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1. Indledning 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af eksisterende skriftligt materiale samt 
en workshop med ansættelsesudvalget, og sammenfatter kortfattet stillingens kontekst; vilkår og 
muligheder samt den ønskede profil på en ny økonomichef.  
 
Notatet udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til 
opgaveområdet og lederprofilen, og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale 
og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  

1.1 Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende:  

• Thomas Andersen (stabschef for Viden & Strategi)  

• Jens Peter Hegelund (kommunaldirektør) 

• Ann Bjerrehøj (afdelingsleder i Viden & Strategi)  

• Jette Delfs Clausen (sekretariatschef)  

• Kristina Møller Nielsen (teamleder, Økonomi, Viden & Strategi)  

• Niels Kornberg (HK-tillidsrepræsentant, Økonomi, Viden & Strategi)  

• Lena Werner (medarbejderrepræsentant, Økonomi, Viden & Strategi) 

• Keld Sandal (medarbejderrepræsentant, Økonomi, Viden & Strategi) 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til stabschefen, der har ansættelseskompetencen. 

1.2 Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval, på telefon 4073 4950 eller e-mail: 
jan.kjeldsmark@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Ringkøbing-
Skjern Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Desuden kan Thomas Andersen, stabschef for Viden & Strategi, kontaktes på telefon 2028 0610. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, e-
mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 
 
Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07758). 
Ansøgningsfristen udløber den 31. januar 2021, kl. 23.59. 
  

http://www.mercuriurval.dk/
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2. Viden & Strategi 

Viden & Strategi er en af kommunens 2 stabe og beskæftiger sig med politikerbetjening, udbud af 
varer og tjenesteydelser, budgetter, analyseopgaver, udviklingsopgaver, opkrævninger og betalinger 
samt udarbejdelse af regnskab. Viden & Strategi tager sig også af kommunens centrale udbuds-
opgaver, forsikringer og juridisk rådgivning. 
 
Som det fremgår af organisationsdiagrammet, er Viden & Strategi inddelt i tre afdelinger; Økonomi, 
Ekstern Udvikling og Analyse samt Politisk Administrativt Sekretariat. Hver afdeling ledes af en 
afdelingsleder eller chef, der refererer til stabschefen for Viden & Strategi. Stabens kompetencer og 
rådgivning er i høj kurs i hele kommunen, og staben har en meget høj bruger- og 
medarbejdertilfredshed.  
 
Ledelsen i Viden & Strategi har for nyligt igangsat et fælles udviklingsforløb med henblik på at 
gentænke lederteamets ambitioner, rolle og samspil. Det første seminar er afholdt, men flere følger – 
en proces, som den kommende økonomichef bliver en central del af og forventes at bidrage til med 
ny energi og nye perspektiver.  
 
 
Figur 1. Organisationsdiagram 
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3. Økonomiafdelingen 

Økonomiafdelingen beskæftiger 40 medarbejdere og ledes af økonomichefen. Kun for ”Økonomi & 
Rådgivning”, er der en teamlederfunktion, som refererer til økonomichefen.  
 

 
Figur 2. Organisering Økonomi  
 
 

 
 

3.1 Hovedopgaver  

Økonomi & Rådgivning 
Teamet har fokus på økonomistyring, herunder understøttelse af fagområder og aftaleenheder i deres 
økonomistyring, budgetopfølgning, budgetlægning, udvikling af økonomistyring, effektiviseringstiltag, 
samt forståelse af egen økonomi. 
 
Økonomi & Rådgivning Rødkløvervej 
Økonomiopgaver relateret til fagområderne Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri med 
aftaleenheder på niveau 3, herunder bl.a.: 

• Konsulent- og controllerfunktioner, budget, budgetopfølgning, regnskab, økonomiske sager, 
rådgivning/sparring 

• Boligadministration 

• Shared service-funktioner for aftaleenheder (bogføring, opkrævning, budgetopfølgning, 
rådgivning/sparring). 

 
  



Økonomichef  |   6 

 

Økonomi & Rådgivning Smed Sørensens Vej 
Økonomiopgaver relateret til fagområdet Land, By og Kultur med aftaleenheder på niveau 3, herunder 
bl.a.: 

• Konsulent- og controllerfunktioner, budget, budgetopfølgning, regnskab, økonomiske sager, 
rådgivning/sparring 

• Ejendomsbeskatning 

• Tilskudsadministration fritidsområdet 

• Shared service-funktioner for aftaleenhederne (bogføring, opkrævning, budgetopfølgning, 
rådgivning/sparring). 

 
Økonomi & Rådgivning Videbæk 
Økonomiopgaver relateret til fagområderne Dagtilbud og Undervisning samt Børn og Familie med 
aftaleenheder på niveau 3, herunder bl.a.: 

• Konsulent- og controllerfunktioner, budget, budgetopfølgning, regnskab, økonomiske sager, 
rådgivning/sparring 

• Shared service-funktioner for aftaleenheder (bogføring, opkrævning, budgetopfølgning, 
rådgivning/sparring). 

 
Betaling & Regnskab 
Området omfatter primært bogføring og opkrævninger, fagområder og aftaleenheder, administration 
af ældreboliger, ejendomsbeskatning samt tilskud på fritids- og kulturområdet. 
 

• Videnscenter vedrørende økonomi-/debitorsystemer, herunder intern support og vidensdeling  

• Administration vedrørende debitorer, pengeinstitut, økonomi-/debitorsystemer, brugerstyring 

• Betalingsløsninger 

• Tovholder regnskabsafslutning samt en række regnskabsmæssige opgaver i relation til særlig 
status, legater 

• Støttet byggeri, herunder finansiering 

• Tovholder vedrørende ekstern revision og pengeinstitut 

• Likviditetsstyring, lånoptagelse/-styring 

• Vedligeholdelse af kontoplan 

• Administration og vidensdeling moms 

• Økonomiopgaver/-styring vedrørende ØU’s og EVU’s drift og anlæg, herunder vækstpulje, 
projektregnskaber m.v., rådgivning/sparring. 

 
Koncernøkonomi 
Teamet har ansvaret for den overordnede og tværgående økonomistyring i relation til budget, 
budgetopfølgning, processer, bevillingsstyring og regnskabsaflæggelse. 
 
Teamet har konsulent- og controllingopgaver relateret til Beskæftigelsesudvalgets, Økonomiudvalgets 
og Erhvervs- og Vækstudvalgets drifts- og anlægsområder, herunder projektregnskaber, 
budgetlægning, budgetopfølgning m.v. 
 

• Den overordnede, tværgående økonomistyring i relation til budget, budgetopfølgning, processer, 
bevillingsstyring, regnskabsaflæggelse, takstberegninger, befolkningsprognoser mv. 

• Økonomiopgaver/-styring vedrørende ØU’s og EVU’s drift og anlæg, herunder vækstpulje, 
projektregnskaber m.v., rådgivning/sparring 

• Beskæftigelsesøkonomi, herunder konsulent-/controllerfunktion, budget, budgetopfølgning, 
regnskab, økonomiske sager, rådgivning/sparring. 
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3.2 Den aktuelle situation i Økonomi 

Økonomiafdelingen beskæftiger sig med en ret stor variation af opgaver, og de faglige profiler og 
kompetencerne i afdelingen er tilsvarende forskellige. Fælles for alle i afdelingen er, at de er fagligt 
stolte og ærekære – og kompetente. Der sættes en stor ære i at levere høj faglighed og sikre 
leverancer. Det lykkes man allerede i stor udstrækning med, og afdelingen er anerkendt og respekteret 
for det i omgivelserne. Revisionsberetningerne er pletfri, og afdelingen er lykkedes godt med at samle 
den økonomiske administration i organisationen. 
 
Økonomiafdelingen står således på et meget stærkt fundament for de kommende års udvikling og 
forandringer. Udvikling og forandring bliver – suppleret af den meget sikre og robuste drift – det 
centrale mantra for afdelingen. Alene den teknologiske udvikling, digitaliseringspotentialet m.m. skaber 
grundlag og muligheder for forandringen. Men også omgivelsernes krav og forventninger er under 
forandring – og stigende. Forventninger fra de driftsansvarlige chefer og ledere til en dynamisk 
økonomiafdeling, der proaktivt og værdiskabende sætter metoder, værktøjer og redskaber til rådighed 
i en tid, hvor driftsbudgetterne er og fremdeles forventes at være under pres, kalder på endnu mere 
kvalificeret understøttelse og support fra økonomiafdelingen. 

3.3 Ambitioner for Økonomi  

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes ambition, at økonomiafdelingen frem mod 2025 skal udvikle sig 
til at blive ”state of the art” - et pragteksemplar på en fremtidssikret, højt digitaliseret og automatiseret 
kommunal økonomiafdeling.  
 
Det bliver derfor den nye økonomichefs fornemmeste opgave, sammen med medarbejderne og den 
øvrige organisation, at tage afdelingen og kommunen med på denne forandringsrejse.  
 
I de kommende år vil udviklingen af nye teknologier og en øget digitalisering betyde, at 
økonomiafdelingens rolle, funktion og arbejdsprocesser ændres markant, bliver mere automatiseret, 
digitaliseret og højteknologisk. 
 
Økonomiafdelingens fokus vil fortsat være på basale klassiske økonomiopgaver som budget og regnskab. 
Samtidig efterspørger organisationen, at økonomiafdelingen i endnu højere grad agerer som strategisk 
rådgiver og sparringspartner for byråd, direktion og fagchefer.  

Der er således et stigende behov for, at økonomiafdelingen kommer tættere på kerneydelserne og de faglige 
problemstillinger og beslutningsprocesser med henblik på at kunne være en proaktiv del af løsningen på de 
økonomiske og faglige udfordringer i fagområderne. Det betyder blandt andet, at der vil være et øget fokus 
på at bygge bro mellem fagdata og økonomidata og på at rådgive om mulighederne for dybdegående 
analyser, forståelse af årsagssammenhænge og håndtering af risici, der bliver skabt med de nye teknologier 
og den øgede mængde data.  

Fremtidens økonomimedarbejder kombinerer forståelse af de klassiske økonomikerneopgaver med 
kendskab til systemer og data. Dog ikke sådan, at alle er specialister i alt - det er ikke forventningen, og der 
vil derfor blive suppleret med specialister på særligt komplekse områder, ofte købt ”ude i byen”.  
 
Det handler om Økonomi – IT – Analyse i et tæt samspil.  
 
Der er i Ringkøbing Skjern Kommune en tradition for, som ønskes fortsat, at medarbejderne involveres tidligt 
i beslutningsprocesserne og på den måde har de bedste forudsætninger for at understøtte prioriteringer og 
ressourceallokering i kommunens kerneområder.  
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Teknologi og processer 
Med et automatiseret ”produktionsapparat” skal økonomiafdelingen fokusere på og kunne levere indsigt og 
beslutningsstøtte til kommunens kerneområder. Økonomiafdelingen understøtter processer på tværs af 
organisationen og hjælper med at omdanne data til information. 
 
Økonomiafdelingens rejse i de kommende år, kan illustreres således:  

 

Fra tidligere at have haft en primær rolle som ”bogholdere” med fokus på transaktioner og styring af 
omkostninger, har økonomiafdelingen i dag i højere grad fokus på at validere, vurdere og kontrollere data. 
Fremtidens økonomiafdeling er en rådgivende funktion, der leverer information, analyser, rapporter og 
beslutningsstøtte, og har som strategisk forretningspartnerfokus på værdiskabelse gennem proaktiv brug og 
formidling af data.  

Helt afgørende er det forventningen, at de basale aktiviteter omkring budget og regnskab fortsat løses på 
det nuværende meget høje niveau. 

4. Stillingens rum og relationer 

Økonomichefen har en central placering og en stor aktionsradius i forhold til mange/alle dele af den 
kommunale organisation. Generelt er der tale om en stilling med et meget betydeligt ledelsesrum, et 
stort handlerum og et tilsvarende stort ansvar. Der er direkte reference til stabschefen. 

Leder af egen afdeling 

• Personaleledelse af en teamleder og medarbejdere i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget 
i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

• Dagligt samspil med medarbejderne og udvikling af afdelingen sammen med medarbejderne.  

• Der vil i de kommende år - på grund af pensionering - forventes en ikke ubetydelig udskiftning af 
personalegruppen; noget der ligner en generationsskifteopgave. Det giver selvsagt en udfordring, 
men åbner også for muligheder, at miste mange stærke faglige erfaringer og kompetencer. 

• Digital udvikling er allerede og forventes fremdeles at være et strategisk hovedfokus for hele 
kommunen i almindelighed og for Økonomi i særdeleshed. 

• Selvstændigt budget- og personaleansvar. 
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Koncernen/hele organisationen, inkl. Byrådet og de politiske udvalg 
På koncernniveau vurderes i særlig grad disse strategiske opgaver vigtige og efterspurgte:  

• Den helt centrale rolle – og opgave – er her at videreudvikle økonomiafdelingen til en strategisk 
sparringspartner for direktion og de drifts- og økonomiansvarlige fagchefer. 

• Økonomichefen har ansvaret for (personligt og via sin afdeling) over for det politiske system at 
formidle kompliceret økonomisk stof på en forståelig måde, der opleves hjælpsom af den enkelte 
politiker, og for Byrådet som nyttig og understøttende for de politiske processer. 

• På økonomiområdet at være et skridt foran i forhold til den nationale, regionale og lokale 
økonomiske udvikling. 

• Skal kunne det kommunale økonomiske økosystem (i forhold til Kommunernes Landsforening, 
andre kommunalfællesskaber, relevante ministerier og styrelser mv. - og agere aktivt inden for 
det). 

• Skal kunne repræsentere kommunen og varetage kommunens interesser i relevante nationale 
sammenhænge og netværk. 

 
Borgmesteren/kommunaldirektøren 

• Rollen som økonomichef omfatter faste møder med kommunaldirektøren og løbende drøftelser 
med borgmesteren. 

• Skal kunne rådgive borgmester, kommunaldirektør og stabschef i forhold til interessevaretagelse. 
 
Stabschefen 
Opgaverne og rollen er især:  

• Drøftelse af udvikling af områdets samspil (servicering, rådgivning og controlling) med 
organisationen 

• Strategiske drøftelser af områdets faglige udvikling og organisering 

• Løbende drøftelser af kommunens økonomi  

• Strategiske drøftelser vedrørende varetagelse af kommunens økonomiske interesser i forbindelse 
med økonomiaftaler og lignende 

• Løbende drøftelser af de økonomiske processer i organisationen (fx budgetproces og lignende). 
 
Medlem af lederteamet i Viden & Strategi 

• Der pågår allerede en (team-)udviklingsproces for lederteamet i Viden & Strategi. Det er 
ambitionen, at lederteamet fortsætter udviklingen hen imod et high performance lederteam, 
kendetegnet ved et højt engagement og bidrag på tværs. Ambitionen er at fortsætte arbejdet med 
at skabe en synlig og - for hele organisationen - værdifuld mening med det fælles på tværs af den 
store og brede stab.   

4.1 Succeskriterier 

Økonomichefens præstation (indsats og resultater) i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på 
følgende hovedkriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som 
økonomichefen skal tilpasse sig: 
 
Efter 3-6 måneder vil økonomichefen primært blive vurderet på: 

1. I egen afdeling at have etableret sig som en synlig og tydelig person og leder og skabt en tillidsfuld 
og positiv relation til medarbejderne 

2. Gjort sig kendt – og allerede nyttig - i forhold til resten af organisationen  
3. Etableret sig og bidraget konstruktivt i lederteamet 
4. Designet en forandringsproces i Økonomi, på grundlag af dialoger, input, og egne vurderinger og 

her sammen med medarbejdere identificeret og aftalt fælles pejlemærker og milepæle for den 
fortsatte udvikling af afdelingen. 
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Efter 12 måneder vil økonomichefen endvidere blive vurderet på: 

1. At have opnået medarbejdernes følgeskab 
2. At have fastholdt og udviklet oplevelsen af økonomiafdelingen som en respekteret og nyttig 

strategisk økonomikompetence blandt de øvrige kommunale aktører: politikere, direktionen, ude i 
driften 

3. I driftsorganisationen skabt en oplevelse af Økonomi som en nyttig og efterspurgt sparringspartner 
og støtte, både i driften og i strategiske økonomiske anliggender. 

5. Den efterspurgte faglige og personlige profil 

Ved udvælgelse til den 1. samtalerunde vil især den erfaringsmæssige baggrund, men også kvaliteten 
af ansøgningsmaterialet, ikke mindst motivation og evnen til at matche egen profil med stillingen blive 
prioriteret. 
 
Ved den endelige udvælgelse vil særligt de ledelsesmæssige og personlige kompetencer og stile blive 
vægtet. 

5.1 Ansøgers baggrund – bagagen  

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

• Dokumenterede erfaringer med udviklings- og forandringsprocesser, herunder gerne datadrevet 
ledelse, digitalisering og automatisering   

• Bredt kendskab til og indsigt i offentlig økonomistyring  

• Ledelseserfaring – eller et åbenlyst potentiale for ledelse  

• Relevant økonomisk uddannelse  

• Gerne erfaring fra en politisk ledet organisation – alternativt erfaring med bestyrelsesbetjening  

• Gerne en lederuddannelse eller interesseret i at tage en sådan. 

5.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer og stile  

Den ideelle kandidat besidder (de fleste af) følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

Strategisk  

• Forstår og reflekterer balancen i temaerne innovation, udvikling og sikker drift 

• Skal kunne sætte en tydelig retning og følgeskab i Økonomi (egen afdeling) 

• Kan understøtte i/til samspillet med det politiske niveau 

• Evner at tænke og agere i de større tværgående sammenhænge og helheder – med kort og langt 
lys 

• Gode analytiske kompetencer. 
 
Relationelt  

• Samarbejdsdygtig – kan tage (nysgerrigt og interesseret) og give (udfordre, overbevise, sikker/ 
tydelig) 

• Kan skabe tillid og følgeskab om sig og sit - troværdig, ægte, åben, ærlig 

• Skal relativt hurtigt skabe stor legitimitet og respekt om egen faglighed og person 

• Skal kunne stå og agere relativt fast i egen faglighed og egne værdier – også i storm og modvind. 
 
Kommunikativt  

• Kan lytte og optage - forstå - andres perspektiver og holdninger 

• Kan formidle tydeligt og overbevisende (sælgende) 
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• Kan elevatorkommunikere – formidle/oversætte/skabe mening oppefra og ned og nedefra og op. 
 
Et godt smil og grin, lune og humør er måske, når alt kommer til alt, den væsentligste personlige 
egenskab, som vi efterspørger.  

6. Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet vil være kr. 660.000 
plus pension. 

7. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 31. januar 2021, kl. 23.59 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 5. februar 2021, kl. 11.00 

Indledende samtaler 10. februar 2021, fra kl. 14.00 

Test, personvurdering og referencetagning Mellem 1. og 2. samtaler 

Rapportering og anden samtalerunde 23. februar 2021, fra kl. 12.30 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 1. april 2021 

 


