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Opdragsgiver Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
Adresse  Faaborg-Midtfyn Kommune 

Tinghøj Allé 2 
5750 Ringe 
www.fmk.dk 

 
Stilling 2 Chefer til Sundhed og Omsorg. Den ene med en primær 

sundhedsprofil og den anden med en primær socialprofil 
 
Refererer til Direktør Siggi W. Kristoffersen 
 
Ansættelsesforhold Lønniveauet i henhold til Aftale om aflønning af chefer er 

810-850.000 kr. årligt. Derudover kommer pension.  
 
  Tiltrædelse: 1. juni 2020  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør Siggi W. Kristoffersen, 

telefon 72 53 10 16 
 
  eller 
   
  Adm. Direktør Chris Petersen, MUUSMANN A/S 
  Telefon 81 71 75 16. 
 
  Der henvises til Faaborg-Midtfyn Kommunes 

hjemmeside, www.fmk.dk, hvor relevant materiale som 
f.eks. politikker og strategier findes.  

 
Ansøgningsfrist Den 13. april 2020  

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger 
    
Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Den 16. og 17. april 2020 
  Test: Den 20. og 21. april 2020 

på Palægade 3, 2. tv., 1261 København K. 
    2. samtaler: Den 28. april 2020 

 

 

 

http://www.fmk.dk/
http://www.fmk.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Om Faaborg-Midtfyn Kommune  

Med et areal på 637 kvadratkilometer er Faaborg-Midtfyn Kommune den geografisk største 
kommune på Fyn. Kommunens geografi strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet 
på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Kommunen har ca. 52.000 indbyggere fordelt på en 
række større og mindre byer. Et fællestræk for kommunen er den unikke natur, livsstilen og 
herunder madkulturen, kunsten og kulturarven. 

Faaborg-Midtfyn Kommune befinder sig midt i en omfattende forandring, som tager udgangspunkt i 
kommunens stolte højskoletraditioner, hvor fællesskab og skabertrang er grundelementerne. Med 
dette udgangspunkt er kommunen i fuld gang med at realisere en langsigtet udviklingsstrategi, som 
lægger op til, at kommunen nytænkes, så bosiddende borgere har lyst til at blive, fraflyttere har lyst til 
at vende tilbage, og nye borgere tiltrækkes en attraktiv kommune og landsdel med en stor diversitet 
af muligheder. Med udgangspunkt i sloganet: ”Sammen skaber vi det bedste sted”, går kommunen 
op imod strømmen af øget centralisering og sætter fokus på at være et moderne og lukrativt 
”åndehul”.  

Der er en målsætning om – og vilje til – at realisere udviklingsstrategien i innovative og eksperi-
menterende rammer og med initiativer, der aktivt understøtter nye livsformer og vækst -
muligheder. På velfærdsområderne og ikke mindst på sundheds-, ældre-, og socialområdet, 
lægges der vægt på at sikre en målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende 
indsats, som går på tværs af de kommunale forvaltninger og behandlingstilbud, der bidrager til 
flere gode leveår blandt borgerne.    

Målet med udviklingsstrategien er at skabe en nettotilvækst på 3000 borgere i Faaborg -Midtfyn 
Kommune inden 2030, og at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til 
minimum 80% i 2030. Se www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi. 

Der arbejdes aktuelt med udviklingen af kommunens organisation med det overordnede formål, at 
den til enhver tid skal kunne løfte de udfordringer, som kommunen står overfor. Målet er konsekvent 
at stræbe efter en organisation, der tænker i helheder og sammenhænge, og at helhedstænkning 
bliver et gennemgående træk i realiseringen af udviklingsstrategien, den økonomiske politik og 
strategi og fagområdernes politikker som f.eks. i Sundhedspolitikken (se link). 
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Sundhedspolitikihoring2016.pdf 

Faaborg-Midtfyn Kommune er ligesom de fleste andre kommuner økonomisk udfordret, men der 
arbejdes med udfordringerne på en offensiv og udviklingsorienteret måde.  

Kommunens udviklingsstrategi, politikker på velfærdsområderne, personalepolitikker mv. er 
forankret i det vedtagne værdigrundlag for kommunens virke: 

• Vi tager ansvaret på os 
• Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes 
• Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde 
• Vi forenkler det komplicerede 

 

 

 

http://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Sundhedspolitikihoring2016.pdf
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Den overordnede organisering 

Kommunalbestyrelsen består af 25 medlemmer og ledes af borgmester Hans Stavnsager (A). Ud over 
økonomiudvalget er der fem stående udvalg: 

• Opvækst- og Læringsudvalget 
• Sundheds- og Omsorgsudvalget 
• Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 
• Arbejdsmarkedsudvalget 
• Teknik- og Miljøudvalget 

 
Den centrale del af administrationen består af en direktion med fire underliggende fagområder og 
to stabe. Direktionen og cheferne for fagområderne og stabene udgør den strategiske ledelse i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. I den strategiske ledelse drøftes bl.a. de tværgående udfordringer og 
pejlemærker, f.eks. det tværgående samarbejde mellem Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg 
og Arbejdsmarked. 

Direktionen består af kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen, direktør Siggi W. Kristoffersen 
samt en vakant direktørstilling i opslag.  Siggi W. Kristoffersen varetager ansvaret for fagom-
råderne Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg samt Socialtilsyn Syd. 

Hvert fagområde ledes af en fagchef, og de ledige stillinger vedrører to chefer til Sundhed og 
Omsorg, som dækker hele sundheds-, ældre-, social- og psykiatriområdet mv. – som vist i 
organisationsplanen på side 6. 

De to nye chefer er en politisk godkendt udvidelse af den tidligere ledelsesorganisering på 
området fra en til nu to. Cheferne er ligestillede og refererer til direktør Siggi W. Kristoffersen. 
Udover de to nye chefer består direktørområdets samlede ledelse også af chefen for Opvækst og 
Læring, som tiltrådte i efteråret 2019. Den endelige ansvarsfordeling mellem de tre fastlægges 
endeligt i forbindelse med de to nye chefers tiltrædelse i juni 2020.  

Der gives således en spændende og unik mulighed for at præge jobbets indhold og præferencer 
og samtidig indgå i en nyetableret chefgruppe. De to chefer varetager  sammen med den 
nuværende chef for Opvækst og Læring det fælles koordinerende ledelsesansvar for det samlede 
direktørområde,  
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Omsorg leverer indsatser til cirka 9.000 borgere inden for sundheds-, social- og 
ældreområdet. De fleste modtagere af disse indsatser er voksne, men Sundhed og Omsorg står 
også for træning af børn, bevilling af hjælpemidler samt sygepleje og praktisk plejebistand til 
børn. Sundhed og Omsorg leverer indsatser 24 timer i døgnet på alle årets 365 dage. Sundhed og 
Omsorg har 1470 fuldtidsstillinger og et budget på ca. 990 mio. kr.  

Med den valgte organisering er der bl.a. fokus på rehabilitering, som skal understøtte, at borgere, 
der har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale 
funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Området består af en myndigheds -
afdeling, et sekretariat og ni fagområder, der sikrer den daglige drift af hjemmepleje, sygepleje, 
plejehjem, træning, kost, botilbud til voksenhandicap og psykiatri, socialt fagligt område og 
døgnpsykiatri. Denne organisering har til formål at: 

▪ Øge borgernes inddragelse og ansvar med henblik på at skabe bedre løsninger for 
borgerne 

▪ Bruge fagligheden som løftestang  
▪ Styrke den organisatoriske sammenhængskraft omkring opgaveløsningen . 
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Center for Sundhed og Omsorg har adresse på Faaborgvej 19, 5854 Gislev. Organisationen er vist 
nedenfor 

 

 

 

Sundhed og Omsorg har igennem de senere år haft fokus på at udarbejde og implementere 
sundhedspolitikken, der tager afsæt i borgernes vurdering af vigtige indsatser. Formålet er at 
styrke kvaliteten i kerneopgaven gennem inddragelse og etablering af tværgående samarbejder. 

I kommunen er ”borgeren ekspert i eget liv”, og kommunen vil sammen med borgerne skaffe 
mulighed for at handle og skabe rum for varige forandringer  og forbedringer både i forhold til 
egen sundhed, men også i forhold til omgivelserne. På den måde understøtter  kommunen et 
aktivt medborgerskab, hvor selvbestemmelse, deltagelse og ansvar for eget liv er i centrum.  
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Følgende fem ”Sundhedstemaer” udgør særlige fokusområder i tilrettelæggelse af arbejdet med 
sundhed:  

1. ET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN. Kommunen går nye veje og arbejder tæt 
sammen med både praktiserende læger, hospitaler, patientforeninger og andre aktører om at 
skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvori mennesket oplever sig hørt og set, og 
hvor overgange mellem sektorer sker smidigt og grundigt.  

2. ENSOMHED OG MANGLENDE SOCIALE RELATIONER. Kommunen arbejder for at reducere 
ensomheden blandt såvel unge, voksne som ældre. Der arbejdes forebyggende med tidlig 
identificering af tegn på ensomhed, således at den enkelte får et rigere socialt liv og en højere 
livskvalitet. 

3. EN SAMMENHÆNGENDE KOMMUNAL, FOREBYGGENDE INDSATS. Kommunen vil arbejde med 
sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen. Det betyder, at kommunen 
koordinerer og tilbyder indsatser til en bred vifte af målgrupper på tværs af kommunal 
tilknytning, køn, alder og sociale skel.  

4. DEN SUNDE FAMILIE. Kommunen tænker netværk og dets ressourcer som udgangspunktet 
for samarbejde med borgeren om sundhed. Derfor inviteres familie, pårørende og andre nære 
relationer med ind i dialogen, når arbejdes med både fysisk, psykisk og social sundhed.  

5. STRESS. Der arbejdes for, at den enkelte borger tilbydes såvel forebyggende som 
helbredende løsninger til at håndtere stress. Der udvikles løbende på kommunens indsatser i 
tæt dialog med borgeren, så kommunens tilbud tager udgangspunkt i borgerens behov. 
 

Sundhedspolitikken er under forandring og nytænkning, og kommunen arbejder nu med et 
”Fremtidsbillede” for hele området, som er skabt i samarbejde med borgere, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, Handicaprådet, medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg. 

I forbindelse med dette arbejde er en revidering af den nuværende opgavefordeling i proces. Der 
er udarbejdet et ”første udkast til opgavefordeling”. Hovedlinjerne heri er, at Opvækst og Læring 
får et ”0-20 års” perspektiv med fokus på pasning og undervisning. Socialområdets perspektiv er 
”mestring, støtte og rådgivning” for alle med fokus på børn og unge. Sundhed og Omsorg 
perspektivet er sundhed, rehabilitering og pleje for alle med fokus på voksne/ældre.  

Som en del af processen afklares også nye snitflader, en ny fælles ny budgetmodel , som fordrer 
synergi, ledelses- og mødestrukturer, som vedvarende skal sikre sammenhæng mellem almen og 
specialområderne – med mere.  

Den endelige ansvarsfordeling fastlægges samlet set for direktørområdet efter de to nye chefers 
tiltrædelse den 1. juni 2020, og arbejdet bliver således en vigtig del af chefernes første tid i 
jobbet. 
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De to chefers opgaver 

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, ”Sammen skaber vi det bedste sted”, tager et stærkt 
afsæt i, at vi lykkes, hvis vi gør det sammen. Cheferne er derfor holdspillere, der sammen med den 
øvrige ledelse skaber stærke resultater og værdi for borgere og virksomheder i mangeartede ydelser 
og samarbejder.  

Direktionen og Chefforum, som de to chefer indgår i, er sammen om at lykkes med opgaverne, men 
relationerne til Sundheds- og Omsorgsudvalget, kommunens mange medarbejdere, borgere, 
foreninger og virksomheder er ligeså vigtige. Samskabelse er ikke varm luft, men praktisk hverdag. 
Samskabelse står højt på kommunens dagsorden, og cheferne skal udøve og have forståelse for 
civilsamfundets betydning i en moderne landkommune”. 

Med den fortsatte udvikling og implementering af udviklingsstrategien står de to nye chefer med 
en meget spændende og udfordrende ledelsesopgave med et strategisk langt sigte.  

De to nye chefer får det udviklings-, driftsmæssige og koordinerende ledelsesansvar, herunder 
ansvar for områdets faglige standard og - udvikling samt nytænkning af kerneopgaverne i relation 
til udviklingsstrategien. Dertil kommer økonomiansvaret med fokus på økonomistyring og 
budgetoverholdelse.  

De nye chefer skal facilitere og sammensætte de faglige og ledelsesmæssige fællesskaber, så der 
udvikles nye og udviklingsorienterede løsninger både på tværs mellem faglighederne og inden for 
de enkelte fagområder. Fokus skal være på borgerne og på, hvordan deres sundhed og livskvalitet 
kan øges. 

Et vigtigt element i at skabe samlet følgeskab til og ansvar for områdets udvikling er, at de  nye 
chefer understøtter fastholdelsen af lokale idéer, løsninger og handlekraft. 

Vender ansigtet ud mod organisationen 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er grundholdningen, at kvalitet i kerneopgaven kræver ledelse tæt 
på. I en decentral tænkning og med en bred decentral struktur forudsættes det, at ledelse er tæt 
på – det gælder chefernes nærhed til områdets ledere og deres nærhed til nærhed til 
medarbejderne.   

Ser mulighederne i samarbejdet 

For det andet skal de nye chefer facilitere og sammensætte de faglige og ledelsesmæssige 
fællesskaber, så der udvikles nye og udviklingsorienterede løsninger både på tværs mellem 
faglighederne og inden for de enkelte fagområder. Fokus skal være på b orgerne og på, hvordan 
deres sundhed og livskvalitet kan øges. 

Evner at balancere strategiarbejdet med faglig udvikling 

For det tredje skal de nye chefer være bindeleddet mellem den strategiske ledelse og den 
operationelle ledelse. Kommunens politikker og overordnede strategier skal omsættes ti l 
virkelighed, og denne ”oversættelse” skal ske i et tæt samarbejde med de decentr ale ledere, så 
der skabes følgeskab.  
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Målet er, at de politiske forventninger og den politiske retning faktisk når ud til borgerne. De nye 
chefer skal også have blik for og evne at give det politiske niveau respons på, hvordan 
målsætningerne bliver modtaget og herunder udfordre de politiske målsætninger.   

Tør udfordre det eksisterende  

De nye chefer skal undre sig og stille spørgsmål til, hvordan tingene gøres og opfattes. Med afsæt 
i nysgerrighed, engagement og ledelsesmæssig nærhed forventes det, at de  bringer sig selv i en 
tillidsfuld position, som gør dem i stand til at udfordre, stille spørgsmål til og måske ændre de 
gængse forestillinger og den eksisterende praksis.  

De nye chefer skal herudover:  

• Fortsætte arbejdet med realisering af ”Fremtidsbilleder” for Sundhed og Omsorg, 
kommunens udviklingsstrategi og andre politisk vedtagne initiativer 

• Understøtte ambitionerne om ”en sammenhængende borgerrejse  

• Præge udviklingen af fremtidens velfærdsområde i kommunen, blandt andet gennem et 
tæt samarbejde regionalt og nationalt i alle relevante fora 

• Udvikle området, fokusere på forbedringer og værdiskabelse, samt udarbejde 
anbefalinger og modeller for vidensbaseret praksisudvikling 

• Fortsætte og intensivere samarbejdet om at skabe sammenhæng og inddragelse 

• Varetage det overordnede økonomiske ansvar og bidrage til en økonomi i balance 

• Varetage det overordnede personaleansvar for ledere og medarbejdere i Sundhed og 
Omsorg 

• Samarbejde med MED-systemet og som forhandlingsansvarlig på området etablere et tæt 
og konstruktivt samarbejde med Fællestillidsrepræsentanten. 

• Sikre, at Sundhed og Omsorg samarbejder med de øvrige fagområder. 

• I samarbejde med direktøren varetage og styrke kvaliteten af den politiske betjening.  

• Bidrage til udvikling af en resultat- og serviceorienteret organisation med borgeren i 
centrum og fokus på kvalitet i kerneopgaverne 

• Gå forrest i udvikling af samskabelse og borgerinddragende demokratiseringsprocesser  

• Varetage udadvendte funktioner i forhold til målgrupperne, interessenter og 
samarbejdspartnere 

• Varetage forhandlingsansvaret og samarbejdet med de faglige organisationer 
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Chefernes kvalifikationer  

Til at løse opgaverne søger Faaborg-Midtfyn Kommune to chefer med stor integritet og 
gennemslagskraft, som – med udgangspunkt i en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang – 
brænder for ledelsesopgaven. Både i ord og i handling. 

De to nye chefer skal begge udøve kompetent kommunikation, analytisk sans, have overblik, 
ledelsesmæssig gennemslagskraft og politisk tæft - og herigennem sikre realisering af politiske 
beslutninger og strategiske mål.   

Cheferne skal have betydelig indsigt i sundheds-, social- og ældreområdet samt kunne vise 
resultater fra en politisk styret organisation og fra større omstillings - og transformations-
processer, hvor samspillet hele vejen rundt har udgjort drivkraften og succesen i resultat-
skabelsen. 

Chefernes erfaringsmæssige baggrund skal modsvare stillingernes kompleksitet, indhold, op-
gaver og udfordringer. Kommunen er åben over for ansøgere med forskellige uddannelser og 
erfaringer. Indsigt i velfærdsområdet eller tilsvarende er dog en forudsætning.  

Der vil blive lagt vægt på følgende personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer:  

 
Faglige kompetencer 

• Ledelsesmæssig erfaring og indsigt i den samlede kommunale virksomhed og det 
kommunalpolitiske system, herunder erfaring med politisk betjening 

• Erfaring med at sidde i den centrale chefkreds på koncernledelsesniveau, og heri bidrage til 
og agere i en virkelighed, der er omskiftelig både strategisk og operationelt,  og dermed kalder 
på beslutningskraft ud fra en helhedsvurdering  

• Indsigt i de faglige funktioner og professioner på sundheds-, ældre- og socialområdet samt 
indsigt i udviklingstendenser og trends både nationalt og internationalt 

• Styringsmæssig indsigt og kompetence til at varetage ansvaret for vigtige opgaveporteføljer 
indenfor området 

• Driftsøkonomisk viden og erfaring, der sætter chefen i stand til at prioritere, rammesætte og 
bidrage til en økonomi i balance 

• Erfaring med at se muligheder i de økonomiske rammevilkår og samtidig stille krav til 
balancen mellem økonomiske ressourcer og forventninger til den faglige kvalitet  

• Råde over en værktøjskasse, der matcher behovet for fokus på udvikling af me dborgerskab, 
facilitering af borgerinvolvering og samskabelsesprocesser 
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Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

• Dygtig og respekteret leder, der har erfaring med at lede ledere 

• Handlekraftig, inviterende og nysgerrig efter at lære alle dele af organisationen at kende 

• Bevarer overblikket og agerer tillidsvækkende og robust i håndteringen af modsatrettede 
synspunkter og interesser 

• Har en naturlig evne til at kommunikere i øjenhøjde og skabe følgeskab 

• Har både kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt udsyn i sin tilgang til ledelse 

• Synlig og tilgængelig, også for områdets mange interessenter og samarbejdspartnere  

• Har forståelse for vigtigheden af, at gode processer skaber holdbare løsninger på alle 
niveauer, - også i samspillet med MED-systemet, aktører og interessenter 

• Mestrer det dobbelte lederskab i både linjeledelse, ledelse på tværs, ledelse i matrix og i 
tværgående programmer 

• Er åben, modtagelig og lydhør, men kan også som leder stå fast og træffe nødvendige 
beslutninger. 

• God til at mobilisere fagstrategisk udvikling gennem inddragelse og uden at miste 
helhedsfokus 

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


