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Indledning 

Fiskeristyrelsen har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en it- og 
digitaliseringschef.  
 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med nøglepersoner og grupper af medarbejderrepræsentanter, ledere og chefer hos 
Fiskeristyrelsen. 
 
Job- og profilbeskrivelsen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri 
Urval i relation til opgaveområdet for it- og digitaliseringschefen. Det er således grundlag for 
udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. 
 
Derudover tjener det samlede skriftlige grundlag følgende formål: 
 

 Job- og profilbeskrivelsen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund 
af annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger. 

 

 Job- og profilbeskrivelsen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige 
kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg med 
direktør Nanna Møller som formand. I ansættelsesudvalget vil der være repræsentanter fra leder- og 
medarbejdersiden.  

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Joan Reimann, tlf. 7218 5820 eller e-mail: jore@fiskeristyrelsen.dk.  
 

Mercuri Urval kan ligeledes kontaktes for uddybende information: 

 Jakob Westh, tlf. 6089 6436 eller e-mail: jakob.westh@mercuriurval.com  

 Kristoffer Harris, tlf. 2116 5088 eller e-mail: kristoffer.harris@mercuriurval.com 

 

Alle henvendelser til Mercuri Urval vil blive behandlet fortroligt, og Fiskeristyrelsen vil ikke blive 

orienteret uden forudgående aftale herom. 

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-

mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com   

 

Ansøgningsfristen udløber mandag den 25/11 2019 kl. 10.00. Indledende samtaler afholdes mandag 
den 2/12 og afsluttende samtaler forventes afholdt torsdag den 12/12. Mellem samtalerne vil der 
være testforløb. 

mailto:jakob.westh@mercuriurval.com
mailto:kristoffer.harris@mercuriurval.com
mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
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Om Fiskeristyrelsen  

Baggrund og virke 

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder med kontrol, 
vejledning og tilskud til fiskeri i Danmark. Styrelsen blev selvstændig efter en adskillelse fra 
Landbrugsstyrelsen tilbage i 2017.  
 
Fiskeristyrelsen forvalter regeringens fiskeripolitik og varetager som led heri opgaver med admini-
stration og kontrol inden for fiskeri. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, 
regelforberedelse, myndighedsberedskab, håndtering af mange data og politikforberedelse, 
tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbeta-
lende organ for EU-støtteordninger. Fiskeristyrelsen er i gang med et genopretningsarbejde efter 
Rigsrevisionens kritik af tidligere praksis på fiskerikontrolområdet.  
 
Gennem en professionel forvaltning præget af enkelthed, effektivitet og klare processer, ønsker 
Fiskeristyrelsen at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv og rekreativt 
fiskeri, herunder:          

 Udøve effektiv, fysisk kontrol og tilsyn med erhvervs- og rekreativt fiskeri. 

 Levere effektiv og serviceorienteret forvaltning med en effektiv, intern administration.  

 Yde tilskud til fiskerisektoren gennem effektiv og korrekt forvaltning af støtteregler.  

 Udøve aktiv administrativ forebyggelse af uregelmæssigheder ifm. tilskudsmidler.  

 Sikre klarhed om beslutninger, forandringer og nyheder gennem tydelig og åben kommunikation.  

Fiskeristyrelsen tager udgangspunkt i visionen og ønsket om at være kendt for:  

 At drive en kompetent offentlig virksomhed. 

 Klar og effektiv forvaltning af kontrol og tilskud. 

 Høj faglighed. 

 Enkle digitale løsninger. 

 At være en attraktiv arbejdsplads.  

Læs mere om Fiskeristyrelsens mål og resultater samt årsrapport her: 

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/maal-og-resultater/ 

https://fiskeristyrelsen.dk/media/10485/aarsrapport-2018-fiskeristyrelsen.pdf 
 

Organisation 

Fiskeristyrelsen er en geografisk bredt forankret styrelse med en beskæftigelse af ca. 250 medarbej-
dere på landsplan. Organisatorisk omfatter styrelsen en central del med afdelinger i både Køben-
havn og Augustenborg i Sønderjylland samt den regionale fiskerikontrol fordelt på regionerne Øst og 
Vest bestående af to inspektorater og tre fiskerikontrolskibe.  
 
Fiskeristyrelsens ledelse består af en centralt placeret direktør, vicedirektør og tre kontorchefer samt 
to regionale kontorchefer inddelt i ”Regional Kontor Vest” og ”Regional Kontor Øst”. Sidstnævnte 
tiltrådte i stillingerne i maj 2019.   
 
Den kommende it- og digitaliseringschef bliver kontorchef for it- & datakontoret bestående af 21 
dedikerede og fagligt kompetente medarbejdere, herunder én teamleder. Teamet består af medar-
bejdere med faglig forskellig baggrund, herunder generalister, humanister samt data- og it-
fagligheder på forskellige niveauer. Arbejdsstedet er Nyropsgade i København. Medarbejderne 
fordeler sig på følgende funktioner: 

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/maal-og-resultater/
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10485/aarsrapport-2018-fiskeristyrelsen.pdf
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 9 (heraf 1 teamleder) arbejder med datavarehuse, ledelsesinformation, dataanalyser etc. 

 3 arbejder med servicedesk 

 3 arbejder med udviklingsprojekter 

 3 arbejder med at vedligeholde og udvikle tilskudssystemet (BETAS) 

 1 arbejder med test 

 1 arbejder med informationssikkerhed 

 1 arbejder med leverandør- og kontraktstyring 

 

It- & datakontoret 

Kontoret varetager følgende opgaver: 

 Porteføljestyring og -udvikling af styrelsens fagsystemer og styrelsens digitale løsninger. 

 Drift af Servicedesk. 

 Leverandørstyring ift. både drifts- og udviklingsopgaver.  

 Opbygning og drift af datavarehuse til bl.a. analyser, ledelsesinformation og fiskeristatistik.   

 Økonomistyring af kontorets aktiviteter og investeringer. 

 Levere dokumentationer, redegørelser, notater og andre input til direktion, departement o.a. 

 Processtyring af it- og digitaliseringsrelaterede projekter og sagsgange. 
 
Kontoret er kendetegnet ved en god intern dialog og et godt samarbejde på tværs af niveauer samt 
fagligheder. Grundet den flade struktur opleves der i styrelsen en god, aktiv dialog mellem medar-
bejdere og en ledelse med stor grad af synlighed og tilgængelighed, hvor der for den enkelte 
medarbejder derfor ikke er langt til nærmeste leder. 
 
De næste par år for kontoret 

Fiskeristyrelsen er en ambitiøs styrelse i forandring. Fiskeristyrelsen har i de seneste år været 
genstand for kritik, bl.a. i form af beretninger fra Rigsrevisionen og Kammeradvokatens forvaltnings-
eftersyn. På den baggrund har Fiskeristyrelsen igangsat en række initiativer med det overordnede 
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mål, at Fiskeristyrelsen kan opfylde sin strategiske ambition om at drive en kompetent offentlig 
virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet.  
  
Fiskeristyrelsen skal være en professionel myndighed med styr på opgaveløsningen, og erhvervet 
skal mødes med gennemsigtige forretningsgange, effektiv og hurtig sagsbehandling samt klar og 
ensartet kommunikation.  
 
I den forbindelse har styrelsen lanceret en strategi, der rammesætter den opgave, som skal 
medvirke til at føre styrelsens ambitioner ud i livet og sikre en hensigtsmæssig genopbygning af 
administrationen på kontrol- og tilskudsområdet. Strategien indeholder tre fokusområder: 

 Kvalitet 

 Digitalisering 

 Ledelse og kommunikation 
 
Du kan læse mere her: https://fiskeristyrelsen.dk/media/10304/strategi-for-fiskeristyrelsen.pdf   
 
Med strategien står det tydeligt, at fremtidens Fiskeristyrelse i høj grad kommer til at forudsætte et 
velfungerende og kompetent it- & datakontor.  
 
For det første bliver der tale om, at kontoret skal bistå med at udvikle og implementere en ny version 
af ESDH-systemet, der understøtter det ’nye administrationsgrundlag’, der i bund og grund handler 
om at højne sagsbehandlingens kvalitet. Det er også kontoret, der stiller data til rådighed for selve 
fiskerikontrollen, så den sker så præcis som muligt. 
 
For det andet stiller kontoret også data til rådighed for erhvervet og introducerer nye digitale 
løsninger i tæt dialog med brugerne.  
 
Dernæst skal der udarbejdes en it- og digitaliseringsstrategi samt en investeringsplan. Begge dele 
handler om at få skabt et overblik over og en plan for digitalisering af arbejdsgangene, hvor det kan 
betale sig. 
 
Endelig så har kontoret også en stor rolle i forhold til at sikre datagrundlag, så de rette beslutninger 
træffes. Således forudsætter strategiens tredje punkt om ledelse og kommunikation også et stærkt 
kontor. 
 
Med et kontor, der er så involveret i den generelle udvikling af hele Fiskeristyrelsen, bliver det også 
vigtigt at fastholde motiverede og engagerede medarbejdere samt sikre en skarp prioritering af hvilke 
opgaver, der løses hvornår og i hvilken kvalitet. 

Stillingen som it- og digitaliseringschef  

En væsentlig del af styrelsens genopretningsarbejde drejer sig om at digitalisere nye arbejdsgange 
og bruge styrelsens mange data bedre til gavn for fiskerierhvervet. Derfor står styrelsen i dag over 
for større digitaliseringsopgaver, der blandt andet involverer behovet for en fornyelse og genopbyg-
ning af de interne datasystemer. Digitaliseringsarbejdet har således stor strategisk betydning for 
styrelsen. Den kommende it- og digitaliseringschef kommer til at stå i spidsen for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af en it- og digitaliseringsstrategi, der skal sætte digital retning for styrelsen og 
samtidig sikre en bedre anvendelse af tilgængelige data.   
 
Den kommende it- og digitaliseringschef indgår i styrelsens samlede chefgruppe, der ledes af 
styrelsens direktør, og refererer til vicedirektør Joan Reimann. Chefen er direkte personaleleder for 
21 af medarbejderne og teamlederen for enheden Data & Analyse. Teamlederen varetager den 
daglige ledelse af 8 medarbejdere, hvoraf tre er lokaliseret i Kolding.  

https://fiskeristyrelsen.dk/media/10304/strategi-for-fiskeristyrelsen.pdf
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Som it- og digitaliseringschef vil du udføre opgaverne i tæt samarbejde med styrelsens øvrige 
chefer, projektledere og medarbejdere i de faglige enheder og styrelsens direktion. En hverdag som 
it- og digitaliseringschef betyder ansvaret for:  

 At sætte digital retning for organisationen og udvikle nye digitale arbejdsgange. Herunder 
økonomistyring, styring af flerartede processer på tværs af organisationen samt notatskrivning.      

 Planlægning, prioritering og gennemførelse af komplekse it-udviklingsopgaver, herunder 
udviklingsopgaver i samarbejde med EU-Kommissionen og andre medlemsstater.  

 At stå i spidsen for udvikling af aktiv brug af data til risikoanalyse, rapportering, ledelsesinforma-
tion og kontrol.  

 At have det overordnede overblik og sætte retning for medarbejderne, men samtidig have den 
tekniske forståelse til at indgå i fagtekniske dialoger med stærke fagligheder og oversætte data- 
og it-sprog ubesværet på tværs af faggrupper og alle niveauer i organisationen.   

 Skabe større synlighed og klarhed over for resten af organisationen, når det drejer sig om it- & 
datakontorets leverancer og formål.  

 Kontrakt- og leverandørstyring i forbindelse med leverandørsamarbejde med eksterne samar-
bejdspartnere.  

 Indgå i tæt dialog samt sparrings- og samarbejdsforhold med Fiskeristyrelsens øverste ledelses-
niveau i forbindelse med udviklings- og driftsarbejde.  

 Fordele og prioritere arbejdsopgaver og træffe de tekniske beslutninger. 

 Sikre sammenhængskraft, forventningsafstemning og koordinering på tværs af teamet – både i 
den daglige drift og på den lange bane. 

 Lede opad og få den interne kommunikation til at flyde på tværs af niveauer i organisationen; 
fungere som snitflade, brobyger og oversættelsesled mellem øverste ledelse og de tekniske 
medarbejdere.   

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

 

 Solid erfaring med processtyring og gennemførelse af større it-projekter. 

 Stor ledelseserfaring af stærke it-fagligheder.  

 Solid erfaring med leverandør- og kontraktstyring 

 Stor forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation og erfaring med direktions- og 

departementsbetjening. 

 Erfaring med økonomistyring af stor it-drift og -udvikling.  

 

Derudover vil det være en fordel hvis kandidaten også har: 

 

 Forståelse for arbejdet med indsamling, behandling og formidling af komplekse data.  

 Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt samt formår at oversætte kompliceret it- og 

datasprog til andre fagligheder.  

 Efteruddannelse i ledelse.   

 Erfaring med eller stor nysgerrighed på fiskeriområdet.  
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Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

 

 Strategisk orienteret med høj struktur og systematik 

 Robust og med en høj arbejdskapacitet.  

 Beslutningsstærk og problemløsende. 

 Samlende, tillidsskabende og motiverende leder for teamet.  

 Veludviklet evne til at samarbejde både internt og eksternt.  

 Prioriteringsstærk og evner at skabe overblik.  

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i 

staten" med aflønning i løngruppe 1 på kr. 570.080 kr. i aktuelt. Hvis du er tjenestemand i forvejen, 

kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ud over grundlønnen kommer individuelt 

tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.  

 

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende 

institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Fiskeristyrelsen. Tjeneste-

stedet er Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.  

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 25. november kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 27. november 

Indledende samtaler 2. december 

Test, personvurdering og referencetagning Primo december 

Rapportering og anden samtalerunde 12. december 

Forhandling  Medio december 

Tiltrædelse 01.februar 2020 

 


