
It- og digitaliseringschef til Folkekirkens It i Kirkeministeriet

Organisationsdiagram

Yderligere informationer

• Ring til direktør, Jakob Westh, i Mercuri Urval for uddybende dialog på telefon 6089 6436

• Ring til Kirkeministeriets departementschef, Christian Dons Christensen, på telefon 2011 6500

• Læs mere om Kirkeministeriet her.

• Læs mere om Folkekirkens It her.

• Læs mere om Folkekirkens It’s digitaliseringsstrategi her.

• Læs mere om den nye it-governancemodel her.

Ansættelsesforhold og rekrutteringsproces

Du ansættes på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1
med mulighed for forhandling af tillæg.

Referenceforhold

I dagligdagen vil du referere til departementschef Christian Dons Christensen. Du vil derudover være en del af Kirkeministeriets
øverste ledelse med departementets tre øvrige enhedschefer. Folkekirkens It er organisereret i teams med to souschefer og tre
teamledere, som du har i direkte reference. Dine referencer omfatter:

• Teamleder, Udvikling

• Teamleder, It-services

• Teamleder, Person

• Souschef, Governance

• Souschef, Digitalisering

Centrale roller

• Være en del af ledelsesgruppen i departementet med departementschef og øvrige enhedschefer: Økonomichef, styrelseschef
og HR-chef

• Være direkte personaleleder for de fem mellemledere og chef for hele FIT

• Være sekretariat for It-Følgegruppen (med centrale interessenter i folkekirken)

• Deltage i centrale tværministerielle fora som fx kontaktgruppen for cyber- og informationssikkerhed

• Deltage i centrale koordinations- og ledelsesfora for forretningskritiske systemer som fx forretningsgruppen for CPR/Den
Digitale Kirkebog (med Indenrigsministeriets CPR-kontor)

Situationen pt. i organisationen

Folkekirkens It (FIT) skal have en ny it- og digitaliseringschef, da den nuværende går på pension efter mange gode år på posten.
Organisationens 45 medarbejdere leverer en række it-løsninger, som har stor betydning for folkekirkens ca. 10.000 ansatte og mere
end 12.500 valgte menighedsrådsmedlemmer. FIT er en stabil, sund og selvstændig organisation, som har et godt it-fundament.

FIT har de seneste år været igennem en transformation ”fra drift til udvikling”. Det er en transformation, som i stor grad er gået
godt, og nu skal den rette kandidat sikre, at udviklingen fastholdes og styrkes i de kommende år. Brugerinvolvering, forretnings-
udvikling og forankring af systemejerskab i forretningen har været nøgleord i processen og kommer også til udtryk i digitaliserings-
strategien for Kirkeministeriet og folkekirken for 2020-2025.

Der er især to forhold, som får stor betydning for de næste års udvikling. For det første en ny it-governancemodel, som sætter
rammerne for tilrettelæggelsen af arbejdet med it og digitalisering, særligt når det gælder ansvar, ledelse og organisering, herunder
inddragelsen af folkekirkens interessenter. For det andet er der netop gennemført en mindre justering af FIT’s organisation med
henblik på at styrke organisationens ledelseskraft ved at styrke mellemlederniveauet. Et næste skridt i organisationsudviklingen vil
være at facilitere en DevOps-organisering på tværs af FIT for at sikre en mere fleksibel og leveringsdygtig organisation.

FIT befinder sig derfor i en situation, hvor allerede igangsatte projekter og strategier skal i mål, men hvor der ikke er behov for store
organisatoriske forandringer, eller hvor der er en stor it-legacy begravet. En central og vedvarende opgave for it- og
digitaliseringschefen er at sikre en tæt og løbende dialog med folkekirkens interessenter og FIT’s øvrige samarbejdspartnere og
leverandører.

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt interview med nøglepersoner
hos Kirkeministeriet (KM). Lederprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til
opgaveområdet for it- og digitaliseringschefen. Den er således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige
stillingtagen til kandidaternes egnethed. Derudover tjener det samlede skriftlige grundlag følgende formål:

• Lederprofilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen / rekrutteringsprocessen
ønsker supplerende oplysninger.

• Lederprofilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de formulerede
krav og forventninger.

Datoer Ansættelsesudvalg 

Ansøgningsfrist: den 31/10-2021 ved midnat Ansættelsesudvalget består af:

• Christian Dons Christensen, departementschef

• Lene Graakjær Lund, HR-chef

• Jacob Rosenkrans Bøgh, teamleder Udvikling

• Jakob Westh, Mercuri Urval

1. samtaler: den 8/11-2021

Testforløb v/Mercuri Urval: den 10/11-2021

2. samtaler: den 15/11-2021

Tiltrædelse: den 1/1-2022

https://www.km.dk/
https://www.folkekirkensit.dk/
https://www.folkekirkensit.dk/strategier/digitaliseringsstrategi-2020-2025
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkekirkensit.dk/strategier/folkekirkens-arbejde-med-digitalisering-og-it-udvikling/tilgang-til-digitalisering-i-folkekirken#c70&data=04|01|jakob.westh@mercuriurval.com|1825f1ef7a6e47184b5a08d97aa7ccb3|3cc043aa63a54373904f23630fa8ed24|0|0|637675683386031912|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=qLhMhwNYIZGrPi/LlhDzG24hxmrQOn5wI5prFQH8N6A%3D&reserved=0


Forandringsledelse

Følgende forandringsbehov vil møde kandidaten på den korte og
mellemlange bane:

• Drive det tværgående udviklingsarbejde med DevOps, som skal
sikre samspillet mellem FIT’s vigtigste forretningsområder

• Udvikle, organisere og sætte retningen for ledelses-
fællesskabet i FIT og øge den samlede ledelseskraft

• Bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdet på tværs af
departementet

Opgaveledelse

Følgende opgaver vil møde kandidaten på den korte og mellem-
lange bane:

• Fortsætte implementeringen af digitaliseringsstrategien for
2020-2025

• Sikre en struktureret og professionel sekretariatsbetjening af
It-Følgegruppens arbejde

• Sikre strategisk overblik og opfølgning på udvikling, drift og
myndighedsopgaver

• Deltage og sikre den overordnede struktur i styregrupper samt
porteføljeledelse af de forskellige it-udviklingsprojekter

• Sikre en god udvikling af folkekirkens lønsystem, FLØS (Opus).

Relationsledelse

Følgende relationer skal kandidaten lykkes med på den korte og
mellemlange bane:

• Det brede felt af interessenter i folkekirken: biskopper,
provster, præster, stiftsadministrationer, kordegne, provsti-
sekretærer, Landsforeningen af Menighedsråd, samt de
landsdækkende folkekirkelige uddannelsesinstitutioner

• It-Følgegruppen, der repræsenterer aftagerne af FIT’s
leverancer, og som inddrages i strategiske og finansierings-
mæssige it-spørgsmål

• Medarbejdere og mellemledere i FIT, herunder i forhold til at
forankre organisationsjusteringen

• Øvrige ledere og medarbejdere i departementet

Lederprofil for it- og digitaliseringschef

• Skal motiveres af balancen mellem det politiske arbejde på 
nationalt niveau og en mangfoldig folkekirke med forståelse 
for folkekirkens kerneopgaver

• Skal motiveres af interessenthåndtering  - og de nødvendige 
processer for at sikre et stærkt ejerskab til løsningerne i 
folkekirken og hos brugerne

• Skal motiveres af at stå i spidsen for en organisation med både 
udvikling og drift

Karriere

Følgende typer af roller og organisationer har betydning:

• Skal have haft flere års erfaring som chef for en it- og
digitaliseringsorganisation, der yder it-understøttelse af en
større og decentral organisation

• Skal gerne have været i en større og politisk ledet organisation
– gerne have været i centraladministrationen på et tidspunkt i
karrieren

• Skal have repræsenteret sin organisation i eksterne fora

Følgende uddannelser har betydning:

• En relevant lang videregående uddannelse

• Gerne suppleret med relevant videreuddannelse inden for it

Erfaringer

Følgende erfaringer fra karrieren har betydning:

• Have dokumenteret erfaring med interessenthåndtering i et
stort decentraliseret set-up

• Erfaring med betjening af politisk og administrativ topledelse

• Erfaring med pålidelige og brugerorienterede it-løsninger

• Have gennemført flere større it- og digitaliseringsprojekter
med succes – gerne med fokus på persondata og informations-
sikkerhed

• Erfaring med brugerdrevet udvikling og innovation

Personlige egenskaber

Følgende personlige egenskaber har betydning:

• Netværksskabende og samarbejdsorienteret

• Klar og tydelig leder, der er kommunikativ stærk både i skrift
og tale

• Udvise overblik, engagement og drive, også i perioder med
højt arbejdstempo

• Evner at skabe følgeskab blandt ledere igennem delegering

• Pragmatisk og empatisk
Ovenstående figur viser Mercuri Urvals forståelse af relevant offentlig ledelse. Det grå bånd indikerer kravprofilen, som de bedste kandidater skal 

matche. Det vil være Mercuri Urval konsulenten, der giver den endelige vurdering ift. de 12 ledelsesområder. Definitionen på de 12 
ledelsesområder kan læses her: Ledelse i bevægelse - Mercuri Urval

Motivation

https://www.mercuriurval.com/da-dk/institute/insights/ledelse-i-bevagelse/

