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Indledning 

Da den nuværende Handicap- og Psykiatrichef har valgt at gå på pension, søger Lemvig Kommune 
en ny chef til området.  
 

Som Handicap- og Psykiatrichef får du det overordnede ansvar for at sikre den faglige og økonomiske 
udvikling af socialområdet i Lemvig Kommune. Du kommer til at gå forrest i den faglige og 
organisatoriske udvikling af handicap-og psykiatriområdet i en tid, hvor stadig flere borgere har stadig 
mere komplekse behov. Det stiller krav om helhedstænkning og innovation samt en tæt og løbende 
ledelsesmæssig styring af ressourcer og kapacitet på området. 
 

Lemvig Kommune arbejder tværgående i opgaveløsningen for at give borgerne de bedste muligheder. 
Udvikling og nytænkning sker derfor i tætte samarbejder både inden for Handicap & Psykiatri, på tværs 
af fagområder, med civilsamfundet og med eksterne parter. 
 

Lemvig Kommune tilbyder en spændende stilling i en lille, veldrevet organisation kendetegnet ved 
nærhed og tæt samarbejde både nedadtil, opad, udad og på tværs. Du bliver en del af en organisation 
med høje faglige ambitioner, hvor du får mulighed for at udfordre vanetænkning, med et kontinuerligt 
fokus på at udvikle fremtidens sammenhængende tilbud til borgere fra 18 år med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. 

Handicap & Psykiatri  

Handicap & Psykiatri bestå af tilbud til borgere fra 18 år, der har betydelige fysiske eller psykiske 
funktionsnedsættelser. Der er ansat ca. 220 medarbejdere, som hver dag gør deres ypperste for at 
understøtte kommunens ca. 400 unge og voksne, der er psykisk, fysisk eller socialt udfordret med at 
forløse deres potentiale.  
 
Medarbejdergruppen har en høj faglighed, og de er meget dedikerede til opgaven - de vil noget med 
hinanden og med borgerne. De er udviklingsparate og ambitiøse på organisationens vegne og 
bidrager til et konstruktivt og værdiskabende samarbejde på tværs i organisationen.  
 
Med ledelsen i front arbejder medarbejderne hver dag for at indfri de strategiske mål og indsatser:  
 
Strategi for det gode liv 
I Lemvig Kommune understøtter vi børn og voksne, der er psykisk, fysisk eller socialt udfordret med 
at forløse deres potentiale og leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv i samfundet som muligt på 
baggrund af deres individuelle behov, ønsker, drømme og mål. Vi skaber meningsgivende fælles-
skaber for alle.  
 
Vi gentænker indsatser og tilgange på det specialiserede socialområde for både børn og voksne, fordi 
løsningerne oftest findes i et forpligtende fællesskab og på tværs af vores eksisterende fagområder. 
Vi skaber bæredygtig velfærd ved at fokusere på:  

 Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser  

 Livsmestring og mental sundhed 

 Fleksibilitet og nærhed i lokale tilbud 

 Inddragelse af pårørende. 
 

Det gode liv for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er forskelligt fra menneske 
til menneske – og ønsker og behov ændrer sig gennem hele livet. Lemvig Kommunes strategi for 
Handicap og Psykiatri gælder for det hele menneske, hele livet. 
 
Læs hele strategien og de konkrete indsatser for Handicap og Psykiatri her. 

https://lemvig.dk/Files/Files/Politikker/Strategier/Strategi%20for%20Handicap%20og%20Psykiatri.pdf
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Organisering 

Handicap & Psykiatri er organiseret under direktøren for Social, Sundhed & Arbejdsmarked. Handicap- og 
Psykiatrichefen er dagligt ansvarlig for områdets ca. 400 borgere, 220 medarbejdere og 2 områdeledere, en 
myndighedsleder samt afdelingsledere og refererer til direktøren for Social, Sundhed & Arbejdsmarked. 

Handicap & Psykiatri består af en række botilbud, dagtilbud og undervisningstilbud til borgere med 
funktionsnedsættelser, og som er inddelt i nedenstående organisatoriske enheder:  
 

 Dag- og Døgncenter Lemvig – læs mere om de enkelte tilbud her. 

 Center for Sociale Tilbud - læs mere om de enkelte tilbud her. 

 Myndighedsafdelingen 
 

De tre organisatoriske enheder ledes af hver deres centerleder, som har selvstændigt økonomiansvar. 
Centerlederen for Center for Sociale Tilbud er på nuværende tidspunkt også konstitueret i stillingen 
som centerleder for Dag- og Døgncenter Lemvig. Denne konstellation evalueres med MED-
organisationen i november 2020. De enkelte tilbud ledes af afdelingsledere, som varetager den daglige 
ledelse, og som refererer til centerlederen.  

Handicap-og Psykiatrichefen er faglig leder for områdets to (nuværende en) centerledere og en 
myndighedsleder som formelt refererer til direktøren for Social, Sundhed & Arbejdsmarked.  

 

Organisationsdiagram: 

 

Økonomi 

Det samlede budget i 2020 for Handicap & Psykiatri er på ca. 110 millioner kr.  
 

http://www.centerlemvig.dk/
https://centerforsocialetilbud.dk/
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Lemvig Kommune har ift. landsgennemsnittet et forholdsvist stort antal borgere, som modtager 
serviceydelser på handicap-og psykiatriområdet. Samtidigt er kommunen lykkedes med at holde 
udgiftsniveauet på niveau med de øvrige kommuner.  
 
Økonomien er generelt veldrevet. Der er dog et enkelt tilbud, som har nogle økonomiske udfordringer. 
Disse har ledelsen taget hånd om, og budgettet forventes i 2021 igen at være i balance.  

Stillingen som Handicap- og Psykiatrichef  

Som Handicap- og Psykiatrichef får du det overordnede ansvar for at sikre den faglige og økonomiske 
udvikling af socialområdet i Lemvig Kommune.  
 
Som Handicap- og Psykiatrichef bliver du faglig leder for områdets to (nuværende en) centerledere og 
en myndighedsleder og skal skabe rammerne for samarbejde om en sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats på tværs af enhederne.  
 
Handicap- og Psykiatrichefen har reference til Direktøren for Social, Sundhed & Arbejdsmarked, og 
understøttes administrativt af medarbejdere i Myndighedsafdelingen og Velfærdssekretariatet.  
 
I ledelsesgrundlaget for Lemvig Kommune er de enkelte lederniveauers opgaver beskrevet. Fagchefen 
har følgende overordnede opgaver:  

 Understøtte den høje faglige udvikling 

 Overholdelse af budgetter 

 Kompetent og relevant sparring til direktøren 

 Opnå resultater på eget område samt medvirke til at opnå resultater på tværs 

 Sikre et godt samarbejdsklima og understøtte lederne af aftaleenhederne 

 Opsøgende sparring både opad, nedad og udad i organisationen 

 Afstemt økonomi, personale og administration i forhold til opgaveløsningen 

 Sikre overholdelse af lovgivningen på området 

 Deltagelse i udvalgsmøder, herunder sikre velbegrundede og oplysende sagsfremstilling og oplæg 

 Deltagelse i relevante faglige fora og ekstern viden er bragt i spil i organisationen 

 Sikre den overordnede udvikling og implementering af projekter på området. Herunder 
implementering af nye teknologier, it-løsninger m.m.  

 Sikre fælles faglig udvikling af områdeledere og af det samlede ældreområde  

 Sikre fælles faglig udvikling på tværs af chefområderne.  

Aktuelle opgaver  

Som ny handicap-og psykiatrichef får du, ud over de ovenfor nævnte opgaver, ansvar for og en frem-
trædende rolle i følgende:  
 
Faglig udvikling af området  
Det forventes, at den nye chef går forrest i den faglige udvikling af området. Området har i mange år 
været præget af velkendte, velfungerende og anerkendte socialpædagogiske arbejdsmetoder- og 
tilgange.  Med udgangspunkt i disse forventes den nye chef at udfordre og inspirere ledere og 
medarbejdere til nytænkning og faglig udvikling på tværs af området. På sundhedsområdet i Lemvig 
Kommune har de fx de seneste år arbejdet med både ”frivillighed” og ”et fælles fagligt sprog” – begge 
initiativer, som også kunne være relevante at arbejde med på handicap-og psykiatriområdet.     
 
 
 

https://www.lemvig.dk/vaerdier
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Udvikling af ledergruppen 
Ledergruppen består i dag af chefen og centerlederne, som mødes en gang om måneden for at drøfte 
aktuelle tværgående problematikker og udviklingstiltag.   
 
Som daglig leder for ledergruppen i Handicap & Psykiatri forventes den kommende chef at skabe en 
større sammenhængskraft i ledergruppen. Det gælder både den ovennævnte gruppe samt gruppen af 
afdelingsledere. Dette med en forventning om, at et bedre sammenhold, en bredere involvering og en 
tydelig fælles ambition for området kan skabe endnu bedre resultater for borgerne. Chefen forventes 
derfor at igangsætte og gå forrest i en teamudviklingsproces, som vil skubbe ledergruppen i den 
ønskede retning.  

 
”Vi går på tværs” 
Handicap & Psykiatri arbejder tværgående i opgaveløsningen for at give borgerne de bedste 
muligheder. Udvikling og nytænkning i tætte samarbejder både internt, på tværs af fagområder, med 
civilsamfundet og med eksterne parter. Internt på området er samarbejdet mellem myndighed og 
udfører velfungerende. Medarbejdere såvel som ledere ser en stor værdi i og bidrager aktivt til 
samarbejdet om og med borgerne.  
 
Den kommende chef forventes aktivt at bidrage til den tværgående dagsorden med et fagligt 
engagement og konkrete initiativer og projekter. At være parat til at samarbejde – at dele ud af sin 
faglighed og lade sig inspirere og overbevise af sine kollegaer.  
 
Det tværgående samspil mellem børneområdet og voksenområdet er ligeledes velfungerende. En 
flerårig indsats og opmærksomhed har skabt gode tværgående relationer, gode overleveringer fra barn 
til voksen og et sundt og konstruktivt samarbejde. Fx har man en koordineret langsigtet indsats og 
ansat en sagsbehandler på voksenområdet, der følger sagerne fra den dag, barnet fylder 16 år, netop 
med henblik på at skabe sammenhæng og bedre overgange.  
 
Koblingen til og samspillet med beskæftigelsesområdet er et af de steder, hvor der fortsat er potentialer 
at udnytte i det tværgående samarbejde. Viljen og lysten eksisterer for begge parter, der mangler blot 
en eller flere til at gå forrest. Det forventes den kommende Handicap-og Psykiatrichef at tage ansvar 
for.   

Succeskriterier 

Som det allerede fremgår, vil der være en lang række vigtige roller og opgaver, hvor der er 
forventninger til chefens bidrag og resultatskabelse.  
 
Nedenstående må dog i særlig grad have organisationens og dermed chefens fokus og prioritet i de 
første ca. 12 måneder.  

 Positioneret sig som en tydelig og respekteret chef af Handicap & Psykiatri 

 Etableret et tæt, tillidsfuldt og udviklende samarbejde med direktøren og det politiske udvalg 

 Igangsat tiltag, der understøtter og udvikler en større sammenhængskraft i ledergruppen  

 Igangsat en faglig og pædagogisk udviklingsproces i Handicap og Psykiatri med bred involvering 
af relevante aktører 

 Positioneret og synliggjort handicap- og psykiatriområdets resultater både lokalt og nationalt  

 Bidraget positivt og konstruktivt til det tværgående samarbejde i kommunen  

 Leveret økonomiske resultater.  
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Den ønskede profil 

Der efterspørges en erfaren leder, der kender området, målgruppen og de formelle rammer indgående, 
som kan se faglige muligheder og mekanismer. En kompetent leder, der allerede har demonstreret at 
kunne skabe mærkbare resultater med virkning og værdi for borgerne.  
 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

 Relevant mellemlang- eller videregående uddannelsesbaggrund 

 Erfaring fra og indgående kendskab til handicap- og psykiatriområdet, enten fra 

myndighedsniveauet og/eller driftsniveauet 

 Erfaring med ledelse af ledere, gerne suppleret med en lederuddannelse 

 Erfaring med og stor indsigt i drift- og økonomistyring 

 Gode kommunikationsevner, både i skrift og tale.  

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder følgende personlige og ledelsesmæssige kompetencer og 
egenskaber:  

 Tydelig og retningssættende leder, der er ambitiøs på organisationens og egne vegne 

 Udviklingsorienteret og fagligt engageret - kan inspirere til nytænkning og forandring 

 Evner at skabe balance i spændingsfeltet mellem fornyelse/fremdrift og respekt/anerkendelse for 

det eksisterende  

 Har en veludviklet evne til at samarbejde og se fælles løsninger på tværs af fagområder 

 Har en tillidsbaseret ledelsesstil, hvor du har øje for de mange forskellige kompetencer 

 Er lydhør og inddragende, men kan også stå fast, når det er nødvendigt 

 Helhedsorienteret og samarbejdsvillig, understøtter det tværgående samspil  

 Politisk og strategisk tæft, kan oversætte mål og rammer både opad og nedad i en politisk styret 

organisation. 

Lemvig Kommune  

I Lemvig Kommune er der både hav, fjord og skov. Mod vest ligger Vesterhavet, mod nord Thyborøn 
Havn og Limfjorden, mod øst Danmarks største plantede skov, Klosterheden, og mod syd den flade 
sandede jord med søer, enge og skov. Lemvig by ligger ved Lem Vig, omkranset af Limfjordslandets 
grønne bakker. Det giver kommunen en fantastisk natur med mulighed for både utallige 
fritidsaktiviteter og ro i naturen.  
 
Lemvig Kommune har 20.130 indbyggere og dækker et areal på 508 km2. Dermed er Lemvig i areal 
større end den gennemsnitlige kommune, og borgerne har tre gange så meget plads, som landets 
befolkning har i gennemsnit.  
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Lemvig kommune er et attraktivt sted at bo og arbejde. Kommunen har en udpræget loyal og 
konstruktiv kultur, hvor hver enkelt leder og medarbejder tager ansvar for at levere til fællesskabet. 
Der har de senere år været fokus på en konsekvent og nøgtern økonomistyring, der nu resulterer i en 
sund økonomisk platform, som skaber rum for at imødegå fremtidens udfordringer.  
 
Sygefraværet i Lemvig Kommune er blandt landets laveste, og seneste arbejdspladsvurdering viste igen en 
stor arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere. 
 
Lemvig Kommune er kendetegnet ved et aktivt og varieret foreningsliv med muligheder for borgere i 
alle aldre. Her er aktive borger- og sogneforeninger, som er med til at skabe grundlag for udvikling 
bredt i kommunen.  
 
Selv om godt en tredjedel af kommunes indbyggere bor i centerbyen Lemvig, er størstedelen af 
kommunen at betegne som landdistrikt, og det er politisk besluttet, at livet i landdistrikterne også 
fremover skal være et reelt alternativ til livet i byerne.  
 
I Lemvig Kommune er der otte folkeskoler og tre friskoler. Her er ligeledes otte sportshaller og to – 
snart tre – svømmehaller.  
 
I Lemvig Kommune ligger gymnasium med uddannelserne STX, HHX, HG og EUX, seminarium og HF. 
Derudover ligger endvidere en seniorhøjskole, en livstilshøjskole samt fem efterskoler i kommunen. 

Vision for Lemvig Kommune  

”Vi er stolte af vores forpligtende fællesskaber. I dem udviser vi handlekraft og viljen til at tænke 
nyt for at skabe bæredygtig udvikling”. 

 

Forpligtende fællesskaber  

 Hvor alle involverer sig og giver noget til hinanden  

 Hvor der skabes tillid, nærhed og tryghed  

 Hvor vi indgår i større fælleskaber, lokalt, nationalt og globalt. 
 

Handlekraft og vilje til at tænke nyt  

 Her er kort fra nye idéer til handling  

 Her tager vi ansvar i eget liv  

 Her gør vi os umage.  
 

Bæredygtig udvikling  

 Vi fremtidssikrer vækst  

 Vi løser de udfordringer, vi står i  

 Vi tænker på generationerne efter os. 

Politikker og strategier 

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune arbejder for at gøre visionen til virkelighed. Dette sker i høj 
grad gennem Lemvig Kommunes styringskæde, hvor den politiske vision er overlæggeren, der angiver 
den overordnede retning. Den politiske vision omsættes gennem politikker, der angiver de konkrete 
mål og strategier, der angiver, hvordan kommunen når disse mål.  
 
Kommunalbestyrelsen har i november 2018 godkendt tre tværgående politikker, der går på tværs af 
fagområderne. De tre politikker er:  

 Politik for erhverv, natur og infrastruktur  

 Politik for fritid, frivillighed og sundhed  

 Politik for børn, voksne og ældre.  



  |   9 

 

De tre tværgående politiker er udmøntet i 16 strategier. Strategien for Handicap & Psykiatri er 
beskrevet tidligere i dokumentet i afsnittet om ”Handicap & Psykiatri”. Strategierne bliver imple-
menteret i de borgernære tilbud gennem de enkelte aftaleenheders dialogaftaler, som udarbejdes 
hvert andet år. Vision og politikker kan læses her.  

Ledelses- og værdigrundlag  

Lemvig Kommune har formuleret en række ledelsesprincipper og -værdier med det formål at skabe et 
fælles grundlag for, hvordan god ledelse defineres og udøves i Lemvig Kommune. Grundlaget for det 
overordnede ledelses- og styringsprincip i Lemvig Kommune er central styring - decentral ledelse. 
 
Ledelsesprincippet understøttes af kommunens administrative organisation, som i sin relativt flade 
struktur lægger vægt på en udstrakt uddelegering og tværgående helhedstænkning for derigennem at 
understøtte: 

 En sammenhængende, tværgående og helhedsorienteret organisation 

 En udviklingsorienteret organisation, der fastholder faglige ledelseskompetencer. 
 
Den administrative struktur og den ledelsesmæssige tænkning fordrer: 

 Styrket og fortsat decentralisering 

 Rum til ledelse, kreativitet og tænkning i økonomisk rentabilitet 

 Frihedsgrader i den enkelte institution/virksomhed og dennes ledelse under ansvar for de fælles 
værdier og de besluttede mål 

 Kompetenceudvikling. 
 
Ledelsesprincippet kan af gode grunde ikke stå alene. Det specificeres derfor samlet og for det enkelte 
område hvilke rammer, den decentrale ledelse kan agere inden for. Læs mere i Ledelsesgrundlaget 
her.  
 
Værdigrundlag 

Værdierne er udtryk for de ønskede fælles kulturtræk. Lederne har her en særlig rolle og betydning 
som normsættere og kulturskabere i Lemvig Kommune. Som leder kommunikerer man værdierne 
gennem de beslutninger, man træffer, gennem de spørgsmål, man stiller, og gennem det, man gør. 
Værdierne eksisterer derfor ikke kun på papiret, men er værdier, der praktiseres, og som lever i organi-
sationen.  
 
Lemvig Kommunes fem værdier:  
 

 Troværdighed: Vi er professionelle, redelige og ansvarlige. Vi gør, hvad vi siger, og siger, 
hvad vi gør.  

 

 Fælles engagement: Vi skaber og udvikler sammen med borgere og virksomheder. Tillid og 
åbenhed er i højsædet.   

 

 Udsyn: Vi tør, og vi kan. Vi ser mulighederne - og griber dem.  
 

 Begejstring: Vi er stolte af Lemvig Kommune. Vi trives. Vi viser det og fortæller det. 
Sammen er vi en god historie.  

 

 Kvalitet: Vi er hurtige, arbejdsomme og effektive. Kvalitet præger vores arbejde. 
 

https://lemvig.dk/Files/Files/Vision%20for%20Lemvig%20Kommune.pdf
https://www.lemvig.dk/vaerdier
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Rekrutteringsprocessen 

Lemvig Kommune forestår ansættelsessamtalerne.  
 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som består af:  

 Direktør Pia Ulv Helleland 

 Sundhedschef Pernille Kloster 

 Borgerservice- og jobcenterchef Frank Ruud Jensen 

 Centerleder Tanja Guldhammer 

 Myndighedsleder Dorthe Isaksen 

 TR for BUPL Stine Skovbakke 

 TR for FOA Lone Hedegaard 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til Direktør 
Pia Ulv Helleland, der har ansættelseskompetencen. 
 
De kandidater, der går videre fra 1. samtalerne, skal inden 2. samtalerne igennem et testforløb hos 
Mercuri Urval. Testforløbet består af personlighedstest, kognitive test, dybdeinterview og 
referencetagning.  

Kontaktoplysninger og ansøgning  

Alle, der overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte konsulenterne i Mercuri 
Urval, Jesper Lund på mobil 4045 6435 eller Line Møgelvang Villadsen på mobil 4167 8243. Alle 
henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Lemvig Kommune vil ikke blive orienteret uden forud-
gående aftale herom. 
  
Du er også velkommen til at kontakte Lemvig Kommune ved Direktør Pia Ulv Helleland, mobil 4017 
8617 eller Sundhedschef Pernille Kloster Aalund, mobil 5166 0513. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, mobil 5076 1205, mail: 
lene.boesgaard@mercuriurval.com  
 
Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07587). 
Ansøgningsfristen udløber den 17. august 2020 kl. 10.00. 

Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist Mandag d. 17. august 2020  

Indledende samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget Torsdag d. 20. august 2020 

Test, personvurdering og referencetagning hos Mercuri Urval 
Fredag d. 21. eller mandag 
d. 24. august 2020 

Rapportering og anden samtalerunde med deltagelse af 
ansættelsesudvalget 

Onsdag d. 26. august 2020 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale Efter 2. samtalerunde 

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Tiltrædelse Pr. 1. oktober 2020  

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Der forventes tiltrædelse pr. 1. oktober 
2020. 
 


