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Du bedes orientere dig på kommunens hjemmeside og i nedennævnte bilag som grundlag 
for dine overvejelser over eventuelt interesse i Samsø Kommune og stillingen.  

BILAG: 

1. Samsø Kommunes politikker og strategier – klik her  
 

  

https://www.samsoe.dk/politik/politik-strategi-og-planer
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1. Indledning 
Samsø Kommunes dygtige Forvaltningschef gennem de seneste 8 år har fået en chefstilling i en anden 
kommune, hvorfor stillingen er ledig til besættelse. 

Dette notat udgør uddybende information til potentielt interesserede og sikrer en fælles 
forståelsesramme for ansættelsesudvalget i relation til opgaveområdet og profilen for 
forvaltningschefen. Således danner materialet også grundlag for den løbende udvælgelse af 
kandidater i processen og for den endelige stillingtagen til kandidaternes match til jobbet.  
 
Ansættelsesudvalg 
 

• Borgmester – Marcel Meijer  

• Udvalgsformand for Teknisk Udvalg - Michael Kristensen  

• Kommunalbestyrelsesmedlem og Medlem af Teknisk Udvalg - Per Urban Olsen 

• Kommunaldirektør - Mogens Wehrs 

• Forvaltningschef Børn, Unge og Kultur – Helle Griebel Anesen 

• Økonomichef – Alexander Janz 

• Leder Teknik og Miljø – Sune Petersen 

• Havnefoged – Frederik Pedersen 

• Medarbejderrepræsentant Ejendomme og Veje – Thomas Friis Pihlkjær 

• Medarbejderrepræsentant Teknik og Miljø – Claus Dahl Thomsen 
 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til kommunaldirektøren, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne 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 Samsø 
Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.   
 
Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Mogens Wehrs fra Samsø 
Kommune på telefon 8792 2250. 
 
Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08445). 
Ansøgningsfristen udløber d. 7. juni 2021, kl 10.00. 
 

2. Ansættelsesvilkår 
Samsø Kommune ønsker kontraktansættelse. Årslønnen udgør ca. kr. 745.000 ekskl. pension og 
særlig feriegodtgørelse. 
 
 
 
 

mailto:jan.kjeldsmark@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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3. Ansættelsesprocessen 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist  7. juni kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde  11. juni 

Indledende 1.samtalerunde med ansættelsesudvalget og konsulent  15. juni 

Chefvurdering: Personligheds- og kognitive tests, uddybende interview 
med konsulent, personvurdering og referencetagning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inden 2. samtalerunde 

Individuel forventningsafstemningssamtale med kommunaldirektøren  Inden 2. samtalerunde 

Rapportering + 2. samtalerunde med ansættelsesudvalget og konsulent  23.juni 

Forhandling og ansættelse     

Tiltrædelse  1.august 

4. Teknisk forvaltning 
 
Fig.1 Teknisk forvaltning, Organisation 

 
 
Der er i alt ca. 40 medarbejdere i Teknisk Forvaltning. 4 ledere og 4 medarbejdere refererer direkte til 
forvaltningschefen. 
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Vej- og Ejendomsservice er forvaltningens største afdeling og beskæftiger ca. halvdelen af 
forvaltningens medarbejdere. Afdelingen har ansvaret for samtlige kommunale bygninger og står for 
alt vedligeholdelse og rengøring. Afdelingen har ligeledes ansvaret for kommunens delebiler, som 
bruges både af den ude-kørende hjemmepleje og for andet tjenestekørsel. Endvidere varetages 
rottebekæmpelsen og kantinedrift i afdelingen. Siden 1. januar 2021 er vejvæsenet organisatorisk 
forankret sammen med Ejendomme. Der er en teamkoordinator og tre vejmand. 
 
Havneafdelingen: Samsø Kommune ejer tre lystbådehavnene – Ballen, Mårup og Langeøre – og to 
færgehavne i hhv. Sælvig og  Ballen. Afdelingen for de kommunale havne er ansvarlig for alt drift og 
vedligeholdelse på alle fem havne. Der er ca. 15.000 gæstesejler på årsbasis på lystbådehavnene. 
Havnefogeden er leder for afdelingen. 
 
Naturafdelingen, som er forvaltningens mindste, er placeret i naturskønne omgivelse ved Langøre, 
der også er base for naturskolen. Afdelingen står for naturpleje og naturformidling og har bl.a en 
besætning på ca. 150 får.  
 
Teknik og Miljøforvaltningen er placeret på rådhuset og er ansvarligt for alle myndighedsopgaver, 
såsom byggesagsbehandling og planlægning. De administrative funktioner for renovationen bliver 
også løst af afdelingen. Der er seks medarbejdere og en leder. 
På forvaltningen sidder desuden tre projektmedarbejdere, som refererer direkte til forvaltningschefen. 
Den ene beskæftiger sig primært med ombygningsprojektet af Samsø Skole. De andre arbejder med 
ekstern finansierede projekter, der understøtter kommunens ambitioner i klimaindsatsen. 
Forvaltningen har endvidere ansvar for en række anlægsprojekter, herunder skoleprojektet som det 
største. 
 
 
Figur 2. Centrale budgetoplysninger 2021. Teknisk forvaltning. 
 
 

  Udgifter Indtægter 
Teknisk Forvaltning, ialt  46.212.000 -29.660.000 

Teknisk Stab 13.834.000 -13.136.000 

Stab 928.000 -167.000 

Renovation 12.906.000 -12.969.000 

Teknik og miljø 6.877.000 -431.000 

Ejendomme og Veje  18.592.000 -1.867.000 

Ejendomsservice 9.618.000 -1.778.000 

Vejvæsenet 8.974.000 -89.000 

Havne 4.925.000 -14.032.000 

Naturafdeling 1.984.000 -194.000 

 
Som det fremgår er forvaltningens budget og dermed forvaltningschefens budgetansvar et 
driftsbudget på knap 50 mio. kr. på udgiftssiden og 30 mio. kr. på indtægtssiden.  
 

Aktuelle opgaver for forvaltningen – og dermed chefen  

Udover de almindelige løbende opgaver, skal disse særlige og aktuelle 2021-opgaver bemærkes: 
 

• Digitalisering 

• Implementering af ny renovationsordning og etablering af genbrugsplads 
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• Struktur for forsyningssektoren  

• Videreudvikling af Grøn Varme 

• Fossilfri Ø 2030 

• Klimahandlingsplan 

• Kommuneplan (skal færdiggøres og vedtages i 2021) 

• Styring af anlægsprojekter (ombygning af Samsø Skole, Ballen Udvikling, Langøre Havn) 

• Energiplanlægning 

• Procesunderstøttende for etablering af almene og private boliger 

• Fremtidssikring af vejvedligeholdelse (asfalt) 

• Videre indsats i forhold til ekstern finansierede projekter  
 

 

5. Stillingen  
Forvaltningschefen refererer til kommunaldirektøren og løfter overfor denne og kommunalbestyrelsen 
ansvaret for den faglige kvalitet og udvikling, den personalemæssige ledelse samt den økonomiske 
og juridiske styring af alle forvaltningens aktiviteter.  
 
Forvaltningschefen er en central spiller i bestræbelsen på, at samspillet mellem den politiske og den 
administrative ledelse og mellem kommune og lokalsamfundet er stærkt og tillidsfuldt. 
 
At være forvaltningschef i Samsø Kommune er en særlig ledelsesudfordring. Der er meget stor alsidig-
hed og variation i rollen. Forvaltningscheferne er - og bør være - tæt på det meste, både i den kom-
munale organisation og i lokalsamfundet. Forvaltningschefen arbejder tæt på og tæt sammen med 
sine ledere og i denne flade struktur - og uformelle - kultur er der ikke langt fra top til bund. Det 
forventes, at forvaltningschefen er til stede, tilgængelig og selv kan tage fra.  
 
Der er stærke kompetencer i organisationen, men selvsagt ikke mange, jf. organisationens størrelse. 
Derfor må forvaltningschefen rutinemæssigt selv til tasterne, selv kunne sagsbehandle og være 
sagsforberedende m.v. Netop derfor har forvaltningschefen i Samsø Kommune unikt gode muligheder 
for - og forventes - at bidrage og personligt at gøre en forskel for den fortsatte udvikling af såvel 
lokalsamfundet som den kommunale organisation.  
 
Der kan være, og er ofte, korte, hurtige og effektive beslutningsprocesser i dette nære og overskuelige 
civilsamfund. Der kan være meget kort fra ide til handling. 
 
Forvaltningschefen skal agere i en stor variation af ledelsesrum og -relationer, særligt i følgende: 

• Det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen  
Forvaltningschefen er sekretær for Teknisk Udvalg og ansvarlig for betjening af Teknik- og 
miljøudvalget og skal i den forbindelse sikre, at udvalget betjenes på et højt fagligt og ”politisk” 
niveau, for derved at skabe de bedste forudsætninger for gode og solidt funderede politiske 
processer i udvalget og et stærkt og positivt samspil mellem udvalg og forvaltning. Der er i denne 
del af chefrollen et meget tæt løbende samspil med udvalgsformanden 
 
Forvaltningschefen skal sikre, at politikerne har optimale betingelser for at udøve den politiske 
ledelsesopgave. 
 
Sammen med forvaltningschefgruppen skal forvaltningschefen virke for, at kommunalbestyrelsen 
oplever en sammenhængende og koordineret ledelse af hele den kommunale organisation, så alle 
samarbejdsmuligheder, tværgående løsninger og synergier realiseres maksimalt til gavn for 
borgerne og hele kommunen. 
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Forvaltningschefgruppen 
Forvaltningschefen indgår sammen med forvaltningscheferne for ”Børne, Unge og Kultur” og 
”Social, Sundhed og Beskæftigelse” samt sekretariats- og økonomichefen i kommunens 
chefgruppe under ledelse af kommunaldirektøren. Chefgruppen udgør kommunens strategiske 
ledelsesforum og skal her demonstrere et effektivt og tillidsfuldt holdspil, - som gode rollemodeller. 
De skal inspirere og motivere hele organisationen til samarbejde og løsninger på tværs – altid med 
fokus på borgernes behov og den samlede kommunale interesse. 
Forvaltningschefen har - sammen med den øvrige forvaltningschefgruppe - ansvaret for, at kom-
munen styres effektivt og i overensstemmelse med regler og beslutninger og skal i denne rolle 
sikre, at der er robuste kommunikations- og styringsprocesser, der giver ledere (og medarbejdere) 
de bedste betingelser, for at løfte deres driftsansvar. 

Ledelse i egen forvaltning 
Forvaltningschefen er personaleleder for forvaltningens 4 ledere, der har som deres hovedopgave 
at sørge for den meget sikre drift (fagligt, økonomisk, politisk) i deres respektive dele af 
forvaltningen.  
Herudover vil det være en hovedopgave for forvaltningschefen at initiere, planlægge og lede 
mange af forvaltningens - og kommunens - vigtige udviklings- og forandringsprocesser.  
Behovet og initiativet kommer dels udefra i form af love og aftaler, som skal omsættes og over-
sættes til ”samsk” og dels indefra i form af lokalbefolkningens/civilsamfundets og de kommunalt 
ansattes egen iderigdom og virketrang, der stimulerer udvikling og forandring.  
Endeligt betyder de rammevilkår der gælder for øsamfundet og den lille kommune og kommunale 
organisation - at der løbende skal forandres og tilpasses.  

 

Succeskriterier 

Forvaltningschefen skal agere og skabe resultater i mange arenaer og vil efter 6-9 måneder i stillingen 
blive vurderet på særligt følgende parametre: 

• Har et tillidsfuldt samarbejde med Teknik- og miljøudvalget og formanden 

• Er en tydelig og synlig leder i hele den kommunale organisation samt en kendt og synlig person 
på øen 

• Har sikret en sagsfremstillinger og betjening af udvalg og kommunalbestyrelse på et højt fagligt 
og forvaltningsmæssigt kvalificeret niveau 

• Har økonomisk overblik og vist evne til sikker økonomisk styring 

• Er en samlende og retningsgivende kraft i et konstruktivt samspil i hele organisationen; i leder-
gruppen med sine fire ledere og i MED-organisationen 

• Er en respekteret og anerkendt repræsentant for Samsø Kommune i alle relationer. 

6. Den ideelle profil 
I udvælgelsen vil indledningsvist erfaringsbaggrunden og siden de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer  

Den ideelle kandidat er fagligt og ledelsesmæssigt veluddannet og velfunderet og har desuden 
følgende med i ”rygsækken”:  

• Erfaring med (dele af) teknisk forvaltnings ressortområder (og dermed formentlig også kommunal 
erfaring)  

• Erfaringer med og faglige viden om og gerne holdninger til Samsø DNA’et i forhold Miljø, klima, 
bæredygtighed 

• Erfaring med samspil med et politisk ledet system 
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• Tung personaleledelseserfaring  

• Erfaring med driftsledelse, herunder økonomistyring  

• Succesfuld erfaring med gennemførelse og ledelse af udviklings- og forandringsprocesser. 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer  

Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende ledelsesmæssige og personlige kompe-
tencer og egenskaber:  

• Retningssættende; skal kunne formulere en tydelig retning og formidle den sikkert og klart, så den 
forstås og accepteres 

• Dygtig kommunikator; møder politikere, ledere, medarbejdere, borgere, erhvervsliv og andre 
interessenter i øjenhøjde og kan navigere konstruktivt imellem niveauer 

• Dynamisk og levende; kan inspirere og motivere andre mennesker og skabe følgeskab om sig og 
sit 

• Gode strategiske og analytiske kompetencer, ”lys i pæren” og et godt overblik som grundlag for at 
træffe beslutninger og prioritere 

• Relationelle kompetencer; er en ordentlig og tillidsvækkende person,  

• netværksskabende – repræsenterer kommunen bredt på øen 

• Samarbejdsorienteret; er inddragende og nysgerrig i forhold til andres input 

• Resultatorienteret; drifts- og leveringssikker, arbejder struktureret og systematisk efter besluttede 
mål 

• Robust - hviler i sig selv  

• Stor arbejdskapacitet, højt energiniveau og er flittig. 

7. Samsø Kommunes administrative organisation 
 
 
Figur 3: Samsø Kommunes administrative organisation 

 

 

 



Forvaltningschef  |   9 

 

 
Der er i alt ca. 400 årsværk i den kommunale organisation, fordelt på 450-500 medarbejdere. 
 

Organisationsbeskrivelse 

Organisations- og ledelsesstrukturen udgør den ramme, der skaber forudsætningerne for en profes-
sionel og (omkostnings-)effektiv organisation, der hænger sammen.Der koordineres – så højre hånd 
altid ved, hvad venstre hånd gør og hvorfor. Det er desuden tilstræbt, at der ikke er for mange 
dobbeltfunktioner på ledelsesniveau, at der er et overkommeligt ledelsesmæssigt kontrolspænd og at 
alle medarbejdere kun refererer ledelsesmæssigt til én person. Alle skal vide, ”hvem der er min chef”. 
 
En organisation og en ledelsesstruktur er ikke et mål, men et middel. Målet med organisationen er - 
udover det beskrevne formål - i det mindste at skabe de mest optimale betingelser for: 

• et kompetent og tillidsfuldt samspil mellem administration og politikere, 

• stærke politiske processer og gode beslutningsoplæg – gode politikervilkår, 

• god ledelse, 

• sikker styring, 

• social kapital – medarbejdertrivsel,  

• høj faglighed, 

• højt serviceniveau og professionelt samspil med erhvervsliv, foreninger og civilsamfundet.  

Modellens hovedprincipper - 3 x 3 

Der er etableret tre ligestillede forvaltninger med hver sin forvaltningschef, der refererer til kommunal-
direktøren. 
 
Der opereres konsekvent med tre ledelsesniveauer: 

• Niveau 1: Ledelse af chefer 

• Niveau 2: Ledelse af ledere 

• Niveau 3: Ledelse af medarbejdere. 
 
Dog vil niveau 1 og 2 ledere (også) være ledere af medarbejdere. 
 
Samsø Rederi betegnes således ikke som en forvaltning, men som en kommunal virksomhed, der i 
øvrigt formelt og reelt er en del af den kommunale forvaltning med rederidirektøren i ledelsesmæssig 
reference til kommunaldirektøren. 

Ledelsesniveauer 

Modellen opererer – som nævnt ovenfor – med tre ledelsesniveauer:  

• Niveau 1: Kommunaldirektør (en person) 

• Niveau 2: Forvaltningschefer og færgedirektør (fire personer) 

• Niveau 3: Økonomichef, sekretariatschef samt 21 ledere, heraf 4 i rederiet (23 personer) 

Ledelsesfora 

• Forvaltningschefgruppen består af kommunaldirektøren og de tre forvaltningschefer. På 
møderne i forvaltningschefgruppen deltager desuden de to stabschefer 

• Lederforum består af alle kommunens ledere med undtagelse af lederne i rederiet (i alt 24 
personer) 

• Forvaltningsledergrupperne ledes af forvaltningschefen med deltagelse af lederne i forvalt-
ningen.  
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Centrale stabe 

Under kommunaldirektøren er der tre stabsafdelinger: 

• Økonomi, Løn og It, som ledes af økonomichefen, der er nærmeste foresatte og personaleleder 
for medarbejderne (p.t. 15 medarbejdere)  

• Sekretariat, som ledes af sekretariatschefen, der er nærmeste foresatte og personaleleder for 
medarbejderne (p.t. syv medarbejdere). 

• Visit Samsø, hvor der er en daglig leder, som er nærmeste foresatte og personaleleder for  
medarbejdere (p.t. tre medarbejdere) 

8. Samsø Kommune 
Øen kendes på en helt unik natur og de smukke landskaber, lyset, havet, og den helt specielle ø-
stemning. Samsø er højtprofileret som en grøn kommune med en meget skarp miljøprofil. Kommunen 
lever af landbrug og turister og har i betragtning af sit befolkningsgrundlag et bemærkelsesværdigt 
stærkt kultur- og foreningsliv.  
 
Samsø Kommune er en lille kommune med ca. 3700 indbyggere, hvoraf ca. 33 % er over 65 år. Der 
er ca. 370 børn i skolealderen. 

Vision 2020 

Samsø Kommune - vi gør det sammen 

• Vi er et stærkt og bæredygtigt øsamfund 

• Vi løfter i flok - borgere, erhvervs- og foreningslivet sammen med kommunen 

• Vi har en dedikeret og effektiv organisation. 

Mission 

Vi tjener borgerne, skaber muligheder og udvikler fællesskaber 

Værdier  

• Ordentlighed  

• Anerkendelse  

• Tillid  

• Tydelighed. 
 
Læs i øvrigt meget mere om Samsø; lokalsamfundet og kommunen på www.samsoe.dk.  

http://www.samsoe.dk/

