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1. Baggrund 

Vores nuværende Sundheds- og Omsorgschef går på pension, hvorfor vi søger en ny chef for 

området. 

 

Sundheds- og Omsorgschefen indgår i koncernledelsen sammen med kommunens 4 direktører 

og i alt 10 afdelings- og stabschefer. 

 

Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. Den ligger midt i den smukkeste na-

tur og har et sprudlende kulturliv, velfungerende by- og landsbysamfund og dynamiske er-

hvervsområder. Kommunen er et demokratisk fællesskab med flere end 93.000 aktive bor-

gere. 

Silkeborg er en af Danmarks store vækstkommuner. Målet er at være 105.000 indbyggere i 

2030, og i disse år oplever vi den største byudvikling i Silkeborg bys historie, og det største 

byggeboom i kommunen nogen sinde. Overalt skyder både private og offentlige byggerier op, 

og Silkeborg Kommune er blandt de mest aktive, målt på kommunale investeringer pr. 1000 

indbyggere. Vi har en erhvervsstrategi med fokus på at skabe en grøn kommune med et 

stærkt erhvervsliv, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Regionalt er vi en del af ”den øst-

jyske millionby” med Aarhus som centrum (Business Region Aarhus), og kommunen indgår i 

en lang række samarbejder med både lokale og regionale aktører. 

Med vores smukke natur er vi hele Danmarks Outdoor Hovedstad. Øget bevægelse, sundhed 

og livskvalitet for alle er en integreret del af vores friluftsstrategi og masterplan for udviklingen 

af Danmarks Outdoor Hovedstad, og et væsentligt element i vores udviklingsstrategi, planstra-

tegi og øvrige politikker, planer og strategier. 

Vores 6.200 fagligt stærke og engagerede medarbejdere fører byrådets mål og visioner ud i 

livet til gavn for fællesskabet, og organisationen er kendt for sin ordentlighed. Koncernledelsen 

består af en erfaren direktion og chefgruppe, som leder kommunens syv driftsafdelinger og tre 

stabe, og kommunen er en af de mest effektivt drevne kommuner i Danmark målt pr. 1.000 

indbyggere. 

Vi er en værdibaseret og lærende organisation, der er nysgerrig og afprøver nye muligheder 

med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Vi ønsker overordnet at være aner-

kendt, som en synlig, kompetent og innovativ organisation, og vores værdier er dialog, dyna-

mik, kvalitet og sammenhæng. 

Byrådets overordnede mål er vækst og velfærd. Flere borgere og virksomheder, der skaber 

jobs, er en forudsætning for, at vi har råd til velfærd; har byer med liv, handel og oplevelser; 

og at alle kan indgå i store og små fællesskaber og leve et trygt og godt liv. Livskvalitet og 

velfærd er ganske afgørende for vores fortsatte vækst og udvikling.  

Visionen 

Byrådet har omsat målet om vækst og velfærd i en vision for udviklingen af Silkeborg Kom-

mune. Visionen er at: 

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

• løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv 

• benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og 

livskvalitet for alle 
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Vores udviklingsstrategi for vækst og udvikling 

Visionen er konkretiseret i byrådets udviklingsstrategi Vækst og Velfærd 2018-2030, hvor pej-

lemærkerne for byrådets og administrationens arbejde er: 

• attraktivitet og vækst 

• fællesskab og velfærd 

• outdoor og bevægelse 

 

Mission og vision for Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

Vores mission er: ”At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabilite-

rende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest 

sårbare.” 

Vores vision er: ”Et bæredygtigt sundheds- og omsorgsområde skabt i samspil med borgeren, 

hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.” 

 

 

2. Den politiske organisation 

Den politiske organisation omfatter, ud over Byrådet, følgende udvalg: 

• Økonomi- og Erhvervsudvalget 

• Plan- og Vejudvalget 

• Klima- og Miljøudvalget 

• Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

• Børne- og Ungeudvalget 

• Sundheds- og Ældreudvalget 

• Socialudvalget 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Nærdemokratiudvalget (§17 stk. 4 udvalg) 

• Ungestrategiudvalget (§17 stk. 4 udvalg). 

 

Byrådet har i alt 31 medlemmer. 

Sundheds- og Omsorgschefen betjener sammen med direktøren Sundheds- og Ældreudvalget. 

 

3. Administrativ organisering 

Silkeborg Kommunes administrative organisering består af en overordnet strategisk arbej-

dende direktion på fire medlemmer og ti afdelings- og stabschefer. 

De fire direktører og de ti chefer udgør kommunens øverste ledelse – Koncernledelsen. 

Sundheds- og Omsorgschefen er en af de ti chefer. 

 

Sundheds- og Omsorgschefen, der refererer til en af kommunens direktører, har ansvaret for 

sundheds- og omsorgsområdet med ca. 1500 fuldtidsstillinger og et samlet budget på ca. 1,1 

mia.  kr. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er opdelt i seks sektioner: 

• Myndighed 

• Hjemmepleje og Hjemmesygepleje 

• Plejecentre 

• Nære sundhedstilbud 

• Staben for Sundhed og Omsorg  

• Udvikling og forebyggelse 

Direktion

Teknik- og 
Miljøafdelingen

Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen

Socialafdelingen
Beskæftigelses-

afdelingen
Kultur- og 

Borgerserviceafdelingen
Skoleafdelingen

Børne- og 
Familieafdelingen

Staben 
Organisation og 

Personale

Staben 
Ejendomme

Økonomi- og IT-
staben
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I det følgende kan du læse nærmere om de enkelte sektioners arbejdsområder: 

 

Myndighed 

 

Myndighedssektionen har 56 medarbejdere. Der er tale om visitatorer, sagsbehandlende tera-

peuter, synskonsulenter, hørekonsulenter, administrative sagsbehandlere og administrative 

medarbejdere. 

Myndighedssektionens primære opgave er i dialog med borgerne, pårørende og samarbejds-

partnere at understøtte sammenhængende forløb ud fra en rehabiliterende tilgang. De pri-

mære opgaver er bevilling af ydelser, som personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning, 

mestring, alle former for hjælpemidler samt ældre- og plejeboliger til borgere over 18 år.  

Myndighedssektionen varetager rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samar-

bejdspartnere og varetager koordinering, når borgeren har behov for indsatser på tværs af 

kommunens afdelinger. 

Med afsæt i en individuel helhedsvurdering og borgerens ønsker og mål, træffes afgørelser der 

understøtter borgerens selvhjulpenhed bedst muligt og har udgangspunkt i det politisk ved-

tagne serviceniveau og lovgivningen.  

Læs nærmere om Myndighedssektionen her: Myndighedssektionen 

 

Hjemmepleje og Hjemmesygepleje 

 

Sektionen består af ca. 550 medarbejdere. Der er en sektionsledelse på 3 personer og en lo-

kalleder for hver gruppe (pt. 13 grupper). Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje 

omfatter: 

Hjemmeplejen er omfattet af frit valg for borgerne. Den personlige pleje og praktiske hjælp 

ydes i borgernes eget hjem – alle dage, døgnet rundt. 

Hjemmesygeplejen ydes ligeledes alle dage, døgnet rundt – også til borgere, hvor hjemmeple-

jen leveres af private leverandører. Sygeplejen ydes i en af kommunens tre sygeplejeklinikker 

eller i borgerens eget hjem. 

Sektionen omfatter også et Daghjem med café, samt demenskonsulenter, der varetager de-

mensindsatsen til borgere i eget hjem, på daghjem og på plejecentre. 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er organiseret på 5 lokationer i Silkeborg kommune – ty-

pisk med 2 hjemmeplejegrupper og 1 sygeplejergruppe hvert sted. De samme lokationer huser 

terapeuter og andre sundhedsfaglige funktioner.  

Samarbejde, koordinering og en mestrende tilgang er grundlæggende for de indsatser sektio-

nen yder, med det formål at borgerne så vidt mulig kan bevare sine færdigheder og uaf-

hængighed af andre. Sektionen er samtidigt uddannelsessted for elever på social- og sund-

hedsområdet og sygeplejestuderende. 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Myndighedssektionen
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Læs nærmere om Hjemmepleje og Hjemmesygepleje her: Sektionen for Hjemmepleje og 

Hjemmesygepleje  

Plejecentre 

 

Plejecentersektionen består af ca. 750 ansatte. Der er 1 sektionsleder, 3 faglige ledere, 1 ud-

viklingskonsulent samt 29 lokalledere. Medarbejdergruppen udgør sosu-medarbejdere, syge-

plejersker, terapeuter, kostfaglige samt forskellige mindre faggrupper herunder ufaglærte. 

Plejecentersektionen omfatter alle kommunens plejecentre fordelt på 20 lokationer. Tre pleje-

centre har tilknyttet daghjem for borgere med demenssygdomme. Der er endvidere fleksible 

pladser tilknyttet en af vores tre specialenheder for borgere med demenssygdomme. Derud-

over er der et profilplejecenter for borgere med særlige udfordringer omkring alkoholmisbrug 

samt et plejecenter for borgere med særlige psykiatriske udfordringer. 

Området er reguleret efter serviceloven og sundhedsloven på sygepleje og rehabiliterings/træ-

nings området. Endvidere er Plejecenterektionen underlagt tilsyn fra patientsikkerhedsstyrel-

sen, kommunale tilsyn, fødevarestyrelsen samt arbejdstilsynet. 

Området er stærkt forankret i Sundheds- og Omsorgsafdelingens værdier og organisation, vo-

res politik omkring det ”det gode hverdagsliv på plejecentrene” samt den politiske vedtagne 

plejebolig plan. 

Læs nærmere om Plejecentersektionen her: Plejecentersektionen 

 

Nære Sundhedstilbud 

 

Nære Sundhedstilbud har 185 ansatte og indsatserne er kendetegnet ved, at være af en mid-

lertidig karakter, og ved at have mange samarbejdsrelationer på tværs af Sundhed og Om-

sorg, og på tværs af sektorer og afdelinger. 

Silkeborg Kommunes genoptræningscenter løfter både den ambulante genoptræning efter sy-

gehusindlæggelse, samt døgngenoptræningen. Døgngenoptræning har speciale indenfor neu-

rologi og amputationer. 

Herudover er der 2 grupper med midlertidige pladser, hvoraf den ene har 2 akutpladser, og 

den anden har speciale i palliation. De midlertidige pladser arbejder tæt sammen tværfagligt, 

og opgaverne varetages af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysio- og ergote-

rapeuter. I tæt samarbejde med de midlertidige pladser og akutpladserne er der et ”Akut-

team”. Akuttemaet samarbejder med hjemmesygeplejegrupperne og med sygehusene. 

I forhold til borgere, der bor i eget hjem, er der tilknyttet ”Udeterapeuter” med fysio- og ergo-

terapeuter, samt ”Mestringsteamet” med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fy-

sio- og ergoterapeuter.  

Nære Sundhedstilbud er ligeledes ansvarlig for driften af hjælpemiddeldepotet med indkøb, re-

paration samt levering og afhentning af hjælpemidler i borgers eget hjem og på plejecentre. 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Sektionen-for-Hjemmepleje-og-Hjemmesygepleje
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Sektionen-for-Hjemmepleje-og-Hjemmesygepleje
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Sektionen-for-plejecentre
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Medarbejdere og ledere arbejder hverdag mod at forløse kerneopgaven: ”At borgernes ønsker 

og mål danner udgangspunkt for gode sammenhængende forløb, så de mestrer egen livssitua-

tion bedst muligt.” 

Læs nærmere om Nære Sundhedstilbud her: Nære Sundhedstilbud 

 

Staben for Sundhed og Omsorg 

Staben udgøres samlet af 42 medarbejdere, 3 funktionsledere og 1 sektionsleder og består af 

enhederne: Stabsfunktion, Sundheds-it, Fællesadministrationen samt Digitalisering og Vel-

færdsteknologi.  

Staben for Sundhed og Omsorg varetager opgaver omkring afdelingens og sundhedsområdets 

administration, økonomi og udvikling. Derudover administreres afdelingens ejendomme og 

materiel, udbetaling af plejevederlag til alvorligt syge, tilskud til pensionistforeninger samt drif-

ter afdelingens it-systemer. 

Formålet for sektionen er: 

• Sikre overblik over Sundheds- og Omsorgsafdelingens samlede økonomi samt medvirke 

til at overholde budgetrammen  

• Sikre en effektiv ressource- og økonomistyring via gennemsigtighed og styrket ledel-

sesinformation  

• Betjene de politiske udvalg m.m., udarbejde dagsordener, ansvar for journalisering, ar-

kivering og korrekt behandling af post 

• Styre og udvikle afdelingens IT-systemer  

• Betjene afdelingen med håndtering af bogføring og lønadministrative opgaver 

• Snitflader til interne og eksterne samarbejdspartnere (løbende udvikling og koordine-

ring)  

• Varetage udviklingsopgaver på tværs af afdelingen. 

Læs nærmere om Staben for Sundhed og Omsorg her: Staben for Sundhed og Omsorg 

 

 

Udvikling og Forebyggelse 

 

I Udvikling og forebyggelsessektionen arbejder med sundhedsfremme- og forebyggelse, frivil-

lighed og uddannelse. Der er 50 medarbejdere i sektionen med et ansvar for udmøntningen af 

den tværgående sundhedsfremme og forebyggelsespolitik.  

Staben for sundhedsfremme udvikler sundhedsindsatser og tænker sundhed ind i dagligdagen i 

samarbejde med kommunens afdelinger og en lang række af eksterne samarbejdspartnere. I 

Sundhedshuset tilbyder en lang række af forebyggende og rehabiliterende sundhedstilbud. Se 

mere om tilbuddene her: Sundhedshuset. Der er desuden et team af forebyggende medarbej-

dere, der varetager de forebyggende hjemmebesøg for borgere fra 65 år samt besøg til efter-

levende.  

Frivillighedsområdet sikrer rammer og samarbejdsformer som både bevarer og udvikler den 

frivillige indsats på ældreområdet. Rammerne udgøres blandt andet af de 5 brugerstyrede cen-

tre i kommunen. Centrene har desuden et omfattende samarbejde med de frivillige foreninger 

på ældreområdet og faciliterer herunder flere forskellige netværk.  

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Naere-sundhedstilbud
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Staben-for-Sundhed-og-Omsorg
https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Sundhed-og-forebyggelse/4102_sundhedsfremmepolitik20x20-(3).pdf?la=da
https://sundhedshuset.silkeborg.dk/
https://silkeborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Hjaelp-til-seniorer-og-pensionister/Forebyggende-hjemmebesoeg
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Sektionen rummer derudover Idræt om dagen, et idrætstilbud til borgere med dagtimerne fri. 

Der samarbejdes desuden med øvrige afdelinger og Boligforeningerne omkring en boligsocial 

helhedsplan og flere forskellige lokalsamfundsindsatser. 

Sektionen rummer et uddannelsesteam, der ansætter elever, koordinerer praktikker og samar-

bejder om udvikling af uddannelser på SOSU-området såvel som indenfor professionsuddan-

nelserne. 

 

5. Sundheds- og Omsorgschefen  

Ansvarsområder/opgaver  

Sundheds- og Omsorgschefen har, med reference til direktøren, driftsansvaret, (ledelsesmæs-

sigt, økonomisk, organisatorisk, styringsmæssigt, fagligt udviklingsmæssigt, personale- og 

driftsmæssigt) for fagområdet. En af hovedopgaverne for Sundheds- og Omsorgschefen er at 

oversætte politiske beslutninger og efterfølgende implementere beslutningerne. Sundheds- og 

Omsorgschefen skal løbende informere om væsentlige forhold inden for ansvarsområderne til 

den tilknyttede direktør. 

  

Sundheds- og Omsorgschefen har ansvaret for udarbejdelse og gennemførelse af mål og stra-

tegier samt at udvikle afdelingen, under hensyntagen til de overordnede beslutninger. Sund-

heds- og Omsorgschefen har ansvaret for udarbejdelse, forelæggelse og ekspedition af faglige 

sager for det faglige udvalg. 

 

Faglige opgaver  

De faglige opgaver består i sammen med afdelingens ledergruppe:  

• at tage initiativer til løbende kvalitets- og produktudvikling af afdelingens ydelser  

• sikre at der sker løbende ajourføring af den faglige viden inden for afdelingen  

• en kvalificeret, effektiv og imødekommende betjening af borgerne  

• at motivere medarbejderne til at udnytte deres kompetencer fuldt ud  

• at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt udvikling af samme.  

 

Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling  

Opgaven med ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling består i:  

• at implementere personalepolitikker m.m. i afdelingen  

• løbende sparring med og udvikling af afdelingens ledere 

• at fastlægge de overordnede retningslinjer for medarbejderudvikling i afdelingen  

• at gennemføre relevant organisationsudvikling i afdelingen. 

 

Økonomistyring  

Økonomistyringen skal sikre:  

• den overordnede økonomistyring således, at der tages initiativer til en løbende service- 

og ressourcetilpasning  

• at væsentlige økonomiske afvigelser rapporteres til den ansvarlige direktør og udvalg. 

 

Strategisk ledelse  

Strategisk ledelse består bl.a. i:  

• at indsamle og vurdere lokale og nationale udviklingstiltag på fagområdet  

https://idraetomdagen.silkeborg.dk/
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Sundheds-og-Omsorgsafdelingen/Uddannelser-i-Sundhed-og-Omsorg
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• at foretage analyser af de strategiske muligheder, som ovennævnte tiltag giver med 

henblik på implementering af konkrete organisatoriske ændringer  

• at kommunikere væsentlige strategiske overvejelser for afdelingens virke videre til di-

rektøren/direktionen og koncernledelsen 

• at indgå i tværkommunale projekter. 

 

Samarbejde  

 Et godt samarbejde består bl.a. i at sikre: 

• det overordnede ansvar for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde med de øv-

rige afdelinger og stabe i Silkeborg Kommune, samt samarbejdspartnere såvel inden for 

som uden for kommunalt regi til Silkeborg Kommunes bedste 

• et ansvar for at samtænke og samskabe løsninger af tværgående karakter med de øv-

rige afdelinger og stabe, samt i forhold til Silkeborg Kommunes eksterne partnere  

• et velfungerende MED system på alle niveauer. 

 

Information og kommunikation  

Opgaven vedrørende information og kommunikation omfatter:  

• en løbende kommunikation om alle væsentlige forhold, der måtte have indflydelse på 

arbejds- og personaleforhold til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere  

• deltagelse fra afdelingen i alle relevante møder såvel internt som eksternt  

• at være blandt Silkeborg Kommunes repræsentanter i forhold til eksterne samarbejds-

partnere, f.eks. KL, Midtklyngen, Region Midtjylland og Staten  

• et ansvar for og en bidragyder til kommunens strategiske kommunikation. 

 

Sundheds- og Omsorgschefens roller i forhold til det politiske udvalg 

Roller i forhold til det politiske udvalg indebærer bl.a.:  

• at Sundheds- og Omsorgschefen har ansvaret for at frembringe dagsordner til det poli-

tiske udvalg – og deltager i udvalgets møder  

• ansvaret for at frembringelsen af dagsordener koordineres med den for fagområdet an-

svarlige direktør  

• at indstilling af sager til det politiske udvalg sker af Sundheds- og Omsorgschefen i de 

sager, hvor Sundheds- og Omsorgschefen har ansvaret.  

• at yde faglig sparring og rådgivning til det tilknyttede politiske udvalg og udvalgsfor-

mand, i et samspil med direktøren 

• sammen med direktøren ydes faglig rådgivning af borgmesteren 

• en informations- og handlepligt i forhold til at give det politiske udvalg relevant infor-

mation om fagområdet  

• repræsentation udadtil, hvor det ofte vil være Sundheds- og Omsorgschefen, der i fag-

lige spørgsmål repræsenterer sammen med udvalgsformanden. Koordineres i øvrigt 

med områdets direktør 

• at repræsentere Silkeborg Kommune i diverse råd og nævn. 

 

6. Koncernledelsen 

Koncernledelsen udgøres af kommunaldirektøren, direktørerne og kommunens afdelings- og 

stabschefer. Koncernledelsen har netop færdiggjort en ny ”Strategi 2025 – Kompetent ind i 

fremtiden”.  
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Koncernledelsens roller  

Koncernledelsen er Silkeborg Kommunes koordinerende strategiske ledelsesforum, der med 

afsæt i de forskellige fagområder sikrer sammenhæng vertikalt og horisontalt i organisationen. 

  

I et fællesskab præget af dialog og dynamik har koncernledelsens medlemmer med afsæt i 

eget fagområde ansvar for aktivt at medvirke til at udvikle, koordinere, aftale og realisere 

tværgående initiativer. 

Koncernledelsens opgaver indebærer bl.a. 

• at bidrage aktivt til at skabe overordnet sammenhæng i organisationen og have medan-

svar for kommunens samlede udvikling  

• at understøtte direktionens strategiske ledelse af Silkeborg Kommune  

• at medvirke til at sikre koncernperspektivet gennem en fælles identitet og helheds-

tænkning i kommunens virke og derved minimere sektorisering  

• at bidrage med afsæt i de forskellige fagområder til udvikling og implementering af 

tværgående initiativer både internt og eksternt  

• at bidrage til effektiv driftsmæssig koordinering, bl.a. gennem hensigtsmæssig håndte-

ring af snitflade-problematikker.  

 

Koncernledelsens tværgående opgaver  

• at vedligeholde og udvikle koncernperspektivet i organisationen  

• at fungere som platform for tværgående strategiske drøftelser og strategiudvikling  

• at medvirke til at initiere og udforme tværgående initiativer i form af projekter, strate-

gier og politikker  

• at medvirke til at realisere tværgående initiativer gennem koordinering og implemente-

ring  

• at fungere som forum for drøftelse og prioritering af fælles tværgående initiativer.  

 

 

7. Udfordringer 

Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling står i lighed med andre kommuner over-

for udfordringer, men har samtidig en organisation der har kompetencerne og viljen til at imø-

degå disse udfordringer. 

  

På kort sigt er udfordringerne bl.a. at: 

• fortsætte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med henblik på, at sundhedsindsat-

sen så vidt muligt løses i eller tæt på borgerens eget hjem, og med henblik på at styrke 

borgernes bevidsthed om de muligheder og tilbud der er knyttet til de nære sundheds-

indsatser 

• styrke indsatsen i forhold til rekruttering, særligt af social- og sundhedshjælpere, so-

cial- og sundhedsassistenter og sygeplejersker 

• tilgå og håndtere de økonomiske udfordringer som sundheds- og omsorgsområdet ak-

tuelt og i fremtiden står overfor 

• færdiggøre og implementere Silkeborg Kommunes nye sundheds- og forebyggelsespoli-

tik 
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• fortsætte arbejdet med at implementere de tiltag, der allerede er sat i gang på sund-

heds- og omsorgsområdet, herunder bl.a. en fortsat implementering af ”Politikken om 

det gode samarbejde” 

• fortsætte det høje fokus på forebyggelsesindsatsen og sætte yderligere skub i denne 

indsats 

• udvikle det gode samarbejde med civilsamfundet, herunder interesseorganisationer og 

de mange frivillige på sundheds- og omsorgsområdet 

• aktivt bidrage til udviklingen af det tværgående perspektiv på opgaveløsningen, på 

tværs af afdelinger og politiske indsatsområder. 

 

 

På lidt længere sigt er udfordringerne bl.a. at: 

• sikre et fortsat fokus på at skabe en attraktiv og udfordrende arbejdsplads 

• udarbejde en strategi, der håndterer rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på 

sundheds- og omsorgsområdet, samt som fokuserer på, at den stigende kompleksitet i 

opgaveløsningen også fordrer et fokus på kompetencer og eventuelt på tilknytning af 

nye faggrupper 

• fastholde og udvikle en fortsat dynamisk kompetenceudvikling i organisationen 

• arbejde med initiativer og politiske oplæg, der kan sikre langsigtet balance i økonomien 

på sundheds- og ældreområdet, og hvor udfordringen i at kunne løse nye / mere kom-

plekse opgaver også indgår, samtidigt med et fokus på, at eksisterende opgaver afvik-

les eller løses på mere effektive eller hensigtsmæssige måder 

• fortsætte arbejdet med en helhedsorienteret indsats og det tværgående samarbejde på 

tværs af afdelinger i Silkeborg Kommune 

• udvikle sundheds- og omsorgsområdet, så den demografiske udvikling og deraf forven-

tede udfordringer håndteres 

• indføre og udvikle velfærdsteknologiske løsninger med henblik på øget selvhjulpenhed 

hos flere brugere, og med afklaring af potentialerne herved  

• at fastholde og udbygge samarbejdet med regionshospitalet i Silkeborg og Viborg samt 

med praksissektoren, med henblik på at udvikle det nære sundhedsvæsen i forhold til 

Silkeborg Kommunes indbyggere 

• analysere sundhedstilstanden i befolkningen, og arbejde videre med en langsigtet sund-

hedsfremmende- og forebyggende strategi på relevante områder. 

 

 

8. Lederprofil 

• Uddannelse og erfaring 

Du har en akademisk uddannelse eller en relevant sundhedsfaglig uddannelse, som er 

suppleret med en lederuddannelse, forventeligt på masterniveau. Du har indsigt i og er-

faring med arbejdet inden for fagområdet 

 

• Ledelse i en politisk styret organisation 

Du har politisk flair og evner den politiske rådgivning og håndtering. Du har erfaring 

med at betjene og rådgive politikere, samt i at navigere i det politiske system 
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• Kommunikation 

Du evner både skriftligt og mundtligt at levere klare budskaber, internt i forhold til 

medarbejdere og politikere og eksternt i de mange samarbejdsrelationer du vil indgå i, 

herunder evner du at formidle komplekse udfordringer på en klar og forståelig måde 

 

• Ledelse på højt niveau 

Du har erfaring med ledelse af veluddannede, selvstændige og kompetente ledere  

 

• Ledelse af koncernen 

Du evner, i en koncernledelse, at indgå i et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde om 

kommunens samlede udvikling 

 

• Tværgående samarbejder 

Du har erfaring med at samarbejde såvel internt som eksternt og du evner at få tvær-

faglige vinkler og interesser til at arbejde sammen om et fælles mål 

 

• Økonomi 

Du har solid indsigt i økonomisk styring af større aktivitets-/indsatsområder, herunder 

indsigt i og forståelse for den kommunale økonomi 

 

• Ledelse af forandringer 

Erfaring med ledelse af et fagområde der konstant udfordres og forandres og du har er-

faring med styring og organisationsudvikling af komplekse organisationer 

 

 

9. Personlige egenskaber 

• Du er ambitiøs og visionær på kommunens vegne og vil gerne sætte synlige aftryk 

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

• Du er nysgerrig og inspirerer gerne dine omgivelser med nye vinkler og indsigter 

• Du evner at opbygge gode og stærke relationer internt og eksternt 

• Du er udadvendt og evner at skabe gode relationer  

• Du er lyttende, giver plads til andre, men evner samtidigt at være klar i din kommuni-

kation og at ”stå på mål” 

• Du er risikovillig af natur, men altid på et reflekteret grundlag 

• Du er kreativ og empatisk med en uhøjtidelig tilgang 

 

 

10. Ansættelsesvilkår 

Stillingen besættes på overenskomstvilkår jfr. Aftale om aflønning af chefer indgået mellem KL 

og diverse faglige organisationer. 

Lønnen andrager ca. 975.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverbetalt pensionsordning 

på 20,17% af årslønnen. 

 

11. Yderligere oplysninger 

Ansættelsesudvalget består af: 

 

Direktør Anders Kjærulff (Formand for ansættelsesudvalget)  

Kommunaldirektør Lone Lyrskov  
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Personalechef Frank Høy  

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup  

Sektionsleder for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, Martha Højgaard  

Sektionsleder for Staben for Sundhed og Omsorg, Jesper Riis-Jensen  

Fællestillidsrepræsentant for FOA Susanne Døssing  

Fællestillidsrepræsentant for ergo- og fysioterapeuter Lis Holst Enevoldsen  

Tillidsrepræsentant og visitator Erland Kastberg 

Medarbejderrepræsentant for Rådhuset Nette Hugöy Rasmussen  

HR-konsulent Caspar Fredslund Nielsen 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Direktør Anders Kjærulff, tlf. 20167347. 

Alle henvendelser behandles fortroligt. 

 

 

12. Ansættelsesproces 

Ansøgningsfristen til stillingen er fredag den 22. november 2019, kl. 12.00 

 

Send din ansøgning via kommunens hjemmeside. Klik på ”Ansøg” og vedhæft din ansøgning 

og cv – samt eventuelle relevante bilag. 

 

Vi holder første samtalerunde den 2. december 2019 i tidsrummet 8.00 – 15.00 og 

anden samtalerunde den 9. december 2019 i tidsrummet 8.00 – 12.00. Mellem samtalerne 

gennemføres test af de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde. Efter anden samtale-

runde indhentes referencer. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 16. december 2019. 

 

Forventet tiltrædelse den 1. februar 2020. 

 

 

13. Baggrundsoplysninger 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside (klik på Sundhed og Omsorg), kan hentes yderligere ma-

terialer herunder:  

➢ Politikker i Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

❖ Værdighedspolitikken 

❖ Det gode hverdagsliv 

❖ Mester i eget liv 

❖ Værdier og organisation 

❖ Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik 

 

➢ Strategier og politikker i Silkeborg Kommune 

❖ Udviklingsstrategi for vækst og velfærd 2018-2030 

❖ Koncernledelsens strategi 2025 – Kompetent ind i fremtiden 

❖ Ledelsesgrundlag i Silkeborg Kommune 

❖ Styringsmodel for Silkeborg Kommune 

 

➢ Job- og personprofil for Sundheds- og Omsorgschef 

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

