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1. Indledning 
Da Odder Kommunes økonomichef gennem mange år har valgt at gå på pension, står organisa-
tionen over for et generationsskifte til en meget central lederstilling i Odder Kommune.  
 
Man træder ind i en veldrevet organisation med en sund økonomi, dog også med de kendte ud-
fordringer, som alle kommuner står overfor i disse år. Som økonomichef har man en helt afgørende 
rolle i forhold til arbejdet med de økonomiske udfordringer og at sikre, at den sunde og stabile 
økonomi fastholdes. 
 
Økonomichefen refererer - som de øvrige stabschefer - til kommunaldirektøren, og spiller en central 
rolle som økonomisk sparringspartner for direktionen og kommunalbestyrelsen. 

2. ”En vækstkommune i balance” 
I 2020 er det 50 år siden kommunesammenlægningen i 1970, hvor ti sognekommuner blev sammen-
lagt til Odder Kommune. Det skal fejres med et jubilæum, der med stolthed skal markere, at Odder 
Kommune er en velfungerende kommune med et stærkt nærdemokrati. 
 
Odder er en by og kommune med aktive mennesker, der vil hinanden. En kommune, der aktivt 
inddrager borgerne i store såvel som små beslutninger. En kommune i vækst med et stærkt netværk, 
og stor mulighed for indflydelse.  
 
Den fortsatte udvikling af kommunen sikres gennem udviklingsplanen for 2018-2022, som skal 
medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: 

 rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed, 

 gode betingelser for bæredygtig vækst og udvikling gennem målrettede indsatser og ved at 
udvikle samarbejdet mellem de enkelte aktører, 

 bæredygtig økonomisk udvikling gennem nytænkning, inddragelse og udsyn. 
 
Visionerne for henholdsvis det gode liv, vækst og udvikling og økonomisk bæredygtighed er 
gensidigt afhængige og forudsætter derfor også at være i balance. Derfor har udviklingsplanen fået 
overskriften ”En vækstkommune i balance”.  
 
Rammerne for det gode liv skaber f.eks. bosætning. Bosætning skaber vækst og udvikling. Vækst og 
udvikling skaber økonomisk bæredygtighed. Økonomisk bæredygtighed giver mulighed for at 
investere i rammerne for det gode liv. 
 
De tre visioner er konkretiseret i tre politikker med angivelse af pejlemærker, strategiske 
målsætninger og konkrete indsatser. Politikkerne skal sikre, at Byrådets vision bliver omsat til 
handling og at der arbejdes med at indfri Byrådets mål på tværs af sektorer og fagudvalg. Læs mere 
om politikkerne i udviklingsplanen her. 
 
En forudsætning for at de strategiske målsætninger kan indfries, er en sund og robust økonomi, hvor 
der skabes rum til politiske prioriteringer. Læs mere i Odder Kommunes økonomiske politik her. 
 

https://odder.dk/media/10410/odder_kommunes_udviklingsplan_2018_2022.pdf
https://odder.dk/media/11787/oekonomisk_politik_budget2019.pdf
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3. Organisation 
Odder Kommunes organisation er kendetegnet ved korte beslutningsveje med få ledelseslag mellem 
direktørerne og de decentrale institutioner (virksomheder). Den flade struktur og de korte beslut-
ningsveje gør organisationen smidig og sikrer, at der ikke er langt fra tanke til handling.  
 
Odder Kommunes overordnede organisation er også kendetegnet ved at være enkelt opbygget, 
bestående af en direktion med tilhørende stabe og et antal virksomheder fordelt på tre områder.  
 
Figur 1: Organisationsdiagram for Odder Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabe 

Direktionen styrer og leder bl.a. igennem organisationens tre stabe: 

 Staben for Ledelse & Udvikling 

 Staben for Løn & Økonomi 

 Staben for IT & Indkøb 
 
Stabenes arbejdsopgaver er centreret omkring de tværgående opgaver i organisationen med henblik 
på at understøtte implementeringen af direktionens prioriterede indsatser og sikre, at organisa-
tionens ressourcer udnyttes optimalt. Stabene leverer endvidere rådgivning og vejledning til virksom-
hedslederne, så virksomhederne drives og udvikles effektivt og innovativt. 
 

Fakta om Odder Kommune  

 Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til 
Norsminde Fjord og Aarhus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er 
Kattegat med Tunø og Samsø 

 Der er 22.820 indbyggere i Odder Kommune, og en ambition om vækst til 25.000 
indbyggere i 2025 

 Borgerne i Odder Kommune har generelt en god indkomst, og uddannelsesniveauet er 
højt 

 Odder Kommune er en bosætningskommune. Der pendler ca. 5.000 personer ud af 
kommunen og ca. 2.500 ind i kommunen, og der er tillige et driftigt erhvervsliv med 1.100 
arbejdssteder, som beskæftiger ca. 8.000 medarbejdere. I 2019 havde kommunen den 
fjerde største befolkningstilvækst i Region Midtjylland på 0,75.  
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Virksomheder 

Helt centralt i Odder Kommunes organisation står en række virksomheder, som sammen med 
borgerne sikrer og udvikler den nære velfærd inden for de rammer og den retning, Byrådet har 
fastlagt. 

Løn & Økonomi 

Staben for Løn & Økonomi ledes af økonomichefen. Staben består af 11 dedikerede medarbejdere, 
med evne, vilje og frihed til at understøtte virksomhederne i at nå deres mål.  
 
I øvrigt er Løn & Økonomis kerneopgave at understøtte Odder Kommunes økonomistyring og 
herigennem bidrage til en sund og balanceret økonomi på tværs af hele kommunen samt at sikre 
effektiv lønadministration samt kompetent rådgivning og understøtning af ledere og administrative 
fællesskaber.  
 
Trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne er eksemplarisk høj, blandt andet fordi med-
arbejderne oplever at have store frihedsgrader, som gør det muligt at sætte deres individuelle 
faglighed i spil i opgaveløsningen. 

4. Ledelse i Odder Kommune 
Ledelse i Odder Kommune sker værdibaseret med afsæt i Ledelses- og Organisationsgrundlaget - 
”Sammen, på tværs og fremad,”, som danner et fælles sprog om god ledelse i Odder. 
 
Centralt i Ledelses- og Organisationsgrundlaget er fem lederprofiler (KAR-beskrivelser), som be-
skriver forventningerne til de forskellige lederroller i forhold til resultater, adfærd og kapabiliteter.  
 
Derudover vægtes fem værdier, som alle ledere i Odder Kommune forventes at arbejde ud fra:  

 Engagement  

 Nytænkning  

 Helhedsorientering   

 Effektivitet  

 Dialog 
 
Værdierne i ENHED er sammen med adfærdsdelen i KAR-beskrivelserne et spejl på den leder-
identitet og -kultur, som Odder Kommunes ledere vil kendes på. ENHED bliver dermed et sup-
plement til adfærdsdelen i den enkelte leders KAR-beskrivelse og fungerer som en fælles 
referenceramme for alle ledere i Odder Kommune. 
 
Gennem lederaftaler, der beskriver mål og indsatsområder for ledernes arbejde, sker der en løbende 
opfølgning og dialog omkring udvikling af eget lederskab. 
 
Dialogen tager bl.a. afsæt i den KAR-beskrivelse, der er udarbejdet for en ”Stabschef” lederprofil. 
Læs KAR-beskrivelsen her. 
 
 

https://hr.odder.dk/media/8998/log_ledelses_og_organinsationsgrundlag.pdf
https://odder.dk/media/2319/kar_profil_stabschef.pdf
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5. Økonomichefens rolle, opgaver og ansvar  
Økonomichefens opgave er - sammen med medarbejderne i Løn & Økonomi - at understøtte Odder 
Kommunes økonomistyring og herigennem sikre grundlaget for en fortsat sund og balanceret ud-
vikling i hele kommunen. Det er endvidere økonomichefens ansvar at sikre fortsat udvikling og 
effektivisering af de administrative sagsgange i Odder Kommune, herunder lønadministrationen. 
 
Som økonomichef skal du kunne agere som en kompetent sparringspartner og holdspiller på alle 
niveauer i organisationen. Med afsæt i byrådets udviklingsplan og økonomiske politik, skal du 
fungere som sparringsparter for direktionen, borgmesteren og kommunalbestyrelsen, og du skal 
kunne formidle de økonomiske analyser og anbefalinger på en intuitiv og let forståelig måde. 
 
Økonomichefen forventes også at have et nationalt udsyn og involvere sig i og udvikle samarbejdet 
med andre kommuner gennem deltagelse i netværksgrupper m.m. for økonomisk administrative 
problemstillinger bl.a. via KL, for derigennem at inddrage erfaringer og inspiration fra andre kom-
muner.  
 
Økonomichefen indgår i rådhusledergruppen og deltager således aktivt i den fælles, tværgående 
ledelse af rådhuset. Økonomichefen er endvidere en del af Odder Kommunes Strategiske Leder-
forum hvor direktionen, virksomhedslederne og stabscheferne arbejder sammen om vigtige strate-
giske indsatser på tværs af kommunen.  
 
Du er som økonomichef ansvarlig for at sikre en løbende og tæt dialog med de enkelte virksom-
hedsledere. Du forventes at gå forrest i forhold til at opretholde og udvikle den eksisterende 
tillidsfulde samarbejdskultur, hvor lederne oplever at få den løbende og kompetente rådgivning, der 
er nødvendig for sikker drift og udvikling af deres virksomheder og stabe, samt at blive involveret, 
lyttet til og udfordret på at tænke helheds- og resultatorienteret. 
 
Som økonomichef er det endvidere både et ønske og en forventning, at du et tæt samspil med 
direktionen kan bidrage til at analysere og spotte muligheder for at samtænke og effektivisere 
kommunens opgaver og økonomi. På den måde ønsker man at skabe mulighed for at opnå økono-
miske råderum, der er forudsætningen for at gennemføre investeringsdagsordener, der bidrager til at 
fremme kommunens politiske mål og ambitioner. 
 
Som personaleleder forventes du at kunne sætte retning og mål for fagligt kompetente medarbejdere 
og sikre den nødvendige faglige sparring og løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.  
 
Opgaverne i Løn & Økonomi kan sammenfattes mere konkret under følgende overskrifter:  

 Økonomistyring 
Det er stabens opgave at tilrettelægge en driftssikker og involverende budgetproces og 
udarbejde budgetoplæg ud fra de vedtagne visioner og udviklingsplaner, så de politiske 
beslutninger kan træffes på et retvisende grundlag.  
Løn & Økonomi leverer aktuel og relevant ledelsesinformation, der understøtter organisationen i 
en effektiv og kompetent økonomistyring, og giver kvalificeret rådgivning og sparring om 
økonomiske forhold. 

 Understøtte det tværgående samarbejde 
Som led i økonomistyringen forventes Løn & Økonomi at bidrage til udvikling af arbejdsgange og 
systemer, der kan bidrage til at understøtte den tværgående helhedstænkning. Et eksempel 
herpå er den fælles bundlinje for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor der ikke 
længere er fastlåste budgetter. I stedet kan midlerne flyttes rundt, der hvor der er mest behov for 
dem, og der er skabt øget incitament til at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder. Læs 
mere i denne artikel fra KL.  

 

https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/en-faelles-bundlinje-kan-understoette-samarbejde-paa-tvaers-af-fagsiloer/
https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/en-faelles-bundlinje-kan-understoette-samarbejde-paa-tvaers-af-fagsiloer/
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 Lønadministration 
Løn & Økonomi er ansvarlig for at sikre korrekt og rettidig løn til kommunens ansatte. Det sikres 
gennem en effektiv administration af lønindberetninger og kompetent rådgivning og kapacitets-
opbygning af ledere og administrative fællesskaber i forhold til løn- og overenskomstforhold. Til 
opgaverne hører bl.a. også sagsbehandling i forhold til barsel og sygedagpengerefusioner.   

 Bidrage til effektiviserings- og digitaliseringsdagsordenen ved blandt andet at arbejde med 
tilpasning og udvikling af nye digitale værktøjer inden for løn- og økonomistyring med et effektivi-
seringspotentiale. Det stiller krav til en tæt løbende dialog med virksomhederne og de øvrige 
stabe og et højt niveau af vidensdeling. Et udviklingspotentiale er endvidere at understøtte 
organisationen i en højere grad af datainformeret ledelse, ved at sikre en større gennemsig-
tighed og tilgængelighed for den enkelte leder til relevant styringsdata. 

Succeskriterier 

Økonomichefens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, 
idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som chefen skal tilpasse sig: 
 
Efter 12 måneder vil du som økonomichef bl.a. blive vurderet på: 

 at du har etableret dig som en kompetent og loyal strategisk samarbejdspartner for kommunens 
politiske og administrative ledelse, 

 at du har et velfungerende og professionelt samarbejde med direktion, øvrige stabschefer og 
virksomhedsledere, 

 at der er etableret højere grad af datagennemsigtighed og -tilgængelighed, så vi har nået et 
væsentligt skridt videre i arbejdet med datainformeret ledelse, 

 at der er udviklet nye arbejdsgange, der understøtter den tværgående økonomiske helheds-
tænkning, 

 at du i et tæt samspil med direktionen har bidraget til at analysere og spotte muligheder for at 
samtænke og effektivisere kommunens opgaver og økonomi, 

 at det gode arbejdsmiljø og den høje medarbejdertrivsel i staben er opretholdt.  

6. Den ideelle profil 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaring som de ledelsesmæssige og personlige kompetencer 
blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

 Relevant videregående uddannelse  

 Erfaring med budgetlægning fra en kommunal organisation 

 Erfaring med betjening af Byråd og/eller udvalg i forhold til budgetlægning, økonomistyring og 
regnskaber 

 Bred erfaring med drift- og økonomistyring, herunder også gerne lønadministration 

 Erfaring med ledelse 

 Har gennemført diplomuddannelse i ledelse eller anden relevant lederuddannelse, eller er 
indstillet på at gennemføre lederuddannelse inden for de nærmeste år. 



JOB- OG KRAVPROFIL  |   8 

 

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den nye økonomichef skal agere i tre forskellige ledelsesrum; i forandring, i opgaveløsning og i 
relationer.  
 
Ledelse af forandringer 

 Analytisk overskud og evne til at spotte muligheder for at optimere kommunens økonomi 

 Tydelig og kompetent kommunikator og formidler, der kan omsætte kompliceret stof på forståelig 
og pædagogisk vis  

 Tydeligt retningssættende - kan sætte og vise en retning og stå på mål herfor   

 Målrettet og loyal overfor trufne beslutninger 
 

Ledelse af opgaver 

 Veludviklet analytisk overblik – tænker og agerer strategisk og helhedsorienteret 

 Struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen 

 Mestrer balancen mellem proces og resultat  
 
Ledelse af relationer  

 Jordnær, ordentlig og tillidsfuld 

 Hjælpsom og imødekommende – er tilgængelig og stiller sig til rådighed for sparring 

 Ansvarsfuld - tager ledelsen på sig og har gennemslagskraft. 

7. Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles med den 
forhandlingsberettigede organisation ud fra et forventet årligt lønniveau på ca. kr. 700.000 ekskl. 
pension. 
 

Der forventes tiltrædelse 1. maj 2020. 

8. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 06.03.2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 10.03.2020 

1. samtalerunde  16.03.2020 fra kl. 8.00 

Test, personvurdering og referencetagning 17. + 18.03.2020 

Rapportering og 2. samtalerunde  23.03.2020, kl. 8.00 – 14.00 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtalerne 

Tiltrædelse 01.05.2020 



JOB- OG KRAVPROFIL  |   9 

 

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

 Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen 

 Sekretariats- og HR-Chef Morten Møller 

 Jobcenterchef Ole Stounbjerg 

 Lønkonsulent Malene Grau Müller 

 Regnskabskonsulent Lene Olesen 

 Økonomikonsulent Gitte Abild 
 

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, der har ansættelseskompe-
tencen. 

10. Kontaktoplysninger 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435/mail: jesper.lund@mercuriurval.com eller 
Line Møgelvang Villadsen på telefon 4167 8243/mail: line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com 
 
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Odder Kommune vil ikke blive orienteret uden 
forudgående aftale herom.  
 
Du er også velkommen til at kontakte kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen fra Odder 
Kommune på telefon 4019 1136. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Annette Cabalzar, telefon 5076 
1215/mail: annette.cabalzar@mercuriurval.com. 

mailto:jesper.lund@mercuriurval.com
mailto:line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com
mailto:annette.cabalzar@mercuriurval.com

