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1. Indledning 

Aalborg Kommune søger en ny chef for Frit Valg i Ældre- og Sundhed. Chefen har ansvaret for ledelse, 
udvikling og styring af sin ”egen forretning” - et stort og komplekst driftsområde. En udviklende og 
udfordrende ledelsesopgave i et attraktivt ledelsesmiljø i en meget faglig kompetent forvaltning. 
 
Som chef for Frit Valg (Hjemmeplejen, Madservice Aalborg, Rengøringsenheden og AK Vikar) er du 
chef for 14 ledere og 980 medarbejdere og er overordnet ansvarlig for Frit Valgs samlede omsætning 
på omkring 409 mio. kroner.  
 
Overvejer du din interesse i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra 
Mercuri Urval på telefon 4073 4950 eller mail: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com. Alle henvendelser 
vil blive behandlet fortroligt, og Aalborg Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale 
herom.  
 
Desuden kan ældre- og sundhedschef Carsten Møller Beck kontaktes på telefon 4024 3253 eller mail: 
cbec-aeh@aalborg.dk.  
 
Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08597). 
Ansøgningsfristen udløber den 5. september 2021, kl. 23.59. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, mail: 
annemarie.bak@mercuriurval.com. 

2. Ansættelsesvilkår 

Stillingen forventes aflønnet på et samlet niveau svarende til kr. 700.000 årligt + pension.  

3. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 05.09.2021 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler.  09.09.2021 

Indledende samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 17.09.2021  

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

Forventningsafstemningsmøde med ældre- og sundhedschef Carsten 
Møller Beck 

Ml. 1. og 2. samtaler 

Rapportering og 2. samtalerunde med deltagelse af ansættelses-
udvalget 

22.09.2021 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale 
Umiddelbart efter 2. 
samtalerunde 

Tiltrædelse 01.11.2021 

http://www.mercuriurval.dk/
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4. Frit Valg  

Figur 1: Organisationsdiagram for Frit Valg 
 

 

 
 
 
Borgeren har mulighed for frit at vælge mellem kommunal eller privat leverandør af ydelser inden for 
hjemmepleje, rengøring og madservice. 
 
Frit Valg består af 

• Hjemmeplejen 

• Madservice Aalborg 

• Rengøringsenheden 

• AK Vikar 
 
Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen tilbyder:  

• Personlig pleje og omsorg i eget hjem døgnet rundt 
 
Rengøringsenheden 
Rengøringsenheden tilbyder: 

• Rengøring for borgere i eget hjem 

• Rengøring af fællesarealer på plejehjem 

• Rengøring af trapper, kontorer og aktivitetscentre 

• Rengøringsopmåling internt i Aalborg Kommune 

• Service ved arrangementer som hjælp til servering, afrydning, opvask eller lignende. 

 
Madservice Aalborg 
Madservice består af fire produktionskøkkener, der leverer mad til: 
 

• Aalborg Kommunes plejehjem 

• Borgere i eget hjem 
 
AK Vikar 
Er Aalborg Kommunes interne vikarkorps, der formidler vikarer til alle kommunens hjemmepleje-
grupper og plejehjem. 

Frit Valg 

Sekretariat 

Hjemmepleje Madservice Rengøringsenheden AK Vikar 
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5. Stillingen 

Stillingsbetegnelse:  Chef for Frit Valg 
 
Reference til:  Ældre- og sundhedschefen 
 
Sideordnede chefkolleger:  Trænings- og aktivitetschefen, plejeboligchefen, sygeplejechefen og 

sekretariatschefen 
  
Ledere i reference:  12 hjemmeplejeledere, lederen af Madservice Aalborg og lederen af 

Rengøringsenheden 
 
Sekretariat: Faglig koordinator, økonomistyrer og chefsekretær 

5.1 Personlige opgaver og ansvar 

Du løfter et stort ansvar og varetager selv en række centrale ledelsesfunktioner, særligt er du ansvarlig 
for: 
 
Ansvarsområder: 

• Den strategiske udvikling af Hjemmeplejen, Madservice Aalborg, Rengøringsenheden og AK Vikar 

• Den ledelsesmæssige udvikling af hjemmeplejeledere, lederen af Madservice Aalborg, lederen af 
Rengøringsenheden og lederen af AK Vikar 

• Sammenhæng og samarbejde på tværs i Ældre og Sundhed som en del af chefgruppen 

• At sikre inddragelse af og et tæt og tillidsfuldt samarbejdsklima i Område-MED 

• At sikre fremdrift i realiseringen af Vision 2020 i Frit Valg 

• Frit Valgs samlede økonomiske ramme 

• Den faglige kvalitet af ydelser inden for hjemmepleje, madservice og rengøring 

• At borgerne i Aalborg Kommune, der modtager ydelser fra Hjemmeplejen, Madservice Aalborg og 
Rengøringsenheden får tværfaglig og rehabiliterende støtte af høj faglig standard, som fremmer 
borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. 
 

Opgaver: 

• Samarbejde med ældre- og sundhedschefen om servicering af udvalg, rådmand og direktør i 
forhold til drift af Ældre og Sundhed 

• Omsætte de politiske beslutninger til strategi og udøve proaktiv planlægning for Frit Valg 

• Være dagsordenssættende i forhold til en såvel kort- som langsigtet strategi for Frit Valg 

• Sikre den økonomiske styring og samlede ressourceudnyttelse inden for Frit Valg 

• Ledelsesmæssig sparring til ledere og medarbejdere i reference til chefen for Frit Valg 

• Ansættelse og indstilling til afskedigelse af ledere og medarbejdere i reference til chefen for Frit 
Valg 

• Udvikle en mødestruktur, der både understøtter involvering og sikrer handle- og beslutningskraft. 
 
Centrale mødefora: 

• Møde for ledere (hjemmeplejeledere, lederen af Madservice Aalborg og lederen af Rengørings-
enheden) 

• Formand for Område-MED i Frit Valg 

• Chefgruppen i Ældre og Sundhed 

• Medlem af Afdelings-MED i Ældre og Sundhed 

• Medlem af Strategisk Forum (Forvaltningsledelsen samt chefen for Frit Valg og dennes 
sideordnede chefer i Ældre- og Handicapforvaltningen). 
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En del af chefgruppen i Ældre og Sundhed 
En central rolle er at bidrage til den ledelsesmæssige udvikling inden for Frit Valg samt den 
tværgående strategiske ledelse af afdelingen. Her sikres, at afdelingens mål og indsatser 
sammentænkes og koordineres med de øvrige afdelingers, så forvaltningen - af såvel borgere som 
medarbejdere - opleves at være samarbejdende og integreret i forhold til tilbuddene til borgerne, 
metoderne og værdierne. 
 
MED og TR  
I Aalborg Kommune og i Ældre- og Handicapforvaltningen prioriteres et tæt og tillidsfuldt samarbejde 
med medarbejderne, og at disse er - og føler sig - inddraget og har en stemme i udviklingen af 
forvaltningen. Ledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen har et stort fokus på at fastholde og udvikle 
en organisation og arbejdspladser med høj social kapital og et godt arbejdsmiljø.  
 
I Ældre- og Handicapforvaltningen er det naturligt at arbejde for, at medarbejderrepræsentanter i MED-
udvalgene og i TR-systemet oplever dette i hverdagen. 

5.2 Hovedopgaver i stillingen 

Der er tale om en stilling, der qua den organisatoriske placering, kalder på en kvalificeret og dedikeret 
ledelsesadfærd hele vejen rundt, dvs. opad til ældre- og sundhedschefen, direktør, rådmand og 
udvalg, til siden mod chefkollegerne i Ældre og Sundhed og nedad/indad i forhold til egne ledere.  
 
En alternativ beskrivelse af stillingen kan være, at der skal fokuseres på: 1. ledelse af forretningen, 2. 
ledelse af ledere og 3. strategisk ledelse i chefgruppen. 
 
Forretningen 

• Der skal fokus på den fortsatte forretningsmæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige 
udvikling og fornyelse af Frit Valgs-området. Området har stor politisk og offentlig bevågenhed 
og forretningen, organisationen og kvaliteten i tilbuddene skal løbende udvikles, trimmes og til-
passes efterspørgslen og markedsvilkårene. Væsentlig(s)t i denne sammenhæng er et tæt sam-
arbejde med Myndighedsafdelingen, der - på vegne af borgerne - er Frit Valgs kunder. Det kræver 
en leder, der brænder for velfærdsområdet og for at sikre borgerne kvalitet i leveringen af ydelser, 
men det kræver også en leder med en forretningsmæssig tilgang til styring. 

 
Ledelse af ledere 

• Ledelse af 14 ledere, der over for chefen for Frit Valg har det faglige, personalemæssige og 
økonomiske ansvar for egen ”butik”. Chefen for Frit Valg skal lede lederne gennem nærværende 
coaching og sparring, og de skal understøttes og frisættes i en tydelig ramme. Chefen for Frit Valg 
er leder af de områder, lederne er ledere i. Chefen skal arbejde med den fortsatte udvikling af 
lederne og ledergruppen. Desuden skal chefen understøtte ledernes udvikling til at være i stand 
til at bidrage til det fremadrettede og strategiske ledelsesarbejde. Det kræver god personaleledelse 
af lederne, en visionær strategisk tilgang til området og en lyst til løbende omstillinger. 

Strategisk ledelse 

• Endelig skal chefen for Frit Valg bidrage til samarbejdet ind i den øvrige organisation i Ældre og 
Sundhed og Ældre- og Handicapforvaltningen. Som medlem af chefgruppen i Ældre og Sundhed 
er det en vigtig opgave for chefen for Frit Valg - som for de øvrige chefer - at bidrage til den 
sammenhængende koordinering og udvikling af funktionsenhederne. Hvor skal Frit Valgs-området 
bevæge sig hen, og hvad betyder det for samspillet med de øvrige funktionsenheder m.v.? Som 
for de øvrige chefer og funktionsenheder i Ældre og Sundhed gælder det, at Frit Valgs mål, 
udvikling og planer skal samtænkes og -handles med de øvrige funktionsenheder. Derved bidrager 
Frit Valg og chefen til en fælles strategisk udvikling af hele Ældre og Sundhed med i alt ca. 4.000 
medarbejdere. Chefen for Frit Valg skal personligt kunne bidrage værdiskabende også i disse rum 
og relationer.   
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5.3 Aktuelle temaer i Frit Valg – i udpluk  

Frit Valg er generelt allerede veldrevet, -ledet og -styret. Der er skabt en fornuftig og trimmet drift 
og forretning, og der er gennem de sidste år leveret et tilfredsstillende økonomisk resultat gennem et 
stærkt fokus på den økonomiske styring. 
 
Ambitionsniveauet i Ældre- og Handicapforvaltningen, i Ældre og Sundhed og i Frit Valg er fremdeles 
højt, og der er et ønske om at være firstmovers på flere områder, der kan gavne de tre bundlinjer: 
borgerne, medarbejderne og kommunens økonomi. 
 
På madområdet er der (dokumenteret) et af landets allerbedste køkkener. 
 
Rengøring arbejder med at udvide porteføljen fra udelukkende borgernær rengøring (rengøring i 
hjemmet) til også at omfatte flere opgaver, bl.a. tidlig opsporing.  
 
Tilpasning af Hjemmepleje Aalborgs organisering pr. 1. december 2021 
Hjemmeplejen – særligt lederne - har gennem det seneste år været igennem en proces, hvor fokus 
har været på at styrke Hjemmeplejen til de fremadrettede udfordringer. Fokus har været på at finde en 
robust styringsmodel og på at skabe det rette ledelsesmæssige fundament, som muliggør, at ledere i 
Hjemmeplejen kan fokusere på at højne fagligheden yderligere og bedrive synlig og nærværende 
personaleledelse. 

 
Forvaltningsledelsen har godkendt en organisationstilpasning, som træder i kraft pr. 1. december 
2021. 
 
Det nye er: 

• Lederne skal etablere sig i makkerpar og indgå samarbejdsaftaler omkring fordelingen af deres 
”bagvedliggende” opgaver. Dette med henblik på at frigøre tid til mere nærværende og synlig 
ledelse. 

• Tilpasningen indebærer, at lederne i Hjemmeplejen aktuelt er i gang med at etablere sig i 
makkerpar og udarbejde samarbejdsaftaler i forhold til fordeling af de bagvedliggende 
ledelsesopgaver i hjemmeplejeenhederne. 

• Der etableres et team af planlæggere i hver hjemmeplejeenhed (som består af to 
hjemmeplejegrupper). Hvert planlæggerteam består af tre planlæggere. 

• Hver hjemmeplejegruppe får tilknyttet en kvalitetsmedarbejder, som varetager funktionen på halv 
tid, og som har til opgave at understøtte den faglige udvikling i Hjemmeplejen. 

 
Forberedelserne er i fuld gang, og det er væsentligt, at den nye chef for Frit Valg går ind og understøtter 
denne proces og arbejder for at indfri ambitionerne med organisationstilpasningen.  

6. Ældre og Sundhed 

Figur 2: Organisationsdiagram for Ældre og Sundhed 
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Ældre og Sundhed er bygget op omkring fire funktionsenheder:  

• Plejebolig 

• Sygeplejen 

• Træning og aktivitet 

• Frit Valg 

7. Profilen på chefen for Frit Valg - ideelt 

Din motivation er central 
Der er i organisationen et udtalt ønske om og behov for, at den nye chef for Frit Valg har et langsigtet 
perspektiv på stillingen og dens udfordringer. Det er forventningen, at du er indstillet på at investere 
den tid, det kræver at få etableret et overblik over organisationen og de mange relationer med henblik 
på at sikre den fortsatte udvikling af organisationen og være med til at se, at tingene udvikler sig som 
planlagt. 
 
Ledelse af ledere 
Du er vant til og har allerede haft succes med at lede dygtige ledere, samt at bruge og udvikle 
lederkompetencerne. 
 
Stor offentlig interesse 
Du har erfaring med og tåler – og kan måske ovenikøbet lide - at være leder, at være ”på” og at skulle 
agere adækvat i en tilsvarende kompleks kontekst med konstant stor offentlig bevågenhed og 
interesse.  
 
Viden om Frit Valgs-området 
Vi har en forventning om, at du allerede kender til sammenhænge og dynamikker inden for 
hjemmeplejeområdet samt madservice og rengøring, herunder involvering af og samspillet med 
borgerne og deres pårørende. 
 
Politisk ledelse 
Du har formentlig allerede erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation (måske tæt på et 
politisk udvalg), og har udviklet sans for de politiske dynamikker og indsigt i politikernes behov og 
interesser i deres rolle. 

7.1 Personlige kompetencer og lederstil  

Den ideelle kandidat besidder mange personlige kompetencer og egenskaber - og gode doser af især 

disse vil blive vægtet:  

• Stort personligt drive, der motiverer og skaber energi i samarbejdsrelationerne.  

• Betydeligt personligt mod og en robusthed, som sikrer, at der besluttes og handles sikkert, 
ordentligt og relevant, når der er behov - også under modstand og i modvind.   

• En samarbejdende lederprofil, der inddrager og er interesseret i at lytte til og optage andres 
perspektiver og input (lære nyt). 

• Empatisk, nærværende og udadvendt med samarbejdsevner i alle relationer. 

• En meget kompetent formidler og kommunikator, der tydeligt sætter en retning og linje, som skaber 
fællesskab og følgeskab.  

• Visionær og iderig med strategiske kompetencer til at realisere. 
 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 
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8. Aalborg Kommune 

8.1 Vi udvikler os sammen  

Aalborg Kommune er i rivende udvikling. En udvikling, som har formået at kombinere industri med 
viden, og som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en 
velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.  
 
Den udvikling, kommunen har gennemgået de seneste årtier, er sket via et ganske unikt samarbejde, 
og det er også sammenholdet, der skal løfte kommunen ind i fremtiden. Vi står sammen og udvikler i 
fællesskab løsningerne på de udfordringer, vi står overfor.  
 

I Aalborg Kommune siger vi: Vi udvikler os sammen! Læs mere i DNA Aalborg 

8.2 ”4 for fællesskabet” 

Aalborg Kommunes personalepolitik ”4 for fællesskabet” sætter rammen for at skabe gode arbejds-
pladser, god opgaveløsning og gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.m. 
  
Personalepolitikken bygger på de fire principper: Helheder og sammenhænge, det skal give mening, 
inddragelse og tværfaglighed og vi er gensidigt fleksible. 
 

Læs mere i personalepolitikken 

8.3 Aalborg Kommunes ledelsespolitik  

Ambitionen med ledelsespolitikken, der er godkendt i Byrådet i 2020, er at have den bedste ledelse, 
der matcher den kontekst, vi befinder os i. Ledelsespolitikken indeholder fire principper:  

1. Vi sætter borgerne først 
2. Vi er gode personaleledere 
3. Vi udvikler sammen 
4. Vi skaber resultater. 
 

Læs mere om ledelsespolitikken her 

9. Ældre- og Handicapforvaltningen 

9.1 Forvaltningens vision og strategier   

I Ældre- og Handicapforvaltningen tror vi på, at man altid skal turde drømme om at blive bedre. Derfor 
har vi en vision om, at ”Vi udvikler velfærd sammen”.  
 
Vores vision skal sikre, at vi også fremover kan løse vores kerneopgave, der lyder: 

Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem  
udvikling, støtte og omsorg. 

 
Vi udvikler velfærd sammen 

• I fællesskab bryder vi grænserne for udvikling af fremtidens velfærd 

• Vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for mennesker 

• Sammen finder vi nye veje til at sætte ressourcer i spil og fremme menneskers uafhængige liv 

• Vores relationer er præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/dna-aalborg
https://www.aalborg.dk/media/9024768/aak_personalepolitik_pixi_a4_print.pdf
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=20981269-21969051-5.pdf&type=bilag&pdfid=114543
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Fire strategier sikrer, at vi udvikler velfærd sammen: 

• Handlekraftig organisation: Sammen udvikler vi fortsat en organisation, der træffer hurtige, klare 
og meningsfulde beslutninger og handler på dem 

• Velfærdsinnovation: Vi griber nye muligheder, og bruger dem til at gøre en forskel for mennesker 

• Samskabelse: Vi står stærkere, når alle er deltagere i udvikling af velfærd 

• Rehabilitering/habilitering: Vi yder omsorg og giver støtte, og udvikler færdigheder og sociale 
relationer, der fremmer menneskers uafhængige liv. 

 
Vi vurderer arbejdet med at udvikle velfærd sammen ud fra fire bundlinjer; borgeren, medarbejderen, 
organisationen og bæredygtigheden. 
 
Læs mere i Vi udvikler velfærd sammen 
 
Forvaltningens Frihedsbrev er en påmindelse om og opfordring til hver dag at anspore hinanden til at 
tænke nyt, turde mere og slå ”plejer” ihjel og huske på, at vi skal turde drømme om at blive bedre. 
 
Læs mere i Frihedsbrevet 
 
Forvaltningens arbejde er funderet i vores tre værdier: Nærvær, ansvarlighed og respekt. 

9.2 Organisation  

Figur 3: Organisationsdiagram for Ældre- og Handicapforvaltningen  

 
 
Ældre og Sundhed varetager Aalborg Kommunes tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet med 
særligt fokus på sundhed og rehabilitering af borgeren. 
 
Myndighedsafdelingen varetager Aalborg Kommunes opgaver vedrørende bevilling af ydelser som 
personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning, genoptræning, hjælpemidler, plejeboligtilbud til ældre 
samt hjælp til voksne handicappede.  
 
Handicapafdelingen varetager Aalborg Kommunes tilbud inden for specialområdet. Handicapafdelingen er 
opdelt i fem fagcentre med hver deres specialviden. 

https://vimeo.com/383037262
http://www.aalborg.dk/media/4205879/frihedsbrev-2020.pdf
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10. Ansættelsesudvalg  

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

• Carsten Møller Beck, ældre- og sundhedschef 

• Ove G. Jensen, vicedirektør 

• Helen Kæstel, sygeplejechef og konstitueret chef for Frit Valg 

• Pia Brink, hjemmeplejeleder 

• Hanne Juul, leder af Madservice Aalborg 

• Gert M.K. Jensen, leder af Rengøringsenheden 

• Rie Thorlund Winter, faglig koordinator 

• Sussi Bagge Mikkelsen, fællestillidsrepræsentant FOA 

• Lise-Lotte Kjærup-Nielsen, fællestillidsrepræsentant FOA 

• Connie Christiansen, tillidsrepræsentant Kost og Ernæring 

• Britt Haugaard Nielsen, arbejdsmiljørepræsentant 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til ældre- og sundhedschef Carsten Møller Beck, der har ansættelses-
kompetencen 


