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Opdragsgiver Frederikshavn Kommune 
 
Adresse Rådhus Allé 100 

 9900 Frederikshavn 
 Telefon 98 45 50 00 

 
Stilling Kommunaldirektør  
 
Refererer til Borgmesteren 
 
Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende aftale 

om aflønning af chefer på kontraktvilkår.  
 
Tiltrædelse 1. september 2021  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Borgmester Birgit S. Hansen 

 Telefon 29 16 30 39  

 eller  

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

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

Ansøgningsfrist Søndag den 16. 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 

afvigelser herfra. 
 
  1. samtaler:  Tirsdag den 25. maj 2021 
  Test: Onsdag den 2. juni 2021 

 2. samtaler: Fredag den 11. juni 2021 

Der afholdes yderligere møde mellem borgmesteren og hver af 
topkandidaterne mellem 1. og 2. samtale. 
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Frederikshavn Kommune i udvikling 

I Frederikshavn Kommune er der en lang og stærk tradition for at få ting til at ske ved at rykke 
sammen – en tradition der er rodfæstet i en grundlæggende tro på, at de bedste løsninger findes ved 
at stå skulder ved skulder, også når tiderne er udfordrende. Frederikshavn er en kommune, der er 
drevet af en ambition om udvikling. Det handler om udvikling – både når der tales om bosætning, 
erhvervsudvikling, infrastruktur mv, men også når der tales om udvikling i samarbejdet mellem 
borgere og kommune, med de mange organisationer og foreninger, i byerne og i de mindre 
landsbysamfund og ikke mindst i den kvalitet, der hver dag leveres til kommunens borgere fra 
dedikerede og professionelle medarbejdere.  

Frederikshavn kommune er ikke den mest velhavende kommune i landet, men står på et solidt og 
afbalanceret økonomisk grundlag, der suppleres med mod og vilje til at fortsætte med at investere 
både tid, viden og kompetencer i udviklingen af hele kommunen.  

Frederikshavn er en kommune der har erfaring med, at vækst og udvikling ikke kommer af sig selv, 
men er resultat af et vedvarende fokus på at udnytte og udvikle de potentialer, der er i kommunen. 
Samspillet mellem velfærd, et stærkt lokalsamfund og et erhvervsliv med virkelyst er 
forudsætningerne for at drive denne udvikling. Det kræver indsats og engagement fra alle aktører i 
kommunen. 

Frederikshavn Kommune søger en ny kommunaldirektør til en kommune, som bevæger sig fremad på 
mange fronter, og hvor der er fokus på bosætning, byudvikling, erhvervsudvikling, grøn omstilling og 
jobskabelse som væsentlige forudsætninger for at udvikle velfærdsområderne. Kommunen har en 
stor og varieret geografi, hvor det maritime, fødevareproduktionen, industrien, det grønne, de driftige 
landsbysamfund og byernes pulserende liv har deres plads. En kommune som de knap 60.000 
indbyggere og de ca. 5.500 ansatte i kommunen er stolte af. 

Frederikshavn Kommune søger en kommunaldirektør, der kan se sig selv som en del af dette 
fællesskab og som har en overbevisende vilje og vision for hvordan der kan skubbes yderligere på den 
gode udvikling i en kommune hvor målet er: ”muligheder for vækst – muligheder for mennesker”.   

 

Kommunaldirektørens hovedopgaver 

Kommunaldirektøren er hele kommunens kommunaldirektør og skal som kommunens øverste 
administrative chef være en synlig, nærværende, lyttende og engageret skikkelse i den 
mangfoldighed af initiativer, aktiviteter, møder, og arrangementer som hele tiden foregår i – og 
udenfor – den kommunale organisation, og som bidrager til at skabe tro på fremtiden og positive 
fortællinger om mulighederne i Frederikshavn Kommune. Rollefordelingen med borgmesteren i 
forhold til synlighed og de udadrettede aktiviteter, møder og arrangementer aftales mellem 
borgmester og kommunaldirektør. 

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og skal fungere som en professionel rådgiver for hele 
byrådet i Frederikshavn Kommune og være brobygger mellem det politiske niveau og kommunens 
direktion og administration. Dette er en opgave, der indebærer et tæt samspil med den øvrige 
direktion i forhold til at navigere sikkert og balanceret i forhold til byrådet og udvalgene med henblik 
på, at der skabes koordinerede og holdbare resultater med den nødvendige politiske forankring.  

Stillingen indebærer et særligt ansvar for at have føling med de politiske strømninger, prioriteringer, 
muligheder og beslutninger i den kommunale organisation og for med sikker hånd at rådgive 
politikerne om, hvor mulighederne er, og hvor grænserne går. Det er nødvendigt at have den fornødne 
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pondus, viden og faglighed i rådgivningen og som politiker skal man i alle situationer og 
sammenhænge føle sig tryg ved de svar, der gives. 

Stillingen indebærer også ansvaret for, i samarbejde med de øvrige medlemmer af direktionen, 
løbende at tilvejebringe et fyldestgørende og relevant vidensgrundlag og information til den politiske 
beslutningsproces, samt for at politikere i Frederikshavn Kommune bibringes sikre billeder af 
forskellige valgmuligheder og beslutningsveje samt klargøre hvilke konsekvenser, beslutningerne vil 
få. 

Kommunaldirektøren skal indgå i et tæt, tillidsfuldt og dynamisk samarbejde med borgmesteren og 
skal med baggrund i sin omfattende viden om de gældende rammer og vilkår for kommunal drift yde 
faglig sparring og rådgivning af borgmesteren i alle typer af sager og prioriteringer. Den faglige 
rådgivning skal gives med situationsfornemmelse og sans for detaljen. 

Som leder af direktionen skal kommunaldirektøren dagsordenssætte direktionsmøderne og sikre 
sammenhængskraft i direktionens arbejde, initiativer og løsninger, således at direktionen fremstår 
som en enhed, der prioriterer at finde synergier og muligheder i anvendelsen af ressourcerne med 
udgangspunkt i et helhedsperspektiv på kommunens opgaver, rolle og ansvar. Direktionsarbejdet skal 
være præget af et tydeligt ”VI”, og kommunaldirektøren har ansvaret for at sikre den tværgående 
koordinering og udvikling af strategiske prioriteringer og indsatser, både før og efter at sagerne 
bringes til politisk behandling. Dette indebærer, at der foretages prioritering af de sager og opgaver, 
der behandles på direktionsmøderne, således, at der er den rette balance mellem driftsorienterede 
opgaver og de mere strategisk orienterede opgaver. 

Den kommende kommunaldirektør skal understøtte, at direktionen er et forum, hvor svarene ikke 
altid er givet på forhånd, men derimod i høj grad opstår som konsekvens af deling af viden samt 
tillidsfulde og åbne drøftelser. Direktionen skal være et forum, hvor tilliden til – og respekten for – 
hinanden indebærer, at der er er åbenhed over for ideer og input fra hinanden. Den nye 
kommunaldirektør skal samtidig på en nuanceret og balanceret facon formå at konkludere på 
direktionens drøftelser, således at der er tryghed og tydelighed omkring de beslutninger og valg, 
direktionen træffer.  

Der foreligger en opgave med at sikre, at direktionen med respekt for – og baggrund i – vedtagne 
politikker og strategier bliver retningssættende for udviklingen af Frederikshavn Kommune, og at der 
skabes de bedste rammer for at forløse potentialerne i kommunen. Der ligger yderligere en opgave i 
at sikre, at direktionen i relevant omfang anlægger og inddrager et borgerperspektiv i drøftelser, 
løsninger og beslutninger, således at der skabes sammenhæng mellem ”kommune” og lokalsamfund. 

Kommunaldirektøren skal bidrage til at sikre rammerne for et tillidsfuldt og konstruktivt samspil og 
samarbejde med gruppen af centerchefer og sikre, at der er plads til – og rum for – at centercheferne 
kan udfolde deres viden, faglighed og perspektiver.  Dette sker blandt andet via møder i 
centerchefgruppen, der består af direktionen og de 13 centerchefer. Gruppen mødes fast hver 14. dag 
og er et forum, som skal understøtte et fælles sigte på kommunens udvikling på tværs af centrene, og 
skal samtidig bidrage til at opbygge fortrolighed og relationer mellem direktionen og cheferne.  

Stillingen indebærer medvirken til sikker styring af økonomien i kommunen og herunder sparring med 
de øvrige direktører om økonomisk styring på deres fagområder.  

Samspillet og samarbejdet med medarbejderne skal have høj prioritet, og som formand for 
kommunens HovedMED-udvalg skal kommunaldirektøren være garant for et tæt, tillidsfuldt og 
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involverende samarbejde i Hovedudvalget og have blik for værdien af inddragelse og oplevelse af 
fællesskab som væsentlige forudsætninger for gode løsninger, et attraktivt arbejdsmiljø og 
udviklende arbejdspladser. Det skal sikres, at samspil og samarbejde i Hovedudvalget og den øvrige 
MED-organisation løbende udvikles og fungerer hensigtsmæssigt. 

Kommunaldirektøren skal arbejde for at give bedst mulige betingelser for ledere og medarbejdere i 
kommunen og tage initiativer i forhold til at sikre, at kommunen er karakteriseret ved at have 
attraktive arbejdspladser og medarbejdere med stærke kompetencer, som kan udfolde deres 
potentiale til gavn for kommunens borgere. 

Frederikshavn Kommune er en organisation, hvor det prioriteres, at ledere og medarbejdere på kryds 
og tværs af det formelle hierarki har let adgang til sparring med hinanden, således at viden kan flyde 
og deles på en smidig og hensigtsmæssig måde. Denne praksis skal kommunaldirektøren understøtte 
og udbygge.  

 

Personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye kommunaldirektør skal først og fremmest have gode faglige, ledelsesmæssige, personlige og 
sociale kompetencer som gør vedkommende til en efterspurgt samarbejdspartner. Som en del af 
denne profil hører også stærke relationelle kompetencer og samarbejdsevner, ligesom det er 
nødvendigt at være en stærk og tydelig kommunikator, som i et klart og enkelt sprog kan formidle 
budskaber og sikre følgeskab såvel internt i kommunen som i samspillet med eksterne 
samarbejdspartnere.  

Samarbejdet og samspillet med andre skal være præget af en tillidsvækkende og troværdig 
ledelsesadfærd og kræver en nærværende og engageret leder, som formår at lytte, som kan se 
tingene fra forskellige perspektiver, og som via sin naturlige autoritet har let ved at sikre følgeskab. 

Den nye kommunaldirektør skal være visionær og kunne skabe synergier og skal samtidig kunne være 
på forkant i forhold til at identificere fremtidige udfordringer og vilkår, som vil påvirke udviklingen af 
Frederikshavn Kommune. 

Stillingen fordrer en person som i alle sammenhænge formår at balancere sikkert mellem på den ene 
side at træde et skridt frem og tage initiativ og på den anden side at træde et skridt tilbage og lytte. 
Kommunaldirektøren skal samtidig – når det er nødvendigt eller relevant – turde træffe de nødvendige 
beslutninger, herunder beslutninger som kan ”gøre ondt”, eller der ikke er enighed om. Samtidig er det 
vigtigt at have modet til at ”sige de nødvendig ting”, også når dette kan indebære forskellig grad af 
uenighed eller eventuelt potentiale for konflikt. Det er nødvendigt med en sikker fornemmelse for, 
hvornår dette mod bringes i anvendelse.  

Stillingen kræver indgående viden om lovgivning og forvaltning af det kommunale selvstyre samt 
viden om – og erfaring med – kommunal økonomi. 

Der søges en motiverende og dynamisk chef, som ledere og medarbejdere kan spejle sig i, og som 
navigerer sikkert og professionelt i alle de forskellige situationer og sammenhænge, som 
vedkommende indgår i, herunder også i pressede situationer med modstridende interesser. Dette 
fordrer en robust person med en høj arbejdskapacitet.  

Den kommende kommunaldirektør skal have personlig gennemslagskraft og integritet og praktisere 
en uformel og inkluderende ledelsesstil, som er karakteriseret ved ordentlighed og fokus på at finde 
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muligheder og løsninger og skal endvidere med smittende engagement være garanten for en positiv 
omgangsform i samspillet med politikere, direktion, øvrige ledere og medarbejderne. 

Det er nødvendigt med erfaring med ledelse af en politisk styret organisation, og det er en klar fordel 
med erfaring med ledelse på højt niveau i en kommunal kontekst, og det forventes yderligere, at 
relevante professionelle netværk og kontaktflader plejes og udbygges til gavn for udviklingen af 
Frederikshavn Kommune. 

Den politiske organisation 

Byrådet er sammensat af 29 medlemmer med følgende fordeling: 

Socialdemokratiet: 20 
Venstre:7 
Socialistisk Folkeparti: 1 
Enhedslisten: 1 
 
Kommunens borgmester er Birgit Hansen (A). 

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

• Arbejdsmarkedsudvalget 
• Børne- og Ungdomsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget 
• Plan- og Miljøudvalget 
• Socialudvalget 
• Sundhedsudvalget 
• Teknisk Udvalg 

 

Den administrative organisation 

Kommunaldirektøren står i spidsen for direktionen som, udover kommunaldirektøren, består af tre 
direktører, som refererer til kommunaldirektøren. Der pågår pt. en proces med henblik på at ansætte 
en centerchef for Økonomi og Personale. Centerchefen refererer til kommunaldirektøren og vil 
sammen med kommunaldirektøren og de tre direktører deltage i direktionsmøderne, hvor 
centerchefen med udgangspunkt i sin indsigt på især økonomiområdet skal bidrage til at skabe en 
sammenhængende, innovativ og koordineret udvikling af hele den kommunale virksomhed. 

Frederikshavn Kommune består for nuværende af 13 centre samt Ledelsessekretariatet og Udvikling 
og Erhverv. Kommunaldirektøren har ansvaret for Udvikling og Erhverv samt for Center for Økonomi 
og Personale, mens ansvaret for de øvrige enheder er fordelt således: 

• Social- og sundhedsdirektør Rikke Albrektsen har ansvaret for  
o Ledelsessekretariatet,  
o Center for Social- og Sundhedsområdet  
o Center for Sundhed og Pleje samt  
o Center for Handicap og Psykiatri. 

 
• Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektør Carsten Sand Nielsen har ansvaret for  

o Center for Dagtilbud  
o Center for Skole  
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o Jobcenter Frederikshavn   
o Center for Familie  
o Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 

 
• Teknik- og kulturdirektør Thomas Eriksen har ansvaret for  

o Ejendomscenteret  
o Center for Teknik og Miljø  
o Center for Park og Vej samt  
o Center for Kultur og Borgerservice 

 

Organisationsdiagram pr. 1. maj 2021 
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De 13 centre samt Ledelsessekretariatet og Udvikling og Erhverv varetager følgende hovedopgaver: 

Center for Dagtilbud. Centret har ansvaret for drift og udvikling af vuggestue, børnehaver og dagpleje 
og står desuden for pladsanvisning, bevilling af fripladser og udbetaling af tilskud til pladser i private 
institutioner og private pasningsordninger.  

Center for Familie. Centret varetager indsatsen overfor børn og familier med særlige behov samt 
forebyggende og behandlende indsats for børn og deres familier samt tilbud til børn og unge med 
vidtgående fysiske og psykiske handicaps. 

Center for Handicap og Psykiatri. Centret driver en række tilbud til voksne med fysiske eller psykiske 
handicap og varetager misbrugsbehandling af voksne. 

Center for Kultur og Borgerservice. Centret varetager blandt andet borgerservice og 
biblioteksfunktioner, ligesom kultur- og fritidsområdet er en del af centret. 

Center for Park og Vej. Centret har ansvaret for de kommunale vejarealer og rekreative områder.  

Center for Skole. Centret står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, ungdomsskole, SFO 
samt drift af fritids- og klubtilbud. 

Center for Social- og Sundhedsområdet. Centret varetager myndighedsfunktionen for 
Hjælpemiddelenheden, Visitationsenheden, Socialenheden samt Kontakt- og Tilsynsenheden. 
Centret varetager også forebyggende hjemmebesøg. 

Center for Sundhed og Pleje. Centret varetager blandt andet opgaver i relation til hjemmepleje i 
borgernes eget hjem, pleje af borgere på de kommunale plejecentre, sygepleje samt madservice. 

Center for Teknik og Miljø. Centret varetager myndighedsopgaver som lokalplaner, byggetilladelser, 
opkrævning af ejendomsskatter og tilsyn med landbrug, virksomheder og arealfredninger. 

Center for Økonomi og Personale. Centret varetager blandt andet opgaver indenfor økonomi, budget 
og regnskab samt opgaver vedrørende arbejdsmiljø, HR, lønudbetaling og ansættelse af ledere og 
chefer 

Ejendomscenteret. Centret er blandt andet ansvarlig for rengøring, drift, vedligeholdelse og teknisk 
service af kommunale bygninger. 

Jobcenter Frederikshavn. Centret servicerer borgere og virksomheder med afsæt i 
beskæftigelseslovgivningen og forsørgelsesområdet bredt set, herunder vedrørende sygedagpenge 
og kontanthjælp. Centret består af en administrativ stabsfunktion og 6 afdelinger. 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi. Centret vedligeholder hovedparten af kommunens 
IT-systemer, IT-udstyr til ansatte og velfærdsteknologi til borgere. 

Ledelsessekretariatet betjener byrådet, de politiske udvalg, borgmesteren og direktionen. 

Udvikling og Erhverv har fokus på strategien vedrørende de 4 vækstspor: det maritime, energi, 
oplevelsesøkonomi og fødevarer. 

 

Udviklingsstrategi 

Hele byrådet står bag vedtagelse af udviklingsstrategien for 2020-2024 ”Mulighed for vækst – 
muligheder for mennesker”. I strategien er prioriteret fire vækstspor, som enkeltvis og sammen 
rummer potentialer for vækst og jobskabelse. Det ene vækstspor omhandler Det maritime, der med to 
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stærke erhvervshavne som omdrejningspunkt består af over 150 maritime virksomheder. Det andet 
vækstspor omhandler Fødevarer, hvor fiskeriet, landbruget og de store industrivirksomheder udgør 
rygraden. Det tredje vækstspor er Det grønne, hvor omstillingen på energiområdet samt potentialerne 
inden for recycling er i fokus. Det fjerde vækstspor er Turisme og oplevelse, som med de mange 
gæster kommunen tiltrækker og servicerer, har solid forankring. 

Med udviklingsstrategien har Frederikshavn Kommune politisk sat en dagsorden for udvikling, som 
tager udgangspunkt i fire temaer: 

Temaet Liv handler om, at alle skal have udbytte af – og tage ansvar for – fællesskabet. 
Lokalsamfundene har en størrelse, som betyder, at alle spiller en rolle. Hvert år besøger flere millioner 
turister Frederikshavn Kommune for at få del i den unikke natur og de mange kulturoplevelser der er 
rundt om i kommunen. Det er der god grund til og det er vi stolte af. Frederikshavn Kommune har 
Danmarks mest unikke naturoplevelser, og der er potentiale for at udfolde disse muligheder 
yderligere. Det betyder blandt andet, at der kan bygges videre på det, der er unikt for kommunen, 
nemlig natur med de blå rum langs kysten og de grønne rum i naturen.  

Temaet Arbejdskraft handler om, at vi skal underbygge udviklingen med øget omsætning og fokus på 
jobskabelse i det lokale erhvervsliv yderligere ved at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret 
arbejdskraft. Fokus er på at tiltrække og fastholde arbejdskraft med de rette kompetencer og løbende 
skabe nye jobs. 

Temaet Byer handler om, at Sæby, Skagen og Frederikshavn skal være motorer for udvikling i hele 
kommunen via fokus på attraktive boliger, butikker, restauranter, foreninger og åndehuller. Der 
bygges videre på de tre hovedbyers kvaliteter og styrker til glæde for borgerne, tilflyttere og gæster. 
Byernes rum og pladser skal udvikles, og det skal gøres let at bevæge sig rundt og opleve kunst, 
kultur, arkitektur og grønne oaser. I øvrigt er Frederikshavn Kommune begunstiget ved et stort opland 
med mange livskraftige byer og aktive lokalsamfund. Distriktsudvalget i kommunen er her en vigtig 
drivkraft, der bæres af en fælles indsats fra mange lokale ildsjæle. Her udvikler vi vores lokalsamfund 
gennem samarbejde, og der løftes mange initiativer og projekter i et fælles engagement, der sætter 
tydelige spor og som på fornem vis omsætter perspektivet i praksis om ”En kommune – mange 
kræfter!”  

Temaet Uddannelse handler om, at uddannelsestilbuddene skal matche lokalområderne og de 
erhverv, som er i kommunen. Det skal sikres at de unge i kommunen bliver så dygtige og kompetente 
som muligt, blandt andet i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Udviklingsstrategien kan ses her: Udviklingsstrategi 2020-2024 

 

Ledelsesgrundlag 

Frederikshavn Kommunes ledelsesgrundlag består af De otte fokuspunkter og De fem ledelsesgreb. 

De fem ledelsesgreb formulerer klare krav og forventninger til lederrollen og ledelsesgerningen. 
Værdibaseret ledelse er fundamentet for udøvelse af ledelse i Frederikshavn Kommune. De otte 
fokuspunkter formulerer krav og forventninger til den samlede organisation. Det vil sige til både 
medarbejdere og ledere i forhold til den måde, som opgaverne løses på i Frederikshavn Kommune. 

De fem ledelsesgreb består af: 

1. Selvledelse med retning – Vi skaber rammer og rum for selvledelse med retning, så 
organisationen agerer med vilje og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker. 

https://frederikshavn.dk/media/12859/udviklingsstrategi-2020-2024.pdf
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2. Organisationen i spil – Vi sætter organisationen i spil som en sum af muligheder – vi ser og 
udnytter potentialerne. 

3. Fremtidens muligheder – Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid – vi er 
offensive og ambitiøse. 

4. Kalkuleret fokus – Vi holder kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi 
vil opnå. 

5. Vi kan selv, men ikke alene – Vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af andre uden 
for organisationen. 

 

De otte fokuspunkter består af: 

1. Borgernes selvhjulpenhed i centrum og deres netværk i spil 
o Vi ser borgernes ressourcer og understøtter dem i at klare sig selv 
o Vi møder borgerne i deres livssituation og ser ressourcer hos dem og i deres netværk 
o Borgernes engagement giver muligheder – det må ikke opfattes som en trussel 
o Vi understøtter borgernes stolthed ved at klare sig selv og være uafhængige af andre 
o Vi udfordrer borgerne på, hvad de rent faktisk er i stand til og på deres vilje til 

selvhjulpenhed 
2. Robust lokalsamfund 

o Vi bidrager til et økonomisk, socialt og kulturelt stærkt lokalsamfund 
o Vi skaber et attraktivt lokalsamfund med adgang til kompetencer, arbejdskraft og 

bosætning 
o Vores indsats, tilbud og løsninger bidrager til at øge robustheden i lokalsamfundet 
o Vi værner om og nyttiggør lokalområdets kulturelle egenart 

3. Robuste mennesker 
o Vi fokuserer på at hjælpe borgerne, så de kan mestre belastninger 
o Vores indsats bidrager til, at borgerne oplever mening, begribelighed og 

håndterbarhed 
o Vi mobiliserer modstandskraft, før belastningen opstår frem for at yde omklamrende 

beskyttelse 
o Vi frigør potentialet til gavn for den enkelte og samfundet 

4. Mere for mindre 
o Vi dyrker investeringstanken 
o Vi skaber flere resultater med de samme ressourcer 
o Vi investerer i innovative løsninger 

5. Effektiv værdiskabelse 
o Vi bruger vores knappe ressourcer med omtanke, så det skaber størst mulig effekt og 

værdi for lokalsamfundet 
o Vi skaber værdi sammen med andre 

6. Udsyn, nysgerrighed og nysyn 
o Vi orienterer os mod virkelighedens behov og muligheder 
o Vi tager ansvaret for innovative løsninger 
o Vi har modet til at handle på nye måder 
o Vi åbner os mod verden 

7. Kommunen som garant for de svage og umælende 
o Vi sikrer velfærd for de svageste uden at det fører til overbeskyttelse 
o Vi gør op med ydelsesautomatikken 
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o Vi går fra universelle og ensartede velfærdsydelser til behovsbestemte 
velfærdsydelser 

o Vi sikrer bæredygtighed og tager ansvar for det, vi overleverer, til kommende 
generationer 

8. Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer 
o Vi bruger lokalsamfundets kræfter til at skabe innovative løsninger 
o Det er attraktivt for lokalsamfundet at bruge vores kræfter for at kunne udnytte 

muligheder 
o Vi er ”gode legekammerater” – på en professionel måde! 

 

Politikker, visioner og gældende planer 

Frederikshavn Byråd har vedtaget en række politikker og visioner med henblik på at kunne sikre 
målrettede indsatser inden for udvalgte fokusområder og kommunaldirektøren spiller en central og 
afgørende rolle i indfrielse og udmøntning heraf. Det drejer sig aktuelt om: 

• Arbejdsmarkedsområdet 
o Beskæftigelsesplan 2020-2022 
o Politik for socialøkonomiske virksomheder  

• Bosætning, byudvikling og gældende planer 
o Boligpolitik 
o Masterplan Skagen 
o Masterplan Sæby 
o Områdefornyelse – Frederikshavn Midtby 
o På forkant 2030 – en potentialeplan 
o Planportal – kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner 
o Skagen udviklingsplan 

• Børne- og kulturområdet 
o Børne- og Ungepolitik 
o Uddannelsesstrategi: Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere 
o Folkeoplysningspolitik 
o Skolepolitik 

• Erhverv og energi 
o Udviklingsstrategi 2020-2024: Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker 
o Handlingsplan for vedvarende energi 2030 
o International strategi 

• Frivillige 
o Politik for frivilligt socialt arbejde 

• Handicap og psykiatri 
o Handicappolitik 
o Socialpsykiatriplan 

• Integration 
o Integrationspolitik 

• Natur og friluftsliv 
o Masterplan for fremtidens strande 

• Socialområdet 
o Værdighedspolitik for ældreplejen 

• Sundhedsområdet 
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o Sundhedspolitik 2021-2024 – Sundhed med lyst til livet 
o Sundhedsaftale 2019-2023 med Region Nordjylland 

 
Politikker, planer og visioner i Frederikshavn Kommune kan ses her: Politikker, visioner og gældende 
planer 

 

Andet 

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

 

https://frederikshavn.dk/politik/byrad/politikker-visioner-og-gaeldende-planer/
https://frederikshavn.dk/politik/byrad/politikker-visioner-og-gaeldende-planer/

