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1.Indledning 

Helhedstænkning og tværgående løsninger er vigtige for os i Halsnæs Kommune. Vi er organiseret 

som en koncern, og koncernledelsen er et vigtigt fundament for vores organisation. 

Koncernledelsen skal sikre, at hele kommunen bevæger sig i én fælles retning og holder fokus på 

at skabe sammenhængende og tværgående løsninger til gavn for borgerne.  

I Halsnæs lægger vi vægt på at turde på alle organisatoriske niveauer: En chef skal mestre 

balancen mellem at turde udfordre politikerne fagligt og samtidig være loyal over for det politiske 

niveau, når politikker skal eksekveres. En leder skal turde at håndtere vanskelige personalesager. 

Og den enkelte medarbejder skal turde at træffe selvstændige beslutninger, f.eks. i en borgersag.  

Vi er jordnære i Halsnæs. Vi arbejder strategisk og ambitiøst, men gør ikke tingene sværere, end 

de er. Der skal komme konkrete løsninger ud af de emner, vi taler om, og det skal være 

meningsskabende. Kommunen er præget af et godt og samarbejdende politisk miljø, der har 

tradition for at bakke op om de strategiske langtidsbeslutninger, der er truffet.  

Det er vigtigt for os at være dygtige til ledelse. Vi får de mest motiverede medarbejdere, når vi har 

dygtigt udført ledelse – til glæde og gavn for borgerne. Derfor går vi meget op i at have 

veluddannede ledere. Vi har de seneste to år kørt et fælles lederudviklingsforløb for alle ledere i 

kommunen, og vi forventer at igangsætte et nyt toårigt forløb fra august 2021.  

Kommunens overordnede administrative struktur består af en direktion med tre medlemmer samt 

otte chefer. Derudover er kommunen organiseret i 34 kommunale virksomheder og selvejende 

virksomheder, som betjener og servicerer borgerne. I alt er der ca. 2.400 ansatte i kommunen. Se 

i øvrigt uddybende materiale på kommunens hjemmeside. 

Vi søger en nytænkende og samarbejdende chef med store ambitioner! 

By- og Miljøområdet har stor politisk bevågenhed, fordi området i høj grad er med til at præge 

kommunens udvikling og vækst. Området er et klassisk myndighedsområde, men er også med til 

at sætte et stort aftryk på fremtidens Halsnæs Kommune i nogle af de store projekter, der ligger 

forude. Projekterne er f.eks. ny strategisk fysisk udviklingsplan for Hundested, udvikling af et 

ARCTIC oplevelsescenter og styring af den meget store investeringsvilje fra private aktører, som 

kommunen oplever pt., så det kommer kommunen til gavn - bredt set. Samtidig spiller By og Miljø 

en stor rolle i at sikre og udvikle vores smukke natur og historiske bygninger på en måde, hvor det 

også kommer turisme og livet for vores borgere i kommunen til gavn.   

Vores nye chef skal have lyst til at være med til at skabe en god arbejdsplads og frugtbare 

resultater. Chefen skal kunne meget af det hele: skabe retning for ledere og medarbejdere samt 

realisere kompetenceudvikling i området, sætte dagsordenen på fagområdet, holde styr på 

økonomien, kommunikere og understøtte en god drift. Samtidig skal chefen kunne omsætte den 

omfattende og komplekse lovgivning på området til gode løsninger, der giver værdi for kommunen 

og borgerne, og dermed sikre at de politiske mål bliver realiseret. Der er mange bolde i luften og 

mange nye initiativer, som vores nye chef kan være med til at præge.  

 

2. Arbejdsfelt, organisering og opgaver 

Arbejdsfelt 

Halsnæs Kommune er en spændende kommune, der har udviklet sig meget de senere år – og hvor 
der fortsat er store udviklingspotentialer. Det er et politisk ønske, at kommunen skal blive et endnu 
mere attraktivt sted at besøge, bosætte sig og etablere nye virksomheder, samtidig med at vi 

https://halsnaes.dk/Files/Images/KSEK/PDF/Kommunen/Organisationsdiagram%20240321.pdf
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ønsker at fastholde de borgere, der bor i kommunen i dag. By og Miljø har en afgørende rolle at 

spille her i forhold til bl.a. planlægning, byudvikling, kommunens veje og det fysiske miljø. Derfor 

er der en bred kontaktflade til foreninger, interesseorganisationer, erhverv og internt til 
kommunens egne virksomheder. 

 

Organisering 

Chefen har direkte ledelse af tre ledere samt stabsmedarbejdere. Området er organiseret på 
følgende måde: 

 
• Staben 

• Afdeling for Trafik og Veje 

• Afdeling for Natur og Miljø 

• Afdeling for Plan og Byg 

Afdelingerne i By og Miljø er præget af et højt engagement, stor faglighed og motivation til at gøre 
et godt stykke arbejde. Det er chefens rolle at stå i spidsen for at sikre videreudvikling af området 
ved at understøtte et fokus på kompetenceudvikling af de ansatte, arbejdsmetoder til udvikling, et 
godt arbejdsmiljø samt opgaveløsning med fokus på kerneopgaven. 

 

Opgaver 
Først og fremmest er det vores nye chefs opgave at sparre med og understøtte arbejdet i Udvalget 
for Miljø og Plan. Chefen mødes derfor sammen med direktøren jævnligt med udvalgsformanden og 
deltager fast i alle udvalgsmøder. 

En anden af chefens opgaver er at sikre en gennemgående økonomisk styring af hele området. 
Efter nogle år med økonomisk uvejr er kommunens økonomi nu sund og stabil. Vi har et fortsat 
fokus på god økonomistyring, så den økonomiske ramme bliver anvendt effektivt. 
En tredje vigtig opgave er ledelse og udvikling af ledere og medarbejdere samt faglig styring og 
videreudvikling af området.  

 

De vigtigste fokusområder, som en ny chef skal tage fat på, vil derudover være:  
 

• At deltage aktivt i vores chefgruppe, hvor vi sammen drøfter og finder løsninger på både 

strategisk og operationelt niveau, samt arbejder ambitiøst med udviklingen af velfærd i 

kommunen – bredt set, herunder også de fysiske rammer. 

• Styring og udvikling af myndighedsområderne. På grund af den høje aktivitet har vi netop 

fået bevilliget en ekstra stilling, men der er fortsat behov for at arbejde med at sikre et 

højt serviceniveau, et højt tempo og en stadig prioritering. 

• Byudviklingsprojekt for Hundested. Kommunen har købt Nordmolen til udvikling af et 

”Oplevelsescenter i særklasse – ARCTIC”. 

• Strategisk udvikling af trafikområdet med et ønske om at skabe nye måder at spænde 

mellem de faglige løsninger og de politiske prioriteringer samt sikre en god og åben 

kommunikation på et område, som borgerne interesserer sig meget for. 

• Bidrage til beslutning og implementering af kommunens første klima- og 

bæredygtighedsstrategi, som er under udarbejdelse. 

• Facilitere analyse af behovet for kompetencer i området for at vi kan levere de ydelser, 

som efterspørges både politisk og i organisationen, samt understøtte den relevante faglige 

udvikling af medarbejderne. 

 

3.Personprofil  

Chefen skal være dygtig til personaleledelse, kunne lede opad og eksekvere. Derfor tager vi det for 

givet, at vores nye chef for By og Miljø har en relevant videregående uddannelsesbaggrund samt 

gerne en lederuddannelse. Chefen skal have erfaring med ledelse, myndighedsbetjening samt 

erfaring med økonomi og styring. Vi er åben for en kandidat med en bred erfaring, men det er et 

krav at chefen har dyb erfaring fra en offentlig organisation, kendskab til arbejdet i en kommune – 

herunder har erfaring med sparring og betjening af politikere. Chefen skal kunne dokumentere 

resultater gennem at skabe et tillidsfuldt og åbent samarbejdsklima med ledere og medarbejdere 
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samt eksterne interessenter og samarbejdspartnere.  

 

Vores nye chef skal være struktureret, analytisk og strategisk, være visionær og kunne gå forrest i 

virkeliggørelsen af de politiske visioner. Chefen skal kunne skabe nye initiativer såvel inden for sit 

eget område samt inspirere til nye initiativer på tværs af områder. Chefen skal kunne sætte 

ambitiøse mål og samtidig støtte de enkelte ledere og medarbejder i at levere til opgaven og til 

tiden. Samtidig skal chefen være erfaren i at oversætte politiske budskaber til operationelle mål. 

Chefen skal også kunne give en god service, kommunikation og tryghed ift. politikere. 

 

Det forventes, at chefen indgår aktivt i en helhedsorienteret og tværgående styring og ledelse af 

organisationen. Vi er allerede kommet langt med at arbejde og tænke koncern, og de kommende 

år vil vi endnu længere. Det kræver lyst og vilje til at udfordre og blive udfordret.  

 

Da chefen både er rådgiver for politikere samt leder af medarbejdere og ledere, skal chefen kunne 

indtage forskellige roller i forskellige sammenhænge. Chefen skal være fagligt stærk, være en 

stærk procesmager og have stor erfaring med at håndtere forskellige interessenter med 

forskelligrettede interesser. Samtidig skal chefen kunne navigere i spændingsfeltet mellem 

økonomiske rammer, langsigtede planer og nye opståede sager.  

 

For at være et godt match til vores direktion skal chefen arbejde struktureret, være særdeles 

ambitiøs på egne og organisations vegne – og samtidig kunne bevare begge ben på jorden. Hvis 

chefen samtidig kan formulere og forklare sig uden at bruge skyhøje lixtal, er vi godt på vej!  

 

Herudover forventes det, at chefen: 

 
• Kan skabe positiv bevægelse blandt medarbejdere.  

• Er empatisk og lydhør. 

• Har faglig indsigt og erfaring med myndighedsrollen inden for plan, teknik- og 

miljøområdet. 

• Har stor erfaring med at skabe resultater og oversætte mellem det faglige og det politiske i 

en politisk styret organisation. 

• Møder politikere og borgere dialogbaseret og med nysgerrighed. 

• Kan indgå i og skabe nye faglige netværk til gavn for Halsnæs Kommunes interesser. 

• Er innovativ, har faglige visioner og kan inspirere – og samtidig sikre, at tingene 

implementeres i detaljen. 

• Har erfaring med kort- og langsigtet økonomistyring. 

• Har stor arbejdskapacitet. 

• Er uformel og troværdig – og har engagement og arbejdsglæde.  

 

4.Referenceforhold, mødefora mm. 

Chefen for området By og Miljø refererer til Direktør Ulla Catrine Brinch, og chefen er medlem af 

Chefgruppen og Lederforum. Chefgruppen består af alle cheferne og de tre direktører. I 

chefgruppen er der stor vilje og lyst til at engagere sig – også i de andres faglige områder. Derfor 

skal chefen både kunne give og modtage sparring, konstruktiv kritik og ros til og fra chefkollegaer. 

Chefgruppen og direktionen udgør sammen med kommunens niveau 3 og 4-ledere Lederforum, der 

består af alle koncernens ca. 130 ledere. Lederforum mødes 4-5 gange årligt.   

  

5.Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021. Ansættelse sker på kontrakt. 

 

Ansættelsen er omfattet af Aftale om aflønning af chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse af 

chefer. 
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Årligt lønniveau på chefaftale inkl. kontrakttillæg er 825.000 kr. plus pension.  

Aflønningen sker med udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesbaggrund og erfaring. Det endelige 

lønniveau og lønsammensætning aftales mellem Halsnæs Kommune og den 

forhandlingsberettigede organisation.  

 

6.Ansættelsesproces 

Stillingen søges via www.muusmann.com/stillinger. Ansøgningsfristen udløber d. 2. maj 2021. 

 

Der er planlagt to samtalerunder: Første samtale finder sted d. 6. maj og anden samtale samt et 

separat møde med borgmester og kommunaldirektør d. 20. maj, hvor kandidaterne også skal løse 

en case. Herudover vil der være et testforløb tirsdag d. 12. maj i København for de kandidater, der 

går videre til anden samtale.  

 

Der indhentes referencer på den kandidat, der indstilles til ansættelse. Denne kandidat skal 

fremsende tilfredsstillende straffeattest inden tiltrædelsen.  

 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Ulla Catrine Brinch på tlf.: 

2055 1989 eller partner i MUUSMANN Lars Bo Pedersen på tlf.: 4022 8718.

http://www.muusmann.com/stillinger.
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