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Opdragsgiver Skive Kommune 
 
Adresse Torvegade 10 

 7800 Skive 
 Telefon 99 15 55 00 

 
Stilling Direktør for Teknik, Miljø og Udvikling  
 
Refererer til Kommunaldirektør Thomas Lindberg 
 
Ansættelsesforhold Ansættelsen vil ske på kontraktvilkår, med et årlige lønniveau 

på 1.150.000 kr. inklusiv kontrakttillæg, men eksklusiv pension. 
 
Tiltrædelse 1. august 2021  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Kommunaldirektør Thomas Lindberg 

 Telefon 24 97 71 25 

 eller  

  Administrerende direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S 
  Telefon 81 71 75 16 
 

  Der henvises til Skive Kommunes hjemmeside www.Skive.dk, 
hvor der findes relevant materiale om   
kommunen. 

Ansøgningsfrist Mandag den 24. maj 2021 kl. 23.59 
  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 afvi-

gelser herfra. 
 
  1. samtaler:  Onsdag den 9. juni 2021 
  Test: Torsdag den 10. juni 2021 

 2. samtaler: Torsdag den 17. juni 2021 

 

 

  

https://skive.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Kort om Skive Kommune   

Skive er en ca. 800 år gammel købstad, som første gang nævnes i 1231 i Valdemar Sejrs jordebog. 
Kommunen har i dag ca. 46.000 indbyggere, og kommunens solide økonomi giver plads til at fort-
sætte den positive udvikling af kommunen.  

Skive Kommune dækker et areal på 691 kvm og omfatter halvøen Salling, det nordlige Fjends, samt 
øen Fur. Kommunen har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden, hvilket sætter sit præg med et 
rigt natur- og kulturlandskab. Kommunen har endvidere 6 havne, og uanset hvor i kommunen man op-
holder sig, vil der aldrig være mere end 12 km til nærmeste kyst.  

Skiveegnen har attraktive boliger og byggegrunde, som kan danne rammerne om et godt og aktivt liv, 
hvor også de mange fritidsfaciliteter og musik- og kulturtilbud til både børn og voksne er en væsentlig 
ressource. Kommunen har stærke fællesskaber i et aktivt foreningsliv og i unikke bysamfund. 

Skive Kommunes erhvervsliv er mangfoldigt med mange forskellige typer af virksomheder, og kom-
munen har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2029. 

I de senere år har der været stor fokus på Skives styrkeposition indenfor grøn energi, hvor Greenlab 
Skive er et helt konkret fyrtårn, som på få år er gået fra ideen om en erhvervspark med afsæt i grøn 
energi og cirkulær økonomi, til etablering af de første virksomheder på stedet. GreenLab er opstået i 
et samarbejde med kommune og erhvervsliv og er verdens første ægte grønne energipark. Der arbej-
des blandt andet med omdannelse af ikke lagerbare energier fra de vejrafhængige anlæg som f.eks. 
vindmøller og solceller, til former som kan lagres, og der skabes muligheder for afprøvning af eksiste-
rende og nye teknologier inden for sol, vind, brint og gas. GreenLab Skive har eksisteret i nogle år, og 
for nuværende er en udvidelse af parken under forberedelse. 

Læs mere om GreenLab Skive her: GreenLab Skive 

BigBlue Skive er en vision for Skive Midtby med fokus på Skive Å. Målet med udviklingsplanen er at 
gøre Skive midtby mere attraktiv ved at udnytte det stor potentiale, der ligger i at have en å, der 
flyder gennem byen. BigBlue Skive er overordnet rammen for byudvikling med en konkret hel-
hedsplan for Elværkskvarteret. Der er i planen fokus på at udnytte åen og de omkringliggende om-
råder til at skabe attraktive og grønne byrum og nye tværgående forbindelse r på en måde, så byen 
samtidig klimasikres. Med projekterne i BigBlue Skive bindes bydelene i Skive by sammen , og der 
dannes åndehuller ved åen, herunder ikke mindst den unikke regnbuebro som lyser op som et var-
tegn for byen. 

Læs mere om BigBlue Skive her: BigBlue Skive 

Skive Kommune vil skabe bæredygtig vækst, bosætning og udvikling, og bæredygtighed har i mange 
år været en vigtig del af kommunens udviklingsaktiviteter, hvor også Skiveegnens Vækststrategi, der 
netop er politisk godkendt, kommer til at spille en central rolle. 

 
Den politiske organisation 

Byrådet er sammensat af 27 medlemmer med følgende fordeling: 

Venstre: 11 
Socialdemokratiet: 9 
Socialistisk Folkeparti: 2 
Skive-Listen: 2 
Dansk Folkeparti: 2 

https://www.greenlabskive.dk/
https://bigblueskive.dk/
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Radikale Venstre: 1 
Kommunens borgmester er Peder Chr. Kirkegaard (V). 

Den politiske organisation omfatter byrådet, økonomiudvalget og seks stående udvalg: 

• Børne- og Familieudvalget 
• Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget 
• Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 
• Udvalget for Teknik og Miljø 
• Udvalget for Ældre 

Økonomiudvalget har 11 medlemmer, mens de øvrige udvalg har 7 medlemmer. Der er endvidere ned-
sat en række andre særlige udvalg, råd og nævn. 

 

Den administrative organisation 

Kommunaldirektøren står i spidsen for en organisation, som administrativt er forankret i en direktion 
bestående af kommunaldirektøren og 3 fagdirektører. Kommunaldirektøren er direktionens leder, og 
de øvrige direktører refererer til kommunaldirektøren. Der holdes ugentlige direktionsmøder, og én 
gang om måneden deltager borgmesteren i et direktionsmøde. 

Skive Kommunes administrative organisering består af følgende forvaltninger: Kultur & Familie, So-
cial & Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknik, Miljø & Udvikling. Under hver forvaltning er et antal af-
delinger. Endvidere er kommunen organiseret med følgende stabsfunktioner: Byrådssekretariat, 
Økonomi & IT samt HR & Udvikling. Der har hen over foråret foregået en proces med henblik på at 
styrke udvikling og tværgående indsatser i stabene, hvilket blandt andet har medført en udvidelse på 
fire medarbejdere i stabsfunktionerne. 

Forvaltninger, stabe og afdelinger 
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Teknik, Miljø og Udvikling 

Der er ca. 230 medarbejdere i Teknik, Miljø og Udvikling, som består af 4 afdelinger og er en forvalt-
ning, som arbejder med en blanding af drifts- og myndighedsrelaterede opgaver samt med mere ud-
viklings- og projektorienterede opgaver. Det samlede driftsbudget er netto 225 mio. kr. og anlægs-
budgettet er netto 45 mio. kr. 

Forvaltningen søger kontinuerligt at levere god service og hurtig sagsbehandling, hvilket blandt andet 
afspejles i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, hvor Skive Kommune 
som regel ligger i top-10.  

Forvaltningens sekretariat betjener udvalget for Teknik og Miljø, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudval-
get og indenfor forvaltningens sager også Økonomiudvalget og det samlede byråd. 

Forvaltningen er på medarbejdersiden karakteriseret af stor mangfoldighed med mange forskellige 
fagligheder repræsenteret og de opgaver, der løses i Teknik, Miljø og Udvikling favner bredt og har 
stor betydning i omverdenen, idet mange opgaver og projekter løses på tværs og er meget synlige. 
Opgaveløsningen indebærer mange eksterne kontakter og har et markant fokus på udvikling samtidig 
med, at der også løses mange driftsopgaver.  

 

Teknik, Miljø og Udvikling 
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Fortælling, værdigrundlag og ledelsesgrundlag 

De bærende og retningsgivende elementer for kommunens og medarbejdernes adfærd udgøres af 
fortællingen om Skiveegnen, kommunens værdigrundlag og ledelsesgrundlag.  

RENT LIV er fortællingen om Skiveegnen, der i fire årtier er gået forrest med bæredygtig energi, 
og som i dag skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Drivkraften er nærheden, de 
inkluderende fællesskaber og den særlige entreprenørånd, der kendetegner egen. Sammen ud-
vikler vi en egn i balance – miljømæssigt, mentalt og menneskeligt. RENT LIV er det fælles pejle-
mærke, som gør Skiveegnen til et grønnere og mere bæredygtigt sted at bo, arbejde og drive virk-
somhed. Sammen gør vi en forskel i det store og det små. 

Se kort film om RENT LIV her: RENT LIV 

Visionen: Vi er en kommune i vækst og udvikling baseret på aktive fællesskaber, helhedstænkning og 
samskabelse. 

Missionen: I et forpligtende fællesskab med borgere, virksomheder og øvrige samfundsaktører, ud-
vikler vi rammen om et godt liv for den enkelte. 

Værdierne: 

Udvikling. Vi udvikler Skive Kommune i forpligtende fællesskaber ved at:  

• gå forrest 

• være innovative 

• søge nye veje gennem dialog 

• sikre kompetencer, der matcher udviklingen 

• tænke i helheder 

 

Trivsel. Vi har arbejdsglæde og engagement. Det har vi fordi: 

• det, vi gør, er meningsfuldt 

• hver enkelt medarbejder har ansvar og de rette kompetencer  

• vi har tillid til, at alle gør deres bedste 

• vi respekterer hinanden 

• der er åbenhed og dialog 

 

Ordentlighed. Vi møder alle med professionalisme og empati. Derfor bygger vores handlinger på:  

• kvalitet, faglighed og saglighed 

• gennemskuelige og inddragende processer 

• at vi arbejder for helheden og fællesskabet 

• loyalitet overfor vores mål rammer og beslutninger 

 

https://rentliv.skive.dk/om-rent-liv/
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I ledelsesgrundlaget er formuleret klare krav og forventninger til lederroller og ledelsesgerningen og 
Skive Kommune har meget præcist beskrevet, hvad god ledelse er i kommunen, herunder hvilke krav 
der er er til ledere, og hvilke kompetencer det kræver af den enkelte leder. Dette er overordnet formu-
leret i 6 ledelseskompetencer:  

• Strategi og målsætning 

• Udvikling og resultater 

• Helhed og samarbejde 

• Personaleledelse 

• Kommunikation 

• Lederskab 

For hver af de 6 ledelseskompetencer beskrives i ledelsesgrundlaget, hvordan man forventes at 
handle som leder afhængig af hvilken ledelsesrolle, man varetager i kommunen. 

Det samlede værdigrundlag og ledelsesgrundlag kan ses her: Værdigrundlag og ledelsesgrundlag 

 

Skiveegnens Vækststrategi 

Skiveegnens vækststrategi afløser Skive Kommunes hidtidige erhvervspolitik og repræsenterer 
en ny måde at arbejde med erhvervsudvikling på, hvor tilgangen er, at erhvervsliv, lokale uddan-
nelsesinstitutioner og kommunen arbejder endnu tættere sammen end tidligere  om at skabe ud-
vikling og vækst. Som et led i udarbejdelsen af vækststrategien har kommunen i en inddragende 
proces med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige organisationer prioriteret 5 
indsatsområder, som vurderes at give de bedste muligheder for at indfri egnsmålene.  

Egnsmålene er: 

• Jobskabelse på niveau med landet som helhed 

• Økonomisk vækst på niveau med landet som helhed 

• Et attraktivt erhvervsklima i top-10 som helhed 

Indsatsområderne, som skal indfri egnsmålene, omfatter: 

• Flere vækstvirksomheder og iværksættere 

• Grøn omstilling 

• Digitalisering og automatisering 

• Arbejdskraft og kompetencer 

• Rammer for vækst 

Skiveegnens vækststrategi bygger på en metode, hvor der løbende vil ske prioritering af aktivite-
ter og initiativer inden for de 5 indsatsområder, som bidrager til at indfri egnsmålene. Samarbej-
det mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune om indsatsområderne sker på 
flere niveauer. I Vækstforum mødes repræsentanter for det lokale erhvervsliv, uddannelsesinsti-
tutioner og kommune halvårligt med henblik på at kvalitetssikre relevante ind satser. Der etable-
res et Vækstpartnerskab mellem Skive Kommune, Business Skive, Energifonden Skive og 

https://skive.dk/demokrati-og-kommune/vision-politikker-og-planer/politikker/politikker-stabe/personalepolitik/
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Uddannelsesrådet i Skive, som får til opgave at sætte den konkrete retning for strategiarbejdet 
og sikre koordinering af indsatserne. Det daglige strategiarbejde forankres i Vækstteamet, hvor 
et antal udviklingskonsulenter i samarbejde med projektledere i erhvervslivet, på uddannelsesin-
stitutioner og i kommunen fører indsatserne ud i livet. 

Den kommende direktør for Teknik, Miljø og Udvikling kommer til at spille en væsentlig rolle i ind-
frielse af strategien.  

Læs mere om Skiveegnens Vækststrategi her: Skiveegnens Vækststrategi 

Vækststrategien er godkendt af byrådet i april 2021. 

Læs mere her om nogle af de andre vigtige strategier:  

Bosætningsstrategi 2020 

Planstrategi 2019-2031 

Energi & Bæredygtighedsstrategi 2029  

 

Funktioner og opgaver 

Direktøren for Teknik, Miljø og Udvikling indgår i kommunens direktion, og skal her bidrage til drift og 
udvikling af kommunens opgaveløsninger. Større tværgående initiativer og udviklingsprojekter igang-
sættes af direktionen og skal gives tydelig retning, herunder i forhold til at skabe ejerskab til projekter 
og aktiviteter. Direktøren skal hurtigt identificere og formidle, hvilke opgaver der inden for en kort 
tidshorisont kræver politisk afklaring. Det kan eksempelvis omhandle det videre forløb for GreenLab 
Skive og BigBlue Skive. 

Det er væsentligt, at der gives professionel rådgivning af byrådet og at de fagudvalg som Teknik, 
Miljø og Udvikling betjener, gives grundig og sikker betjening. Direktøren skal formidle faglig råd-
givning af høj kvalitet til udvalg og byråd og skal samtidig oversætte politiske bes lutninger til kon-
krete handlinger og initiativer i forvaltningen. 

Den nye direktør skal give et professionelt og konstruktivt med- og modspil i relation til det politi-
ske niveau og skal samtidig sikre, at der gives loyal betjening med respekt for de politiske beslut-
ninger. Det er en styrke for den nye direktør at have fagligheden og modet til i relevant omfang at 
udfordre politikerne og støtte politikerne, når politiske beslutninger skal træffes.  

Der er en række tværgående opgaver, som direktøren skal tage aktivt del i, herunder GreenLab Skive 
og BigBlue Skive, Skiveegnens vækststrategi og målsætninger omkring FNs 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling. 

Direktøren for Teknik, Miljø og Udvikling har det øverste ansvar for drift, udvikling og ledelse af for-
valtningens samlede opgaver og skal med afsæt i en helhedsorienteret tilgang varetage ledelsesop-
gaven i tæt samspil med forvaltningens afdelingschefer. Der foreligger også en væsentlig opgave 
med at sikre helhed og sammenhængskraft i forvaltningen og forvaltningens opgaveløsninger, herun-
der at direktøren angiver en tydelig retning for den videre udvikling af opgavevaretagelsen. Dette in-
debærer blandt andet, at direktøren skal arbejde med kulturen i forvaltningen på en sådan måde, at 
ledere og medarbejdere i relevant omfang løser opgaverne i et ”vi-perspektiv”, hvor man som leder og 
medarbejder tager et fælles ansvar for opgaveløsningerne.  Dette indebærer også, at det skal sikres, 
at ledere og medarbejdere i forvaltningen ”går i takt”, og at kommunikationen i forvaltningen er syn-
kroniseret. Direktøren skal i samspillet med afdelingscheferne både sikre retning og samling af ind-
satserne, og samtidig give plads til at afdelingscheferne kan udfolde deres faglighed. 

https://skive.dk/demokrati-og-kommune/udvikling-by-og-land/udvikling-af-skiveegnens-nye-vaekststrategi/
https://skive.dk/demokrati-og-kommune/udvikling-by-og-land/bosaetning/bosaetningsstrategi-2020/
https://skive.dk/media/e0qd5iio/planstrategi-2019-2031.pdf
https://skive.dk/demokrati-og-kommune/vision-politikker-og-planer/planer-og-strategier/temu-planer-og-strategier/energi-baeredygtighedsstrategi-2029/
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Der løses mange driftsopgaver i forvaltningen, og det er derfor vigtigt, at direktøren i forhold til 
de mange udviklingsprojekter sikrer en robust og velfungerende varetagelse i de daglige myndig-
heds- og driftsopgaver, herunder sikker økonomistyring. Direktøren skal finde den rette balance 
mellem drift og udvikling i forvaltningen og skal samtidig beherske porteføljestyring som metode 
til løbende at prioritere blandt projekter og aktiviteter i projekter.  

Teknik, Miljø og Udvikling står løbende overfor nye udfordringer, forventninger og krav, som med-
fører, at opgaverne skal løses på nye måder eller gennem nye samarbejdsformer. Direktøren skal 
derfor prioritere at skabe optimale rammer for ledere og medarbejdere i organisationen, så initia-
tiv og høj faglighed udmøntes bedst muligt. Samtidig skal direktøren være i tæt kontakt med bor-
gere, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere med henblik på at være på forkant med nye udvik-
linger og muligheder. 

Konkret har forvaltningen en række tætte samarbejdspartnere, som fx forsyningsselskaberne 
(Skive Vand A/S og Nomi4S), Business Skive, EnergiFonden Skive, Greenlab Skive A/S og Nord-
vestjyllands brandvæsen I/S, hvor direktøren indgår i ’embedsmandsudvalget’ og samtidig er kom-
munens repræsentant i beredskabssamarbejdet. Direktøren forvente s at indgå i et tæt samspil 
med ovennævnte aktører og tillige indgå i relevante netværk og samarbejder i relation til forvalt-
ningens opgaveområder. 

Stillingen indebærer, at det er nødvendigt at besidde gode kommunikative evner og både kunne 
formidle politiske og direktionsmæssige beslutninger til medarbejderne samtidig med, at direktø-
ren også kan præsentere indspil, ideer og eventuelle bekymringer fra medarbejderne til det politi-
ske niveau. 

Samarbejdet med medarbejderne har høj prioritet i kommunen og der lægges vægt på, at den 
kommende direktør på en naturlig, involverende og inviterende måde inddrager MED -organisation 
og MED-udvalg i forhold til at sikre et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. Samtidig skal 
direktøren have sin opmærksomhed rettet mod at identificere konsekvenser- og læring af COVID-
19 situationen. 

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Det er vigtigt, at den kommende direktør praktiserer en ledelsesstil, som er i overensstemmelse med 
værdigrundlaget i Skive Kommune og den særlige ”Skiveånd”, der er i kommunen. Stilen skal derfor 
være præget af ordentlighed, frihed under ansvar, respekt og tillid i samspillet i og med forvaltningen 
og den øvrige kommunale organisation.  

Det er nødvendigt, at den kommende direktør er ”til at tale med” og møder politikere, ledere, medar-
bejdere, borgere, erhvervsliv og andre interessenter i øjenhøjde og har en løsningsorienteret og kon-
struktiv tilgang til opgaverne, herunder også i situationer, hvor løsningerne ikke nødvendigvis er lette 
at finde eller ikke kan blive optimale. 

Direktøren skal besidde lige dele tålmodighed og mod og kunne balancere sikkert mellem de skiftende 
behov for at træde et skrift frem og et tilbage i de mange forskellige samspil og situationer, som di-
rektøren er en naturlig del af. Dette indebærer også pondus og gennemslagskraft til at træffe beslut-
ninger, når det er nødvendigt eller relevant, herunder beslutninger som kan være vanskelige, eller der 
ikke nødvendigvis er enighed om. Det er nødvendigt med en sikker fornemmelse for, hvornår denne 
gennemslagskraft skal bringes i anvendelse. 
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Det er afgørende med en naturlig interesse for andre mennesker, herunder at kunne skabe netværk 
og opbygge positive og vedvarende relationer såvel internt i den kommunale organisation som i for-
hold til eksterne interessenter med henblik på at fortsætte og udbygge den positive udvikling af Skive 
Kommune. 

Som en del af denne profil hører også stærke ledelsesmæssige og relationelle kompetencer, hvor en 
åben og synlig tilgang skal være fremtrædende, og hvor udfordringer og fejl ikke er noget man gem-
mer eller glemmer, men derimod er noget, man taler åbent om og lærer af. Samarbejdet og samspillet 
med andre skal bæres af en tillidsvækkende og inviterende ledelsesadfærd.  

Opgaveporteføljen kræver tilstedeværelse og synlighed i mange forskelligartede sammenhænge, og 
dette indebærer, at direktøren skal trives med at repræsentere kommunen både ”i det store” og ”i det 
små” og er indstillet på ”at mødes og snakke med folk”. Det forventes, at man levende og engageret 
interesser sig for alt, hvad der foregår i Skive Kommune både i og uden for arbejdstiden. 

Der er høj grad af decentralisering af opgaver og ansvar i Skive Kommune, således at opgaverne i vi-
dest mulige omfang løses i yderste bæredygtige led. Dette princip skal den nye direktør værne om og 
bakke op om. 

Direktøren skal have erfaring fra en politisk ledet organisation og være i besiddelse af høj grad af poli-
tisk tæft. 

Der er ikke krav om en specifik uddannelsesmæssig baggrund, men det er en klar fordel med erfaring 
og viden inden for de nogle af de områder og funktioner, som Teknik, Miljø og Udvikling indeholder, og 
det er samtidig centralt med kendskab til de juridiske og forvaltningsmæssige vilkår, der gælder i en 
kommune.  

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos MUUS-
MANN. 

 


