelse ser vi som en social praksis i en kom-

pleks og dynamisk organisation, hvor de formelle skel er af mindre betydning. Ledelse kan 

fremtræde i mange former og produceres af medarbejdere uden formelt ledelsesansvar i grupper 

eller praksisfællesskaber. Det kan være i form af koordination, eller hvor man bringer organisa-

tionens værdier, strategier og mål ind i spil og bidrager til, at der skabes en ønsket forandring. Når 

ledere og medarbejdere indgår i samarbejder på tværs, træder den hierarkiske dimension i 

baggrunden, mens samarbejde og relationel koordinering træder frem i mere ligestillede relationer.  

 

Det er fortsat ledelsens ansvar at udstikke den overordnede retning og strategi, at prioritere i 

opgaver, sikre den rette kvalitet, en effektiv brug af ressourcer og kompetencer og udøve god 

personaleledelse. Men alle har en andel i og et ansvar for, at det lykkes.  

 

Vi følger op på kvaliteten af vores arbejde og sikrer gode resultater. Når ledelsen inddrages 

eller ønsker at blive inddraget, er det for at bibringe værdi, ikke for at kontrollere.  

 

Både stabsmedarbejdere og ledere handler selvstændigt og repræsenterer MSB og kommu-

nen på en række forskellige arenaer. Vi kender derfor vores værdier, vores faglige strategier 

og mål, vores ledelsesmæssige og politiske mandat og bringer det med os. Hvis vi er i tvivl, 

undersøger vi det.  

 

Det er en vigtig kompetence at kunne lede sig selv, koordinere på tværs og se værdien af, 

hvad andre kan bidrage med, og ikke mindst bringe det i spil, man selv kan bidrage med i 

forhold til andres arbejde. Gode relationer og tillid er vigtigt for, at vi kan løse vores opgaver 
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effektivt. Derfor taler vi hellere med hinanden, borgerne og samarbejdspartnere, end vi skriver 

sammen.  

 

I den nye organisation vil der på en række områder blive samarbejdet på tværs, uden nærmeste 

leder er involveret eller nødvendigvis kender den konkrete opgave. Det er derfor i vid udstrækning 

op til den enkelte medarbejder at efterspørge sparring og hjælp hos ledelsen eller få opgaverne 

prioriteret, hvis der er udsigt til, at arbejdspresset kan blive for stort. 

 

Stabens fire enheder arbejder tæt sammen – både på medarbejder og lederniveau, og der er en 

stor grad af fleksibilitet kontorcheferne imellem i forhold til at løse opgaver, dele medarbejdere, 

finde brugbare løsninger. Staben har ét fælles MED udvalg og arbejder tæt sammen om 

personalepolitik, kompetenceudvikling m.v. 

 

3. Faglig Service  

Faglig Service er, sammen med de øvrige enheder i staben, centralt placeret i Socialforvaltningen 

og skal levere ned og op i forvaltningen og på tværs i forhold til de mange samarbejdspartnere i 

Aarhus Kommune og ud i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Man skal altså kunne agere i 

både det store og det lille fællesskab.  

 

På tværs skal Faglig Service samarbejde med centrene i de tre driftsområderne.  

 

Ud af forvaltningen med både Beskæftigelsesforvaltningen, de øvrige Magistratsafdelinger, 

private organisationer og regionen. Men også på den nationale arena bidrages og samarbej-

des der med ministerier, KL og uddannelses- og forskningsinstitutioner.  

 

Op og ned i organisationen sikres i sammenhængen mellem de politiske udmeldte 

målsætninger for driften og den faktiske drift på myndigheds- og udførerområderne. Faglig 

Service skal levere værdifuld understøttelse og beslutnigsgrundlag opad til forvaltningsledelsen, 

rådmanden og det politiske system i øvrigt.   

 

Den primære opgave er dog at understøtte driften og udviklingen i centrene indenfor og på 

tværs af områderne ”Familier, Børn og Unge”, ”Socialpsykiatri og Udsatte Voksne” samt 

”Voksenhandicap”. 

 

I Faglig Service arbejdes der eksempelvis med opfølgning og overblik over basisdriften i 

centrene, herunder magtanvendelser, ledelsestilsyn, socialtilsyn, omsætning af ny lovgivning, 

praksisundersøgelser, sager til Børn og Ungeudvalget mv. Derudover arbejdes der sammen 

med centrene med understøttelse af faglig udvikling på området, juridisk rådgivning og fysisk 

planlægning på bygningsområdet. Faglig Service understøtter også samarbejdsfora med en 

række samarbejdsparter i og uden for kommunen, sammen med frivillige, eller udviklings-

projekter, der skal planlægges tæt på driften i centrene.  

 

Faglig Service er den direkte indgang for de enkelte centre til administrativ hjælp og 

understøttelse af driftsopgaven, og Faglig Service understøtter driftscheferne i ledelsen af 

driftsområderne. Alle centre har én kontaktperson som den primære indgang til stabene, der 
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har viden om centrene og om sagsgange i det forvaltningsmæssige og politiske system. 

Kontaktpersonen kan bringe centeranliggender op gennem systemet, bidrage med faglig 

kvalificering i den politiske betjening samt fungere som sparringspartner. 

 

 

4. Stillingen og profilen på kontorchefen 
Samlet set er der således tale om en lederstilling med store muligheder for at øve indflydelse på 

udviklingen af egen enhed, staben generelt samt den måde, staben understøtter og spiller sam-

men med driften på de helt vitale velfærdsopgaver.  

 

Der er i stillingen medansvar for i stabchefens ledergruppe at bidrage til sammenhæng og koordi-

nering på tværs af stabens enheder.  

 

Endeligt – og ikke mindst vigtigt – skal kontorchefen internt i Faglig Service sikre en høj faglighed 

og effektivitet samt et sundt arbejdsmiljø med trivsel og motivation i medarbejdergruppen. 

 

Kontorchefen er nærmerste foresatte og personaleleder for enhedens aktuelt ca. 25 akademiske 

og socialfaglige medarbejdere. 

 
Den ønskede erfaringsmæssige baggrund er i første række, og der forventes: 

 En samfundsvidenskabelig kandidatgrad 

 Erfaring med et eller flere af de store velfærdsområder – og et betydeligt personligt engage-
ment i disse 

 Erfaring med ledelse af veluddannede og mange ”selvkørende” medarbejdere 

 Erfaring med og stor viden om arbejdet i en politisk ledet organisation 

 Gerne en relevant lederuddannelse eller lyst til – med tiden – at påbegynde en sådan. 
 
Ledelsesmæssigt og personligt forventes:  

 Et godt overblik og evne til at sortere, prioritere og delegere 

 En rodfæstet robust person, der i lederrollen hviler i sig selv, sine værdier og sin faglighed 

 Markant stærke samarbejdsevner med respekt og fornemmelse for andres interesser, 
perspektiver og holdninger 

 En person med talent for at bygge bro med og til fagligheder, der ikke nødvendigvis deles 

 Særdeles stærke analytiske kompetencer. 
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5. Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår for stillingen i henhold til gældende overenskomst med et niveau på 
595.000 kr./år + pension.  
 
Der vil herudover i særlige tilfælde være mulighed for forhandling om individuelle tillæg. 
 

 

6. Yderligere oplysninger og ansøgning  
 
Er du interesseret, eller kan du blive det, henvises til nærmere oplysninger om Aarhus Kommune 
og socialforvaltningen på http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-
Beskaeftigelse/Socialforvaltningen.aspx 
 
Har du brug for yderligere informationer og en drøftelse af jobbets muligheder og vilkår, er du 
meget velkommen til at rette henvendelse til Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval for en fortrolig 
drøftelse om stillingen på telefon 4073 4950. Aarhus Kommune orienteres ikke om sådanne 
henvendelser foruden udtrykkelig aftale herom.   
 
Du er også velkommen til at kontakte stabschef Lotte Lyhne på tlf. 4185 4040. 

 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg til at gennemføre processen sammen med Mercuri Urval. 
Ansættelsesudvalget er:  

 Lotte Lyhne, stabschef (formand for ansættelsesudvalget) 

 Merete Olesen, driftschef Familier, Børn og Unge  

 Martin Bilberg, kontorchef Ressourcestyring 

 Natascha Mannemar Jensen, kontorchef Ledelse og Politisk Betjening 

 Jakob Lawaetz, juridisk specialkonsulent, Faglig Service 

 Katrine Broby, projektkoordinator, Faglig Service 

 Helle Fallesen, Specialkonsulent, Faglig Service 

 
Ansættelsesudvalgets opgave er at afgive indstilling til stabschef Lotte Lyhne, der har ansættelses-
kompetencen. 
  
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referen-
cenummer: DK- 02999). Ansøgningsfristen udløber den 18. april 2017, kl. 10.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse/Socialforvaltningen.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse/Socialforvaltningen.aspx
http://www.mercuriurval.dk/
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7. Ansættelsesprocessen - Tidsplan  

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 18.04.2017, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler  19.04.2017, kl. 15.00 – 16.30 

Indledende samtaler  21.04.2017 fra kl. 08.00 – 15.00 

Test, personvurdering og referencetagning 22.- 24.04.2017 

Anden samtalerunde  26.04.2017 fra kl. 12.00  

Forhandling - aftale 27. + 28.04.2017 

Tiltrædelse 01.06.2017 

 
 

 
 


