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1. Odense – en storby med omtanke 

Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne 
åndehuller, aktive lokalmiljøer og virksomheder i vækst. 
 
Bystrategi 2019 er Odense Byråds vision og strategi for den fortsatte udvikling af Odense frem mod 
2030. Den sætter således en bæredygtig retning for udviklingen af fremtidens velfærd, byens fysiske 
og mentale transformation til storby og for den fortsatte udvikling i vækst og beskæftigelse.  
 
Odense er en by i bevægelse, hvor der er plads til mod og skabertrang. En by, hvor det er nemt at 
starte og drive virksomheder til vækst. En by, hvor kunst- og kulturlivet er storbygenerator, og en by, 
der skaber rum til byens kreative og iværksættere. Et kunst- og kulturliv med national 
gennemslagskraft og international appel. Et kunst- og kulturliv med kant og kvalitet, der beriger og 
bevæger. 
 
Byens små og mellemstore virksomheder er i vækst og bidrager til at drive udviklingen af byen. Som 
kommune har vi særlig fokus på at understøtte, vejlede og sikre god interaktion med virksomhederne. 
Odenses iværksættere er med til at skabe fremtidens arbejdspladser og en særlig energi, som sætter 
byen i bevægelse. Derfor skal iværksættere i Odense have gode muligheder for at indgå i 
innovationsmiljøer og fællesskaber, som kan inspirere, motivere og bidrage til den enkeltes succes.  
 
Odense er allerede verdens centrum for kollaborative robotter, men vi drømmer om at gøre Odense 
til verdens bedste robotby. Det er en ambitiøs drøm at realisere, men hvis vi prioriterer rigtigt og 
udnytter det momentum, vi har, så er den inden for rækkevidde.  
 
Odense vokser, og flere mennesker skal sikres ren luft og mindre støj, hvor de bor og opholder sig. 
Samtidig skal odenseanerne have en mobilitet, der fungerer i hverdagen, og som understøtter det 
sunde og bæredygtige valg. Det kræver både mental omstilling, og at vi træffer modige beslutninger. 
Om lidt står letbanen klar. Det giver oplagte muligheder for at identificere de tiltag, som over tid ændrer 
vores vaner og kultur, og som gør sunde transportformer til det nemmeste valg, og samtidig nedbringer 
udledningen af CO2 og skadelige partikler. 
 
Odense er i en situation, hvor der er behov for at være meget bevidst om, hvilken by vi gerne vil skabe. 
Derfor vil vi udvikle alle typer byområder med udgangspunkt i den menneskelige skala. En ny 
arkitekturstrategi vil sætte ekstra fokus på kvalitet, æstetik og funktion i byudviklingen. Vi vil skabe en 
attraktiv og levevenlig by, der tager udgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter, og hvor den vigtigste 
kulturarv bevares. 
 
Det er vores ambition, at hvert eneste nye byggeri og anlæg skal bidrage til at gøre byen bedre. Vi vil 
derfor stille krav om god kvalitet i alle bygge- og anlægsprojekter, og at der på helt særlige steder også 
stilles krav til ekstraordinært gode løsninger. 
 
Odense skal være en storby med omtanke, der tager sit udgangspunkt i mennesker, og hvor både 
bygninger og byrum skaber grundlaget for det gode liv. Hvor der både er plads til at have fart på og tid 
til at tænke sig om. En storby, der bygger videre på de bedste af Odenses kvaliteter, og hvor vi passer 
på det, vi har. 
 
By- og Kulturforvaltningen har en helt central rolle for Odenses transition hen mod visionerne i 
Bystrategien og de afledte Odensemål. Kerneopgaven er at sikre bæredygtige løsninger for Odense, 
der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. By- og Kulturudvalget har formuleret 6 konkrete 
effektmål, der understøtter virkeliggørelsen af Bystrategi 2019 og Odensemålene. Ambitionsniveauet 
er blandt de højeste i landet og der er positive resultater på alle forvaltningens fire fagområder; 
Bæredygtighed og Mobilitet, Drift og Anlæg, Fritid og Kultur og Byudvikling og Økonomi.  
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Forvaltningens opgaveportefølje er unik i erkendelse af, at Odenses transformation ikke alene er et 
spørgsmål om bygninger og veje, men om kulturel vækst i tæt samklang med, og på mange måder 
betinget af, byudvikling.  
 
Det er til denne forvaltning og opgave, at Odense Kommune nu søger en administrerende direktør. 
 
Bystrategi 2019 er den politiske vision for udviklingen af Odense og udgør Odense Kommunes 
planstrategi. Læs mere om Odense Kommunes Bystrategi 2019 her: Bystrategi 2019 

2. Odense Kommune og By- og Kulturforvaltningen 

Odense Kommune har kommunalt mellemformstyre med delt administrativ ledelse.  

Økonomiudvalget har sammen med 5 stående udvalg ansvaret for kommunens umiddelbare 
forvaltning. Udvalgene har til opgave at forberede sager til behandling i Odense Byråd, ligesom de 
gennemfører de allerede trufne beslutninger. Udvalgene har desuden kompetence til selvstændigt at 
træffe beslutninger i de sager, der ikke skal forelægges Byrådet. Udvalgenes rådmænd er ligesom 
borgmesteren fuldtidsansatte politikere, der varetager den daglige ledelse af hvert sit forvaltnings-
område. Rådmændene/udvalgsformændene er fødte medlemmer af Økonomiudvalget. 
 
Odense Kommunes organisation består således af følgende 5 forvaltninger med reference til de 
respektive udvalg: Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. 
 
By- og Kulturforvaltningens kerneopgave er at sikre bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer 
økonomisk vækst og menneskelig værdi. 
 
By- og Kulturforvaltningen varetager blandt andet følgende opgaver i Odense Kommune:  

• By-, miljø-, energi- og affaldsplanlægning  

• Byfornyelse og boligforbedring  

• Miljølovs- og bygningsmyndighed  

• Varmeforsyningslov  

• Støttet byggeri  

• Bygnings- og boligregistrering  

• Jordforsyning samt køb og salg af fast ejendom  

• Udlejning, drift og vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme  

• Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder, kollektiv trafik 

• Udvikling og drift af Odense Idrætspark og samarbejde med foreningslivet 

• Administration af biblioteker, museer og anden kulturel aktivitet  

• Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnssynet samt taxibevillinger. 
 
By- og Kulturforvaltningen dækker således alt fra kultur, biblioteker og fritid over erhvervssamarbejde, 
byudvikling og lokalplaner; landbrug, søer og skove til mobilitet, miljø og kommunens bygningsmasse 
– i både by og land. Forvaltningen har derfor mange forskellige slags ansatte - biologer, violinister, 
jurister og vejmænd - der arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen.  
 
By- og Kulturforvaltningen har ca. 1.600 ansatte, der tilsammen har ansvaret for at løfte en unikt bred 
opgaveportefølje i kommunen. Forvaltningen er placeret i smukke omgivelser på Odense Slot. 
 
 

https://www.odense.dk/byens-udvikling/byens-vision/bystrategi-2019
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2.1 Odensemålene og By- og Kulturudvalgets mål 

Med fastlæggelsen af 10 mål for Odense vil Byrådet følge op på udviklingen i Bystrategien samt 
bidrage til realiseringen af FN’s 17 verdensmål. Hvert af de 10 Odensemål har en primær kobling til ét 
af bystrategiens fem retningsgivende temaer og en kobling til ét eller flere af FN’s verdensmål. 
Odensemålene er i sin helhed retningssættende for forvaltningerne. 
 
Figur 1: Odensemålene illustreres således: 

 
 
By- og Kulturudvalget har besluttet at implementere 6 konkrete effektmål, der understøtter de 
overordnede Odensemål. Disse effektmål udgør udvalgets og forvaltningens styringsgrundlag og er: 

• Byudvikling med grøn omtanke 

• Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber 

• Mere bæredygtige transportformer  

• Mere klimavenlige kommunale rammer 

• Vedligeholdelsesniveau 

• Understøttelse af god udvikling for borgere, virksomheder og miljø 
 
By- og Kulturforvaltningen forventer målopfyldelse for 3 af By- og Kulturudvalgets 6 effektmål ved 
slutningen af 2020. For hele byrådsperioden forventer forvaltningen, at 5 ud af de 6 mål vil være 
opfyldt. 

2.2 Nyt BKF 

I 2019 besluttede Odense Byråd at omprioritere 200 mio. årligt til velfærd. For By- og 
Kulturforvaltningen betød det blandt andet organisationsændringer og opsigelse af ca. 60 
medarbejdere. I kølvandet på dette igangsatte chefgruppen processen ”Nyt BKF - en god 
arbejdsplads”. Processen er forankret i MED-systemet og skal sikre en dialog mellem ledere og 
medarbejdere om, hvordan By- og Kulturforvaltningen fortsat skal være en god arbejdsplads efter de 
store forandringer. 

 



By- og Kulturforvaltningen hos Odense Kommune  |   6 

 

Med afsæt i følgende tre temaer fortsætter denne proces i efteråret i lokaludvalgene: 

• Prioritering 

• Tilgængelig ledelse 

• Faglige forbindelser og relationer 

2.3 Organisation 

Den nye organisering af By- og Kulturforvaltningen kan illustreres således: 
 
Figur 2: Overordnet organisation By- og Kulturforvaltningen 2019 

 

 

3. Den aktuelle situation 

By- og Kulturforvaltningen er helt central i Odense – og i Odenses udvikling. Forvaltningens 
opgaveportefølje er særdeles bredt sammensat og berører alle borgere og virksomheder i Odense 
Kommune. Forvaltningen driver og/eller har berøring med hovedparten af de større bystrategiske 
projekter, der sætter sit markante præg på Odense.  
 
By- og Kulturforvaltningen er både internt i Odense Kommune og blandt dens interessenter bredt 
anerkendt for markant stærk faglighed og for en generelt god og sikker drift. Omorganiseringen i 2019 
er implementereret, men endnu ikke evalueret. 
 
Forvaltningen er attraktiv som arbejdsplads og fortsætter med at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. 
Arbejdsmiljøet bærer generelt præg af høj grad af sammenhængskraft, samarbejde og engagement – 
og af et stort arbejdspres. Sidste års besparelsesøvelser har haft forventelig negativ effekt på trivslen, 
men dette forventes – blandt andet gennem Nyt BKF-aktiviteterne – at være midlertidigt. 
 
By- og Kulturudvalget er karakteriseret ved høj politisk bevågenhed. Samarbejdskulturen bærer præg 
af dagsordenernes vigtighed for Odense, hvor de politiske holdninger brydes i en konstruktiv 
samarbejdskultur, hvor der generelt er enighed om den overordnede retning, fælles vilje til løsninger 
og opbakning til forvaltningens drift og rolle i Odenses transformation. 
 
By- og Kulturforvaltningens rådmand, Christoffer Lilleholt, er tiltrådt pr. 1. september 2020. Sammen-
faldet mellem en nytiltrådt rådmand og nytiltrådt direktør indebærer i sig selv et behov for en 
indkøringsperiode, hvor rådmand og direktør blandt meget andet skal lære organisation, processer, 
interessenter – og hinanden - nærmere at kende. 
 



By- og Kulturforvaltningen hos Odense Kommune  |   7 

 

Chefgruppens medlemmer har varierende anciennitet og er - ligesom den nye organisation - stadig 
ved at konsolidere sig efter reorganiseringen ultimo 2019. 

3.1 Aktuelle og kommende udfordringer og muligheder 

Den kommende direktør skal i tæt samarbejde med rådmanden og forvaltningens ledelse håndtere en 
række udfordringer og muligheder, der umiddelbart kan identificeres: 

• Understøtte Bystrategi 2019 og de 10 Odensemål såvel internt i forvaltningen som på tværs af 
Odense Kommune og forvaltningens mange eksterne interessenter 

• Sikre implementering, overholdelse og fortsat evaluering af By- og Kulturforvaltningens 6 effektmål  
• Fortsætte et stærkt og tillidsfuldt samarbejde i forvaltningens MED-udvalg, bl.a. med fokus på 

medarbejdernes trivsel og processen omkring Nyt BKF 

• Sikre evaluering og hensigtsmæssig færdigimplementering af organisationsstrukturen efter 
ændringerne i 2019. Det er forventeligt og legitimt, at en ny direktør nysgerrigt genbesøger 
grundlaget og rationalet i den nye organisation 

• Sikre ledelseskraft i en stærkt og tæt forbundet ledelsesstreng, som fungerer nedad, opad og udad 
i organisationen og skabe tværgående sammenhæng i en forvaltning præget af mange stærke 
fagligheder og afdelinger 

• Sikre fortsat driftsmæssig sikkerhed i en tid, hvor forvaltningen er en central del af en 
ekstraordinær kraftanstrengelse i form af Odenses transformation 

• Kultur- og holdningsarbejdet internt i forvaltningen med balancering af perspektiverne:  udefra-ind 
og indefra-ud, myndighed og partner/service, politik og faglighed, økonomi og æsketik, etc. 

 
Disse og andre udfordringer skal håndteres parallelt med fortsat implementering og eksekvering af 
Odense Kommunes tværgående strategier samt konsolidering af den nye organisation og driften. 

4. Stillingen som administrerende direktør 

Rådmanden udgør i mellemformstyret forvaltningens øverste daglige ledelse. Rådmanden, den 
administrerende direktør og chefgruppen varetager i tæt samarbejde den daglige ledelse. 
 
Direktøren er over for rådmanden helt overordnet ansvarlig for at skabe resultater for borgere og 
virksomheder i overensstemmelse med Odense Kommunes vision, tværgående strategier, 
ledelsesgrundlag og forvaltningens strategier. Desuden er direktøren ansvarlig for forvaltningens drift, 
den løbende udvikling og opfølgning, herunder særligt gennemførelse af politiske beslutninger, 
lovgivning, regler og aftaler, den faglige kvalitet, personaleledelse og -udvikling, et sundt arbejdsmiljø 
og attraktive arbejdspladser samt økonomistyring og økonomisk planlægning. 

4.1 Direktørens centrale arenaer 

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

• Betjening af rådmand, udvalg og Byråd; Direktøren skal sikre rådmanden, By- og 
Kulturudvalget og Byrådet de bedste betingelser for at operere i den politisk målsættende og 
retningssættende rolle. Direktøren forventes at demonstrere sikker indsigt i politiske processer – 
såvel forhandlingsmæssigt som formelt. 

• Personaleleder - chef for chefer; Direktøren er nærmeste foresatte og personaleleder for de 4 
chefer i forvaltningen. Direktøren gennemfører udviklingssamtaler med disse, sikrer relevant 
sparring af cheferne og bidrager til deres løbende ledelsesudvikling. Som chef for cheferne 
forventes direktøren at kunne samle forvaltningsledelsen i et velfungerende ledelsesteam, der 
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understøtter den enkelte i kompetent at lede egen afdeling og samtidigt sikre, at der på tværs i 
forvaltningen sker den nødvendige koordinering og sammenhængende udvikling.  

Direktøren er formand for forvaltningens MED-udvalg og har ansvar for - i samarbejde med 
medarbejdersiden - at drøfte relevante temaer, der omhandler arbejds-, personale-, samarbejds- 
og arbejdsmiljøforhold. Direktøren er også medlem af Hovedudvalget. 

• Medlem af direktørgruppen; Direktøren er medlem af direktørgruppen, der ledes af stads-
direktøren. Direktørgruppen varetager den strategiske administrative ledelse af kommunen og 
koordinerer i forhold til de overordnede processer og beslutninger. Direktøren skal, samtidig med 
den overordnede ledelse af egen forvaltning, have blik for og aktivt bidrage til tværgående 
samarbejde, løsninger og overordnet strategisk udvikling af hele Odense Kommune. 

• Rollemodel og pejlemærke; Som øverste ansvarlig for forvaltningen tegner og bærer direktøren 
den kultur, der sikrer ordentlige samarbejdsrelationer internt i forvaltningen, den øvrige 
kommunale organisation og ikke mindst eksternt i forhold til det nævnte meget omfattende netværk 
af aktører, der følger og er interesseret i By- og Kulturforvaltningens opgaveløsning - og dets ve 
og vel. Direktøren er ansvarlig for, at forvaltningens omdømme i omverdenen er positivt, og at der 
i alle relationer er tillid til forvaltningen. Direktøren er – i respekt for rådmanden og de øvrige 
politikeres interesser – den fremmeste repræsentant for forvaltningen i offentligheden, for dens 
faglige og økonomiske præstationer og for dens evne til at bidrage til realiseringen af Odense 
Kommunes overordnede mål.  

4.2 Succeskriterier 

Direktørens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, idet 
situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som direktøren skal tilpasse sig: 
 
Efter 6 måneder vil direktøren primært blive vurderet på følgende: 

• Har etableret et tillidsfuldt og værdifuldt samspil med rådmand og udvalg 

• Har skabt sig et organisatorisk overblik, evalueret og vurderet forvaltningens politiske og 
økonomiske processer, herunder evne til rettidig prognosesikkerhed og eksekveringsevne 

• Har gjort sig kendt som en samarbejdende direktør, der sammen med den øvrige ledelse lytter og 
inddrager medarbejderne og deres repræsentanter i MED-organisationen og TR-systemet, så 
også medarbejderne kan bidrage til en effektiv organisation med en sund kultur  

• Har etablereret relationer til det omfattende aktørnetværk internt i og eksternt omkring forvalt-
ningen. 

 

Efter 1 år vil direktøren endvidere blive vurderet på følgende: 

• Kan dokumentere opnåede resultater, herunder i forhold til udvalgsmål, over for rådmand, udvalg, 
Byråd og ansatte i forvaltningen 

• Har etableret sig som et samarbejdssøgende og respekteret medlem af direktørgruppen 

• Har udbygget og cementeret det tillidsfulde samspil med rådmand og udvalg 

• Har gjort sig fortjent til de faglige miljøers tillid og fremstår som en troværdig og respekteret 
rollemodel 

• Har sikret opfølgning og handling på den indledende evaluering og vurdering, og dermed et godt 
grundlag for, at organisationen er i en styret fremdrift 

• Har udbygget og konsolideret sit interne og eksterne netværk 

• Har bidraget til og sat et tydeligt aftryk på udviklingen og implementeringen af Odense Kommunes 
fælles politikker og strategier, herunder særligt den fortsatte udleven af Odense Kommunes 
Bystrategi 2019 og de 10 Odensemål. 
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5. Den ideelle profil  

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 
 
Det forventes, at direktøren har erfaring med ledelse af chefer, strategisk ledelse og samspil med en 
politisk ledelse samt har stærke økonomikompetencer. Direktøren er motiveret af og magter 
konsekvent at praktisere ledelse i overensstemmelse med forvaltningens strategier og kommunens 
ledelsesgrundlag ”Ledelse i udvikling”. Ledelsesgrundlaget kan læses her: Ledelse i udvikling 

5.1 Erfaringer og færdigheder 

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

• Erfaring fra koncerntopledelse på direktør- og chefniveau fra et eller gerne flere af By- og 
Kulturforvaltningens ressortområder 

• Erfaring med samarbejde med og rådgivning af en politisk ledelse 

• Dokumenterede positive resultater med at skabe de ønskede resultater og trivsel på samme tid. 

5.2 Personlige kompetencer og egenskaber 

Der er tale om en rolle, der stiller helt særlige krav til organisatorisk, politisk og strategisk forståelse. 
Den kommende administrerende direktør skal have flair med mange facetter og kunne overskue og 
handle i en kontekst med mange samtidige rationaler og interesser. Det stiller store krav til musikalitet 
og rytme, både i det daglige virke og i den større politiske og strategiske arena. 
 

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

• Kompetencen og modet til at udfordre intellektuelt, ledelsesmæssigt og menneskeligt 

• Engagement og interesse for Odenses transformation 

• Kan aflæse tidens – og morgendagens – trends, dagsordener og muligheder 

• Er bærer af en tillidsbaseret samarbejdsmodel, hvor de overordnede retninger lægger fast, men 
giver plads til faglige argumenter 

• Er dedikeret til arbejdet med forvaltningens kerneopgaver 

• Er et ægte menneske med stor personlig autenticitet og troværdighed 

• Er socialt begavet og orienteret; empatisk, imødekommende og udadvendt med samarbejdsevner 
i alle kontekster 

• Er kompetent og skarp i dialogen og som kommunikator og formidler - i skrift og tale 

• Er eksekveringsstærk, handlekraftig og i besiddelse af en naturlig autoritet; en markant, robust og 
selvtillidsfuld person. 

6. Ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. 
 
Lønnen er årligt kr. 1.447.704 plus pension på kr. 300.432 (20,17 %). 

https://www.odense.dk/-/media/images/job/onboarding/ledelsesgrundlag.pdf?la=da


By- og Kulturforvaltningen hos Odense Kommune  |   10 

 

7. Indstillingsudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et indstillingsudvalg, som består 
af følgende: 

• Ansvarlig rådmand, Christoffer Lilleholt 

• Borgmester, Peter Rahbæk Juel 

• Stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen 

• Adm. direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, René Junker 

• Afdelingschef Henrik Littau-Jensen 

• Kontorchef, Rasmus Mandø 

• Medarbejderrepræsentant, Katarina Maria Krog Weber, HU og FU i By- og Kulturforvaltningen  

• Medarbejderrepræsentant, Christina Hoff, næstformand i FU i By- og Kulturforvaltningen 

• Medarbejderrepræsentant, Ann Roiy Delman, arbejdsmiljøkonsulent i By- og Kulturforvaltningen 

 
Under 2. samtale deltager desuden:  

• Rådmand Søren Windell 

• Rådmand Brian Dybro 

• Rådmand Susanne Crawley 

Indstillingsudvalget indstiller til Byrådet, der har den formelle ansættelseskompetence. 

8. Kontaktoplysninger og ansøgning 

Interesserede kan kontakte Mercuri Urval: Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950 eller Thomas Gajhede 
på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Odense Kommune 
orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, e-
mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07671). Ansøgningsfristen udløber den 18. oktober 2020. 

9. Proces- og tidsplan  

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist Den 18. oktober  

Indstillingsudvalget udvælger kandidater til indledende 
samtalerunde 

Den 21. oktober kl. 12-14 

1. samtalerunde med indstillingsudvalget  Den 29. oktober fra kl. 08.30 

Individuelle samtaler mellem rådmanden / stadsdirektøren og 
finalekandidater 

Den 4. november, kl. 14.30-
17.00 
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AKTIVITET DATO 

Direktørvurdering; personlighedstest, kognitive test og 
referencetagning 

Mellem 1. og 2. samtaler 

2. samtalerunde med indstillingsudvalget og 
kandidatrapportering for indstillingsudvalget  

Den 12. november fra kl. 08.30 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtalerne 

Tiltrædelse Den 1. januar 2021 

 


