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Om Struer Kommune 
Struer Kommune, hvor byen Struer strækker sig helt ned til vandet, rummer idylliske landskaber, 
nære kulturoplevelser og højteknologiske virksomheder. 
 
Med en kystlinje på 136 kilometer er Struer Kommune et oplagt sted til alle former for strandliv, 
sejlads og lystfiskeri. Men også til naturoplevelser med fast grund under fødderne i et landskab 
præget af Limfjordslandets bugter og bakker – til glæde for både turister og fastboende. 
 
Den kystnære beliggenhed gør Struer Kommune attraktiv som bosætningskommune. Huse og 
grunde med fjordudsigt er fortsat til at opdrive til betalelige priser. Boligselskaber og private inve-
storer er i fuld gang med at bygge moderne boliger og seniorboliger, og nye udstykninger kan 
dække behovet langt ind i fremtiden. Struer kommune har godt 21.000 indbyggere og strækker sig 
over et areal på 246 kvadratkilometer. 
 
Struer Kommune er stærk, dristig og præget af entreprenørånd og har en stærk kultur og et med-
borgerskab, som giver styrker og kompetencer. Byrådet arbejder kontinuerligt på at skabe forud-
sætninger for vækst, velstand og velfærd for borgere og samarbejdspartnere, der vil naturen, van-
det og den grønne by. Kommunen er i fuld gang med at forberede sig på en fremtid, hvor der skal 
findes intelligente måder at løse velfærdsopgaver på med fokus på ny teknologi, innovation, fore-
byggelse og digitalisering. Principperne for løsning af velfærdsopgaver i Struer Kommune er ”Tæt 
på mennesker – teknologi – natur”. 
 
Struer Kommune har en størrelse, som gør det muligt at være TÆT PÅ. En borgernær og oversku-
elig kommune. Det giver nærhed og åbenhed mellem kommune, borgere og virksomheder, og by-
rådet ønsker at fokusere på at gøre det nære, det trygge og det lokale til en kvalitet, når man bor i 
Struer Kommune. 
 
Struer Kommune vil være en rummelig kommune med plads til alle, hvor nye tilflyttere og den en-
kelte borger har mulighed for at gøre en forskel, og hvor mangfoldigheden skaber kreativitet og 
nytænkning. Med de strategiske indsatsområder og kerneværdierne sættes der fokus på det gode 
liv – det særlige og de mange muligheder, der er forbundet med at leve og arbejde i Struer Kom-
mune. 
 
Limfjorden og landskabet er en af Struer Kommunes hovedattraktioner og et klart potentiale for 
udvikling, såvel erhvervsmæssigt som kulturelt. De udgør en ramme for sundheds- og fritidsakti-
viteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Limfjorden har noget af Europas bedste sejlervand, og 
det er muligt at dyrke stort set alle vandsportsaktiviteter. 
 
Limfjordens største lystbådehavn ligger i Struer. Omdannelsesplanerne omkring havnen er be-
skrevet i udviklingsplanen ”Byen til Fjorden”. Planerne vil gøre havnen endnu mere attraktiv at be-
søge og opholde sig ved. Blandt andet et spritnyt ro- og kajakcenter vil yderligere styrke Struer 
Kommunes position som et levende mødested med udgangspunkt i vand og natur. 
 
 
Kvalitet og høje mål 
Struer Kommune er præget af en iværksætterånd, som er værdifuld i sig selv og historisk har 
bidraget til udvikling af højt specialiserede kompetencer. Borgere og virksomheder ved, at det 
betaler sig at tænke nyt og større – det er faktisk en forudsætning for at skabe en fælles frem-
tid. Struer Kommune er en mindre kommune med kort vej fra idé til handling. Det er en klar 



 

 

styrke at kunne samle både interne og eksterne kræfter til at sætte liv i projekter, som er med til 
at understøtte vækst inden for bosætning og erhvervsudvikling.  
 
I Struer Kommune er der en række højteknologiske virksomheder, og bl.a. med det verdens-
kendte Bang & Olufsen “i spidsen” er kommunen den kommune i landet, som målt pr. indbygger 
har den største koncentration af teknologiarbejdspladser. Denne styrkeposition med højtspeci-
aliseret arbejdskraft og mange vidensmedarbejdere skal naturligvis forstærkes og udnyttes i 
fremtiden. Struer Kommune har en ambition om at styrke erhvervslivets position inden for tek-
nologi, lyd og kreativitet.  
 
Et af nøgleprojekterne i Lydens By er ’Sound Hub Denmark’, et inkubationsmiljø, hvor mindre og 
nystartede lydvirksomheder får adgang til måleudstyr, testfaciliteter og akustiske kompetencer 
i verdensklasse. Desuden er en af de 14 nye erhvervsklynger netop placeret i Struer: Danish 
Sound Cluster, som giver et yderligere boost til udviklingen. 
 
Struer Kommune har omkring årsskiftet 2020/2021 gennemført en stor undersøgelse blandt 
kommunens medarbejdere, der viser, at medarbejderne i høj grad trives på tværs af organisation 
og anciennitet i sammenligning med andre deltagende kommuner. Nøgletal fra undersøgelsen: 
 
Trivsel 
Struer Kommune: Index 84 
Øvrige kommuner: Index 69 
 
Udsagnet 'Jeg er motiveret i mit arbejde' 
Struer Kommune: Index 85 
Øvrige kommuner: Index 71 
 
Udsagnet 'Jeg vil anbefale arbejdspladsen til andre' 
Struer Kommune: Index 82 
Øvrige kommuner: Index 66 
 
Økonomi og investeringer 
Struer Kommune har en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte udvik-
ling af Struer Kommune som en attraktiv bosætningskommune og for et godt kommunalt ser-
viceniveau. Alle partier står bag budgettet for 2022, hvilket vidner om et samarbejdende byråd i 
Struer Kommune.  

 
For at give et fleksibelt grundlag for byrådets og organisationens arbejde er den økonomiske 
politik formuleret i et dynamisk perspektiv ud fra pejlemærket ”Økonomi som mulighed”. Det 
økonomiske pejlemærke ses i sammenhæng med to øvrige strategiske pejlemærker: Øget 
vækst (Lydens By) og Kerneopgaver (Tæt på mennesker – teknologi – natur).  



 

 

 

 
 
Direktionens arbejdsgrundlag 
Direktionens arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i de tre strategiske pejlemærker og angiver for-
mål for direktionen samt hvordan samspillet i direktionen som gruppe skal fungere: 
Direktionens formål er: 
 

• at få driftsviden ind i strategien og strategien ind i driften. Det sikrer sammenhæng og 
mulighed for både at gå på tværs og i dybden.  
 

• at være et forum for orientering, sparring og støtte, både fagligt og ledelsesmæssigt med 
fokus på opgaven.  

 
• at give direktørerne et optimalt udgangspunkt for at være rollemodeller for og formidler 

af vores fælles værdier, strategier og mål. Her kan direktørerne bruge forskellige ord – 
det afgørende er, at alle ledere og medarbejdere opfatter det samme budskab og oplever 
den samme kultur.  

 
• at give direktørerne et optimalt udgangspunkt for at kunne rådgive og betjene det politi-

ske niveau – alt sammen for at sikre de ønskede resultater.  
 

 

I direktionen som gruppe: 
 

• har vi tillid til hinanden.  
 

• er vi loyale overfor de beslutninger, der tages i gruppen. 
 

• er vi nysgerrige, både ved at spørge ind til andres områder og ved at være åbne for andres 
spørgsmål og idéer. Vi tror på den gode intention.  

 
• gør vi en indsats for at skabe et godt kollegaskab, hvor vi tager ansvar for hinanden og for 

gruppen.  
 



 

 

• har vi fokus på opgaven. Vi er samtidig opmærksomme på “Det dobbelte Lederskab” – 
både i forhold til os selv og i resten af organisationen. Det dobbelte Lederskab er udtryk 
for, at det, der gør én god på “hjemmebane”, samtidig kan være en udfordring i forhold til 
at agere i helheden. Dilemmaet kan ikke fjernes, men det er hver direktørs opgave - hver 
især og i fællesskab - at håndtere dette dilemma. Det handler om ledelse i spændingsfel-
tet mellem det “lille fællesskab” og det “store fællesskab”.  

 
Struer Kommune har i en involverende proces udarbejdet et udkast til dogmer for meningsfuld 
velfærd, der beskrives som velfærd, der opleves som vigtig og tillægges positiv betydning af alle 
involverede parter i samarbejdet. Dogmerne er:  
 

• Opgaven sætter holdet 
 

• En henvendelse – fælles ansvar 
 

• Borgere og virksomheder er medskabende partner 
 

• Løsningerne er så fleksible som muligt 
 
 

Den politiske organisation 

Byrådet er sammensat af 21 medlemmer med følgende fordeling: 
 
Socialdemokratiet: 8  
Venstre: 8 
Socialistisk Folkeparti: 2 
Radikale Venstre: 1 
Dansk Folkeparti: 1 
Det Konservative Folkeparti: 1 
 
Niels Viggo Lynghøj (A) er borgmester i Struer Kommune. 
 
Der er for byrådsperioden 2018-2021 nedsat fem udvalg: 

• Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget 
• Børne- og Uddannelsesudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget 
• Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 
• Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 

 
Den administrative organisation 
Den administrative organisation bygger på et princip om en flad struktur med fokus på fælles 
værdier, ledelsesgrundlag og strategiske pejlemærker. Det er centralt for Struer Kommune, at 
organisationsstrukturen er med til at understøtte bestræbelserne på at sikre kvalitet i mødet 
mellem den fagprofessionelle og brugeren/borgeren. Højkvalitetskommune – begrebet skal så at 
sige leve gennem organisationen, i ledelsen og hos frontmedarbejderen. Forudsætningen for at 



 

 

nå ambitionen er korte beslutningsveje, en ansvarlig kultur og at værdierne lever i organisatio-
nen. 
 
Direktionen i Struer Kommune består af kommunaldirektøren og to direktører, der har ansvaret 
for en række specifikke serviceområder. Under direktørområderne er der en centerorganisering, 
der ledes af centerchefer, samt stabsfunktioner. KoncernLedelsen består af de tre direktører og 
de i alt ni centerchefer. 
 
Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har ansvaret for centret Intern Service samt for Kom-
munikation og Erhverv, Lydens By, Events samt Sound Art Lab/Struer Tracks. 
 
Direktør Lotte Junker Pedersen har ansvaret for følgende centre: 

• Handicap, Social og Psykiatri 
• Arbejdsmarked og Borgerservice 
• Sundhed og Omsorg 
• Skoler og Dagtilbud 
• Børn og Familiecentret 

 
Samt center for Tandregulering (Nordvestjylland), som er et §60 selskab. 
 
Den kommende direktør for Teknik og Kultur har ansvaret for følgende centre: 

• Plan og Miljø 
• Teknisk Drift og Anlæg 
• Kultur, Fritid og Lokalområder 

 
Og følgende selvejende institutioner/områder: 

• Venø Færgefart 
• Holstebro-Struer Havn 
• Struer Museum 
• Kulturcenter Midtpunktet 
• Kulturcenter Struer 
• Nordvestjyllands Brandvæsen 

  
 
Opgaver for direktøren for Teknik og Kultur 
Blandt de konkrete opgaver for direktionen i 2. halvår af 2021 er prioriteret: 
 

• Etablering af en udviklingsgruppe, også med eksterne deltagere, der arbejder med bolig-
tilbud og udvikling med fokus på den nye bydel i Struer Havn. 
 

• Der udarbejdes et redskab eller en metode, der kan give fælles synlighed og overblik over 
initiativer i forbindelse med ”Meningsfuld Velfærd”. Redskabet skal også kunne anvendes 
til at vurdere om og på hvilken måde initiativer understøtter ”Tæt på”. 
 

• Fastholdelse af COVID-19 erfaringer og kriseskabt innovation. 
 

• Sammenhængende og tydelig erhvervsindsats, hvor virksomhedsindsatsen samtænkes. 
Der skal være dialog mellem virksomheder og den kommunale organisation samt øget 



 

 

samarbejde og sammenhæng på tværs i den kommunale organisation: ”En henvendelse 
– fælles ansvar”. 
 

• Der skabes et redskab eller metode, der løbende giver overblik over, hvem der arbejder 
med hvilke teknologier på tværs i organisationen. Systematikken skal også gøre, at der 
kan prioriteres og at organisationen får gavn af indsatserne. 
 

• Dialogbaseret økonomistyring styrkes. At se ”Økonomi som mulighed” gøres til et cen-
tralt og tilbagevendende tema i KoncernLedelsen. 

 
Herudover ligger der en række andre opgaver for direktøren for Teknik og Kultur: 
 
Direktøren skal fungere som en professionel rådgiver for byrådet i Struer Kommune. Det indebæ-
rer, at den nye topchef er i stand til at navigere balanceret i forhold til byrådet og udvalgene. Di-
rektøren skal således bidrage væsentligt til, at der skabes nye initiativer og resultater med den 
nødvendige politiske forankring. Det betyder, at direktøren formår at bidrage til et tillidsfuldt, 
åbent og udviklende samarbejde med det politiske niveau. 
 
Direktøren skal have stor indsigt i og forståelse for, hvordan en kommune fungerer og have kend-
skab til grundvilkårene i offentlige organisationer. Direktøren skal møde politikerne tillidsfuldt og 
fungere som en kompetent og balanceret rådgiver for det politiske niveau. Direktøren skal bi-
drage til at oversætte de politiske strømninger, prioriteringer og beslutninger i den kommunale 
organisation og være garant for, at politikerne til enhver tid har føling med, hvad der rører sig 
blandt borgerne i kommunen. Der er således tale om en væsentlig oversættelsesopgave både op-
adtil og nedadtil.  
 
I direktionsarbejdet skal direktøren bidrage til, at der anlægges et tydeligt ”VI-perspektiv”, hvor 
direktionsmedlemmerne tager et samlet og fælles ansvar for opgaveløsningerne, og hvor samar-
bejdet og samspillet er præget af en visionær tilgang til den fortsatte udvikling af kommunen.  
 
Direktøren skal engagere sig i et udviklende ledelsesarbejde i direktionen med henblik på dels at 
skabe sammenhængskraft og dels at sikre tværgående dynamik i det ledelsesmæssige arbejde. 
Denne prioritering skal også bidrage til at styrke samspillet i direktionen og til at sikre resultatop-
fyldelse, ligesom direktøren skal understøtte den øvrige direktion i vigtige/komplicerede opgaver, 
f.eks. vanskelige politiske sager og i forbindelse med større udmøntningsopgaver. 
 
Den nye direktør skal formå at bidrage til at videreudvikle et tillidsfuldt, respektfuldt og konstruk-
tivt samspil og samarbejde med – og mellem – de tre centerchefer, der hører under direktørens 
ansvarsområde. Direktøren skal sikre gode rammer og muligheder for centercheferne og bidrage 
til tværgående løsninger og også en ”Vi-følelse” blandt centercheferne.  
 
Direktøren skal anlægge et perspektiv, hvor der er fokus på muligheder, fremgang og vækst med 
udgangspunkt i en positiv historiefortælling om Struer Kommune og mulighederne i kommunen. 
Kommunens nye direktør skal være i stand til at indgå i tætte samspil med borgerne, erhvervslivet, 
kulturlivet og andre interessenter med henblik på at understøtte Struer Kommune som en attrak-
tiv bosætnings- og erhvervskommune.  
 



 

 

Den nye direktør skal prioritere at skabe optimale rammer for ledere og medarbejdere i den sam-
lede organisation, således at højkvalitetskommune-ambitionen får gode vækstbetingelser i orga-
nisationen. Samtidig skal direktøren tage initiativer i forhold til den attraktive arbejdsplads, som 
tiltrækker dygtige og stabile medarbejdere, og som samtidig sikrer en velfungerende organisation 
præget af medarbejdere med stærke kompetencer.  
 
Direktøren skal have udsyn og kunne blive inspireret af udefrakommende tendenser og bevægel-
ser og dermed bidrage til at sikre, at Struer Kommune er i stadig udvikling og fremstår som en 
attraktiv kommune for borgere, turister og erhverv.  
 
Direktøren vil få en vigtig opgave med at skabe, dyrke og tydeliggøre synergier inden for Teknik og 
Kultur, således at potentialer og resultater blive tydelige for politikerne, den øvrige direktion, bor-
gere og andre interessenter. 
 
Direktøren skal være i stand til at kommunikere på et højt niveau. Det gælder f.eks. i formidlingen 
af politiske strategier, således at ønskede mål og ambitioner realiseres. 
 
Den kommende direktør skal være indstillet på, at en del kontakter – formelle og uformelle – med 
”kulturlivet” i kommunen foregår uden for normal arbejdstid, og direktøren skal sikre et konstruk-
tivt og udviklingsorienteret samspil med kulturlivet i hele kommunen. 
 
Samarbejdet med medarbejderne skal have høj prioritet, og der lægges stor vægt på, at ledelsen 
har et tæt og involverende samarbejde i MED-udvalget. Det forventes ligeledes, at kommunens 
flade struktur og dialogbaserede kultur manifesterer sig i et åbent og tillidsfuldt samspil med med-
arbejdernes valgte repræsentanter. 
 
 
Personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer 
Den nye direktør for Teknik og Kultur skal først og fremmest have særdeles gode personlige og 
sociale kompetencer. Direktøren skal være en topchef, som andre gerne arbejder sammen med, 
og være efterspurgt som sparringspartner. Dette udgør et afgørende fundament for at få succes 
i stillingen. Samtidig er det vigtigt, at direktøren har visioner og ambitioner i forhold til at bidrage 
til at drive udviklingen i Struer Kommune, samt at direktøren altid er på forkant i forhold til at 
identificere fremtidige udfordringer og vilkår, som vil påvirke Struer Kommune. 
 
Som en del af denne profil hører også stærke kommunikative og relationelle kompetencer, hvor 
en åben og synlig ledelsesstil skal være fremtrædende. Samarbejdet og samspillet med andre 
skal bæres af en tillidsvækkende og troværdig ledelsesadfærd og i samspillet med politikere, le-
dere, medarbejdere, borgere og eksterne samarbejdspartnere skal direktøren have den fornødne 
autoritet og fylde funktionen ud på en positiv måde – uden at dominere samspillet. 
 
Direktøren skal praktisere en åben, synlig og anerkendende ledelsesstil. Desuden skal direktøren 
fremstå som en motiverende og dynamisk leder, der giver sig til kende i samarbejdet og samtidig 
efterspørger feedback som fundament i et kompetent og nærværende lederskab. Tilgangen skal 
være, at problemer og udfordringer ses som muligheder, man taler åbent om og løser.  
 



 

 

Struer Kommunes kommende direktør skal have indblik i lovgivningen for og forvaltningen af det 
kommunale selvstyre og have indsigt i og viden om forhold i kommunal økonomistyring. Det for-
ventes, at den rigtige kandidat til stillingen helst har erfaring fra en politisk styret organisation. 
 
Direktøren skal kunne navigere sikkert, professionelt og med overskud i pressede situationer og i 
situationer, hvor der kan være modstridende interesser.  Samtidig skal direktøren besidde lige 
dele tålmodighed og mod og kunne balancere sikkert og troværdigt mellem de skiftende behov for 
at træde et skridt frem og et skridt tilbage i de mangeartede samspil og situationer, som direktø-
ren indgår i. 
 
Det forudsættes, at den rigtige kandidat har en akademisk uddannelse og gerne en lederuddan-
nelse på højt niveau. 
 
 
Andet 
Kandidater skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos MUUSMANN. 
 

 


