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 Opdragsgiver Fredericia Kommune 
 

 Adresse Fredericia Kommune  
  Gothersgade 20 
  7000 Fredericia 

   
 Stilling Sekretariatschef – Fællessekretariatet 
 
 Refererer til Økonomi og Personalechef Tommy Abildgaard 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer”, 

indgået mellem KL og de faglige organisationer. 
 
Tiltrædelse 1. februar 2021 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Tommy Abildgaard,  

økonomi- og personalechef, 
Tlf. 20 97 56 05 

 
  Eller 
   
  Annemarie Zacho-Broe, 
  Kommunaldirektør, 
  Tlf. 72 10 72 04 
 
  Eller 
  Mette Lybeck, 
  Chefkonsulent, MUUSMANN,  

Tlf. 40 31 23 06 
 
  På kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk  
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 29. november 2020 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

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

 
  1. samtaler:  Fredag den 4. december 2020  
  Test: Tirsdag den 8. december 2020  

     2. samtaler: Fredag den 18. december 2020  

 

 

http://www.fredericia.dk/
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Sekretariatschef for Fællessekretariatet 

Fredericia Kommune søger en visionær spilfordeler med flair for ledelsesarbejdet i en politisk styret 
organisation. Som byrådets og direktionens ”forlængede arm” skal du servicere politikere og 
koncernledelse på et fagligt, højt og professionelt niveau. Du skal eksekvere og være tovholder for 
strategiske og tværgående projekter og yde politisk og strategisk rådgivning på højt niveau. Dine 
relationelle kompetencer skal være markante. 

Fredericia Kommune er en moderne kommune med tårnhøje politiske ambitioner. Vi vil være 
frontløbere i skabelse af morgendagens velfærd, og kalder på politisk betjening i verdensklasse. 
Byrådet har gennem mange år skabt fremragende resultater med Danmarks største anlægsprogram 
samt omfattende investeringer i vækst og velfærd – og samtidigt er økonomien kernesund.  

Der er et unikt samarbejde mellem det politiske niveau og administrationen, hvor resultater 
tilvejebringes i fællesskaber. Vi har politikere som vil lave politik og ikke sagsbehandle og administrere. 
Vi ønsker en agil og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, hvor jura ikke er en barriere men også 
rummer muligheder for nye løsninger.  

Vi søger en chef med passion for politik og strategi, som kan stå i spidsen for en moderne 
understøtning af byråd, direktion og koncernledelse. En chef som kan facilitere samspil, servicering og 
rådgivning, som kan sætte holdet og kan sikre at vi i fællesskab tager ansvar for at komme i mål.  Gerne 
et fremadstormende ledelsestalent, som ikke nødvendigvis har mange års ledelseserfaring.  Vi vil 
udfordres og inspireres til at gribe opgaverne an på nye måder. Vi har specialiserede enheder og 
medarbejdere, som hver især har styr på fagligheden, og potentiale for at bringe fagligheder i spil i nye 
konstellationer til gavn for Fredericia Kommune. 

 
Fællessekretariatet 

Fællessekretariatet består af 22 medarbejdere, og er organiseret i fire enheder. 

• Byrådssekretariatet 
• Jura og Indkøb 
• Journalen 
• Kantine 

Byrådssekretariatet samt Jura og Indkøb har hver deres koordinator, som står for den daglige 
opgavefordeling og sparring i teamet. Kantinen har egen leder. 

Fællessekretariatets primære funktion er at betjene byrådet og det politiske system, direktionen og den 
samlede koncernledelse. Fællessekretariatet har et tæt samspil med kommunens øvrige administrative 
enheder, og herunder især i løsningen af tværgående opgaver med fokus på at skabe smidige processer 
og effektive leverancer. En opgave, som med en ændret organisationsstruktur i 2019, har fået absolut 
ledelsesmæssig topprioritet. 

Fællessekretariatet varetager en række vigtige funktioner i den samlede kommunale opgavevaretagelse 
og tværgående strategiske opgaver, som f.eks.: 

• Servicering og rådgivning af byrådet og direktionen vedrørende politikudvikling, dagsordner, 
referater, kvalitetssikring af sagers indhold, herunder juridisk legalitet og forvaltningsmæssige 
spørgsmål. 
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• Servicering og rådgivning af den administrative ledelse, herunder fungere som en vigtig 

ressource for direktionen. Ansvar for udvikling og implementering af direktionens strategiplan 
og for udvikling af styringskoncepter, herunder også et medansvar for den videre 
implementering af den nye organisationsmodel. 
 

• Udarbejdelse af analyser og strategioplæg samt ledelse af tværgående projekter, herunder at 
omsætte politikker og faglige planer til ”virkelighed” og understøtte implementeringen på tværs 
i organisationen. Prioritering af tværgående samskabelsesaktiviteter har stor bevågenhed og 
prioritet. 
 

• Afholdelse af valg 
 

• Strategisk understøtning af udbud og indkøb i hele organisationen med udarbejdelse af udbuds- 
og indkøbspolitik samt gennemførelse af udbud og indgåelse af indkøbsaftaler. 
 

• Juridisk sparring, herunder juridiske spørgsmål i relation til sagsfremstillinger og i forhold til 
styrelsesvedtægt, udarbejdelse af juridiske retningslinjer og procedurer, journaliseringspraksis, 
sagsbehandlingsfrister- og praksis i forhold til problemstillinger omkring aktindsigt mv.  
 

• Understøtte borgmesterens og direktionens deltagelse i forskellige eksterne fora samt i en 
række interne fora i samarbejde med organisationens lederne og medarbejdere. 
 

• Professionalisering i opgavevaretagelsen – for den samlede ledelsesorganisation. Realisere mål 
og ambitioner i organisationen. 
 

• Drift af kommunens kantine. 

 

Sekretariatschefens opgaver 

Chefen har det samlede ansvar for Fællessekretariatets opgaver og funktioner. Sekretariatschefen har 
en væsentlig opgave med at modernisere, udfordre og understøtte det politiske og strategiske arbejde i 
byrådet og direktionen. Det er ligeledes vigtigt, at sekretariatschefen sætter retning for og udvikler 
opgaveløsningen i sekretariatet, og samlet set fungerer som chef for Fællessekretariatets koordinatorer 
og medarbejdere.  

Betjening af kommunens politikere og politiske udvalg er en afgørende og vigtig opgave, herunder at 
behandle og håndtere henvendelser professionelt og agilt indenfor de retningslinjer og rammer, der 
omgiver den kommunale virksomhed. Sekretariatschefen er derfor også en vigtig figur i forbindelse med 
forberedelse af politiske møder og skal kunne styre og udfordre processer, strukturer og kommandoveje, 
således at alle får de rette informationer på rette niveau og til rette tid. 

Fredericia Kommune præges af et velfungerende politisk klima, og den nye sekretariatschef skal bidrage 
til at identificere og udvikle gode løsninger gennem et konstruktivt samspil mellem politikere og 
forvaltning, hvor opgavevaretagelsen skal været præget af visioner, ambitioner, overblik og kvalitet. 
Sekretariatschefen skal i den forbindelse også bidrage til at udvikle politiske visioner og planer samt 
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være i stand til at realisere disse sammen med det politiske system, direktion, chefer, ledere og 
medarbejdere.  

Ligeledes er samspillet med og betjening af direktionen og koncernledelsen central, og 
sekretariatschefen skal her indgå som en kompetent dialogpartner, der kan give konstruktivt med- og 
modspil og bidrage til at udvikle og kvalificere direktionens arbejde med strategiske opgaver og 
funktioner, og herunder ikke mindst sikre italesættelse, ”oversættelse” i og på tværs af organisationen. 

Fællessekretariatet fungerer som en særlig, tværorganisatorisk ressourceenhed i kommunen, i den 
forstand at Fællessekretariatet driver opgaver, transformation og forandring. Op, ned og til siden i 
organisationen og sammen med stabene skal sekretariatschefen sikre implementering i samspil med 
organisationen. Sekretariatschefen har et stort medansvar for udvikling af kommunens tværgående og 
strategiske opgaver, hvor vedkommende ofte fungerer som projektejer for tværgående 
samskabelsesprojekter. Der er tale om opgaver, der har stor ledelsesmæssig betydning. 

Sekretariatet varetager – og er kompetencecenter – for udførelsen af en række administrative 
funktioner, herunder forvaltningsfaglige spørgsmål, indkøb og jura, kantinedrift m.m. hvorfor chefen har 
det overordnede ansvar for varetagelsen af disse funktioner. 

 
Faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer 
 
Fredericia Kommunes sekretariatschef skal være bredt og fagligt velfunderet indenfor politik, 
strategiudvikling og byrådsbetjening og besidde høj grad af politisk tæft. Evnen til at navigere og lede i 
en politisk styret organisation skal være tydelig. Chefen skal være analytisk og visionær og kunne 
omsætte visioner og strategier i agile og velfungerende samarbejds- og beslutningsprocesser.  

Chefen skal sikre et højt engagement og arbejdsglæde blandt Fællessekretariatets medarbejdere, og 
fremstå som en inspirerende og udfordrende chef og samarbejdspartner, som omgivelserne har tillid til, 
og som politikere, direktion, ledelseskolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere har lyst til at gå i 
dialog med og skabe resultater sammen med.  

Følgende ledelsesmæssige erfaringer, kvalifikationer og opgaver prioriteres højt: 

• Ledelseserfaring fra en politisk styret organisation, og gerne fra en kommune 
• Formå at lede gennem andre ledere med en kompleks opgaveportefølje 
• Kompetencer og erfaring fra såvel et strategisk som et operationelt niveau 
• Erfaring med tværgående projekter og samspil, strategiudvikling og -implementering 
• Forvaltningsfaglige og administrative erfaringer på et bredt funderet niveau 

Sekretariatschefen skal være initiativrig og have blik for at fange og identificere de gode idéer og formå 
at omsætte og eksekvere disse til praksis. På den måde er det chefens opgave at fungere som et aktivt 
bindeled mellem organisationens områder. Sekretariatschefen skal have en veludbygget værktøjskasse 
til professionelt at drive strategi- og forandringsprocesser sammen med organisationens byråd, 
direktører og ledere.  

Kommunikative opgaver er centrale i funktionen, hvorfor sekretariatschefen skal være en dygtig 
kommunikator og formidler, der er i stand til at ”oversætte” strategier og politikker ude i organisationen.  
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Vi ser gerne en kandidat, der er et fremadstormende ledelsestalent, men ikke nødvendigvis har mange 
års ledelseserfaring. Der forventes en relevant akademisk uddannelse og især med kompetencer inden 
for policy, ledelse, innovation, forandring, forvaltning, økonomi og jura. 

 

Personlige kompetencer 

Den nye sekretariatschef for Fællessekretariatet skal være en ambitiøs, visionær, dialogbaseret og 
moderne professionel leder, der formår at indgå i dynamiske samspil med byråd, borgmester, direktion, 
koncernchefer, ledere og medarbejdere. Det fordrer mod og gennemslagskraft at markere sig på en 
relevant måde og være i stand til at eksekvere kommunens strategier og politikker på ambitiøs vis.  

Den nye sekretariatschef skal fungere som en åben, konstruktiv og troværdig sparringspartner, som har 
en positiv tilgang til samspil og opgaveløsning, der både er agil og resultatorienteret. Derudover skal 
chefen besidde en personlig og faglig ballast til på kritisk og konstruktiv vis at udfordre byrådet, 
direktionen og organisationen. 

Chefen skal være en relationel, handlekraftig og synlig leder, der repræsenterer en anerkendende, 
inddragende, udfordrende og motiverende tilgang i samspillet med andre.  

Indgangen til andre skal være samarbejdsorienteret, dialogsøgende og delegerende. Gode netværks- og 
relationskompetencer er således af stor betydning som grundlag for at udøve en moderne og 
professionel understøttelse af tværgående ledelse. Sekretariatschefen får dermed medansvar for at 
skabe forandring med samarbejdspartnere rundt om i den samlede organisation. 

Chefen skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være i stand til at træffe beslutninger og 
holde fast i vedtagne mål og aftaler. Beslutningsdygtighed og handlekraft er derfor vigtige egenskaber. 
Samtidig skal chefen være uhøjtidelig og besidde humoristisk sans og et godt humør. 
 

Koncernmodellen i Fredericia Kommune 

Byrådet ønsker en organisation, som er sammenhængende og resultatskabende, og hvor der er kort vej 
fra politik til drift og handling samt kort vej fra borgere til medarbejdere og ledelse. Derfor er Fredericia 
Kommune organiseret i en koncernmodel. Modellen omfatter en ledelsesstruktur med en 
kommunaldirektør, koncerndirektører, koncernchefer og stabschefer, som tilsammen udgør 
koncernledelsen. 

Kommunaldirektøren, de to koncerndirektører samt økonomi- og personalechefen udgør direktionen. 

Koncernchefer og stabschefer refererer til direktionen.  

Målet med koncernledelsen er at skabe en smidig og effektiv organisation, hvor der tages ansvar for både 
egne koncernområder og for organisationen som helhed. 

Koncernstrukturen skal sikre en koordineret og entydig betjening af det politiske system, og 
koncernledelsen fungerer som rollemodeller for medarbejdere, borgere og virksomheder.  

Koncernledelsen praktiserer et transparent og åbent lederskab, som bidrager til at sikre tillid, 
troværdighed og professionalisme i samarbejde og opgaveløsninger. Det indebærer, at koncernledelsen 
arbejder med udgangspunkt i følgende grundprincipper: 
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• Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt 
• Fælles fortælling om retningen for Fredericia Kommunes udvikling 
• Koordineret og entydig betjening af det politiske system 
• Strategisk retning, helhed og sammenhængskraft 
• Ledelsesrum med en klar og tydelig ansvarsplacering 
• Rette dagsorden på rette tid og sted 
• Agilt og dynamisk samarbejde med fælles ansvar for opgaveløsningen i og mellem møderne i 

koncernledelsen 
• Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne 
• Målrettet, transparent, rettidig og løsningsorienteret kommunikation 

Koncernmodellen blev etableret i foråret 2019 og er derfor under fortsat udvikling og implementering i 
den fredericianske model.  

Læs mere om Fredericia Kommune her: www.fredericia.dk 

 

Ansættelsesudvalget består af 

• Tommy Abildgaard, økonomi- og personalechef 
• Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør 
• Henrik Melchior Olsen, chefjurist 
• Charlotte Jakobsen, chefkonsulent 
• Birgitte Simonsen, jurist og medlem af Økonomi og Personales MED-udvalg 

 

 
Andet 

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

 

 

 

 

http://www.fredericia.dk/

