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1. BAGGRUND 

Efter en organisatorisk tilpasning består Silkeborg Kommunes direktion af en 

kommunaldirektør og to koncerndirektører. En af koncerndirektørerne går på pension. Derfor 

søger vi nu hans afløser. 

Silkeborg Kommune ligger midt i den smukkeste natur og har et sprudlende kulturliv, 

velfungerende by- og landsbysamfund og dynamiske erhvervsområder. Vi er flere end 94.000 

aktive borgere, som oplever sig selv og hinanden som en del af et demokratisk fællesskab. 

Silkeborg Kommune er en synlig, kompetent og innovativ arbejdsplads med fagligt stærke og 

engagerede medarbejdere. Nærdemokrati, samskabelse og borgerinddragelse er væsentlige 

indsatsområder i kommunen, og vi har mange velfungerende lokalråd. 

Kommunen er Danmarks pt. 10. største kommune og vækster stadig – vi får flere 

arbejdspladser, og mange vælger at flytte hertil. Vores mål er i 2030 at være 105.000 

indbyggere. Flere mennesker kræver flere boliger og mere plads til udfoldelse. Derfor 

planlægger vi blandt andet en helt ny grøn bydel ”Eriksborg”, der skal være hjem for 7.000 

borgere og have naturen som omdrejningspunkt. Bydelen får egen skole, bydelscenter, 

dagtilbud, plejecenter og hvad en ny bydel ellers kalder på.  

Høj vækst kræver en god dialog og et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet. Regionalt er 

Silkeborg en del af Business Region Århus, ligesom kommunen indgår i en lang række 

samarbejder med både lokale og regionale aktører. 

Silkeborg Kommune har de seneste år skærpet sit brand som Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Det betyder bl.a. at outdoor skal tænkes ind i alle dele af Silkeborg Kommunes aktiviteter. På 

længere sigt er målet, at flere skal bevæge sig i naturen og udnytte de unikke muligheder 

vores placering tilbyder og at vi herigennem øger den generelle sundhed på tværs af 

kommunen. 

Den kommunale organisation beskæftiger i alt 6.300 fuldtidsansatte medarbejdere, der er 

fordelt på 7 afdelinger og 3 stabe. Kommunen er en af de mest effektivt drevne kommuner i 

Danmark, målt pr. 1.000 indbyggere. 

Du vil møde en dynamisk og engageret direktion og chefgruppe, der samtidig udgør 

Koncernledelsen. Organisationen er kompetent med et højt drive og en meget høj faglighed. 

En af Silkeborg Kommunes bærende værdier er ordentlighed. 

Den kommende koncerndirektør vil indgå i et tværgående direktionsteam, der skal sikre 

helhed og sammenhæng i udmøntningen af de politiske målsætninger. Hovedopgaven for den 

kommende koncerndirektør vil først og fremmest være, at fortsætte og udvikle 

sammenhængen og helheden på tværs i Silkeborg Kommune. 

Derudover vil koncerndirektøren have det overordnede ansvar for et antal tilknyttede 

afdelinger. 

  



2 

 

Visionen 

I Silkeborg Kommune er visionen at: 

• sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik 

• løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv 

• benytte Danmarks Outdoorhovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og 

livskvalitet for alle 

I Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018-2030 er visionspunkterne omsat til følgende 

temaer: 

• Attraktivitet og vækst 

• Fællesskab og velfærd 

• Outdoor og bevægelse 

 

2. DEN POLITISKE ORGANISATION 

Den politiske organisation omfatter, ud over Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7 (9) 

stående udvalg: 

• Klima- og Miljøudvalget 

• Plan- og Vejudvalget 

• Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

• Børne- og Ungeudvalget 

• Socialudvalget 

• Sundheds- og Ældreudvalget 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Nærdemokratiudvalget (§17 stk. 4 udvalg) 

• Outdoorudvalget (§17 stk. 4 udvalg) 

 

 

Byrådet har i alt 31 medlemmer. 

 

3. ADMINISTRATIV ORGANISERING 

Silkeborg Kommune er organiseret som en koncernledelsesmodel. Det betyder at kommunen 

ledes af en tværgående Direktion, der har ansvaret for at skabe helhed og sammenhæng i 

kommunens udmøntning af de politiske målsætninger og udvikle det strategiske grundlag for 

kommunens virke. Til denne opgave bistås Direktionen af Koncernledelsen, der udgøres af 

afdelings-/stabschefer og Direktionen. Afdelings-/stabschefer har herefter til opgave at 

forbinde de politiske beslutninger og deraf følgende strategiske grundlag til deres 

driftsområde. 

Silkeborg kommunes administrative organisering består derfor af en tværgående strategisk 

arbejdende direktion på 3 medlemmer og 10 afdelings- og stabschefer, der i det daglige har 

ansvaret for driften af deres respektive afdelings- og stabsområder. 
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Den nye koncerndirektør refererer til Kommunaldirektøren og vil betjene flere politiske udvalg. 

Koncerndirektøren vil have den ledelsesmæssige kompetence og det overordnede ansvar inden 

for de afdelings- og stabsområder som er knyttet til koncerndirektøren. 

Indtil videre vil disse områder være Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Socialafdelingen samt 

Teknik- og Miljøafdelingen. 

 

Organisationsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende beskrives de nærmere opgaver for Silkeborg Kommunes Direktion og den 

kommende Koncerndirektør 
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4. DIREKTIONEN 

Direktionen består af Kommunaldirektøren og 2 koncerndirektører. 

 

Direktionens formål 

Det er direktionens formål, at sikre, at der er helhed og sammenhæng i kommunens 

udmøntning af de politiske målsætninger, herunder styrke den administrative strategiske 

koordinering, styring og udvikling. 

 

Direktionens ansvarsområder/opgaver  

• Direktionen skal tegne organisationen Silkeborg Kommune synligt både internt og 

eksternt  

• Direktionen forestår, på vegne af Borgmester og Økonomi- og Erhvervsudvalg, 

udarbejdelse af udviklingsgrundlag og mål for Silkeborg Kommune  

• Direktionen er kommunens overordnede strategiske ledelsesforum  

• Direktionen skal sikre, at der etableres en fælles holdning om udvalgte 

udviklingsområder og sikre bevægelse mod samme kendte mål  

• Direktionen skal i sit arbejde sikre, at der er helhedslinje og kontinuitet i kommunens 

virke og har således et aktivt medansvar for kommunens samlede udvikling  

• Direktionen skal i helhedssynet sikre, at der arbejdes tværsektorielt  

 

Direktionens tværgående opgaver 

Direktionen arbejder især med hovedområderne:  

• Ledelse og personalepolitik i Silkeborg Kommune  

• Styringsmodel for Silkeborg Kommune  

• Udarbejdelse af koncernstrategi 

• Tværgående indsatser, projekter og strategier  

• Overordnet styring og udvikling af kvaliteten i servicen til borgerne i Silkeborg 

Kommune  

• Planlægning af og indsats for udvikling og vækst i Silkeborg Kommune  

• Påvirkning af de ydre rammebetingelser bl.a. gennem KL, Regionen, Staten  

• Øvrige områder, bl.a. interne forhold, praksis og processer på tværs i Silkeborg 

Kommune  

 

Direktionens roller  

Direktionen er et ledelsesteam, der udfolder missionen og visionen ved at skabe sammenhæng 

i organisationen. Direktionen varetager følgende roller: 

 

På tværs i organisationen, bl.a. ved: 

• deltagelse i møder i Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget  

• at fungere som rådgiver for Borgmester, byråd og politiske udvalg  

• at sikre fokus på et tværgående perspektiv og tværgående løsninger mellem de 

politiske udvalg  

• at implementere byrådets, Økonomi- og Erhvervsudvalget og direktionens beslutninger 

via koncernledelsen og de enkelte afdelings-/stabschefer  
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• at sikre sammenhæng mellem helheds- og sektorperspektiv i de politiske udvalg og i 

den efterfølgende implementering  

• en løbende koordinering med koncernledelsen og de enkelte afdelings-/stabschefer  

• at være medlem af HovedMED  

• at have kontakt til borgere, lokalråd, erhvervs-, og kulturlivet, uddannelsesinstitutioner, 

mv.  

 

Opadtil og nedadtil i organisationen, bl.a. ved: 

• at vedligeholde og udvikle koncernperspektivet i organisationen  

• at udforme tværgående strategier og politikker  

• at indstille tværgående sager til Økonomi og Erhvervsudvalget  

• en løbende koordinering i koncernledelsen og med afdelings-/stabschefer  

• en varetagelse af Silkeborg Kommunes interesser i forhold til de ydre rammer, 

herunder EU, KL, Region Midtjylland og Staten  

• at videreformidle de ydre rammebetingelsers og udviklingstendensers betydning for 

Silkeborg Kommune  

• strategisk sparring for den politiske ledelse  

 

5. KONCERNDIREKTØRERNE 

Koncerndirektørernes ansvarsområde er to-delt:  

• som medlem af direktionen, jf. funktionsbeskrivelsen for denne  

• som øverste ledelsesansvarlig for et antal afdelinger/stabe 

 

Koncerndirektørerne har, med reference til Kommunaldirektøren, informations- og handlepligt 

og dermed ansvaret for at sikre koordineringen af sager mellem afdelinger/stabe, direktion og 

politiske udvalg. Koncerndirektøren skal i samarbejde med afdelings-/stabschefer oversætte de 

politiske beslutninger, så der skabes gode rammer for, at chefer, ledere og medarbejdere kan 

levere en sikker og effektiv drift på et højt fagligt niveau. 

 

Koncerndirektøren medvirker desuden til at rådgive Borgmester, Byråd og politiske udvalg 

inden for de områder, som koncerndirektøren er tilknyttet.  

 

Større projekter, tværgående indsatser og strategier i organisationen forankres hos en af 

koncerndirektørerne efter fælles beslutning i direktionen.  

 

Koncerndirektøren har som oftest ansvar for at få gennemført tværgående indsatser, som 

vedkommende har fået overdraget efter beslutning i direktionen. Det er vigtigt at fastholde 

fokus på det tværgående samarbejde. Koncerndirektørerne har ligeledes ansvaret for at 

koordinere mellem afdelinger/stabe og sin koncerndirektørkollega. 

 

Koncerndirektøren er ansvarlig for at principielle, strategiske og tværorganisatoriske sager 

bliver behandlet og koordineret i Direktionen inden sagen forelægges et politisk udvalg.  

 

Koncerndirektøren har det overordnede ansvar for at følge op på egne afdelinger og stabe 

omkring målsætninger og politikker, herunder økonomi, ledelse, udvikling, organisering m.v. 

Koncerndirektøren fungerer desuden som sparringspartner for afdelings-/stabschefer. 
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Koncerndirektøren har ansvaret for udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktionen inden for 

egne ansvarsområder.  

 

Overordnede beslutninger vedrørende økonomi, personalepolitik, arbejdsmiljø, 

styringsprincipper og planlægning drøftes med og godkendes af kommunaldirektøren.  

 

Koncerndirektøren håndterer de overordnede opgaver forbundet med betjening af de politiske 

udvalg, som koncerndirektøren er tilknyttet. 

 

 

6. OPGAVER OG UDFORDRINGER 

Silkeborg Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner overfor udfordringer, men har 

en unik position til at imødekomme udfordringerne gennem en langsigtet planlægning og 

investering i væksttiltag. 

 

Den høje vækst i Silkeborg Kommune medfører naturligt nok et stigende behov for 

velfærdsydelser og andre kommunale opgaveløsninger. Koncerndirektørerne har en væsentlig 

opgave i, sammen med kommunaldirektøren, at sætte organisationen i stand til at indfri 

behovene. 

 

Opgaver og udfordringer på kort sigt 

• Understøttelse af byrådets vision og udviklingsstrategi med henblik på at realisere 

allerede igangsatte initiativer og projekter 

 

• At implementere de politiske aftaler, der er udmøntet i budget 2020 i organisationen. I 

lighed med andre kommuner har Silkeborg brug for at tilrette budgetterne i forhold til 

en stram økonomisk situation. Dette skal gøres i et tværgående perspektiv, der sikrer 

en fortsat høj effektivitet og en bibeholdelse af den driftsmæssige kvalitet og sikkerhed, 

og i samarbejde med koncernledelsen, MED-organisationen, borgere, erhvervsliv og 

arbejdsmarkedets parter.  

• At følge op på koncernledelsens strategiplan med henblik på implementering af 

yderligere tiltag, der kan styrke organisationen i at nå den politiske vision.  

 

• At etablere et godt samarbejde med de politiske udvalg og koordinere 

udvalgsbetjeningen med afdelingscheferne 

 

• At medvirke til at direktionen udvikler det tværgående perspektiv og medvirke i 

skabelsen af helhed og sammenhæng på tværs af kommunens afdelinger og stabe 
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Opgaver og udfordringer på lidt længere sigt 

• At få udnyttet den store vækst, der er i gang i Silkeborg Kommune og medvirke til at 

sætte Silkeborg på landkortet og yderligere øge befolkningstilvæksten og tilvæksten af 

borgere og nye virksomheder.  

• At sikre en samlet vækst for hele Silkeborg Kommune, bl.a. ved at sikre udvikling i alle 

dele af kommunen og bevare og udbygge et stærkt nærdemokrati.  

 

• At implementere de politiske aftaler i budget 2021, særligt med henblik på at bevare 

det tværgående strategiske sigt og sikre en helhed og sammenhæng for borgere og 

virksomheder. 

 

• At videreudvikle de tre hovedområder i udviklingsstrategien vedr. attraktivitet/vækst, 

fællesskab/velfærd og outdoor/bevægelse 

 

 

7. LEDERPROFIL 

• Du har bred erfaring som topleder i politisk ledede organisationer og befinder dig godt i 

samspillet mellem politik og administration. 

• Du har politisk tæft og evner den politiske rådgivning. 

• Du mestrer den strategiske og driftsmæssige kommunale økonomistyring og har 

forståelse for de store sammenhænge i budgettet og mulighederne i budgetprocessen. 

• Du kan via et koncernperspektiv sikre sammenhængskraft og binde kommunen 

sammen på alle niveauer og du er en dygtig kommunikator, der forstår at samle 

organisationen om kommunens visioner om vækst og udvikling.  

• Du evner og behersker både skriftligt og mundtligt, at levere klare budskaber såvel 

internt i forhold til det politiske niveau og medarbejderne, som eksternt i de mange 

samarbejdsrelationer du vil indgå i. 

• Du kan se dig ind i Silkeborg Kommunes særlige administrative organisering, hvor du 

som koncerndirektør indgår i den tværgående og strategisk arbejdende direktion, og 

hvor driftsansvaret er henlagt til chefniveauet. 

• Du har engagement og energi i forhold til at sætte Silkeborg på landkortet både lokalt, 

regionalt og nationalt.  

 

8. PERSONLIGE EGENSKABER 

• Du er ambitiøs og visionær på kommunens vegne 

• Du evner og har lyst til at sætte dig ind i ny viden. 

• Du finder det interessant og udfordrende at arbejde i og med forandringer. 

• Du er nysgerrig og udfordrer gerne organisationen med nye vinkler og indsigter. 

• Du har en åben tilgang til såvel det faglige som det organisatoriske og deraf en vilje til 

at være i dialog med alle du møder i dit virke som koncerndirektør. 

• Du er innovativ og udviklingsorienteret og kan se muligheder i Silkeborgs unikke 

position. 

• Du evner at opbygge stærke relationer internt og eksternt 
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• Du har modet til at sætte noget i gang og kan identificere dig med udviklingsstrategiens 

mål 

• Du er kreativ, empatisk og har en uformel tilgang 

• Du er motiverende, giver plads til andre, men er ikke bange for selv at stå på mål. 

 

9. ANSÆTTELSESVILKÅR 

Vi foretrækker en ansættelse på kontraktvilkår. Samlet årsløn 1.450.000 inkl. kontrakttillæg 

på 15%. Hertil kommer en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 

 

10. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Ansættelsesudvalget består af: 

Borgmester Steen Vindum (formand) 

1.viceborgmester Søren Kristensen 

2.viceborgmester Johan Brødsgaard 

Kommunaldirektør Lone Lyrskov 

Koncerndirektør Hanne Ahrens 

Socialchef Dorte Eastwood 

Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard 

Personalechef Frank Høy 

Næstformand for HovedMED Niels Jørgen Jensen 

Medarbejderrepræsentant i HovedMED Susanne Døssing 

Ledelses- og organisationskonsulent Caspar Fredslund Nielsen 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Kommunaldirektør Lone Lyrskov, tlf.  

2482 8085. Send gerne en SMS for nærmere aftale. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

 

 

11. ANSÆTTELSESPROCES 

Ansøgningsfristen til stillingen er onsdag den 4. marts 2020, kl. 12.00. Ansættelsesudvalget 

udvælger kandidater til første samtale fredag den 6. marts. 

 

Send din ansøgning via kommunens hjemmeside. Klik på send ansøgning og vedhæft din 

ansøgning og cv. 

 

Vi holder første samtalerunde den 11. marts 2020 i tidsrummet 12.00 – 18.00 og 

anden samtalerunde den 18. marts 2020 i tidsrummet 12.00 – 16.00 

 

Mellem samtalerne gennemføres personanalyse af de ansøgere, der går videre til anden 

samtalerunde. 

 

Efter anden samtalerunde indhentes referencer. 

 

Byrådet behandler sagen 23. marts 2020. 

 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Ledige-job
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Forventet tiltrædelse den 1. maj 2020. 

 

 

12. BAGGRUNDSOPLYSNINGER 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside, kan hentes yderligere materialer herunder:  

Udviklingsstrategi 2018 - 2030 

Koncernledelsens Strategi 2025 

Ledelsesgrundlag 

Personalepolitik 

Styringsmodel 

Overordnet ledelsesstruktur i Silkeborg Kommune 

Job- og personprofil 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os/Job-og-personprofiler

