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BILAGET ”LEDELSE & STYRING, SKANDERBORG KOMMUNE, 2020” – KLIK HER – 

BEDES LÆST TIL FORSTÅELSE AF SKANDERBORG KOMMUNE OG TIL VURDERING 

AF MATCH TIL OG INTERESSE FOR KOMMUNEN OG STILLINGEN 

  

http://pdf.skanderborg.dk/Organisation/ledelse-og-styring/?page=1#/
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1. Skanderborgmodellen under fortsat udvikling 

Fortællingen om Skanderborgmodellen går langt tilbage og er løbende udviklet og tilpasset.  
 
Skanderborgmodellen hviler i dag på følgende tre grundpiller: 

1. Detailbeslutninger træffes så nær borgeren som muligt 
2. Korte kommunikationsveje 
3. Klar og tydelig politisk indflydelse. 
 
Skanderborg Kommunes organisation er kendetegnet ved, at beslutninger så vidt muligt træffes 
lokalt. De fleste, der kender til kulturen i Skanderborg Kommune, fremhæver frihedsgraderne for 
ledere og medarbejdere – og troen på, at tillid og opbakning fører til mere ansvarlighed og øget 
kreativitet. Dette er en absolut styrke for Skanderborg Kommune som organisation. Omvendt stiller 
det store krav både til medarbejdere og ledere at navigere i en organisation med stor handlefrihed. 
 
I dag er der et flertal af byrådsmedlemmer, ledere og ansatte, der har fået grundpillerne overleveret. 
Samtidig har kommunen i dag en helt anden størrelse og vil vokse yderligere i de kommende år. 
Derfor lægges der op til en proces, hvor alle parter bruger nogle måneder på at diskutere – hver for 
sig og sammen - hvad der skal kendetegne grundpillerne i kommunens ledelse og styring fremover. 
 
Det skal være sådan, at Skanderborg Kommune også i fremtiden kan være en effektiv, fremsynet og 
attraktiv organisation, både set med borgernes, politikernes og medarbejdernes øjne. 
 
Byrådet besluttede i oktober 2019: 

 at tiden frem til den 1. maj 2020 benyttes til at tage grundpillerne i Skanderborgmodellen op til 
overvejelse i en bred dialog. Formålet er at sikre et bredt ejerskab til, hvordan grundpillerne skal 
efterleves i det ledelses- og styringsmæssige samspil mellem politikere, ansatte og borger-
repræsentanter frem mod milepælen - 70.000 borgere 

 at dialogen gennemføres på det grundlag, at Skanderborg Kommune fortsat har decentralise-
ring, byrådsstyre og tydelig politisk styring, og at dialogen handler om, hvordan disse tre 
grundpiller udleves 

 at Økonomiudvalget er styregruppe for processen, der lægges til rette, så: 
o processen omfatter en åben dialog på tværs af Byråd, ledergrupper, MED-organisation og 

borgerrepræsentation 
o processen byder på inspiration fra forskere og andre udefra 
o processen indebærer en drøftelse af grundpillerne set  

 i et internt byrådsperspektiv, 

 i forholdet mellem Byråd og ansatte og  

 i forholdet mellem den centrale og den decentrale del af den administrative organisation 
o processen rundes af efter 1. maj 2020, og at det først derefter overvejes, hvad den 

gennemførte dialog giver anledning til af konkrete tilpasninger.   
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2. Kommunaldirektørens centrale relationer og op-
gaver 

Kommunaldirektøren er en central aktør i mange forskellige ledelsesrum og -relationer, hvor der er 
forventninger om en markant resultatskabende indsats, ikke mindst følgende: 

Betjening af borgmester, Økonomiudvalg og Byråd   

Kommunaldirektøren er sammen med de øvrige koncernchefer optaget af og ansvarlige for, at 
Byrådet tilbydes de bedste betingelser for at operere i den politikformulerende og -kontrollerende 
rolle. Det er en central pointe, at kommunaldirektøren mestrer rollen som hele Byrådets kommunal-
direktør og samtidig som borgmesterens nærmeste rådgiver.  
 
Byrådet kan udarbejde en politik, når det ønsker at sætte retning for et område. Det er alene By-
rådet, der kan bestille en politik, hvorefter det relevante stående udvalg har til opgave at udarbejde et 
udkast, som Byrådet drøfter og vedtager. En politik i Skanderborg Kommune består som udgangs-
punkt altid af en vision og en række strategispor. 
 
De faste stående udvalg har til opgave at føre politikkontrol med udmøntningen af politikker inden for 
deres ressortområder. 
 
Byrådet fastlægger Skanderborg Kommunes (kvalitets)standarder, dvs. de enkelte serviceniveauer 
på eksempelvis skoleområdet, ældreområdet osv. Det er Byrådet, der bestemmer, hvor konkret 
formuleringen af den enkelte standard skal være. Det er også Byrådet, der i forbindelse med en 
bevilling, vælger detaljeringsgraden af det, der bevilges penge til. 
 
Det er en absolut hovedopgave for kommunaldirektøren at sikre et ledelsesmæssigt fokus på, at 
direktionen og kontrakt- og aftaleholderne udmønter de vedtagne politikker på sikker vis. 
 
Det politiske samarbejdsklima i Byrådet (og i udvalgene) er overordentligt positivt; tonen er god og 
ordentlig. Dialogen og de politiske processer er – også når det strammer til – præget af respekt. Der 
er simpelthen god stemning og kollegialitet i Byrådet.  
 
Tilsvarende er tillidsniveauet mellem den politiske og den administrative ledelse godt.  
 
En meget væsentlig del af kommunaldirektørens – og den øvrige ledelses – opgave er at gøre sig 
fortjent til et højt tillidsniveau fra den enkelte politiker og det politiske system samlet og at bidrage til 
et stærkt og effektivt samarbejde mellem politikerne og administrationen. 

Direktionen og koncernledelsen 

Kommunaldirektøren leder direktionen og koncernledelsen. 
 
Direktionen og koncerncheferne udgør tilsammen en koncernledelse på elleve medlemmer, som 
mødes 1-2 gange om måneden. Koncernledelsen lægger vægt på at agere samlet og koordineret, 
for at understøtte Byrådets politikker og prioriteringer. Den primære opgave er at kvalificere direktion 
og koncernchefers arbejde med at udvikle en fælles kurs i forlængelse af Byrådets beslutninger. 
 
Kontraktholderne refererer direkte til direktionen. Direktionen har imidlertid uddelegeret en del af 
ledelsesopgaven i forhold til kontraktholderne. Eksempelvis er ledelsestilsyn vedrørende økonomi-
styring uddelegeret til koncernchef for Økonomi, Innovation og It og ledelsestilsynet vedrørende 
overenskomster og sygefravær er uddelegeret til koncernchef for HR.  
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Den daglige personaleledelse er på samme måde uddelegeret. Det er derfor koncerncheferne, der 
afholder MUS samtaler med kontraktholderne. 
 
Det er vigtigt, at den øverste administrative ledelse søger at skabe og udvikle et fælles billede af 
kommunens situation og ambitioner. Man er fælles om at undersøge muligheder og udfordringer og 
ikke mindst, at man går i takt, når det handler om at få de politiske beslutninger til at blive til 
virkelighed. 

MED-organisationen 

I Skanderborg Kommune er der et højtprioriteret, meget tillidsfuldt og velfungerende MED-system. 
MED-systemet er med til at sikre, at den enkelte medarbejder har reel medindflydelse og medbe-
stemmelse inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 
 
MED-samarbejdet og den gode dialog på arbejdspladsen er en prioriteret ledelsesopgave i det 
fælles arbejde med at skabe en bæredygtig arbejdskultur med fokus på kerneopgaven. 
 
MED-samarbejdet bygger på MED-aftalen, der er udarbejdet for at sikre et godt grundlag for at ud-
vikle et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdere og ledere er fælles om at 
arbejde for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som fremmer tryghed og trivsel på de 
kommunale arbejdspladser. 
 
MED-aftalen er fundamentet for den løbende udvikling af samarbejdet mellem ledelsen og med-
arbejdernes valgte repræsentanter. Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejdernes repræ-
sentanter bygges op over mange år. Der arbejdes i øjeblikket på en ny MED-aftale i Skanderborg 
Kommune, hvor der udarbejdes et kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde. 

Skanderborg Kommunes lokalsamfund, borgere og virksomheder 

Kommunaldirektøren forventes - som en naturlig del af rollen - at være i løbende samspil med 
borgere, virksomheder, foreninger og andre fællesskaber og i øvrigt indtager en udadvendt rolle i 
kommunens liv. Derfor skal kommunaldirektøren være synlig, imødekommende og deltagende i den 
løbende kontakt med livet i lokalsamfundene – og med tiden være et kendt ansigt rundt i kommunen 
- der hvor ”Mennesker møder mennesker”. 

Uden for kommunen  

Kommunaldirektøren er en fremtrædende repræsentant og ambassadør for kommunen og skal her 
sikre, at kommunen har nyttige relationer i de relevante nationale, regionale og kommunale cirkler; 
på Christiansborg, i centraladministrationen, i KL, i de kommunale Østjyske netværk og repræ-
sentationer m.v.   
 
I disse relationer forventes kommunaldirektøren også at varetage kommunens interesser og her 
være synlig, aktiv og værdiskabende.  
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3. Den ønskede profil på kommunaldirektøren  

Der søges en person, der allerede har dokumenteret - sammen med andre - at kunne skabe 
resultater i en tilsvarende organisation og komplekse omgivelser. 

 
Personlige kompetencer og egenskaber 

Den efterspurgte person råder over mange personlige kompetencer og egenskaber, ikke mindst 

disse: 

 Visionær og tydeligt retningssættende 

 Samarbejdsorienteret, nysgerrig og interesseret i andre og deres anskuelser og input. En hold-
spiller, der kan spille andre gode  

 Relationelt kompetent; openminded og tillidsvækkende person, der med sin udstråling naturligt 
inspirerer og motiverer mange andre  

 Autentisk og modig - hviler i sig selv og kan stå imod under modstand og pres 

 En behagelig og omgængelig person med godt humør og et positivt lyst sind. 

Erfaringsbaggrund  

 Stor ledelseserfaring på øverste strategiske niveau 

 Stor erfaring med samarbejdet med en politisk ledelse  

 Dokumenteret positive resultater med ledelse af større forandringsprojekter. 

4. Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes på åremålsvilkår på fire år med mulighed for forlængelse. Årsløn inkl. 
åremålstillæg ca. 1.8 mio.kr. ekskl. pension.    

5. Ansættelsesprocessen 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 27.01.2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 06.02.2020 

Indledende samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 18.02.2020, kl. 08.00 – 16.00 

Personlighedstest og kognitive opgaver  Uge 9 + 10 

Individuelle samtaler mellem borgmesteren og finalkandidat(er) Uge 9 + 10 

Rapportering af finalekandidater for ansættelsesudvalget og 2. 
samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 

06.03.2020, kl. 08.00 – 14.00 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.05.2020 
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6. Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget består af: 

 Borgmester Frands Fischer  

 Formand for Socialudvalget samt medlem af Økonomiudvalget Anders Rosenstand Laugesen  

 Formand for Miljø- og Planudvalget samt medlem af Økonomiudvalget Claus Leick  

 Formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler  

 Formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Tage Nielsen  

 Medlem af Økonomiudvalget Jørgen Naut  

 Medlem af Økonomiudvalget Finn Sander Jensen  

 Medlem af Økonomiudvalget Bent Jacobsen  

 Medlem af Økonomiudvalget Martin Frausing Poulsen  

 Medlem af Økonomiudvalget Anne Heeager  

 Medlem af Økonomiudvalget Thomas Cordtz  
 

 Direktør Frederik Gammelgaard  

 Direktør Lone Rasmussen  

 Koncernchef for HR Runa Brøchner  

 Koncernchef for Beskæftigelse og Sundhed Jørgen Erlandsen 

 Kontraktholdere Helle Lund Pedersen og Jeanett Søborg 

 Medarbejderrepræsentanter fra HovedMED-udvalget Regitse Rans og Frank Larsen. 
 
Ansættelsesudvalget gennemfører samtaler sammen med Mercuri Urval og afgiver indstilling til 
Økonomiudvalget, der afgiver indstilling til Byrådet, der ansætter kommunaldirektøren. 
 


