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1.Indledning 

Helhedstænkning og tværgående løsninger er vigtige for os i Halsnæs Kommune. Derfor er vi 

organiseret som en koncern. Organiseringen understøtter vores helhedstænkning, både i det 

daglige arbejde, og når vi sparrer med og udfordrer hinanden. Koncernledelsen, som 

kommunaldirektøren står i spidsen for, er et vigtigt fundament for vores organisation. Den 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.  

Vi lægger også vægt på at turde på alle organisatoriske niveauer: Fra at kommunaldirektøren og 

de to andre direktører skal mestre balancen mellem at turde udfordre politikerne fagligt og 

samtidig at være loyal over for det politiske niveau, når politikker skal eksekveres. Over en chef 

skal turde at stille sig op i strid modvind i medierne. Til den enkelte medarbejder der skal turde at 

træffe selvstændige beslutninger, f.eks. i en borgersag.  

Vi er jordnære i Halsnæs. Når vi siger, at vi har fødderne solidt plantet i mulden, mener vi, at vi 

ikke gør tingene sværere, end de er. Vi sikrer derfor også at konkrete løsninger føres effektivt ud i 

livet, på en måde så der kun bruges de nødvendige ressourcer.   

Vores byråd har en særdeles stærk samarbejdskultur, hvor man vil hinanden, har respekt for 

hinanden og derfor skaber gode fælles løsninger til gavn for kommunen. Byrådet sætter den 

overordnede strategiske retning for både den daglige service og de store udviklingsinitiativer, der 

er i gang.  

 

Kommunaldirektøren skal kunne se en spændende opgave i fortsat at holde fokus på forenkling af 

opgaveløsningen, samtidig med at kommunaldirektøren skal spille en aktiv rolle i de store 

udviklingsinitiativer, eksempelvis den nye strategiske fysiske udviklingsplan for Hundested, med 

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. Derudover er 

der en omfattende bygningsvedligeholdelsesplan, som kommunaldirektøren skal have blik for og 

fokus på.  

 

Byrådets vision om hvad Halsnæs er for en kommune og i hvilken retning udviklingen skal gå tager 

blandt andet afsæt i ”Fælles om fremtiden – Det gode liv i Halsnæs” og vision 2030. Hvor nogle af 

de bærende elementer i fælles om fremtiden er målsætningen om de levende lokalsamfund. 

Lokalsamfund, hvor man passer på hinanden og sætter pris på det nære fællesskab. Der udover er 

det rå og autentiske Halsnæs et pejlemærke.  

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 regner med at arbejde videre med lederudvikling i de kommende år. 

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. 

Ambitiøs kommunaldirektør med politisk tæft og stor erfaring med ledelse! 

Vi søger en ny kommunaldirektør pr. 1. august 2021. Kommunaldirektørens særlige chefområder 

er Koncernøkonomi og Indkøb og Koncernsekretariat. Kommunaldirektøren er desuden den 

samlende figur i koncernledelsen med chefer og direktion, og varetager den direkte ledelse af de to 

https://www.halsnaes.dk/Politik/Faelles%20om%20fremtiden.aspx
https://halsnaes.dk/kommunen/vision-2030
https://halsnaes.dk/Files/Images/KSEK/PDF/Kommunen/Organisationsdiagram%20240321.pdf
https://halsnaes.dk/
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direktører. Kommunaldirektøren er helt central i servicering af Økonomiudvalg og Byråd, og skal 

understøtte den samlede politiske betjening med sparring og rådgivning.   

 

Til dagligt fungerer kommunaldirektøren og direktionen som bindeled mellem det politiske arbejde 

og de udførende enheder. Derfor er det essentielt, at kommunaldirektøren har en forståelse af 

kommunen som en politisk ledet servicerende driftsorganisation, der kontinuerligt kan og skal 

udvikles. I Halsnæs Kommune lægger vi vægt på en tæt kontakt til politikerne. Derfor er det 

vigtigt at have et skarpt blik og respekt for den politiske proces, herunder at servicere de politiske 

udvalg, så de kan varetage deres hverv. Den gode samarbejdskultur skal understøttes aktivt af 

kommunaldirektøren.  

 

Den administrative organisation er præget af engagement, høj faglighed og ligeværdighed. Vores 

organisation er, på trods af organisationens opbygning, relativt ”flad”. Kommunaldirektøren vil 

derfor opleve at være i tæt kontakt med ansatte på koncernens mange niveauer. 

 

2.Kommunen, kultur og opgaver  

Kommunen og kulturen 

Halsnæs Kommune er en spændende kommune, der har udviklet sig meget de senere år – og hvor 

der fortsat er store udviklingspotentialer. Halsnæs Kommune udvikler sig positivt både som 

bosætningskommune og i forhold til tiltrækning af erhvervsdrivende. Kommunen skal fortsat 

udvikles til at blive et endnu mere attraktivt sted at bosætte og etablere sig, samtidig med at vi 

ønsker at fastholde de borgere, der bor i kommunen i dag. 

 

Men der er også udfordringer: Halsnæs Kommune har en befolkningssammensætning, hvor 

børnetallet igen er let stigende men med færre erhvervsaktive og flere ældre end 

landsgennemsnittet. Hertil kommer, at kommunen udfordres på den generelle sundhedstilstand og 

på uddannelsesniveauet.  

 

Halsnæs er ikke en velhavende kommune med naturligt stort råderum, men der er med en 

målrettet indsats i en årrække skabt et godt økonomisk fundament og et solidt udgangspunkt, hvor 

der er plads og råderum til at iværksætte diverse udviklingsinitiativer. Den balancerede økonomi 

skal fastholdes, og der vil derfor fortsat være et fokus på sikker drift og sikker økonomistyring.  

 

Vi har en uformel kultur i Halsnæs. Det politiske klima er konstruktivt og respektfuldt, og det 

smitter af på dialogen med det administrative niveau. Den gode tone medfører en høj grad af tillid 

og tryghed fra politikerne til administrationen, der betyder høj grad af handlefrihed. 

Administrationen har forudsætninger for at reagere hurtigt, og som kommunaldirektør er der i høj 

grad mulighed for at sætte sine egne aftryk. 

 

Opgaver  

Det forventes, at kvalificerede kandidater har indblik i de daglige opgaver som kommunaldirektør, 

hvor der i Halsnæs både er fokus på ledelsesdimensionen, den politiske rådgivning og en tilpas 

faglig dybde. Derudover er det helt afgørende med solid økonomisk indsigt og forståelse. 

  

Det er derfor også helt afgørende, at den nye kommunaldirektør får etableret et godt samspil med 

politikerne og særligt det daglige samarbejde med borgmesteren er vigtigt. Byrådet og udvalgene 

skal understøttes i deres arbejde med faglige oplæg af høj kvalitet, som kan kvalificere den 

politiske beslutningstagning, og hvor der er en tydelighed omkring det politiske råderum. 

Herudover skal kommunaldirektøren understøtte en fortsat udvikling af organisationen, dens 

strategier, ansatte, kompetencer, arbejdsmiljø, kommunikation, metoder samt opgaveløsning på 

alle niveauer med fokus på kerneopgaven, innovation og trivsel.  
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Kommunaldirektøren skal udvise en stor spændvidde i sin ledelsespraksis. Direktøren skal kunne 

formidle og oversætte de politisk prioriterede områder og sikre loyalitet blandt direktører og chefer, 

så kommunens ansatte kan udføre den ønskede politik i praksis. 

 

Sammen med de øvrige medlemmer i direktionen skal den nye kommunaldirektør sikre en 

meningsskabende kommunikation såvel internt på alle niveauer som eksternt i forhold til borgere, 

erhvervsliv og øvrige interessenter.  

 

Det forventes at kommunaldirektøren spiller aktivt sammen med eksterne lokale, regionale, 

nationale og internationale aktører og netværk, borgere, erhvervsliv, foreninger, kulturliv og 

uddannelsesinstitutioner, fælleskommunale organer og partnerskaber. Det er derfor vigtigt, at 

kommunaldirektøren udnytter og udbygger sit netværk i forhold til relevante aktører, således at 

der er en god kontakt til myndigheder, ministerier, andre kommuner, KL, private interessenter, det 

lokale erhvervsliv m.v.  

 

Kommunaldirektørens opgaver og fokusområder på både kort og lang sigt er bl.a. følgende:  

 

• Halsnæs Kommune skal ind under huden – der skal indhentes viden, skabes synlighed og 

relationer i og uden for den kommunale organisation. Halsnæs Kommunes onboarding-program 

understøtter den nye kommunaldirektør i dette. 

• Etablere et sikkert greb om kommunens økonomi i samarbejde med chefgruppen, således at 

der både på kort og lang sigt leveres en effektiv og strategisk økonomistyring – som sikkert 

fundament for den ønskede udvikling og den service der skal leveres.  

• Der skal etableres et tæt, konstruktivt og fortroligt samarbejde med borgmester og Byrådet. 

• Kommunaldirektøren skal tæt ind i de væsentlige drifts- og udviklingsopgaver, og finde egen 

rolle i opgaveløsning og rådgivning – det er vigtigt at kommunaldirektøren er en drivende kraft 

i udvikling af kommunen og opgaveløsningen. 

• Der skal stilles skarpt på og følges op på væsentlige politiske initiativer, målsætninger og 

prioriteringer – så udvikling og sikker opfølgning følges ad. 

• Etablere og fortsætte det tætte og stærke samarbejde i chefgruppen, hvor man understøtter 

det fælles og tværgående, kommunaldirektøren skal samtidig udfordre ind i det rum. 

• Fortsat fokus på at vende kommunens demografiske udvikling, herunder medvirke til at skabe 

og formidle de gode fortællinger om Halsnæs Kommune. 

• Udvalgenes og Byrådets vedtagne strategier og politikker skal forfølges med henblik på at 

skabe resultater og formidle disse. 

• Sidde for bordenden, også i eksterne fora, hvor det forventes at kommunaldirektøren spiller en 

aktiv rolle, fx i regi af KL og i forhold til ministerielle tiltag. 

• Fastholde lederudvikling på alle niveauer, således at Halsnæs Kommune opleves som en 

attraktiv arbejdsplads på alle niveauer.  

• Fastholde og udvikle det gode samarbejde i MED organisationen, som et vigtigt strategisk 

forum, der understøtter samarbejder på tværs, god ledelse, medarbejderindflydelse, samt god 

trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

• Rekrutteringsudfordringen forudsætter desuden en aktiv indsats af kommunaldirektøren. 

 

3.Personprofil  

Vi tager det for givet, at vores nye kommunaldirektør har en relevant længerevarende 

videregående uddannelse samt gerne en ledelsesmæssig efteruddannelse. Kommunaldirektøren 

skal have erfaring med ledelse af ledere og chefer, gerne fra en kommune eller anden offentlig 

virksomhed med stor kompleksitet. Kommunaldirektøren skal med sin ledelsesstil kunne skabe et 

tillidsfuldt og åbent samarbejdsklima med politikere, direktører, chefer, ledere og medarbejdere.   
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Det er essentielt, at kommunaldirektøren har en veludviklet forståelse for det politiske liv og 

erfaring med at servicere, rådgive og sparre med politikere og politiske udvalg. 

Kommunaldirektøren skal kunne bidrage til politikernes arbejde med både respekt, ydmyghed og 

faglighed - og møde politikere med nysgerrighed. Samtidig skal kommunaldirektøren kunne tage 

initiativet og spille en aktiv og opsøgende rolle i rådgivningen, herunder med blik for at skabe 

politiske handlemuligheder og råderum.   

 

Der er samtidig helt afgørende, at kommunaldirektøren kan give ærligt og direkte medspil og 

modspil til både borgmester og Byrådet, og naturligt kan balancere denne rådgivning med 

personlig og faglig integritet.    

 

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

virkeliggørelsen af de politiske visioner. Kommunaldirektøren skal kunne skabe nye initiativer på 

tværs, sætte ambitiøse mål og samtidig understøtte de enkelte områder i at komme i mål.  

 

Det forventes, at kommunaldirektøren sætter sig i spidsen for en helhedsorienteret og tværgående 

styring og ledelse af organisationen. Vi er allerede kommet langt med at arbejde og tænke helhed i 

opgaveløsningen, og de kommende år vil vi endnu længere. Det kræver lyst og vilje til at udfordre 

og blive udfordret. Samtidig med at bordenden skal tages naturligt, skal kommunaldirektøren 

trives i en flad organisation, med let adgang til hinanden på alle niveauer.  

 

Herudover har vi følgende faglige og personlige forventninger til kommunaldirektøren: 

 
• Har ledelseserfaring på strategisk niveau, gerne fra en kommune 

• Har et indgående kendskab til kommunaløkonomi, så den nuværende gode gænge kan 

fastholdes med sikker hånd, og den langsigtede økonomistyring varetages kompetent 

• Har solid og alsidig viden om flere af de kommunale opgaveområder, så der kan leveres 

kvalificeret rådgivning og sparring på alle niveauer – og samtidig gerne med juridisk flair 

og en sikker fornemmelse for hvor grænserne går, og hvor de kan udfordres 

• Er tydelig og har særdeles stærke kommunikative evner, er ligefrem, direkte i sin 

formidling, samtidig med at kommunaldirektøren kan skabe engagement og følgeskab 

• Stærk på netværk og interesse i at opdyrke de nødvendige og relevante eksterne relationer  

• Er sikker og erfaren i håndtering af diverse medier 

• Er ambitiøs på kommunens og egne vegne – så kommunens og eget potentiale udnyttes 

• Have et godt blik for de fremadrettede udfordringer for Halsnæs Kommune og 

kommunerne generelt, så der kan ageres fremsynet 

• Har erfaring med MED-arbejdet på strategisk niveau, og evner at inddrage medarbejdere 

og lederes input til at kvalificere beslutninger og tiltag  

• Kan stå fast, også når det bliver svært. Kommunaldirektøren skal være handlekraftig og 

kunne træffe helhedsorienterede beslutninger ud fra såvel politiske målsætninger som 

organisatoriske behov 

• Er inspirerende, empatisk, opmærksom, uformel, troværdig og har humor – og samtidig 

kunne mestre det formelle rum, så kommunaldirektøren kan begå sig på alle niveauer 

• vedholdende, tålmodig og helhedsorienteret og fungere som bindeled mellem alle lag i 

organisationen, der kan oversætte og formidle de politiske beslutninger, sammen med den 

øvrige chefgruppe 

• Kan bevare det strategiske og helhedsorienterede overblik også under pres, og samtidig 

være skarp på, hvornår det er væsentligt at være tæt på detaljerne 

• Interesse og evner til at involvere det lokale engagement hos borgere, foreninger, 

organisationer, investorer m.v., så lokal viden udnyttes aktivt   
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• Forståelse for de særlige vilkår der gør sig gældende i kommuner med samme 

karakteristika som Halsnæs Kommune er en fordel.  

 

4.Referenceforhold, mødefora mm. 

Kommunaldirektøren ansættes af byrådet og refererer i det daglige til borgmesteren.  

 

Direktionen holder ugentlige møder, hvor den tværgående og strategiske opgaveløsning 

koordineres, og væsentlige forhold håndteres. Direktionen består af to direktører udover 

kommunaldirektøren.   

 

Direktion og chefer udgør chefgruppen, som mødes hver 14. dag. I chefgruppen er der stor vilje og 

lyst til at engagere sig – også på de andres faglige områder. Chefgruppen og direktionen udgør 

sammen med kommunens niveau 3 og 4-ledere Lederforum, der består af alle koncernens ca. 130 

ledere. Lederforum mødes 4 gange årligt, og drøfter tværgående strategiske emner.    

 

5. Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021. 

 

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

chefer. Den årlige løn er ca. 1,4 mio. kr., inkl. kontrakttillæg, hvortil skal lægges en attraktiv 

pensionsordning på 20,17%.  

 

6.Ansættelsesproces 

Ansættelsesudvalget består af:  

 

• Steffen Jensen, borgmester (A) 

• Anja Rosengreen (F) 
• Thue Lundgaard (Ø) 
• Michael Thomsen (V) 
• Torben Hedelund (A) 
• Steen Hasselriis (V) 
• Thomas Møller Nielsen (V) 
• Ulla Brinch, direktør 

• Peter Aslund, sekretariatschef 
• Lisbeth Damborg, økonomichef 
• Hanne Byskov – Næstformand i Hoved-MED 
• Michelle Lundberg, medlem af Hoved-MED 

 

Herudover deltager associeret partner Lars Bo Pedersen, MUUSMANN, som ekstern konsulent.  

 

Stillingen søges via www.muusmann.com/stillinger. Ansøgningsfristen udløber den 9. juni 2021. 

 

Der er planlagt to samtalerunder: Den 14. juni 2021 og den 24. juni 2021. Ved anden samtale skal 

kandidaterne løse en case. Herudover vil der være et grundigt testforløb for de kandidater, der går 

videre til anden samtale. Testforløbet, der består af erhvervspsykologiske tests, en praktisk 

ledertest samt tilbagemelding, tager ca. seks timer. Testforløbet finder sted den 18. juni 2021.   

 

Den kandidat, der indstilles til ansættelse, forventes godkendt på Byrådsmødet den 24. juni 2021.  

  

Der indhentes referencer på de kandidater, der går videre til anden samtale. Kandidaten, som er 

indstillet til ansættelse, skal fremsende tilfredsstillende straffeattest inden tiltrædelsen.  

http://www.muusmann.com/stillinger
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Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ekstern konsulent, associeret 

partner hos MUUSMANN Lars Bo Pedersen på tlf.: 4022 8718, nuværende kommunaldirektør i 

Halsnæs Kommune Anders Mørk Hansen på tlf.: 5167 5555 eller borgmester Steffen Jensen på tlf.: 

2620 0782.   
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