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Side 2 

 

 

Aalborg Kommune, Direktør for Klima og Miljø  
 

 Situationen 

 
▪ Aalborg Kommune er i rivende udvikling med flere end 1.000 nye 

indbyggere om året. En udvikling, som har skabt tusinder af 
arbejdspladser, et rigt kultur- og fritidsliv og Europas lykkeligste borgere. 
I Aalborg Kommune udvikler vi os sammen, og dette skal den nye 
direktør for Klima og Miljø bidrage til på tværs af forvaltninger og i 
samarbejde med samfundets borgere og virksomheder. 

▪ Pr. 1. januar 2022 trådte den nye politiske beslutning om omfattende 
ændringer i Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur i kraft.  

▪ Organisationsændringen har født en selvstændig Klima- og Miljø-
forvaltning, som har fået et større ansvarsområde end det tidligere. 
Derudover har forvaltningen et overordnet ansvar for tværgående 
politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling 
i alle forvaltninger. 

▪ Aalborg Kommune vil være ”i grøn balance”. Det er et af de fem 
pejlemærker for udviklingen af kommunen, som indebærer, at man 
ønsker at være i førersædet med bæredygtig udvikling blandt kommuner 
til gavn for fremtidige generationer.  

▪ Aalborg Kommune har tilsluttet sig DK2020 som en del af den fælles 
nordjyske klimaambition. På den baggrund skal kommunen have og 
implementere en klimahandlingsplan, som arbejder mod netto-nul 
udledning i 2050. 

▪ Der er en national målsætning om 70 % reduktion i udledningen af 
drivhusgasser i 2030 - en ambitiøs målsætning og at opnå dette kræver 
nye initiativer i Aalborg Kommune. 

▪ Aalborg Kommune har og arbejder for en Verdensmålsstrategi udledt af 
FN’s 17 Verdensmål. Strategien består i at finde lokale løsninger på 
lokale udfordringer inden for områderne: klima, ressourcer, ulighed og 
biodiversitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Organisationen 

 
Klima og Miljø har kerneopgaverne: bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse 
og affaldshåndtering. Udover dette har de bl.a. også store opgaver i kollektiv 
trafik og bygningsrådgivning internt. Disse opgaver dækker over en bred vifte 
af både udviklings- og driftsopgaver.  

Indtil 31/3-2022 var Søren Gais Kjeldsen direktør for både Aalborg Forsyning 
og Klima- og Miljøforvaltningen. Funktionen deles nu, så forvaltningen får 
”sin egen” direktør.  

Forvaltningen består af 2 afdelinger: 
1. Miljø- og Ressourcer varetager strategisk planlægning og 

myndighedsopgaver samt godkendelse af og tilsyn med virksomheder 
og landbrug. Afdelingen inddeles således:  

 Vand og Jord arbejder med grundvand, drikkevand og spildevand 
samt jordforurening. 

 Miljø og Grøn Omstilling arbejder bl.a. med bæredygtig omstilling, 
miljøvurderinger og midlertidige aktiviteter. 

 Mobilitet står for planlægningen af den kollektive trafik og den 
visiterede borgerkørsel i Aalborg Kommune. Samlet er der udgifter 
og indtægter på over en halv mia. kroner. 

 Renovation driver 6 genbrugspladser med ca. 800.000 besøgende 
pr. år. Der samles ressourcer - restaffald, pap/papir, plast/metal, 
haveaffald - fra husstande. Ydermere indsamles ressourcer fra 
delvis og helt nedgravede affaldsøer i byen. Der varetages et 
kørselskontor, hvor der modtages opkald fra borgerne. Der er ca. 
200 ansatte. 

2. AaK Bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som rådgiver 
fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje på ca. 1 
mio. m2. 

Herudover er der myndighedsansvar for beredskabet. Dette kan ved 
lovændringer medføre interessante opgaver. 
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Aalborg Kommune, Direktør for Klima og Miljø  
 

 Stillingens roller og ansvarsområder 
 
Stillingen står på - mindst - to ben.  
 
På den ene side skal der etableres netværk, relationer og alliancer på tværs 
af den kommunale organisation med mange store forvaltninger med egne 
forskellige kerneopgaver. Det er en – formentlig den – altoverskyggende 
opgave at inspirere og motivere de andre forvaltninger gennem relations-
skabelse til i deres løbende opgaveløsning og strategiske udvikling og 
planlægning at tappe ind på den overordnede klima- og miljødagsorden. 
Denne netværks- og relationsskabelse skal også være rettet udadtil mod 
virksomheder, foreninger og andre mulige samarbejdspartnere.  
  
Hvis Aalborg Kommunes ambitiøse mål for klima- og miljøområdet skal 
realiseres – og det skal de – kræver det en stor fælles indsats fra alle de 
20.000 medarbejdere i hele den kommunale organisations 7 forvaltninger. 
Også dette er en strategisk toplederopgave, der starter fra toppen: Byrådet 
direktørgruppen, forvaltningsledelserne (FL) og MED-organisationen. 
 
På den anden side er der tale om en klassisk direktøropgave med det 
overordnede ansvar for hele forvaltningens drift, produktion, det faglige 
niveau, myndighedsbehandling, økonomistyring, udvikling og medarbejder-
trivsel. Opgaven indebærer også betjening af og samspil med rådmand og 
udvalg, ledelse af chefgruppen (FL), formand for ForvaltningsMED, eksterne 
repræsentative ambassadøropgaver, etc. 

 

 

 

 

 
 

 Aktuelle opgaver og succeskriterier 
 
Der er selvsagt mange opgaver og store forventninger, der møder den nye 
direktør og hele forvaltningen – nok særligt: 

▪ Udvikle den nye forvaltning i en stærk robust struktur på en ny fælles 
kultur for de sammenbragte funktioner. 

▪ Bidrage til etablering/onboarding af det nye udvalg, så de oplever 
optimale betingelser for at udfylde deres politiske ledelsesrolle, som de 
ønsker. 

▪ I forhold til AK Byg forventes det, at der i den kommende periode vil blive 
igangsat analyser og overvejelser i forhold til, hvordan den fremtidige 
Facility Management kan organiseres på tværs af koncernen. 

▪ Aalborg Renovation er en del af Aalborg Kommune og samtidig en del af 
Aalborg Forsyning. Der forudses i den politiske og administrative 
organisation en væsentlig og spændende analyse- og udviklingsopgave 
for denne del af forvaltningen.  

▪ Udvikle og implementere en ny strategi for bæredygtigt byggeri. 

▪ En stor opgave i at implementere handlinger på DK2020 og verdens-
målene jf. situationen. 

▪ Forandre og forbedre den kollektive trafik. Det indebærer nye principper 
for den kollektive trafik, udvikling af rutenettet og opstart af bæredygtige 
plusbusser. Denne opgave er en del af en større miljømæssig udvikling 
i Aalborg og arbejdet med at skabe en miljøzone.  
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Lederprofil 
Karrieremæssig historik 

 

 Krav til erfaring og uddannelse 

 
▪ Betydelig erfaring med ledelse på strategisk niveau i et komplekst 

”politisk” (ikke nødvendigvis kommunalt) miljø 

▪ Erfaring med og/eller passion for den aktuelle samfundsmæssige 

”grønne” dagsorden. 

 

 

 
 
 

 Personlige egenskaber 

 
▪ Relationelt stærk – opsøgende og relationsskabende både internt i og 

på tværs af kommunen og eksternt med samarbejdspartnere 

▪ Synlig og tilgængelig i egen organisation, på tværs af kommunens 

forvaltninger og udadtil mod samarbejdspartnere og andre kommuner 

▪ Kommunikativ styrke – gode formidlingsevner, dialogskabende og 

lyttende 

▪ Resultatorienteret – kan forankre og implementere de politiske 

beslutninger med tydelige resultater  

▪ En stolt og dygtig repræsentant og ambassadør for Aalborg Kommune i 

eksterne samarbejdsrelationer med kommuner og i andre netværk 

(statslige myndigheder, NGO’er, KTC mv.) og med interesse i at bidrage 

og blande sig 

▪ Ledelse af chefer – sidder for bordenden i forvaltningsledelsen og i 

ForvaltningsMED. 
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Yderligere information 
 

 
 
 
 Tidsplan 

▪ Ansøgningsfrist 31. juli 2022 

▪ Udvælgelsesmøde 1. august 2022 

▪ 1. samtalerunde 3. august 2022 

▪ Direktørvurdering; test og dybdeinterview ml. 1. og 2. samtalerunde 

▪ Evt. forventningsafstemningsmøde med kommunaldirektøren ml. 1. og 2. 
samtalerunde 

▪ 2. samtalerunde 8. august 2022 

▪ Tiltrædelse 1. oktober 2022 

 

 
 
 
 
 Uddybende information 

▪ Organisationsdiagram 

▪ Strategier og politikker 

▪ Verdensmålsstrategi 

▪ Video 

▪ Tal over organisationen: 

• Medarbejdere i Klima og Miljø 2022: i alt 331, fordelt med 208 i Aalborg 
Renovation, 105 i Miljø og Plan samt 21 i AaK Bygninger. 

• Budget 2022: driftsudgifter: kr. 873 mio., driftsindtægter: kr. 542 mio., 
anlægsudgifter: kr. 109 mio.  

 

 

 
 

 
 
 
 Ansættelsesvilkår 

▪ Løn- og ansættelsesvilkår følger ”Aftale om aflønning af chefer” samt 
”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer” med en årsløn svarende til kr. 
1.485.000 ekskl. pension. Øvrige ansættelsesforhold er efter gældende 
overenskomst/aftale indgået med KL. 

▪ Arbejdssted: Stigsborg Brygge, Nørresundby 

Ansættelsesudvalget består af:  

Rådmand Per Clausen Funktionschef Carsten Abildgaard  
Næstformand Daniel Borup Jakobsen Medarbejderrepr. (3F) Peter H. Larsen 
Kommunaldirektør Christian Roslev Medarbejderrepr. (HK) Martin K. Karlsen 
Repræsentant for FL Peter Munk Medarbejderrepr. (JA) Michael M. Nielsen 
 
Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til Økonomiudvalg og Byråd 

 
 
 
 
 Kontaktoplysninger 

Aalborg Kommune 

Rådmand Per Clausen 

T: +45 3167 5008 

E: pc-byraad@aalborg.dk 

Konsulent Jan Kjeldsmark 

T: +45 4073 4950 

E: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com 

Aalborg Kommune  

Kommunaldirektør Christian Roslev 

T: +45 9931 1505 

E: christian.roslev@aalborg.dk 

Konsulent Sara Kallestrup 

T: +45 4167 8243 

E: sara.kallestrup@mercuriurval.com 

 

 Projektkoordinator Anne Marie Bak 

T: +45 5076 1214 

E: annemarie.bak@mercuriurval.com 

  

https://www.aalborg.dk/media/16538421/organisationsdiagram-klima-og-miljoe.pdf
https://www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker
https://www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker/verdensmaalsstrategi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXVDzbAL4kc8&data=04%7C01%7Cannemarie.bak%40mercuriurval.com%7Ca30623890ca4466a136008da1933c201%7C3cc043aa63a54373904f23630fa8ed24%7C0%7C0%7C637850007344161906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=64MnrccYCj6icOYUjCXquf2uuZvWsCRjuPma1%2FAzHbU%3D&reserved=0

