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Indledning 

Tårnby Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en 

kommunaldirektør. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med flere hos Tårnby Kommune. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for kommunaldirektøren, og danner således grundlag for 
udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/-
rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

 Profilen 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, som 
består af følgende: 

 Borgmester Allan Andersen (formand)  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Ingelise Andersen 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Winnie Sørensen 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Dennis Wollesen Clausen 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe Hecht 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Liv Gam 

 Økonomichef Johnny Sell 

 Sekretariatschef Yvette Kovács 

 Plejehjemsleder Helene Fisker 

 Næstformand Hoved-MED Susanne Pedersen 

 Fuldmægtig Christina Elmbak 
 
Sekretær for ansættelsesudvalget er Personalechef Helle Poulsen. 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til kommunalbestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 

kontakte chefkonsulent John Reynolds, Mercuri Urval, på telefon 50 76 12 22 eller e-mail: 

john.reynolds@mercuriurval.com 

 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Tårnby Kommune vil ikke blive orienteret uden 

forudgående aftale herom.  

mailto:john.reynolds@mercuriurval.com
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Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 50 76 12 05,  

e-mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-06247). Ansøgningsfristen udløber den 9. maj 2019 kl. 10.00. 
 

Om Tårnby Kommune 

Tårnby kommune har aktuelt ca. 43.000 indbyggere og er en del af hovedstadskommunernes 
fællesskab. Vi er mulighedernes kommune, hvor der både er moderne byudvikling, fokus på det 
grønne og gang i erhvervsudvikling med overskud af arbejdspladser. Ved Kommunalvalget i Tårnby 
den 21. november 2017 var der 33.219 stemmeberettigede vælgere, hvoraf 22.339 deltog i valget. 
 
De valgte en kommunalbestyrelse på 19 medlemmer. Kommunalbestyrelsen repræsenterer et meget 
bredt politisk spektrum og har valgt socialdemokraten Allan Steenberg Andersen som borgmester. 
Der er stor vilje til samarbejde i kommunalbestyrelsen, og alle er enige om at arbejde for, at Tårnby 
skal være borgernes kommune, og at den kommunale administration skal indrette sin organisation, 
virkemåde og kultur efter, at borgeren er i centrum. 
 
I Tårnby Kommune skal borgerne høres og have mulighed for at være aktive og medbestemmende 
på alle velfærdsområder. 
  
Tårnby Kommune er inde i en byudvikling, der både tager hensyn til det eksisterende bymiljø og 
samtidig skaber omfattende forandringer, gerne i samklang med den dejlige natur, der strækker sig 
til Øresund på alle sider og fungerer som rekreative arealer for borgerne, fx Naturpark Amager og 
Kalvebod Fælled. Tårnby er herudover hjemsted for kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen og 
Nordeuropas største akvarium Den Blå Planet, jf. i øvrigt: https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby 
 
Enhver dansker ved, at Tårnby Kommune ikke er til at komme udenom, hvis man vil med fly til 
udlandet, og lufthavnen fylder meget i en infrastruktur, der i øvrigt er præget af løbende udbygning af 
erhvervsområder. Jf. i øvrigt: https://www.taarnby.dk/erhverv 
 
En styrende ramme for Tårnby Kommunes samvirke med erhverv, egen driftsorganisation og 
naturpleje er i øvrigt, at man også har indgået Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfred-
ningsforening og i øvrigt har ambitioner om at arbejde meget aktivt med FN’s verdensmål. 
 
Der er som nævnt et fint politisk samarbejdsklima i Tårnby Kommune, og det kommer til udtryk ved 
enighed om administration af det budget på ca. 3,3 mia., der dækker over, at kommunen stort set er 
gældfri, har en rimelig solid kasseholdning og landets 4. laveste skatteprocent. Enigheden kommer 
selvfølgelig også til udtryk i budgettets politiske prioriteringer, jf. fx borgmesterens tale til 
andenbehandlingen af budget 2019: 
 https://www.taarnby.dk/media/3601854/tale_til_andenbehandlingen_budget_2019.pdf 
 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby og de ca. 3.000 ansatte i Tårnby Kommune – hvoraf ca. 320 sidder 
på rådhuset – arbejder på basis af et værdigrundlag, der blev udarbejdet i 1990, men stadig er 
stærkt nok til at være gældende. Grundlaget baseres på, at der stilles stadig større krav fra borgere, 
politikere og det omliggende samfund til den kommunale virksomhed. Kommunerne får ikke tilført 
yderligere ressourcer, tværtimod. Der stilles stadig større krav til personalet om øget effektivisering, 
produktivitet og service. Så Tårnby Kommune skal i stadig højere grad være fleksibel og arbejde 
professionelt med borgerbetjening, medarbejderudvikling og indførelse af ny teknologi.  
 

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby
https://www.taarnby.dk/erhverv
https://www.taarnby.dk/media/3601854/tale_til_andenbehandlingen_budget_2019.pdf
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Tårnby Kommunes værdigrundlag er udarbejdet for at give kommunen et fælles fundament for at 
kunne leve op til disse krav og forventninger. Jf. i øvrigt: https://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-
taarnby-kommune/vaerdigrundlag-og-perspektiv-for-taarnby-kommunale-forvaltning 
  
Det grundlæggende for Tårnby Kommune er således, at man ønsker en tidssvarende kommunal 
administration og organisation, der sikrer et godt beslutningsgrundlag for den politiske organisation 
og bestræber sig på, at den kommunale virksomhed er i overensstemmelse med udviklingen i 
samfundet og med borgerne i centrum. 
 
 

  

https://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-taarnby-kommune/vaerdigrundlag-og-perspektiv-for-taarnby-kommunale-forvaltning
https://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-taarnby-kommune/vaerdigrundlag-og-perspektiv-for-taarnby-kommunale-forvaltning


Tårnby Kommune  |   6 

 

Ledelse i Tårnby Kommune 
 
Ledelse af Tårnby Kommunes administration er organiseret således: 
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Tårnby Kommunes organisation bygger således på en klassisk faglig forvaltningsstruktur, der er 
ledet af en kommunaldirektør og fire forvaltningschefer. Borgmesteren deltager i møder med den 
samlede forvaltningschefgruppe. 
 
Ledelsesgrundlaget for Tårnby Kommune kan opsummeres i 5 fokusområder:  
 

 Dynamisk, nærværende og anderkendende ledelse, der beskriver ledelsesfundamentet ud fra 
den antagelse, at medarbejderne er den vigtigste ressource. 

 

 Strategisk ledelse og fremadrettet udvikling understøtter arbejdet med kommunens visioner. 
 

 Borger- og brugerrettet ledelse beskæftiger sig med den udadvendte drift. 
 

 Kvalitetsledelse understøtter arbejdet med strategisk og fremadrettet udvikling. 
 

 Administrativ ledelse fokuserer på driften internt og understøtter de andre områder.  
 
Det er centralt for Tårnby Kommune, at organisationens ledelse fungerer som en enhed og arbejder 
engageret og effektivt sammen på tværs af forvaltningsområderne med borgernes og virksomhed-
ernes behov som fokus. 
 
Hensigten med dette for hele kommunens vedkommende udtrykkes klart i kommunalbestyrelsens 
vedtagelse om helhedsorienteret sagsbehandling fra juni 2018, hvor det gøres klart, at borgeren har 
en forventning om, at når de henvender sig på rådhuset, får de den højeste faglige ekspertise, der er 
til rådighed. Det betyder til gengæld også, at kommunen i større og større grad specialiserer sig i 
forvaltninger, i afdelinger, centre, teams og i grupper. Lovgivningen er kompleks, og det er nødven-
digt at have fokus på kommunikation på et helhedsperspektiv, hvor borgeren er i centrum. Det 
medfører imidlertid bare et endnu større behov for koordinering. 
 
Med udgangspunkt i kommunens politisk visioner skal der ydes en helhedsorienteret indsats, der er 
afpasset den enkeltes behov på tværs af forvaltninger og afdelinger. Organisationsudviklingen er en 
nødvendighed for hele tiden at udvikle organisationen i forhold til at tilpasse sig efter den politiske og 
de organisatoriske værdier, mål og rammer og de samfundsmæssige udfordringer og krav, der må 
være til en offentlig forvaltning. 
 
Kommunalbestyrelsen har på den baggrund vedtaget nogle anbefalinger og metoder til, hvordan 
samarbejdet i svære komplekse sager og vandringer, sagsoverleveringer m.m. kan erstattes af et 
koordineret samarbejde og et fælles ansvar for, at borgeren får råd og vejledning og/eller det rette 
tilbud. 
 
Det forudsætter, at alle samarbejdsaktører bliver bevidste om, hvordan de hver især skal agere, når 
en borger befinder sig i gråzonen, uanset om borgeren skal hjælpes videre, eller om der skal gøres 
en fælles indsats for at støtte borgeren med udgangspunkt i der, hvor borgeren er p.t. Det helt 
afgørende kvalitative mål er, at der bliver skabt en bevidsthed hos kommunens ledere og medarbej-
dere om, at man har et fælles ansvar for at hjælpe med borgernes problemer. 
 
Det er i dette univers og i forhold til disse ledelsesmæssige ambitioner, at Tårnby Kommune søger 
en ny kommunaldirektør.  
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Stillingen som kommunaldirektør 

Opgaver og ansvar  

En hverdag som kommunaldirektør vil indeholde en krævende blanding af, at: 

 Indgå et tæt og tillidsfuldt samarbejde med borgmesteren og kommunalbestyrelsen i øvrigt. Du 
bliver borgmesterens daglige samarbejdspartner og skal kunne rådgive både her og nu og i 
forhold til strategiske udfordringer. Men du skal samtidig begå dig i relationer med hele 
kommunalbestyrelsen og begå dig ledelsesmæssigt og socialt i både åben rådgivning og 
fortrolige sammenhænge i et gensidigt tillidsskabende samarbejde.  

 Du er modig, kan udfordre og inspirere kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Du har noget 
på hjerte. Og du skal kunne stå på mål for kommunalbestyrelsens beslutninger i forhold til at 
motivere og inspirere ledelse, medarbejdere og i det hele taget organisationen til at 
implementere beslutninger.  

 Sikre sammenhængskraft, koordinering og engagement og ansvarliggørelse på tværs af chef- og 

ledergruppen – både i den daglige drift og på den lange bane – hele organisationen skal være i 

sync. 

 Sætte en retning som strategisk topchef og samle chefer og ledere til at arbejde for et fælles 

ansvar for hele organisationens sammenhæng med respekt for de forskellige forvaltningsom-

råders særlige interesse og sikre, at der bliver effektueret og implementeret i overensstemmelse 

med de politiske beslutninger og prioriteringer. 

 Udvikle fremtidens kommunale løsninger i samarbejde med borgerne, politikerne og de 

fagprofessionelle i et tæt parløb præget af gennemtænkte processer, inkludering, samskabelse 

og i det hele taget gensidig inspiration og samarbejde. Tårnby Kommune ønsker en vid udstræk-

ning af gennemsigtighed, åbenhed og medejerskab i disse processer, og du har som kommunal-

direktør en særlig repræsentativ rolle internt og eksternt med respekt for arbejdsdelingen mellem 

borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsens medlemmer i øvrigt.   

 Afsøge og komme med udspil til strategiske muligheder, samarbejder og indsatser igennem 

dialog med relevante interessenter i og udenfor kommunen og have indsigt i de vigtigste udvik-

lingstendenser nationalt og internationalt, samt ikke mindst følge op på igangsatte aktiviteter. I 

denne rolle er det ikke mindst vigtigt, at du imødekommende motiverer og udfordrer ledelse og 

medarbejdere til at have modet og engagementet til at komme med udspil og indspil til innova-

tion, udvikling og fornyelse. 

 I det hele taget at understøtte, udvikle og forny kommunens åbenhedspolitik i forhold til borgere 
og administration. 

 Håndtere større enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer. 

 Samarbejde, koordinere og udvikle optimalt samarbejde med de faglige organisationer via MED-
systemet. I Tårnby Kommune er der udviklet et rodfæstet samarbejde med de faglige organisa-
tioner. Kommunen er præget af langvarige ansættelser, og der er fokus på det gode arbejdsmiljø 
og tryghed i ansættelsen. Forandring og fornyelse sker på den baggrund også med fokus på at 
have fingeren i jorden og skabe følgeskab. 
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Succeskriterier 

Kommunaldirektørens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende 

hovedkriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som kommunal-

direktøren skal tilpasse sig: 

 

Efter 6 måneder vil kommunaldirektøren primært blive vurderet på: 

 Etablering og videreudvikling af et tillidsfuldt og inspirerende samarbejde mellem kommunal-
bestyrelsen og chefgruppen i kommunen, der resulterer i en både visionær og driftssikker politik. 

 At have sat sig igennem med respekt og i et konstruktivt samarbejde med de faglige 
organisationer/MED-udvalget. 

 At have skabt et overblik på grundlag af igangværende indsatser og udarbejdet en plan for 
fremtidig udvikling og prioritering af strategiske indsatser. 

 

Efter 1 år vil kommunaldirektøren endvidere blive vurderet på: 

 Forbedring af Tårnby Kommunes resultatskabelse på de områder, som statslige krav og 
kommunalbestyrelsen prioriteringer tilsiger. 

 Fortsættelse af udviklingen af den samlede administrative ledelse som et ledelsesfællesskab 
med fokus på den samlede resultatskabelse – også på tværs af sektorer. 

 Skarp prioritering af de næste års strategiske indsatser i lyset af den nødvendige ro til den 
daglige drift i organisationen og færdiggørelsen af den allerede igangsatte udvikling. 

 

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

Faglige kvalifikationer 

 Relevant videregående uddannelse og gerne lederuddannelse på masterniveau. 

 Solid ledelseserfaring på strategisk direktørniveau med ledelse af ledere. 

 Erfaring fra en politisk styret organisation, gerne fra en kommune, herunder erfaring med strategisk 
sparring, rådgivning og servicering af en politisk ledelse.  

 Erfaring med forandringsledelse, personale- og organisationsudvikling. 

 Erfaring med tillidsfuldt samarbejde og håndtering af forskelligartede interessenter (borgere, virksom-
heder, andre interessenter). 

Ledelsesmæssige kompetencer 

 Fine analytiske kompetencer med udsyn og evnen til at udøve ledelse på politisk-strategisk 
niveau med fokus på helheden. 

 Visionær, retningssættende og engagerende. 

 Pondus og naturlig autoritet. 
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 Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger og både gå på tværs og i dybden, når det er 
nødvendigt. 

 Stærke kommunikative og relationelle kompetencer. 

 En autentisk, tillidsfuld og dialogorienteret ledelsesstil. 

 Udviklingsorienteret, anerkendende og vedholdende. 

 Evne til at udfordre både politikere, chefkolleger og medarbejdere på en konstruktiv, kreativ og 
samarbejdende facon. 

 Resultatorienteret, med evne til at prioritere og skabe ro omkring implementering. 

 God forståelse for organisatoriske processer: Skabe følgeskab gennem engagement, motivation 
og inddragelse.  

 Personlige kompetencer  

 Åben, udadvendt og empatisk. 

 Synlig, tydelig og modig. 

 Ærlig, ordentlig og tillidsskabende. 

 Respektfuld, imødekommende og humoristisk. 

Ansættelsesvilkår 

Ansættelse som tjenestemand eller på kontrakt. Vilkår forhandles ud fra kvalifikationer. Vi forventer 

tiltrædelse pr. 1. august/1. september 2019 afhængig af nuværende fratrædelsesforhold. 

Proces- og tidsplan 

PROCES TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfristen udløber 9. maj kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde  14. maj kl. 9.00 

Indledende samtaler 22. maj 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 21 / 22 

Rapportering og 2. samtalerunde 29. maj fra kl. 12.00 

Behandles på kommunalbestyrelsesmøde 18. juni 

Tiltrædelse 1. august/1. september 2019 
afhængig af nuværende 
fratrædelsesforhold 

 


