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 Opdragsgiver Helsingør Kommune 
 

 Adresse Rådhuset 
Stengade 59 
3000 Helsingør 
Tlf. 49 28 28 28 

  www.helsingor.dk 
 
 
 Stilling Kommunaldirektør 
 
 
 Refererer til Borgmesteren 
 
 
 Ansættelsesforhold Stillingen aflønnes i henhold til ”Aftale om aflønning af 

chefer”, indgået mellem KL og de faglige organisationer. 
 
  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende 

overenskomst og aftale om aflønning af chefer og 
rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.  

   
Tiltrædelse: 1. marts 2023  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
    Borgmester Benedikte Kiær 
    Tlf. 49 28 21 32 
  
  eller 
  
  Lars Bo Pedersen, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 22 87 18 
 
 Ansøgningsfrist Mandag den 9. januar 2023  
  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:  Mandag den 16. januar 2023 
  Test:   Torsdag den 19. januar 2023 
  Samtale med  
  borgmester:  Fredag den 20. januar 2023 

    2. samtaler:   Onsdag den 25. januar 2023 

http://www.helsingor.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune er med sine godt 63.000 indbyggere den største kommune i Nordsjælland, og har 
en stærk identitet, klare visioner og ambitiøse mål for kommunen. 

Helsingør Kommune og by har stærke historiske rødder, men er samtidig karakteriseret ved udsyn, 
mod, udvikling og mangfoldighed. På den baggrund har kommunen gennem de senere år haft en 
markant fremgang i form af blandt andet ressourcestærke tilflyttere, et vækstende erhvervsliv og et 
ambitiøst kulturliv. 

Kommunen er med den stærke identitet, mange lokale tilbud, nærhed til hovedstadens muligheder - 
både privat og erhvervsmæssigt - et godt sted både at leve, bo, vokse op og drive erhverv. Kommunen 
og de omgivende interessenter er med det stærke afsæt krævende, hvilket betyder, at der er høje 
forventninger til alle medarbejdere og ledere og dermed også den nye kommunaldirektør. 

Du kan se meget mere om Helsingør Kommune på www.helsingor.dk 

 

Vision for Helsingør Kommune 

Vision 2030 blev besluttet af Byrådet i juni 2019. Med vision 2030 vil Helsingør Kommune være en 
bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker 
sammen. Visionen sætter således den overordnede retning for kommunens arbejde frem mod 2030, 
og den indeholder fem strategiske satsningsområder: 

➢ Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer. 

➢ Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum med udfoldelsesmuligheder. 

➢ Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. 

➢ Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv. 

➢ Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. 

Borgere, virksomheder og kommune har i fællesskab skabt en positiv spiral og en markant fremgang 
med nye ressourcestærke tilflyttere og et erhvervsliv i vækst. Denne udvikling er skabt via dialog og 
hårdt arbejde, og der er derfor et godt udgangspunkt for fortsat udvikling i de kommende år. 

I Vision 2030 har vi derfor også fokus på at skabe de bedst mulige rammer for alle der bor eller driver 
virksomhed i Helsingør Kommune. Ambitionen er, at der i tæt samspil skabes attraktive 
uddannelsesmiljøer, levende bysamfund, stærke fællesskaber, et rigt kulturliv, en mangfoldig natur 
og at der handles klimavenligt. Visionen er formuleret med afsæt i de mange input og gode ideer, som 
borgere, foreninger, organisationer, institutioner, medarbejdere og virksomheder er kommet med, og 
har således en bred forankring. 

Den nye kommunaldirektør træder ind i en organisation, hvor der er ambitiøse og tydelige politiske 
pejlemærker for de kommende år, og hvor kommunaldirektøren bliver en afgørende spiller i 
udviklingen af de politiske dagsordener samt omsætningen af målene til konkrete handlinger og 
resultater. 

Du kan læse mere om Vision 2030 her  

 

http://www.helsingor.dk/
her%20https:/helsingor.dk/demokrati/strategier-og-politikker/vision-2030/
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Centrale opgaver for kommunaldirektøren 

Helsingør Kommune mødes som resten af den kommunale sektor konstant af nye udfordringer og 
krav som gør, at der er behov for at kunne vurdere, hvornår opgaverne skal løses på nye måder. 
Kommunaldirektøren og hele den kommunale organisation skal derfor være åbne, dialogsøgende og 
indgå i tæt samspil med borgere, erhvervsliv og andre interessenter for herigennem at få inspiration, 
ideer og have blik for nye tendenser og vilkår. 

Helsingør Kommune er i en positiv udvikling, der skal fortsætte, og realiseringen af Vision 2030 er 
derfor en særdeles vigtig opgave for kommunaldirektøren hvor processer, nye initiativer og 
målrettede indsatser skal eksekveres med kommunaldirektøren i en både understøttende og drivende 
rolle. Med pres både fagligt og økonomisk på de store velfærdsområder er det vigtigt, at 
kommunaldirektøren har blik for disse og de udfordringer, som knytter sig hertil. Der er samtidig 
behov for at understøtte det tværgående samarbejde mellem fagområderne – som der er arbejdet 
med at udvikle i en årrække - med henblik på fortsat at opbygge den relationelle kapacitet i 
organisationen. 

Generelt er det vigtigt, at der løbende er en bevidsthed om at følge op på væsentlige politiske 
initiativer, målsætninger og prioriteringer således at beslutninger, mål og opfølgning følges ad. 

Kommunaldirektøren har helt naturligt en central rolle i rådgivningen af borgmester, byråd og udvalg 
og skal sikre, at der leveres et fundament for gode beslutninger med velbelyste oplæg der baseres på 
objektivitet, saglighed og faglighed. Kommunaldirektøren skal derved sikre en balanceret og 
professionel betjening af det politiske niveau. Administration og kommunaldirektøren skal 
kvalificeret kunne præsentere muligheder og udfordringer til politisk behandling med tydelige 
beskrivelser af beslutningernes konsekvenser - også der hvor det er svært. Endelig har 
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kommunaldirektøren en vigtig opgave med oversættelse og formidling af de politiske prioriteringer 
og beslutninger internt og eksternt.   

Etablering af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med byråd og borgmester er afgørende for, at 
kommunaldirektøren kan yde et seriøst og relevant med- og modspil til det politiske niveau, og 
herunder også evner at sige tydeligt til og fra. En vigtig opgave er at balancere i krydspresset med 
mange interesser og samtidig formå at etablere et fortroligt rum med alle byrådets politikere.  

Kommunaldirektøren er leder af direktionen og skal her bidrage til sikker drift, samarbejde og 
udvikling af kommunens samlede opgaveløsning. Større tværgående initiativer og udviklingsprojekter 
der igangsættes af direktionen skal have tydelig retning for at skabe ejerskab til aktiviteterne – helt 
ud i yderste led af organisationen. Kommunaldirektøren leder desuden koncernledelsen, som er 
direktionens og centerchefernes samlede mødeforum og fælles arbejdsrum.   

Kommunaldirektøren skal tage teten og styringen, være en fremsynet motor i kommunens udvikling 
og strategiske arbejde. Kommunaldirektøren skal samtidig understøtte organisationens innovative 
kraft som et vigtigt element i at skabe den løbende udvikling. De etablerede måder at gøre tingene på 
skal udfordres, og der skal være mod til at afprøve nye tilgange til opgaverne – og der skal gives plads 
til at gå nye veje, hvor organisationen kan udfolde kreativitet og faglighed. I den forbindelse er det 
samtidig vigtigt at skærme og bakke op om medarbejdere og ledere, når der er behov for dette, blandt 
andet for at understøtte det nødvendige mod til at skabe nye og bedre løsninger. 

Der skal samtidig holdes fokus på driften af de kommunale kerneopgaver, herunder at der er en 
hensigtsmæssig ressourceanvendelse, og at der er en passende balance og sammenhæng mellem 
ressourcer, kompetencer og opgaver. Kommunaldirektøren skal i samspil med den øvrige 
koncernledelse løbende sikre, at der er de rette kompetencer til stede i organisationen. 

Kommunaldirektøren skal være garant for en langsigtet økonomisk planlægning og en sikker styring 
af økonomien med et skarpt blik for at sikre sammenhængende og velfungerende budgetprocesser i 
Helsingør Kommune. Tydelighed omkring budgetarbejdet, den løbende økonomiopfølgning og 
forankring af økonomistyring og ressourceanvendelse i hele organisationen skal være et naturligt 
fokusområde.  

En vigtig intern opgave er at være nærværende og tydelig i prioriteringen af MED-arbejdet, hvor 
medarbejdere og ledere skal kunne mærke kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren er formand for 
MED Hovedudvalget, og skal her praktisere et konstruktivt, tillidsfuldt og involverende samarbejde 
med medarbejderne som en forudsætning for at skabe gode resultater og et attraktivt arbejdsmiljø. 
På HR-området skal den kommende topchef være strategisk og udviklingsorienteret. 

Kommunaldirektøren skal være med til at tegne kommunen udadtil og herunder indgå i relevante fora 
på tværs af kommunerne og i samspil med andre relevante interessenter – både lokalt, regionalt og 
nationalt. Samtidig er det vigtigt at finde en balance mellem det udadvendte og de interne opgaver i 
Helsingør Kommune.  

Kommunen er frisat på dagtilbudsområdet, og udviklingen skal følges. Kultur, uddannelse og klima 
stikker desuden tydeligt frem på dagsordenen i kommunen, og skal have kommunaldirektørens 
opmærksomhed uagtet at andre i det daglige har det ledelsesmæssige ansvar. Endelig har 
organisationen med kommunaldirektøren i spidsen arbejdet med ”Frihed til at være forskellige” – se 
det vedlagte bilag for yderligere beskrivelse. 
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye kommunaldirektør skal have stærke faglige, ledelsesmæssige, personlige og sociale 
kompetencer for at kunne udfylde rollen. Kommunal erfaring og en bred indsigt i de kommunale 
kerneopgaver med en god forståelse for driften tillægges stor vægt - gerne suppleret med andre 
typer af faglige og ledelsesmæssige erfaringer, således at der kan ydes kvalificeret sparring og 
rådgivning på alle niveauer i organisationen.  

Kommunaldirektøren skal have stærke relationelle kompetencer samt en åben og nysgerrig tilgang i 
samarbejdet med andre. Ledelsesstilen skal bidrage til at skabe et tillidsfuldt samarbejdsklima med 
politikere, direktører, chefer, ledere, medarbejdere og eksterne interessenter. Tydelig politisk tæft 
og en sikker erfaren hånd i forhold til den politiske betjening og rådgivning er derfor helt 
afgørende. 

Der forventes skarpe analytiske evner, solide strategiske kompetencer og en god forståelse for og 
erfaring med at gå forrest i realiseringen af politiske visioner og ambitioner. Kommunaldirektøren 
skal være en naturlig drivkraft i kommunens udvikling og kunne initiere nye og ambitiøse initiativer, 
der bringer kommunens opgaveløsning i den rigtige retning. Her er det også vigtigt at være lyttende, 
opsøgende og lydhør over for ideer og indspil fra hele organisationen og kunne understøtte lokale 
initiativer. Dette gælder både i direktionsarbejdet og i kommunaldirektørens samspil og samarbejde 
med politikere, medarbejdere, borgere, erhvervslivet og andre interessenter.  

Det er afgørende, at den nye kommunaldirektør har ledelseserfaring på højt niveau fra en politisk 
styret organisation herunder erfaring med ledelse af ledere på direktionsniveau. 

Et væsentligt element i ledelsesopgaven er at mestre ledelse gennem andre for at bære beslutninger 
og den strategiske retning hele vejen igennem organisationen. Ledelsesstilen skal derfor være tydelig 
og inspirerende så der opnås følgeskab, engagement og ejerskab. Kommunaldirektøren skal 
praktisere en værdibaseret og anerkendende ledelsesstil hvor der tales åbent om udfordringer, 
problemer og muligheder. 

Kommunaldirektøren skal være en dygtig kommunikator, som er åben og ærlig, og som kan formidle 
på en forståelig, tydelig og præcis måde – både i samspillet med og oversættelsen mellem 
politikere, medarbejdere og ledere. Dette gælder også i de eksterne relationer, hvor der er vigtigt 
at kunne begå sig smidigt på alle niveauer og i samspillet med mange forskellige typer af 
interessenter.  
 
Der forventes en stor personlig og faglig integritet, og det er vigtigt at være robust og rolig i 
pressede og udfordrende situationer. Kommunaldirektøren skal stå for ordentlighed og 
understøtte en sund kultur, hvor der er en konstruktiv og positiv stemning.  
 
Kommunaldirektøren skal have et solidt kendskab til og erfaring med kommunaløkonomi og 
processer omkring budgetlægning og økonomiopfølgning samt en sikker hånd på den langsigtede 
økonomiske planlægning. Det er derfor også en afgørende kvalifikation at k unne gennemskue 
sammenhæng mellem faglige indsatser, økonomi, ressourcer og de forventede resultater af tilt ag 
og initiativer. Samtidig er en god juridisk forståelse og naturlig flair for de rammer og regler, der 
omgiver og sætter retning for den kommunale opgaveløsning, et plus. 
 
Erfaring med mediehåndtering vægtes positivt herunder særligt rollen som rådgiver omkring 
mediehåndtering.  
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Indsigtsfuld og velorienteret med blik for tendenser og fremadrettede udfordringer og 
muligheder inden for de kommunale kerneopgaver. 
 
Autentisk personlighed med gennemslagskraft og en stor arbejdskapacitet. Kommunaldirektøren 
skal samtidig have en tydelig bevidsthed om egne begrænsninger, og den indsigt det giver i 
forhold til, hvornår der skal trækkes på andres kompetencer. Samtidig er mod, ambitioner og vilje 
værdsatte egenskaber.   
 
Endelig skal kommunaldirektøren være skarp på eksekvering samt på den nødvendige opfølgning, 
hvor det løbende vurderes, om kommunen holder den udstukne retning. 
 

Organisation 

Den politiske organisation 
 

Byrådet i Helsingør Kommune har 25 medlemmer. Byrådet er karakteriseret af et bredt samarbejde og 
stor politisk opbakning til de store centrale beslutninger som eksempelvis budgetter og Vision 2030. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget er således også sammensat med en meget bred politisk 
repræsentation.   

Samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau er kendetegnet af et direkte og tæt 
samspil, hvor direktion og centerchefer løbende indgår i en konstruktiv interaktion med de politiske 
udvalg, Byrådet og borgmesteren. Der er samtidig positive og høje forventninger til administrationen 
omkring politisk betjening og servicering på højt fagligt niveau, således at der kan træffes velbelyste 
politiske beslutninger, der sikrer den ønskede udvikling og drift i kommunen.   

Borgmester i Helsingør Kommune er Benedikte Kiær (C). 

Der er følgende politiske udvalg: 

➢ By-, Plan- og Trafikudvalget 

➢ Børne- og Uddannelsesudvalget 

➢ Idræts- og Fritidsudvalget 

➢ Klima- og Bæredygtighedsudvalget 

➢ Kultur- og Turismeudvalget 

➢ Omsorgs- og Sundhedsudvalget 

➢ Social- og Beskæftigelsesudvalget 

➢ Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Direktionen varetager med kommunaldirektøren i spidsen den samlede politiske betjening og 
rådgivning, dog således at de enkelte direktører er referencedirektører for de forskellige politiske 
udvalg, hvilket indebærer det primære ansvar for betjeningen af det pågældende udvalg. De tre 
direktører er ansvarlige for hhv.: 

By, Plan- og Trafikudvalget, Klima- og Bæredyghedsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget. 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget samt IT og digitalisering. 

https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/by-plan-og-trafikudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/borne-og-uddannelsesudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/idraets-og-fritidsudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/klima-og-baeredygtighedsudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/kultur-og-turismeudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/omsorgs-og-sundhedsudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/social-og-beskaeftigelsesudvalget/
https://www.helsingor.dk/demokrati/politiske-udvalg/okonomi-og-erhvervsudvalget/
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Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget samt videregående 
uddannelsesinitiativer. 

Kommunaldirektøren er ansvarlig for Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

På kommunens hjemmeside www.helsingor.dk kan der findes yderligere oplysninger omkring 
dagsordner, medlemmerne af de forskellige politiske udvalg m.v. 

Den administrative organisation 
Den øverste ledelse af den administrative organisation er direktionen, som består af tre direktører og  
kommunaldirektøren. Direktionen ledes af kommunaldirektøren.  

Koncernledelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af kommunen og består af 
direktionen og de otte centerchefer. Kommunaldirektøren er ligeledes leder for koncernledelsen. 

Kommunens otte centre er følgende: 

➢ Center for Job, Borgerservice og Teknologi. 

➢ Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. 

➢ Center for Særlig Social Indsats. 

➢ Center for Sundhed og Omsorg. 

➢ Center for Økonomi og Ejendomme. 

➢ Center for By, Land og Vand. 

➢ Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og idræt. 

➢ Center for Børn, Unge og Familier. 

De tre direktører, centerchefen for Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) og 
centerchefen for Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) refererer til kommunaldirektøren. 
Kommunaldirektøren har derfor også særligt ansvar for opgaverne i KEPO og ØE, dog således at 
området Kultur har reference til en af de andre direktører. 

Den administrative organisation er fordelt på flere adresser i kommunen, hvor direktionen er placeret  
på Rådhuset, der er beliggende på Stengade 59 midt i den gamle bykerne i Helsingør. Direktionen 
sidder fysisk sammen og tæt på borgmesteren for at sikre et tæt dagligt samspil og den nødvendige 
koordinering på tværs. Samtidig arbejder direktørerne i tæt samspil med centrene, der er placeret på 
kommunens administration og sundhedshus Prøvestenen. 

Helsingør Kommune har i alt godt 4.200 medarbejdere. Det samlede budget for kommunen udgør 4,7 
mia. kr., hvoraf anlægsbudgetter udgør 200 mio. kr. 

Nedenfor ses en oversigt over kommunens samlede organisering. Yderligere detaljer kan findes på 
kommunens hjemmeside. 

http://www.helsingor.dk/
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Andet 

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

 


