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 Opdragsgiver Energistyrelsen 
 

 Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43 
   1577 København V 
 
 Telefon 33 92 67 00 

 
 Stillinger Vicedirektør 
 
 Refererer til Direktør Kristoffer Böttzauw 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse sker som vicedirektør i lønramme 38 (løngruppe 

2) i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af 
chefer i staten”, og lønnen udgør årligt netto ca. 1.000.000 
kr., ekskl. pension. Ansættelsen vil ske på åremålsvilkår, jf. 
principperne i aftale om åremålsansættelse. 

   
Tiltrædelse: 1. oktober 2021. 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør Kristoffer Böttzauw 
  Telefon: 25 27 56 43/Email: krb@ens.dk 
 
  eller 
 
  Rekrutteringschef Iben Munck Adamsen, MUUSMANN 

Telefon: 22 91 20 06 
 
  Se Energistyrelsens hjemmeside: 
  www.ens.dk  
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 15. august 2021   
   
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som an-

søgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser 
herfra. 

     
  1. samtaler:  Torsdag den 19. august 2021 
  Test: Tirsdag den 24. september 2021  

    2. samtaler: Mandag den 30. august 2021 

Testforløb gennemføres på MUUSMANNs kontor i Køben-
havn. 

mailto:krb@ens.dk
http://www.ens.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Klima- og energiområdet har de sidste ti år - og de sidste fem år i særdeleshed - oplevet markant øget 
politisk bevågenhed.  

Energiaftale 2018, Klimaloven 2019, Klimaaftale for industri og erhverv 2020 og aftalen om Energiøer 
2021 indeholder alle væsentlige initiativer med det sigte at opfylde målsætningerne om en reduktion 
på 70 pct. i den danske udledning af drivhusgasser inden 2030 og klimaneutralitet senest i 2050.  

Energistyrelsen er nøgleaktør for indfrielsen af de danske klimaambitioner, og de politiske aftaler 
samt den politiske efterspørgsel i regi af finanslovsforhandlingerne har væsentligt øget kravene til 
Energistyrelsen – fagligt, i forhold til programstyring og implementering, organisatorisk og ledelses-
mæssigt. 

Energistyrelsen udvider på den baggrund direktionen og søger en ny vicedirektør, der som hovedop-
gave får det faglige ansvar for etablering af verdens første energiøer, der skal bygges i Danmark og 
udnytte de store vindressourcer i Nordsøen og Østersøen – de største anlægsprojekter nogensinde i 
Danmark.  

Derudover vil vicedirektøren få en opgaveportefølje inden for Energistyrelsens ansvarsområder. 

Vicedirektøren vil indtræde i Energistyrelsens direktion, der i dag består af direktøren og tre vicedi-
rektører. 

Om Energistyrelsen 

Kernefortælling og opgaver 
Energistyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og har over 700 medarbejdere, 
der arbejder på styrelsens kontorer i København og Esbjerg. 

Energistyrelsen arbejder for en grøn fremtid og sikker forsyning. Imødegåelse af klimaforandringerne 
er styrelsens største opgave, der kræver nytænkning og en ambitiøs tilgang til opgaveløsningen, så 
der sikres en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt, og 
hvor grønne løsninger, sikker forsyning og økonomi tænkes sammen.  

Holdbare resultater og mindre CO2 forudsætter, at Energistyrelsen giver regeringen det faglige 
grundlag for en klar retning for indsatserne. Medspil fra borgere, virksomheder og forbrugere er afgø-
rende for den grønne omstilling, og derfor rådgiver Energistyrelsen mange partnere – også globalt.  

En anden central opgave for Energistyrelsen er at understøtte en sikker og effektiv forsyning af bor-
gere og virksomheder med el, fjernvarme, vand, teletjenester mv.  

Løsningen af de to centrale opgaver kræver indsatser på mange områder. Energibesparelser, udvik-
ling og testning af nye teknologier, regulering af naturlige monopoler, indsamling af statistisk, prog-
noser for energiforbrug og CO2-udledninger og administration af tilskudsordninger på både energi- 
og teleområdet er blot nogle af de mangeartede opgaver, Energistyrelsen varetager. 

Opgaverne vedrører overordnet: 

Energisystemet 
Kerneopgaven energisystemet omfatter hele værdikæden fra indvinding, produktion og transport til 
anvendelsen. Opgaverne omfatter således udnyttelse og udvinding af energiressourcer, såvel vedva-
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rende som fossile. Samtidig er der opgaver i relation til el-, naturgas-, og varmeforsyningsområderne, 
herunder systemansvar, produktion af strøm og varme samt transport gennem rør og ledninger. I ker-
neopgaven ligger også regulerings- og markedsmæssige rammer og virkemidler for forsyningssekto-
rerne samt fremme af energieffektivisering, omstilling til vedvarende energi, handel med kvoter og 
udvikling af energiteknologier, hvor der anvendes forskellige virkemidler (tilskud, regulering og vej-
ledninger). 

Forsyningsøkonomi 
Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og fremskrivning. 
Disse opgaver er bl.a. analyser, udvikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøko-
nomiske beregningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipolitikken. Des-
uden omfatter kerneopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af vand og affald i forhold til 
vand- og affaldsforsyningssektorerne. 

Internationalt samarbejde på energi- og klimaområdet 
Kerneopgaven internationalt samarbejde omfatter bilateralt samarbejde med en række vækstøkono-
mier med langsigtet omstilling til lavemission. Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske posi-
tion som foregangsland på energi- og klimaområdet og til at fremme danske energiløsninger interna-
tionalt. 

Tele 
Kerneopgaven telekommunikation omfatter opgaver vedrørende teleforsyning i forhold til regulering 
og overvågning af forholdene for elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, 
frekvenser og certifikater. 

En mere detaljeret oversigt over Energistyrelsens ansvarsområder fremgår af figuren, og du kan læse 
mere om dem her. 

 
 
Arbejdsopgaverne betyder, at medarbejderne i Energistyrelsen har et job med mening. Energistyrel-
sen er – med egne ord – historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil 
motivere på det grundlag, at ”vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer”. 

For at opnå sine mål har Energistyrelsen fokus på løbende udvikling af idéer, implementering af løs-
ninger og et fokus på sikker drift. Disse tre ben er kernen i tilgangen til arbejdsopgaverne – en tilgang, 
der også betyder et fokus på samarbejde og partnerskaber, der understøtter, at løsninger skabes med 
samfundet og til samfundet. 

Energistyrelsen vil samtidig være proaktiv i udvikling og løbende udfordre det bestående. Danmark er 
i front på den grønne omstilling og skal også være det i fremtiden, ligesom det er af stor vigtighed at 
have et stærkt fokus på robusthed i forsyningssektorerne. 

https://ens.dk/ansvarsomraader
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Energistyrelsen prioriterer i disse år sikker drift og implementering af alt lige fra energi- og klimaafta-
ler samt teleforliget til koncernstrategien og diverse fællesstatslige retningslinjer. Begge er afgøren-
de for, at indsatserne har effekt og kendetegnes ved høj troværdighed.  

Værdier 
Energistyrelsens tilgang til opgaveløsning og ledelse på alle planer er kendetegnet ved fire fundamen-
tale værdier; faglighed, nysgerrighed, holdånd og fremtidsansvar. 

 

Strategisk retning 2021-2023 
Energistyrelsens kernefortælling, mål og værdier er reflekteret i den strategiske retning, der er fast-
lagt for styrelsen i perioden 2021-2023 (se figur nedenfor). Realiseringen af klimamålet, inddragelse 
og samarbejde med eksterne partnere og udvikling af styrelsen som en attraktiv arbejdsplads sætter 
retningen for Energistyrelsen i de kommende år. 

Med udgangspunkt i den strategiske retning har Energistyrelsen indgået Energistyrelsens mål- og 
resultat plan for 2021 med departementet i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som kan findes 
her, hvor der også er adgang til Energistyrelsens årsrapport 2020. 

https://ens.dk/om-os/maal-resultater
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Ledelsesplatform 
God ledelse er afgørende for, at Energistyrelsens ledere medvirker til at sikre, at styrelsen skaber 
værdi, at de strategiske mål realiseres, at ressourcerne udnyttes maksimalt, og at Energistyrelsen 
fortsat udvikles som en kompetent og attraktiv arbejdsplads. 

Direktionens og enhedschefernes ledelsesrolle indebærer en lang række opgaver. Energistyrelsens 
ledelsesplatform danner grundlaget for håndteringen af ledelsesopgaverne. Platformen består af fire 
dimensioner, der hver for sig – og sammen – danner rammen for Energistyrelsens arbejde med ledel-
se, opgaver og krav. De fire dimensioner betegner hver især en del af rollen og opgaven som leder: 

Expert: En leder i Energistyrelsen er en faglig kapacitet, der udøver faglig ledelse, tilfører værdi og 
sikrer kvaliteten af de opgaver, som enheden løser. 

People: En leder i Energistyrelsen afstemmer forventninger og skaber rammer for udvikling af kom-
petencer, performance og trivsel hos medarbejderne. 

Leadership: En leder i Energistyrelsen skaber fremtiden og bidrager til at udfordre og samle organisa-
tionen omkring den fremtidige retning og de forventede behov. 

Management: En leder i Energistyrelsen styrer organisationens kompleksitet gennem planlægning og 
opfølgning på opgaver og ressourcestyring i den daglige drift. 

God ledelse kræver et højt kompetenceniveau inden for hver af de fire dimensioner og stiller store 
krav til den enkelte leders evne til at agere i de roller, som dimensionerne udstikker. Det kræver sam-
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tidig, at lederen kan binde de fire dimensioner sammen og skabe det rette ledelsesmæssige ståsted 
for løsning af den enkelte opgave. 

Endvidere forudsætter god ledelse, at adfærden er synlig for medarbejdere såvel som chefkollegaer 
og direktion. Kravene til den gode leder er høje og afgørende for, at Energistyrelsens medarbejdere 
trives og samtidig en helt grundlæggende forudsætning for, at visionen om et kraftcenter kan blive til 
virkelighed. 

Organisation 

Energistyrelsen ledes aktuelt af en direktion bestående af styrelsens direktør og tre vicedirektører. 

Styrelsens er organiseret i 9 centre, der hver ledes af et antal enhedschefer – i alt er der 31 enheds-
chefer. Enhedscheferne refererer til en af vicedirektørerne eller direktøren som vist i følgende dia-
gram, der viser Energistyrelsens organisation pr. 1 august 2021. 

 

 

 

Direktionen og enhedscheferne udgør tilsammen Energistyrelsens chefgruppe.  

Energistyrelsen har i dag mere end 700 medarbejdere – mod under 250 medarbejdere i 2011. Samtidig 
er omfanget og kompleksiteten af styrelsens opgaveportefølje vokset betragteligt, hvilket også gæl-
der den samlede ledelsesopgave. Dette er baggrunden for at styrke direktionen med en ekstra vicedi-
rektør. 
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Opgaverne 

Den nye vicedirektør vil indtræde i direktionen og som den absolut væsentligste opgave få det faglige 
ansvar for etablering af verdens første energiøer.  

Energiøerne er begyndelsen på en ny æra for produktion af energi fra havvind, der skal sikre grøn for-
syning til danske og udenlandske elnet. Som grønne kraftværker ude på havet skal øerne spille en stor 
rolle i udfasningen af fossile energikilder i både Danmark og Europa. 

• I Nordsøen skal der etableres en kunstig ø, som skal være knudepunkt for 3 GW havvindmøllepar-
ker og med mulighed for 10 GW på sigt. 

• I Østersøen er energiøen Bornholm, hvor el-tekniske anlæg på øen vil være knudepunkt for 2 GW 
havvindmølleparker ud fra kysten. 

Du kan læse mere om energiøerne her. 

Blandt opgaverne for den nye vicedirektør i tilknytning til energiøerne vil bl.a. være: 

• Programstyring, herunder etablering af programorganisationen 
• Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud 
• Forhandling og aftaleindgåelse med private parter om etablering af det offentlige-private part-

nerskab (OPP), der skal stå for etablering af energiøerne 
• Analyser mv. i forhold til energiøernes betydning for hele det nordeuropæiske elmarked og -net 
• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bl.a. regering, politisk forligskreds mv. 
• Ambassadør for energiøerne både nationalt, men også international, hvor projekterne allerede er 

blevet mødt med stor interesse. 
• Etablering af samarbejde med den øvrige organisation i Energistyrelsen, der skal levere fagligt 

indsigt og ressourcer til energiøprojekterne inden for områder som fx havvind, Power-to-X, sy-
stemanalyse, eltransmissionsnettet, herunder interconnectorer til vores nabolande osv. 

Opgaverne relateret til energiøerne vil være forankret i Energistyrelsen i længere årrække, men for-
ventes på et tidspunkt udskilt i et selskab, som det kendes fra bl.a. Metroselskabet og Sund & Bælt. 

Der er aktuelt en enhedschef med ansvar for energiøerne. Der forventes dog i løbet af efteråret ansat 
yderligere en enhedschef på området. Vicedirektøren vil få disse to enhedschefer i direkte reference. 
Energistyrelsen forventer, at der over de kommende år gradvist vil blive tilført yderligere ressourcer 
til opgaverne relateret til energiøerne, i takt med at projekterne nærmer sig deres realisering, og i det 
omfang Energistyrelsens bevillinger muliggør det.  

Udover energiøerne vil vicedirektøren få en opgaveportefølje inden for Energistyrelsens ansvarsom-
råder. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke opgaver der vil være tale om, idet det vil bero på den 
nye vicedirektørs faglige og personlige kompetenceprofil. 

Vicedirektøren forventes – inklusiv de to enhedschefer med ansvar for energiøerne – således at få 5-7 
enhedschefer i direkte reference, der tilsammen leder mellem 100 og 150 af Energistyrelsens medar-
bejdere. 

Energiøerne indgår organisatorisk i Center for Vedvarende Energi, der også har ansvaret havvind, for 
landvind, kystnære vindmøller og sol (regulering, teknologineutrale udbud og certificering) samt 
transport/biobrændstoffer og bioenergi. Centeret har aktuelt fire enhedschefer. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/energioeer
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Den nye vicedirektør får et medansvar for at udvikle Center for Vedvarende Energi med udgangspunkt 
i den strategiske retning for centeret, som er fastlagt frem til og med 2023. Centeret skal: 

• Være en central spiller i implementeringen af Klimaaftalen – herunder bl.a. projektlede Energi-Ø 
arbejdet og udbudsordninger for gasser og PtX.  

• Sætte fokus på en balanceret og fokuseret VE-udbygning - der understøtter vejen til omstillingen 
mod CO2 neutralt samfund, og som drives af effektive markeds- og udbudsmodeller. 

• Skabe internationalt udsyn – så VE-udbygningen i DK sammentænkes med de fælles europæiske 
ambitioner og strategier  

• Arbejde projektorganiseret - med fokus på vigtigheden af tværgående opgaveløsning i Energisty-
relsen.  

• Skabe rammerne for mere centerkultur –med særligt blik for centersamarbejde og god og fleksi-
bel ressourceanvendelse. 

Centeret har de seneste år rekrutteret mange nye medarbejdere og er vokset i antal. Der har været 
fokus på at robustgøre de enkelte enheder, og centeret står nu godt rustet til at løfte mange store 
faglige opgaver og medvirke til at indfri de politiske ambitioner. En ”klog” VE udbygning, der under-
støtter samfundets omstilling, betyder, at centeret har et meget tæt fagligt samarbejde med andre 
fagenheder - fx systemanalyse, forsyning og energibesparelser.   

Endelig vil den nye vicedirektør som del af direktionen skulle løfte en række tværgående opgaver på 
tværs af organisationen. Det gælder bl.a. udviklingen af den samlede organisation, prioritering af 
Energistyrelsen bevillinger og faglige ressourcer osv. 

Faglige og personlige kompetencer 

Den nye vicedirektør skal være en ambitiøs leder med topledelseserfaring og have erfaringer med de 
forhold, der kendetegner en politisk ledet organisation med stor bevågenhed fra omverdenen. 

Den faglige profil skal være stærk inden for nøgleområderne for energiøerne. Dvs., at vicedirektøren 
skal have erfaring med og indsigt i gennemførelse af store anlægsprojekter, også gerne inden for 
rammerne af et offentligt-privat samarbejde, herunder bl.a. program- og projektstyring på højt ni-
veau, gennemførelse af komplekse udbudsprocesser og forhandling med private parter. 

Omverdenens forventninger til energiøerne er store, og det er derfor væsentligt, at den nye vicedirek-
tør evner at skabe fremdrift i projekterne, samtidigt med at der kontinuerligt fastholdes en høj faglig 
kvalitet og sikkerhed i gennemførelsen af projekterne. 

Kendskab til klima‐ og energiområdet vil naturligvis være en fordel, men er ikke en forudsætning. Ud-
dannelsesmæssigt kan den nye vicedirektør have en samfundsvidenskabelig uddannelse (jurist, øko-
nom eller statsvidenskab), men også personer med anden uddannelsesmæssig baggrund (fx ingeniør) 
kan komme i betragtning. 

Fagligt udsyn og nysgerrighed og lyst til tværfaglighed er imidlertid afgørende for kunne løse opga-
verne. Det er således et krav, at vicedirektøren kan se sig selv og sin ledelsesstil i Energistyrelsens 
fire værdier: nysgerrighed, faglighed, fremtidsansvar og holdånd. 

Det er nødvendigt, at den nye vicedirektør har forståelse for og mestrer at omsætte de politiske prio-
riteringer til bæredygtige løsninger og synlige forandringer, hvilket kræver en strategisk stærk profil, 
gode implementeringsevner og udpræget politisk tæft. Samtidigt skal vicedirektøren være i stand til 
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at prioritere indsatser og ressourcer med kort aftræk, da kravene til Energistyrelsen er omskiftelige, 
uden at det kompromitterer den faglige kvalitet. 

Det er tillige afgørende, at vicedirektøren tillidsfuldt og nysgerrigt formår at skabe følgeskab, så moti-
vation og trivsel kendetegner organisationen og medarbejdernes virke. Vicedirektøren skal endvidere 
se succes med udvikling af medarbejdere og organisationen gennem god ledelse som lige så væsent-
ligt som opnåelsen af faglige resultater. 

Etablering af energiøerne vil involvere mange eksterne interessenter i både Danmark og udlandet. 
Den nye vicedirektør skal derfor have betydelige relationelle kompetencer og formå at opbygge tillids-
fulde samarbejder – ikke mindst med de private parter, der sammen med staten vil stå for etablerin-
gen af energiøerne. 

Gode kommunikative evner vil være nødvendige. Det gælder internt i forhold til Energistyrelsens 
medarbejdere og eksternt i forhold til minister, regering og politiske forligskredse, men også i forhold 
til pressen og på møder og konferencer i indland og udland. 

Vicedirektøren skal have et stærkt tværgående organisatorisk blik, der bliver bragt i spil og bidrager 
konstruktivt i det tætte og åbne samspil i direktionen som ledelseskollektiv. Da etablering af energi-
øerne kræver inddragelse af mange af Energistyrelsens fagligheder, der er placeret i andre centre, 
skal vicedirektøren evne at balancere hensynet til fremdrift med energiøerne i forhold til krav og for-
ventninger til linjeorganisationen.  

Andet 

• Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig bag-
grund til at søge stillingen. 
 

• Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse. 
 

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

 

 


