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DU BEDES - SOM GRUNDLAG FOR DINE OVERVEJELSER OM DIN INTERESSE FOR 
MARIAGERFJORD KOMMUNE OG STILLINGEN - VENLIGST ORIENTERE DIG I I HVERT FALD 
NEDENSTÅENDE CENTRALE DOKUMENTER: 
 
1. STRATEGIPLAN – ”PÅ FORKANT - MED BYERNE FORREST” – HER 

2. DIREKTIONENS STRATEGISKE PEJLEMÆRKER – KLIK HER 

3. LEDELSESGRUNDLAG – KLIK HER 

4. BUDGETTER OG REGNSKABER – KLIK HER 

5. OVERORDNET PERSONALEPOLITIK (I PROCES) – KLIK HER  

 

 

 

  

https://www.mariagerfjord.dk/-/media/Files/Om-kommunen/Strategier/strategiplan-mariagerfjord-kommune.pdf
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/-/media/93580FCD14954EDA82A4991DEF6128EF.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/-/media/9BC61A2DA48149CDBADE3A8364D71CC4.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Kommunens-oekonomi/Budgetter-og-regnskaber
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Job/~/link.aspx?_id=D14A6DFB30C74EA7B5E626A9F80E87A5&_z=z#FAQ_6E61946BF40C41EF8F09B8E0B45AA370
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1. Indledning 
Mariagerfjord Kommunes kommunaldirektør gennem de seneste 3,5 år har fået nyt job som kom-
munaldirektør i en større kommune, så derfor søges hans efterfølger til tiltrædelse pr. 1. august 2020.  
 
Det går godt i Mariagerfjord Kommune - ret godt faktisk. Kommunen er sund, velfungerende og 
veldrevet. Der er stærke og tillidsfulde samarbejdsrelationer hele vejen rundt; i det politiske miljø, i 
organisationen, mellem afdelingerne, mellem lederne og medarbejderne og ikke mindst i det generelle 
samarbejde mellem den politiske og den administrative ledelse.  
 
Det betyder ikke, at Mariagerfjord Kommune er ”gået i stå” i selvtilfredshed - der er fortsat en ambitiøs 
stræben efter udvikling og forbedringer i kommunen, i den kommunale organisation og i tilbuddene til 
- og samspillet med - borgerne. 
 
Økonomi er ikke alt, men som bekendt et helt nødvendigt grundlag for, at høje ambitioner faktisk kan 
blive til virkelighed. I det netop godkendte regnskab for 2019 fremgår blandt andet: 

Økonomiske nøgletal fra Regnskab 2019 
Byrådet har vedtaget tre overordnede økonomiske målsætninger for kommunens økonomi: 

1. Drift 
Kommunen skal have et overskud på minimum 115 mio. kr. på driften.  
Målet er opfyldt med et realiseret resultat på 160,4 mio. kr. 

2. Anlæg 
Regnskabet viser anlægsudgifter på ca. 68 mio. kr. 

3. Kassebeholdning 
Kommunen skal have en gennemsnitlig beholdning på minimum 115 mio. kr. 
Målet er opfyldt med en gennemsnitlig kassebeholdning på 165,8 mio. kr. 

 
Servicerammen, som udgør de udgifter, Mariagerfjord Kommune må afholde til service på fag-
områderne i alt, udgjorde i 2019 1.811,509 mio. kr. I regnskab 2019 er der afholdt udgifter for 1.809,299 
mio. kr. inden for servicerammen. Mariagerfjord Kommune anvendte således 2,210 mio. kr. mindre til 
udgifter inden for servicerammen i forhold til budgettet. 
 
Kulturen i hele Mariagerfjord Kommune illustreres tydeligt i ”De 4 strategiske pejlemærker for organi-
sationen”. Her beskrives den måde, man ønsker at arbejde på – og faktisk gør det: 

1. Værdiskabelse  
Vi udfordrer den måde, vi skaber værdi, ved at overveje, om vi prioriterer de rigtige opgaver og 
udfører dem på den rigtige måde.  

2. Kloge Investeringer  
Vi tør tænke langsigtet og har mod til at investere i nye løsninger og afslutte dårlige investeringer.  

3. Samproduktion med civilsamfundet  
Vi producerer løsninger sammen med civilsamfundet, når det skaber mere værdi i forhold til 
kerneopgaven.  

4. Smidigt Samarbejde  
Vi samarbejder på tværs af organisationen, hvor det giver mening, skaber værdi og udfordrer 
hinandens praksis samt skaber læring og forbedringer. 

 
Sammenfattende står Mariagerfjord Kommune på et solidt fælles fundament både økonomisk, kulturelt 
og værdimæssigt. Det skaber en ret unik god platform for den nye kommunaldirektør i forhold til at 
lede organisationen videre fremad. For det er det, Mariagerfjord Kommune vil og har potentiale til! 
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Der er således tale om en meget attraktiv toplederstilling i en attraktiv organisation med en ”let” og 
uhøjtidelig tone og med en pragmatisk og effektiv tilgang til at finde løsninger og skabe de resultater, 
Byrådet ønsker.  
 
Passer det til dit temperament og din stil, kan dette meget vel være din næste ledelsesudfordring - 
gerne for de næste (mindst) 5-7 år.  
 
Du kan læse mere om Mariagerfjord Kommune; lokalsamfundet og den kommunale organisation på 
www.mariagerfjord.dk. 

Kontaktoplysninger 

Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 (også gerne uden 
for kontortid) for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Mariagerfjord Kommune 
orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom.  
 
Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til borgmester Mogens Jespersen fra Mariagerfjord 
Kommune på telefon 2720 1258. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214/mail: 
annemarie.bak@mercuriurval.com. 

2. Stillingen  

Kommunaldirektørfunktionen er omfattende og mangfoldig med helt særlige muligheder og ansvar for 
at øve indflydelse og skubbe til udviklingen på alle områder af kommunes udvikling.  
 
Omvendt er der tilsvarende store forventninger til - og der stilles store krav til - det personlige bidrag 
på en række centrale arenaer (rum, roller og relationer), særligt: 

Kommunaldirektørens hovedarenaer 

1. Samspil med og betjening af Byråd  

Kommunaldirektøren er ansvarlig for, at sekretariatsbetjening samt rådgivning og vejledning af Økono-
miudvalg og Byråd er på et højt fagligt niveau, tilgængeligt og forståeligt, nøgternt og loyalt. 

Det er forventningen, at kommunaldirektøren i denne rolle: 

 etablerer sig som hele Byrådets tillidsvækkende og værdiskabende sparringspartner og rådgiver 
samtidigt med, at rollen som borgmesterens nærmeste rådgiver varetages loyalt og kompetent, 

 bidrager til at definere og afgrænse det politiske og det administrative ledelsesrum og selv agerer 
i overensstemmelse hermed, 

 sikrer Byråd og Økonomiudvalg de bedste betingelser for, at udvalget kollektivt kan operere i den 
politisk målsættende og retningsgivende rolle. 

 
2. Borgmesterens nærmeste rådgiver  

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og er dennes nærmeste sparringspartner og rådgiver.  

Det er forventningen, at kommunaldirektøren i denne rolle: 

 varetager en tæt og daglig sparring med borgmesteren, 

http://www.mariagerfjord.dk/
mailto:annemarie.bak@mercuriurval.com
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 sikrer borgmesteren de bedste betingelser for at operere som politisk leder i den politisk mål-
sættende og retningssættende rolle. 
 

3. Ledelse af organisationen gennem direktionen og Direktions- og chefforum 

Kommunaldirektøren leder de strategiske lederfora; direktionen og Direktions- og chefforum - 
sidstnævnte omfattende alle kommunens chefer. 

Det er forventningen, at kommunaldirektøren i denne rolle: 

 etablerer de to overordnede strategiske toplederfællesskaber, der fokuserer på hele Mariagerfjord 
Kommune og hele den kommunale organisation, og at fællesskabet ser det som sin opgave at 
bidrage til fælles svar og løsninger på tværs af udvalg og forvaltninger inden for de økonomiske 
rammer, der er til stede, 

 sikrer, at både direktionen og Direktions- og chefforum har et fælles skarpt og fast blik på 
”direktionens strategiske pejlemærker”, som udgør det fælles arbejdsprogram.  

 
4. MED-organisationen 

Kommunaldirektøren er formand for Mariagerfjord Kommunes HovedMED (HMU). 

Det er forventningen, at kommunaldirektøren i denne rolle:  

 fastholder og udvikler det allerede meget tillidsfulde og konstruktive samarbejde i udvalget, her-
under tæt løbende udveksling og afstemning med næstformand, 

 arbejder for at implementere Mariagerfjord Kommunes overordnede personalepolitik, 

 aktivt inddrager MED-udvalgene forud for ledelsesmæssige beslutninger,  
 viderefører samarbejdet i HMU ud fra Hovedudvalgets værdiord: bæredygtighed, tillid og 

ordentlighed, 

 har fokus på balance mellem gode, professionelle resultater og medarbejdernes arbejdsmiljø. 
 
5. Eksternt – kommunens kommunaldirektør 

I de eksterne roller har kommunaldirektøren en meget central ambassadørrolle for kommunen. 

Det er forventningen, at kommunaldirektøren i denne rolle: 

 samarbejder med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre kommuner, 

 sikrer, at Mariagerfjord Kommune er markeret og synlig på den regionale og nationale arena – på 
Christiansborg, i centraladministrationen og i øvrigt i relevante nationale og internationale fora. 
Dette naturligvis med respekt for kommunens politiske linje og den nære reference til borg-
mesteren,  

 bliver en synlig og kendt (og respekteret) person bredt i hele kommunen (erhvervslivet, 
lokalmiljøerne, foreningerne mv.). 

Ansættelsesvilkår 

Der tilbydes forhandling om ansættelse på kontraktvilkår. 

3. Kort om Mariagerfjord Kommune 

Mariagerfjord Kommune har 41.800 indbyggere og er placeret midt imellem de store jyske byer 
Aalborg, Aarhus, Viborg og Randers. Kommunen er den sydligste kommune i Region Nordjylland. Den 
største by er Hobro, der er en af landets ældste købstæder og blandt andet kendt for vikingeborgen 
Fyrkat. 
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Kommunen har navn efter Danmarks længste og dybeste fjord, Mariager Fjord, der er midtpunktet i 
området. Fjorden løber tværs gennem kommunen og byder både på store fornøjelser og fantastiske 
naturoplevelser.  
 
Mariagerfjord Kommune omkranser Danmarks smukkeste fjord, og som borger i kommunen er man 
tæt på det hele. Her bor man tæt på naturen med skove i vest og nord og den smukke fjord i midten 
samt Øster Hurup strand i øst. Kommunen byder både på større byer og mindre lokalsamfund og 
tilbyder en bred vifte af muligheder. Her er mange lokale indkøbsmuligheder, daginstitutioner, 
dagpleje, skoler, uddannelser og ikke mindst fritidsaktiviteter, historie- og kulturoplevelser. Dertil 
kommer, at infrastrukturen giver bevægelsesmulighed med tog og motorvej i nærheden. 
  
I Mariagerfjord Kommune er der ca. 23.000 lokale arbejdspladser inden for blandt andet byggeri, metal, 
fødevarer og miljø. Desuden er der en række innovative udviklingsvirksomheder inden for vind, brint, 
brændselsceller og medico. 
 
Kommunen er inde i en god udvikling for både turisme og erhverv. De private virksomheder udgør en 
stærk erhvervsstruktur. I Mariagerfjord Kommune er der ca. 3.500 ansatte. Mariagerfjord Kommune er 
ligesom andre kommuner i Danmark udfordret i forhold til den demografiske udvikling og udviklingens 
betydning for udgiftspresset på de store velfærdsområder. På trods af dette har kommunen en sund 
økonomi, og Byrådet har i forbindelse med de seneste års budgetlægning formået at tage hånd om 
udfordringerne. 

Vision og strategi 

”Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde omkring Danmarks smukkeste fjord”. Sådan lyder 
visionen for Mariagerfjord Kommune, men den lever ikke af sig selv og er samtidig udfordret af, at der 
bliver færre unge, flere ældre og færre arbejdspladser i kommunen.  
 
Det tager Mariagerfjord Kommune meget alvorligt og derfor er der udarbejdet en strategiplan, som 
skal gøre kommunen mere attraktiv ved at udnytte og udvikle de allerede eksisterende kvaliteter i 
kommunen. I den forbindelse skal de fire største byer være udviklingsdynamoer for hele kommunen. 

Den politiske organisering  

Mariagerfjord Kommunes politiske organisation består af Byrådets 29 medlemmer, Økonomiudvalget 
og følgende stående udvalg:  

 Udvalget for Børn og Unge  

 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse  

 Udvalget for Børn og Familie  

 Udvalget for Kultur og Fritid  

 Udvalget for Sundhed og Omsorg  

 Udvalget for Teknik og Miljø  
 
Hertil kommer en række midlertidige temaudvalg (§17.4-udvalg). 
 
Borgmester er Mogens Jespersen (V).  

Den administrative struktur  

Administrationen ledes af kommunaldirektøren, og direktionen består herudover af økonomidirek-
tøren, direktøren for Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg og direktøren for Arbejdsmarked, 
Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid.  
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Figur 1: Mariagerfjord Kommunes administrative organisation 

 

 

4. Den ønskede profil på kommunaldirektøren  

Den nye kommunaldirektør forventes allerede at have direktørerfaring (alternativt tung cheferfaring) 
fra en tilsvarende kompleks organisation med en politisk ledelse på toppen samt stor viden om de 
kommunale formalia og realia, herunder kommunal økonomi i bred forstand. 

Ledelse; lederstile og -kompetencer i Mariagerfjord Kommune  

I 2018 udviklede ledere og medarbejdere et stærkt ledelsesgrundlag, som har slået rod i organisa-
tionen. Tanker og ord om god ledelse er blevet til ledelsespraksis.  
 
Det er oplagt, at kommunaldirektøren tager et helt særligt ansvar for, at ledelsesgrundlaget og den 
kultur, det illustrerer, hele tiden forfølges, tilpasses og udvikles. Også her er kommunaldirektøren den 
centrale bannerfører, pejlemærke og rollemodel.  
 
God ledelse er det afgørende middel til at realisere de politiske mål og ambitioner, som de udtrykkes 
i kommunens vision, politikker og strategier. 
 
Alle ledere i Mariagerfjord Kommune er dedikeret til at praktisere ledelse, som det er formuleret i seks 
meget konkrete anvisninger, der tilsammen udgør forståelsen af god ledelse i Mariagerfjord Kommune:  
1. Vi viser vej  

Mange ønsker at påvirke kursen. Borgere, politikere, din leder, samarbejdspartnere og andre 
søger at gøre deres indflydelse gældende. Du skal tage dialogen med dine interessenter og 
løbende afstemme forventningerne. Vær både opfindsom og insisterende, men også kritisk, når 
du sætter kursen og afgør dit ledelsesrum.  
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2. Vi prioriterer  
Fortæl, hvad kerneopgaven betyder for din ledelse og vis medarbejderne, at det nytter noget, når 
I sammen præciserer forståelsen, den faktiske indsats og reelle værdiskabelse. Du skal sætte mål 
for de vigtigste opgaver. Det skaber overblik og giver medarbejderne de bedste betingelser for at 
løse opgaven, når de ved, hvad de skal arbejde med, og hvilken kvalitet, du forventer. Sådan 
udnytter vi bedst muligt de ressourcer, vi har. Afgræns kerneopgaven gennem tydelige valg og 
fravalg, ved at sige mere ”enten eller” end ”både og”.  

3. Vi tager samtalen  
Vi har brug for bedre og mere direkte samtaler om, hvad vi gør, og hvordan vi kan gøre det bedre. 
Også når samtalen er svær. Det kræver både små og store samtaler med medarbejdere og 
lederkolleger om praksis, ambitioner og besværligheder, men også om fremgang og sejre. Sørg 
for, at samtalerne er rettidige, lærerige og inspirerende for dig og andre. Vær konkret, konstruktiv 
og kollegial, både når du modtager og giver feedback. Organisationen vil elske dig for det.  

4. Vi udvikler  
Du skal ikke blot fokusere på drift. Du skal også udvikle dit ansvarsområde. Du skal udvikle dig 
selv for at opretholde din ledelseskraft. Du skal skabe tryghed i relationen til medarbejderne og 
samtidig udfordre opgaveløsningen. Det gavner både præstationen og arbejdsglæden. Sørg for, 
at medarbejderne kender deres udviklingsdagsorden – og tager ejerskab for den.  

5. Vi inviterer os selv og andre ind  
Alle har noget ekstra at byde ind med. Inviter dig selv ind i andres arbejde, og gør det nemt for 
andre at byde ind i dit. Både i interne og eksterne samarbejder. Dyrk de gode fortællinger om 
samarbejdet, om det umuliges muligheder og om stoltheden i opgaven. Sig til og fra på afgørende 
tidspunkter, også når det udfordrer flertallets måde at tale eller handle på. Sådan bliver vi 
medskabere af den kultur, vi har brug for.  

6. Vi er modige  
Vi skal være mere modige i dag, end vi var i går, når det handler om at tænke nyt og afprøve nye 
metoder. Sæt derfor overraskende tværgående samarbejder i gang eller overvej, om der er op-
gaver, som andre i organisationen løser bedre. Hvis der er, så overdrag opgaverne. Vær generøs 
med dine kompetencer og ressourcer. Potentialet er der. Vi har brug for at få det realiseret. 

 
Supplerende efterspurgte kompetencer og karakteristika for den nye kommunaldirektør er særligt: 

 Et levende menneske med humør, optimisme og energi, der inspirerer og smitter i alle sam-
arbejdsrelationer, internt og eksternt 

 Stor personlig integritet og er tillidsskabende og -vækkende i alle sine relationer med evne til at 
bygge bro og skabe samling om den kurs, Byrådet ønsker for Mariagerfjord Kommune 

 Fremragende menneskelig, politisk og organisatorisk tæft og fornemmelse 

 En sikker person, der gennem sit stærke personlige værdigrundlag kan beslutte og handle – også 
under pres og modstand  

 En tydelig kommunikator - der også kan lytte og tage ind.  

5. Indstillingsudvalget  

Økonomiudvalget: 

 Borgmester Mogens Jespersen 

 1. viceborgmester Leif Skaarup 

 2. viceborgmester og medlem af Udvalget for Børn og Familie Jens-Henrik Kirk 

 Formand for Udvalget for Børn og Unge Henrik Sloth 

 Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen 

 Medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Casper Hedegaard 

 Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Peder Larsen 
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 Medlem af Udvalget for Teknik og Miljø Jens Riise Dalgaard 

 Medlem af Udvalget for Børn og Familie Karen Østergaard 
 

Repræsentanter fra den administrative organisation: 

 Økonomidirektør Kim Jakobsen 

 Chef for Familie og Handicap Kit Borup 

 Centerchef for Center for Byråd, Personale og Strategi Flemming Bækby Nielsen 

 Medarbejderrepræsentant Gitte Kramer 

 Medarbejderrepræsentant Helle Dahlgaard 
 

Indstillingsudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og 
afgive indstilling til Byrådet, der har ansættelseskompetencen.  

6. Ansættelsesprocessen 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 07.05.2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 12.05.2020 

Indledende samtalerunde med deltagelse af indstillingsudvalget 18.05.2020, kl. 08.00 – 15.30 

Direktørvurdering; Tests dybdeinterview og referencetagning 19. + 20.05.2020 

Individuelle samtaler mellem borgmesteren og finalekandidaten/ 
finalekandidaterne med henblik på personlig forventningsafstem-
ning 

Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og 2. samtalerunde med deltagelse af indstillings-
udvalget 

25.05.2020, kl. 08.30 – 15.00 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale 
Umiddelbart efter 2. 
samtalerunde 

Godkendelse af ansættelsen i Byrådet 28.05.2020 

Tiltrædelse 01.08.2020 

 


