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4573 Højby  
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 Stilling Centerchef for Erhverv, Plan, Byggesag og Boligudvikling 
 
 
 
 Refererer til Direktør for Vækst, Torben Greve 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker på kontrakt. 
  Løn forhandles i henhold til Aftale om aflønning af chefer. 

 
Tiltrædelse: 1. august 2021  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør for Vækst, Torben Greve 
  Tlf. 40 81 20 85 

 
  Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN A/S  
  Tlf. 30 30 28 81  
 
  Se Odsherred Kommunes hjemmeside 

  www.odsherred.dk   
 
 
 Ansøgningsfrist tirsdag den 1. juni 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:  Torsdag den 10. juni 2021 
  Test: Fredag den 18. juni 2021 

    2. samtaler: Torsdag den 24. juni 2021 

http://www.odsherred.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Kort om Odsherred Kommune – Tid til livet  

Lige midt i Danmark ligger Odsherred Kommune i en unik natur med 32.923 indbyggere. 

Odsherred Kommune rummer store natur og kulturhistoriske kvaliteter. Som Danmarks største 
sommerhusområde og med nærheden til hovedstadsområdet giver det nogle helt unikke muligheder 
for udvikling. Odsherred er det rekreative alternativ til byen, som tilbyder stilhed og fred og ro. Det er 
her muligt at realisere drømmen om livet på landet og samtidig bo tæt på storbyerne. Kommunen har 
levende, lokale landsbyer, nærhed til skoler og daginstitutioner, foreningsliv og fællesskaber. 

Odsherred består af 13 større byer, landsbyer og lokalsamfund og mange mindre. Flere byer 
kendetegnes ved lokalt initiativ, engagement og fællesskab, og særligt lokalbyer og landsbyer 
udmærker sig ved et stærkt lokalt engagement. Kommunen har et aktivt handelsliv og varieret 
erhvervsliv med mange større og mindre erhvervsdrivende og produktionsvirksomheder, der spænder 
fra avanceret elektronik og robotproduktion til nogle af landets bedste desserter. Der er mange 
muligheder for job og beskæftigelse i kommunen og mange muligheder for bosætning i både ejer- og 
lejeboliger, nybyggeri samt bestående boliger. 

Der er skoler i otte af kommunens byer, flotte idræts- og kulturcentre, svømmehaller i Nykøbing, Vig 
og Asnæs og et stort, varieret og aktivt foreningsliv. Der er busser og lokaltog, mulighed for bestilling 
af Flextur fra Movia som supplement til den kollektive trafik, færgeruter til Nordsjælland med 
Hundested-Rørvig-overfarten og til Jylland med Molslinjen, en ny hurtig og mere trafiksikker 
motortrafikvej som forlængelse af Holbæk-motorvejen. 

Odsherred blev dannet efter sidste istid, og den enestående geologi med de tre istidsbuer 
Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen har bragt Odsherred UNESCO Global Geopark i et fornemt selskab 
af internationalt anerkendte geoparker over hele verden. Det er en betegnelse, som forpligter, og den 
indebærer, at vi bevarer, værner om og videreudvikler de fire ben i geoparken: landskabet, 
kulturhistorien, kunsten og råvarerne.   
 
Naturen og fællesskabet er en del af Odsherreds DNA, vores fælles kendetegn. Der er fokus på at 
fremme det aktive medborgerskab, hvor den enkelte gør en positiv forskel og bidrager som en 
værdifuld del. For de bedste løsninger skabes i fællesskab. 

Odsherred Kommune står ligesom flere andre kommuner over for store strukturelle forandringer, som 
bl.a. indebærer, at der bliver væsentlig flere ældre, færre børn og unge samt færre i den 
erhvervsaktive alder. Kommunen står dermed over for en omstilling, hvor kommunal service, 
faciliteter og funktioner, samt indretningen af kommunens byer og landområder må gentænkes, så de 
matcher den virkelighed, der er, og hvor der er brug for at prioritere, hvor man lægger indsatsen, så 
der kan være en fortsat positiv udvikling i Odsherred. 

Læs mere om Odsherred Kommune på www.vejentilodsherred.dk, www.visitodsherred.dk. 

 

Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Vision 

Byrådet har fastlagt en vision frem mod 2025, der lægger vægt på, at Odsherred Kommune er og skal 
være en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde i. 

https://vejentilodsherred.dk/
https://www.visitodsherred.dk/ferie/danmark/odsherred/sommerhusudlejning/turistinformation
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I Odsherred er der deltagende og ansvarsfulde medborgere – fastboende som fritids- og 
sommerhusborgere. Der er plads og rum til at dyrke fællesskaberne som fx familiefællesskab, det 
lokale fællesskab, erhvervsfællesskaber og foreningsfællesskab. Disse fællesskaber samt vores 
stærke og initiativrige lokalsamfund skal vi styrke, samarbejde med og støtte op om. Vi tror på, at vi i 
fællesskab skaber de bedste løsninger. 

Visionen består af fire kernetemaer:   

Vi ser forskellighed som en styrke 
• Vores lokalsamfund og boformer i Odsherred er lige så mangfoldige som de mennesker, der 

bor her. Det ser vi som en styrke og byder alle velkommen. Her er højt til himlen og rige 
udfoldelsesmuligheder for at tænke kreativt og skabe nyt. 

 
Vi er nysgerrige og modige 

• Vi vil udvikling og er naturligvis nysgerrige på, hvad der sker omkring os – både lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt. Vi tør nye løsninger og går gerne først og hele vejen. Det 
kræver, at vi er dygtige til at bryde vanerne og omsætte ord til handling. 

 
Vi har virkelyst 

• Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne 
ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt. Vi ved, at vi i fællesskab kan skabe 
endnu bedre løsninger. Vi vil gøre, hvad vi må og kan for at hjælpe ”fra idé til handling”. Det 
kræver, at vi er dygtige til nytænkning og handling, og at vi viser respekt, lytter og inddrager. 
Vi ser dialog som afgørende for tilfredshed, engagement og forståelse. Gennem nytænkning, 
dialog og vores lokaldemokrati skaber vi sammen vejen til vækst. 

 
Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser 

• Vi har en mangfoldig række af tilbud, og der er rige muligheder for gode oplevelser. Vi har en 
enestående natur, kultur og historie samt fødevarer af høj klasse. Det er vi stolte af. Det vil - 
og skal - vi prale af, og ikke mindst værne om. Vi skal blive endnu bedre til dele de mange gode 
historier fra vores kommune, så vi både kan fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og 
turister. 

 

Odsherred Kommune har i samarbejde med Visit Odsherred og Realdania udarbejdet en ”Visions- og 
udviklingsplan 2025”, der er en strategisk og målrettet plan, som kan inspirere og være pejlemærke 
for kommunens langsigtede planlægning og den samlede udvikling. Et strategisk valg er, at fokusere 
på at dyrke det, der adskiller kommunen fra storbyen: 

• Fokus på målgruppen af voksne borgere over 50 år 
• Fokus på at styrke de virksomheder, der allerede er i kommunen 
• Fokus på at fastholde og udbygge sommerhusturismen 

Læs Visions- og udviklingsplan 2025 her: 

Visions- og udviklingsplan 2025 

 

 

http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/155/
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Ledelsesgrundlag 

Ledelsesgrundlaget i Odsherred Kommune tager sit afsæt i den overordnede vision og den fælles 
værdibaserede personalepolitik. Den overordnede vision fremhæver den deltagende borger. Den 
attraktive kommune skabes ved inddragelse, fællesskab og virkelyst. Derfor er borgerens stemme – 
og inddragelse af den – helt grundlæggende i ledelsesarbejdet. 

Vi er en politisk styret organisation. Det betyder, at der er en tydelig forventning om, at såvel ledere 
som medarbejdere i kommunen har en grundlæggende forståelse for de vilkår og betingelser, der 
kendetegner en politisk styret organisation. Det vil sige, at vi aktivt bidrager til og udmønter de 
politiske prioriteringer og beslutninger, at vi har faglig indsigt i vækst- og velfærdsudviklingen og 
omsætter den viden i understøttelsen af den politiske dagsorden.  

Vi er – lige som store dele af den øvrige offentlige sektor – udfordret økonomisk, hvilket stiller krav til 
vores omstillingsevne og til at effektivisere, nytænke og tilpasse serviceniveauet løbende. En 
kompleks opgave, der handler om at skabe bedre velfærd for færre penge og gode vækstvilkår for 
erhvervsliv og borgere.  

Som ledere skal vi kunne tilpasse os og anvende flere ledelsestilgange samtidig for at lykkes. Det 
handler om evnen til at skifte spor og perspektiv. I alle lederroller skal der balanceres og jongleres 
mellem en styrende og støttende ledelsestilgang – og skiftes mellem den strategiske og operationelle 
tilgang for at opnå resultater. Evnen til at læse og respondere på forandringer og skiftende 
forudsætninger er afgørende, og derfor er det fælles ledelsesgrundlag for god ledelse afgørende, når 
ledelse udfolder sig. 

Det essentielle og særlige ved ledelse i Odsherred er, at vi ser ledelse som noget, der altid foregår i 
forpligtende fællesskaber. De forpligtende fællesskaber er alle vegne; horisontalt, vertikalt, mellem 
ledere og medarbejdere, med borgere og samarbejdspartnere og i det nære og i det store fællesskab. 
Det kræver god ledelse og dygtige medarbejdere at planlægge den daglige drift, at være på forkant 
med - samt løbende imødekomme - borgernes forventninger til serviceniveauet.  

Vi er én kommune og ét ledelsesfællesskab. Det forpligtende fællesskab betyder, at vi regner med 
hinanden og ved, at vi skal strække os for hinanden og for opgaven.  

Vi stiller hele tiden skarpt på og leder ud fra områdets kerneopgave. Styring, økonomisk overblik og 
prioritering er en naturlig og vigtig del af ledelsesopgaven. Styring sikrer retning og rammer for 
indsatsen. Økonomisk overblik skal give handlerum og mulighed for at opfylde de økonomiske krav. 
Sikker drift og udvikling går hånd i hånd sammen med en tydelig og kommunikeret prioritering af de 
mål, vi skal nå. At arbejde videns- og datadrevet med områdets faglighed og opgaver er derfor en 
bunden ledelsesopgave.  

Lederens evne til at lytte, inddrage og skabe følgeskab er en forudsætning for at lykkes med ledelse i 
Odsherred Kommune. For som ledere ved vi ikke alt, og derfor skal vi inddrage medarbejdere og 
borgere til at deltage i løsninger. Målet er at finde de bedste løsninger sammen. Vi tør tage 
beslutninger alene og i fællesskab – og stå ved dem. Vi er gode til og åbne for at søge input og 
effektive løsninger sammen med andre – internt, i eksterne netværk og hos andre inspirationskilder. 
Vi er nysgerrige, generøse med viden og deler gerne.  

Ledelsesudvikling ses i både et individuelt og organisatorisk perspektiv, og det forventes, at du som 
leder udvikler dit lederskab. Mod til at afprøve og lære nyt er vigtigt for at kunne lede og løse 
opgaverne bedre. Det forpligtende ledelsesfællesskab fordrer, at alle leder både horisontalt og 
vertikalt. Kort sagt, vi bidrager alle til, at ledelseskæden er sammenhængende. Opfølgning og 
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feedback er afgørende. Fra alle ledelsesroller er vi forpligtet til at spille hinanden gode. Vi giver plads 
til respektfulde drøftelser, hvor uenighed og synspunkter kan brydes, så nye indsigter finder vej. 

Særlige forventninger til lederrollen som centerchef: 

• Udvikler løsningsforslag, som kan danne grundlag for politiske beslutninger  

• Implementerer de politiske visioner, politikker samt lovgivning og følger op på politiske 
beslutninger  

• Sætter retning, leder og kommunikerer centerområdets kerneopgave og prioriteringer for 
medarbejdere, borgere og virksomheder  

• Arbejder strategisk med faglig og organisatorisk udvikling og har tydelige ambitioner på 
centerområdets vegne  

• Skaber rammer og strukturer for tværgående løsninger  

• Udvikler og optimerer områdets strukturer og organisering  

• Prioriterer og balancerer mellem udvikling og drift  

• Bidrager gennem egen ledelse og via ledere til at arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde 
prioriteres højt  

• Skaber rum i egen ledelsesorganisation til udvikling og ledelse  

• Understøtter, at de rette kompetencer til at lede og løse centrets opgave er til stede eller 
under udvikling  

• Kommunikerer prioriteringer, skaber rammer og muligheder for at ledere kan lede egne 
områder  

• Sætter dagsordenen på udvalgte arenaer samt opfanger og agerer i forhold til væsentlige 
tendenser i samfundsudviklingen 

Forventningerne beskriver en række centrale elementer, som vi skal mestre som ledere og samlet 
ledelse i Odsherred Kommune for bedst muligt at lykkes med kerneopgaven, lykkes med at skabe en 
god og attraktiv arbejdsplads - og lykkes med ledelse.  

Læs hele ledelsesgrundlaget her: Ledelsesgrundlag 

Organisation 

Den politiske organisation 
Den politiske organisation i Odsherred Kommune består, ud over byrådets 25 medlemmer, af følgende 
fem stående udvalg: 

• Økonomiudvalget  
• Børne- og Uddannelsesudvalget 
• Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 

https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/ledelsesgrundlag_-_god_ledelse_i_forpligtende_faellesskaber.pdf
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• Miljø- og Klimaudvalget 
• Social- og Forebyggelsesudvalget 

Thomas Adelskov (A) er siddende borgmester i Odsherred Kommune.  

 
Den administrative organisation 
Odsherred Kommune består af direktionen på tre medlemmer samt for nuværende 8 centre. Den 
hidtidige organisation med otte centre bliver således udvidet den 1. august 2021 med baggrund i 
etablering af et helt nyt Center for Erhverv, Plan, Boligudvikling og Byggesag med 17-20 
medarbejdere. Det nye center sammensættes af medarbejdere fra det nuværende Center for Miljø og 
Teknik samt fra Center for Organisation). Desuden vil opgaver omkring boligudvikling og køb/salg af 
ejendomme blive placeret i det nye center.  

 Fra beslutningen refereres: 

Formålet med organisationsændringen er kommunens ønske om at skærpe det strategiske og 
ledelsesmæssige fokus og den administrative styrke i forhold til såvel erhvervsområdet og 
byggesagsområdet som miljø- og klimaområdet ved at etablere disse fokusområder i to selvstændige 
centre.  

Organisationsændringen forventes ligeledes at kunne understøtte de politiske visioner og 
intentioner, som bl.a. er udmøntet i de to § 17, stk. 4-udvalg, nemlig erhvervskoordinationsudvalget og 
udvalget for grøn omstilling, både i forhold til administrativ støtte og ledelsesmæssig fokus. 

Intentionen er kort sagt at have to fagcentre, som kan understøtte de politiske visioner og 
udviklingsønsker for områderne og samtidig løfte og udføre den borger- og erhvervsrettede 
kerneopgave på højt niveau. Det nye center forventes at være fuldt etableret den 1. august 2021. 

Den administrative organisering ledes overordnet af kommunaldirektøren samt to øvrige direktører. 

De 9 centre er følgende:  

• Børn, Unge og Familier 
• Omsorg og Sundhed 
• Social og Psykiatri 
• Job og ydelser  
• Erhverv, Plan, Boligudvikling og Byggesag (pr. 1. august 2021) 
• Kultur og Borger 
• Økonomi og Ejendomme 
• Center for organisation  
• Miljø og Teknik 
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Opgaven for den nye centerchef  

 
Aktuel dagsorden:   
Odsherred Kommune har, som den hidtil eneste kommune i Danmark, indført en 4-dages arbejdsuge 
for medarbejdere i administrationen (Rådhus og administrationscenter), hvor der arbejdes mandag-
torsdag. Medarbejderne arbejder 35 timer fordelt på de fire dage, hvortil lægges to kompetencetimer, 
som kan placeres frit. Der arbejdes yderligere med et tiltag om mere fleksible arbejdspladser, hvor 
erfaringerne med hjemmearbejde under COVID-19, bl.a. kan betyde, at den enkelte medarbejder 
fremadrettet blot har tre dage med fysisk fremmøde på Rådhuset, mens der arbejdes hjemmefra den 
sidste dag.  

Odsherred Kommune er inde i en positiv udvikling. Tidligere var den gennemsnitlige indkomst i 
kommunen under landsgennemsnittet, en relativ stor del af borgerne var på overførselsindkomst, og 
der var forholdsvis stor ledighed blandt unge. De seneste 5-8 år er udviklingen vendt og er nu 
betydeligt mere positiv.  

Den gennemsnitlige indkomst er nu over landsgennemsnittet. En stor del af unge tager uddannelse, 
og Campus Asnæs er i stærk fremgang, hvor unge tager erhvervsuddannelser sammen med 
gymnasiale uddannelser.  Antal byggesager i kommunen er på højde med Danmarks største byer, 
særligt med baggrund i at kommunen har et af Danmarks største sommerhusområder med 24.000 
sommerhuse med gennemsyret fiberudrulning, som sælges og renoveres som aldrig før, hvilket har 
en positiv effekt på kommunes erhvervsliv bredt set. Mange nye boligbyggeprojekter er under 
udvikling. Den nye rute 21 har været en medvirkende infrastrukturel årsag til den positive udvikling.  



   

9   
 

Det er denne spændende udviklingsdagsorden som den nye centerchef bliver en del af og får 
indflydelse på at betjene og videreudvikle med særligt fokus på erhvervslivet, plan, bygge og 
boligudvikling.  

 
Den nye centerchef har følgende centrale opgaver:  
Helt centralt, vil den nye centerchef for det nyetablerede center få et særligt ansvar for 
erhvervsdagsordenen, og centerchefen for Miljø og Teknik et særligt ansvar for klimadagsordenen. 
Det vil derfor være særdeles vigtigt, ift. borgere, erhvervslivet, og det politiske niveau, at der 
etableres et tæt koordineret samspil og prioritering af de mange spændende dagsordener inden for 
disse to centre – særligt ift. paragraf 17 stk. 4 udvalget bestående af erhvervsliv og politikere. Et 
udvalg som centercheferne også indgår i.    

”Erhvervsvenlighed” er et væsentligt mål for Odsherred Kommune. Erhvervslivet skal være ”tæt på” i 
dialogen, og et vigtigt fokus for den kommende centerchef er derfor at udmønte erhvervsstrategien, 
tiltrække nye erhvervsvirksomheder, indgå i tæt dialog og samspil med Odsherred Erhvervsforum, og 
herigennem sikre et højt serviceniveau for erhvervslivet, herunder særligt at nedbringe 
sagsbehandlingstiden til et niveau, så erhvervslivet oplever høj service, hurtig sagsbehandling og 
direkte dialog. Kommunens ambition er at få en endnu højere image-rating på listen over 
erhvervslivets syn på kommunen.  

Et andet vigtigt fokus er, at centerchefen medvirker til at tiltrække nye borgere til Odsherred 
Kommune gennem et servicerende og udviklingsorienteret fokus på plan, byggesag og boligudvikling. 
Borgerne skal tiltrækkes kommunen gennem oplevelse af høj service, hurtige byggesagstider og en 
medinddragende dialog i øjenhøjde. Denne tilgang skal centerchefen være forbillede for at sikre. 

Samspillet i ledelsen er godt, og administration og politikere har et stærkt og tæt samarbejde baseret 
på nærhed og dialog. Herigennem har kommunen også tradition for et godt samarbejde med borgerne 
baseret på forhåndsdialog og forventningsafstemning. Centerchefen skal vægte højt, at fortsætte og 
udvikle dette.  
 
Centerchefen udøver politisk betjening i forhold til borgmesteren, som er formand i 
erhvervskoordineringsudvalget. Derudover betjener centerchefen Miljø og Klimaudvalget sammen 
med centerchefen for Teknik og Miljø.  
 
Erhverv, Plan, Byggesag og Boligudvikling er et stort område, sagerne er mange og tiltagende, 
opgaverne ændrer karakter, debatten på de sociale medier tager til.  Centerchefen skal derfor kunne 
favne forskellighederne, sikre ro og driftssikkerhed i organisationen, stille sig forrest, prioritere, 
kommunikere og skabe struktur for tilgang og opgaveløsninger.  
 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye centerchef overtager et godt hold med stærke kompetencer og et godt arbejdsmiljø. 
Samtidig er det et nyt hold, som er sammensat af medarbejdere fra de nuværende centre for Teknik, 
Miljø og Organisation. Det ligger således en meget væsentlig ledelsesopgave i at få det nye hold til at 
spille godt sammen, skabe sammenhængskraft og gå foran i etablering af en fælles kultur. Herunder 
er det også et opmærksomhedspunkt, at samspillet i organisationen samlet set skal revitaliseres 
efter den lange Covid19 periode med hjemmearbejde.  

Den nye centerchef skal have gode samarbejdsevner, tænke borgerrettet og være i besiddelse af en 
stærk ”vi-ånd”, og som det skrives i ledelsesgrundlaget, så er der fokus på forpligtende fællesskaber. 
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Det er centralt, at centerchefen er en god formidler med høj integritet og god gennemslagskraft, så 
der kan skabes troværdig dialog udadtil og leveres på indersiden. Chefen skal have et højt 
reflektionsniveau, være nytænkende, og udvise et engagement, der kan mærkes af medarbejderne.  

Da centreret er præget af stor travlhed, kræves det, at centerchefen har udpræget gode 
kompetencer, hvad angår styring, prioritering, delegering og ledelse. 

Odsherred Kommune har, positivt set, tradition for at ville meget på samme tid, og på den baggrund er 
det vigtigt, at den nye chef kan prioritere hensigtsmæssigt. Mod og nytænkning er et af 
pejlemærkerne for god ledelse i Odsherred Kommune, og at være modig, nysgerrig samt have politisk 
flair er også centrale egenskaber hos den kommende chef. 

Centerchefen skal kunne oversætte problemstillinger, hvad angår organisationen, ind i et fagligt miljø 
og få ting til at ske, samt evne at gå i personlig og direkte dialog med virksomhederne og borgerne. 
Den nye chef skal kunne skabe driftssikkerhed i organisationen og understøtte tiltrækning og 
fastholdelse af virksomheder. 

Den nye chef skal hvile naturligt i det at stille sig op, kommunikere tydeligt, sætte retning for centeret 
og være åben for feedback. Samtidig med at have pondus udadtil skal den nye chef også kunne sparre 
med samt være i øjenhøjde med medarbejderne, så der skabes energi og motivation.   

Det foretrækkes, at den nye chef har erfaring fra tidligere chefstilling inden for plan- og 
byggeområdet, og dermed har stor forståelse for de øvrige myndighedsområder inden for det 
tekniske område. Det er ikke nødvendigt, at den nye chef har erfaring med ledelse af ledere, så længe 
de faglige kompetencer er tilstede. 

Andet 

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

 


