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INTRO 

Rødovre Kommune er i gang med en spændende forvandling! Den næsten landsbyagtige tæthed, nærhed og 

forudsigelighed optimeres med attraktiv, bæredygtig udvikling, nye samspilsformer og bedre muligheder for 

kommunens godt 41.000 indbyggere. Udviklingen gennemføres i tæt dialog mellem borgere, erhvervsliv, 

foreninger og kommune. Kommunens traditionelle styrkepositioner vil de kommende år blive påvirket af en 

samfundsudvikling, hvor der kan være brug for andre svar, end de kendte. Rødovre Kommune ønsker at være klar. 

 

Ikke mindst på velfærdsområderne – i bred forstand – sættes ambitiøse standarder for fornyelse. Det sker bl.a. 

gennem nye former for inddragelse af borgere og pårørende og i kraft af nye måder at spille sammen på. 

Borgerperspektivet sætter både mål og retning og præger midlerne. Kommunalbestyrelsens vision for 

velfærdsfornyelse – ”Sammen om Rødovre”  og  Rødovrestrategien 

(https://dokument.plandata.dk/70_9712776_1608289666837.pdf) har lagt sporene. Der er vilje til, at der udvikles 

et stærkere samspil mellem borgere, folkevalgte og forvaltning på alle områder. 

Til Jer, der kender Rødovre Kommune godt, kan vi berolige: De mange Rødovre-kvaliteter ønskes bevaret. Det 

gælder stærke politiske traditioner, som det gælder diversiteten og de organisatoriske værdier. Rødovre Kommune 

søger med andre ord en ny kommunaldirektør, der lægger vægt på samspil, dialog og inddragelse. En topchef, der 

kan være den samlende faktor i nødvendige forandringer, der afspejler udfordringer i en ny tid. Men samtidig en 

kommunaldirektør, der har indlevelsesevne, og som tager Rødovres DNA på sig, både når der skal videreføres og 

videreudvikles. 

Den nye kommunaldirektør vælger Rødovre Kommune aktivt til og repræsenterer en tillidsbaseret praksis, der gør 

topchefen til en respekteret og proaktiv brobygger mellem politisk og administrativt niveau. Et professionelt 

menneske, der hviler i sig selv, og som kan tænke, favne og kommunikere som afsæt for at skabe bevægelse i en 

kompetent organisation på flere end 3500 ansatte. En leder, der er stolt over, hvad organisationen kan; som gerne 

sætter talent og kompetencer i spil, og som samtidig har en god fornemmelse for, hvad der skal justeres. 

Der er tale om et spændende, men også krævende topchefjob, hvor du bidrager til udviklingen af en ny, fleksibel 

organisation, der understøtter nye måder at drive politik på, og som samtidig fremmer en helhedsorienteret løsning 

af kerneopgaverne. Samspillet med borgmesteren og Kommunalbestyrelsens medlemmer vil være tæt; 

https://www.rk.dk/om-os/sammen-om-roedovre/
file:///C:/Users/norgesvej/Documents/Thorups%20kontor%200811/rødovre/2022/–%20https:/dokument.plandata.dk/70_9712776_1608289666837.pdf
https://dokument.plandata.dk/70_9712776_1608289666837.pdf
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berøringsfladerne ud i organisationen vil være mange. Den nye kommunaldirektør vil få en central plads i de 

kommende års udvikling, hvor Kommunalbestyrelsens ambitioner og idéer faciliteres og omsættes i praksis. 

På www.rk.dk findes uddybende information og viden om kommunen, politik, organisation og aktiviteter. Yderligere 

oplysninger om jobbet fås hos Søren Thorup på tlf. 2168 8708 - http://www.thorupskontor.dk og hos borgmester 

Britt Jensen på tlf. 2028 6362. 

 

JOBBET 

Rammer og ansvarsområder 

Rødovre Kommune er Københavns nabokommune mod vest og ligger centralt i Region Hovedstaden vest for 

Damhussøen og Harrestrup Å. Rødovre er arealmæssigt en mindre kommune, der strækker sig fra Vest-banen i syd 

næsten til S-banen ved Herlev i nord. Vestvolden går gennem kommunens nordlige del Islev og danner vestpå 

grænsen til Glostrup. Kommunen er i vækst, og indbyggertallet forventes snart at nå ca. 43.500. 

 

Kommunen ledes politisk af Kommunalbestyrelsen på 19 medlemmer. Britt Jensen (A) er borgmester. Det politiske 

arbejde er struktureret i Økonomiudvalg og seks politiske udvalg. Det politiske samarbejde er godt, båret af et 

fælles ønske om fokus på borgerne. Det politiske og strategiske arbejde præges i disse år af en visionær 

udviklingsdagsorden, rundet af store ambitioner på borgernes og byens vegne. Politiske visioner, beslutninger og 

prioriteringer udtrykkes gennem strategier, politikker, planer og de årlige budgetter. Flere af de centrale politikker 

er blevet opdateret de seneste år. Rødovre Kommune er økonomisk robust, men som de fleste kommuner påvirket 

af både stramme nationale rammer og den demografiske udvikling. Læs mere her.  

 

Rødovre Kommunes administrative organisation består af en direktion på fem medlemmer – kommunaldirektør og 

fire direktører, der sammen leder de fire fagforvaltninger: Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, 

Ressource- og Serviceforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen. Kommunens direktører og fagchefer 

bindes sammen i et fælles chefforum.  

 

Organisationen er velfungerende og samarbejdsorienteret, præget af faglighed, engagement og en uformel 

omgangstone. Man er mere til dialog end til skriftlige procedurer. På mange måder en rigtig god arbejdsplads med 

https://www.rk.dk/forside/
http://www.thorupskontor.dk/
https://www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/
https://www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/
https://www.rk.dk/politik/politikker/
https://www.rk.dk/om-os/organisation/
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en stolt historie og fælles værdier, hvor der ikke er langt fra rådhuset til institutioner, brugere og borgere. Der er 

også tale om en traditionsrig kultur, der ønskes udviklet, bl.a. ved at skrue op for det tværgående samarbejde og 

ved at sige farvel til silotænkning. Hvor nye visioner og anderledes tilgange på velfærdsområderne skal præge 

dagsordenerne, bl.a. gennem nye dialogformer og mere aktiv borgerinddragelse. 

 

Strukturer og samarbejde er derfor under udvikling – med faglighed, kvalitet og samspillet med borgerne som 

pejlemærker. MED-organisationen spiller en positiv rolle, ikke mindst med hensyn til at understøtte trivsel og et 

godt arbejdsmiljø. Men der også tradition for, at MED bruges aktivt, bl.a. ved at MED’s viden bringes i spil. 

Opmærksomheden er tillige rettet mod ressourcer, kompetencer, styring, håndtering af udgiftspres, bæredygtig 

vækst og behovet for løbende at opdatere ledelsesforståelse og organisering. Forandringerne skal være synlige helt 

ind i sagsfremstillinger til politisk niveau, hvor udgangspunktet er borgernes verden, og hvor alternative 

muligheder og forventede effekter er vigtigere end færdigtygget ”ja eller nej”. 

 

Den nye kommunaldirektør forventes bl.a. at forholde sig til, hvordan man gearer den eksisterende administrative 

organisationsstruktur til at kunne håndtere de kommende års udfordringer og prioriteringer. Det er 

Kommunalbestyrelsens ambition at skabe en organisation, der matcher velfærdsudfordringerne, og som samtidig er 

en tiltrækkende og attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende generationer af ansatte. 

 

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og er den øverste ansatte i den kommunale organisation. 

I oversigt er det kommunaldirektørens ansvar, rolle og opgave at: 

 Være bindeled mellem kommunens politiske og administrative niveau – som hele Kommunalbestyrelsens 

kommunaldirektør og hele organisationens rollemodel, såvel på centralt som på decentralt niveau 

 Være rådgiver og sparringspartner for borgmester og Kommunalbestyrelse, herunder i forhold til 

organisation, juridiske anliggender, økonomi, medier samt politisk-strategiske spørgsmål 

 Lede og udvikle forvaltningen og som led heri sikre lovlig forvaltningsudøvelse 

 Påvirke beslutningsprocesser samt understøtte eksekvering af og opfølgning på politiske ambitioner, 

visioner, politikker, strategier, planer og beslutninger med henblik på effektive løsninger og bæredygtige 

resultater 
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 Kommunikere, oversætte, følge op og give feedback; proaktivt skabe bevægelse og sætte mål og retning; 

bidrage til at organisationens sociale kapital forvaltes og plejes med respekt og forståelse for tid, 

(tvær)faglighed, samarbejde og trivsel 

 Inspirere, motivere og facilitere politisk niveau og den professionelle organisation til at forfølge de bedst 

mulige løsninger; bidrage til at skabe værdi og bæredygtighed gennem indsigt, kreativitet og udsyn 

 Initiere, forfølge og følge op på tilpasninger og udvikling af organisation, samarbejde, processer og 

opgaveløsning – med respekt for kompleksitet og behovet for fordybelse 

 Sikre bæredygtig økonomistyring og effektiv ressourceudnyttelse med fokus på strategi, udvikling, kvalitet, 

faglighed og forbedringer 

 Fremme og stå på mål for kommunens kontakt, anseelse og profilering, også gennem formidling uden for 

kommunegrænsen 

Foldet mere ud: 

Kommunaldirektøren er både på og uden for rådhuset kommunens ambitiøse, kompetente og samlende faktor. En 

synlig, anerkendende og tillidvækkende rollemodel, der går forrest med nærvær, tilstedeværelse, aktive relationer 

samt gode og konkrete fortællinger om kommunen, baseret på et sprog, alle kan forstå. Samspillet med det 

politiske niveau næres af tillid og viden. Eksterne relationer afspejler gensidig respekt.  

Kommunaldirektøren arbejder for, at alle berettigede krav og forventninger fra Kommunalbestyrelsen, 

borgmester, borgere og erhvervsliv kan matches og håndteres af den kommunale administration. 

Kommunaldirektøren er sammen med direktører, fagchefer, kommunens øvrige ledere og medarbejdere garanten 

for en kontinuerlig kvalificering og effektivisering af opgaveløsningen.  

Kommunaldirektøren er – med respekt for borgmesterens rolle som øverste ansvarlige for administrationen – den 

brobygger, der sikrer samspillet mellem det politiske niveau og administrationen. Kommunaldirektøren er hermed 

øverste ansvarlige for formidling af samspillet mellem politik og administration og som led heri ansvarlig for den 

politiske betjening. Kommunaldirektøren er central i betjeningen af Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg og 

deltager i møderne. 

Kommunaldirektøren yder råd og vejledning og stiller sig professionelt til rådighed for hele Kommunalbestyrelsen. 

Det gælder i forhold til mål og rammer, hjemmel, økonomiske konsekvenser, strategi og alternative løsninger, 
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løbende drift, resultatskabelse samt timing. Koordinering og opfølgning er hele tiden i fokus – med udfordringsret 

begge veje. 

Opbygning af et respektfuldt, tillidsfuldt og fortroligt samarbejde mellem borgmester og kommunaldirektør er en 

særlig forudsætning for succes. Samarbejdet baseres på forståelse af og tillid til hinandens roller samt en 

hensigtsmæssig og aftalt arbejds- og rollefordeling. Kommunaldirektøren praktiserer proaktiv 

forventningsafstemning med borgmesteren. Som led i et opsøgende samarbejde møder man hinanden med en 

gensidig pligt til både at bakke op og udfordre.  

Kommunaldirektøren leder og udvikler direktionen i godt samspil med borgmesteren. Kommunens fire direktører 

refererer til kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren har ud fra et helhedssyn ansvaret for at sikre 

fagligt/tværfagligt velfunderede løsninger, økonomisk overblik, styring og koordinering samt strategisk økonomisk 

rådgivning. I tråd hermed skal kommunaldirektøren – i tæt dagligt samvirke med direktører, fagchefer og andre 

nøglepersoner – sikre fokus på rammevilkår, økonomisk planlægning og kerneydelser samt lovlig og 

hensigtsmæssig forvaltningsudøvelse. Det gælder både inden for de enkelte fagområder og på tværs.  

Kommunaldirektøren sørger for at binde organisationen sammen. Implementering, realisering og gedigen drift 

som led i tydelige prioriteringer og gennemtænkte processer er konstant i fokus. Både i MED-systemet og i det 

øvrige samspil med ledere og medarbejdere er kommunaldirektøren aktiv og opsøgende. Nysgerrig, opdateret og 

aktiv, også uden at der nødvendigvis er en formaliseret grund. Følgeskab ligger i naturlig forlængelse af 

chefkollegers og medarbejdernes respekt for kommunaldirektørens person, indsigt og virke, og skyldes ikke kun 

den formelle autoritet. En uformel omgangstone befordrer en god kontakt. 

Kommunaldirektøren virker for fortsat udvikling og forbedring af organisationen, dens strategier, kompetencer, 

arbejdsmiljø, kommunikation, metoder og teknologier på alle niveauer. Sammen med direktører, fagchefer og 

kommunens øvrige ledelse praktiserer kommunaldirektøren et tværgående, innovativt blik og tværfaglige/-gående 

helhedsorienterede løsninger, der åbner muligheder og giver resultater, også ved at udfordre vante forestillinger. 

Rekruttering og fastholdelse af kompetente kommunale medarbejdere har topprioritet. 

Borgmester, kommunaldirektør og direktører spiller proaktivt sammen med andre kommuner, stat, region, lokale, 

nationale og internationale aktører og netværk, borgere, erhvervsliv, foreninger, kulturliv og 

uddannelsesinstitutioner, fælleskommunale organer og partnerskaber.  
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Fokusområder 

Den nye kommunaldirektør bør fra starten tilrettelægge sin indsats ud fra følgende seks fokusområder: 

 Brobygger: Du skaber dig legitimitet i dine relationer ved at være en utrættelig brobygger mellem borgere, 

politisk niveau og forvaltningen i alle spørgsmål af betydning for en verden og en kommune i forandring; 

du er bl.a. optaget af transparens og fortsat konstruktiv dialog med borgmester og 

kommunalbestyrelsesmedlemmer om alle samspil samt nye måder at udvikle, beslutte og føre politik på, 

ikke mindst i borgerperspektivet 

 Overblik: Få fod under eget bord ved at skabe sig overblik over forventninger, udfordringer og muligheder. 

Det sker gennem nysgerrig kontakt ud og rundt i organisationen på alle niveauer. De første 100 dage 

indeholder flere spørgsmål end svar, men skaber afsættet for en velfunderet kommunaldirektør, der evner 

at passe på og samtidig udvikle Rødovre Kommune  

 Mere helhed, mindre silo: Tage aktiv del i drøftelserne om, hvordan Rødovre Kommune håndterer sine 

velfærdsudfordringer gennem nye former for dialog og borgerinddragelse – hele vejen med fokus på 

balancen mellem opgaver, ressourcer, kompetencer og faglighed; som led heri synliggør og formidler du – 

bl.a. sammen med MED – hvorfor og hvordan Rødovre er en attraktiv arbejdsplads, der kan klare sig på et 

arbejdsmarked, præget af konkurrence om hænder og hjerner 

 Nye hegnspæle: Initiere og lede fordomsfri processer, der på den ene side indebærer et servicecheck på den 

eksisterende administrative organisering (med tilhørende procedurer og rutiner), og på den anden side 

tydeliggør Kommunalbestyrelsens ambitiøse hegnspæle og pejlemærker for organisationens udvikling 

2023-25; i analyser og drøftelser, herunder med MED-organisationen, indgår bl.a. nye fysiske rammer, 

digitalisering, borgerperspektivet, understøttelse af det politiske arbejde, samvirke mellem centralt og 

decentralt niveau samt ikke mindst tværgående samspil 

 Ledelsessyn: Du lægger dit ledelsesgrundlag åbent frem; du præger kommunen i forhold til, hvordan man 

leder i Rødovre; går foran med en ledelsespraksis, der afspejler ordentlighed og grundlæggende respekt for 

borgerne, deres folkevalgte og alle andre  

 Udsyn: Du placerer din kommune aktivt i tværkommunale samspil og netværk, f.eks. KKR; nyttiggør gerne 

andres gode erfaringer og bidrager med Rødovres erfaringer, hvis de kan gavne andre 

 



Rødovre Kommune  

Rekruttering af kommunaldirektør 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                       
 

8 

PERSONEN 

Baggrund 

Du er et værdibaseret menneske, der respekterer andre i tale og handling. Du er anerkendt som en dygtig, 

samspilsorienteret embedsmand med naturlig autoritet, personlighed, udstråling, gedigen ledererfaring og ikke 

mindst dokumentérbare resultater fra en større organisation. Du er en demokratisk tænkende, velreflekteret 

samarbejdsprofil, som proaktivt er på forkant med andres ønsker og forventninger. Du er trænet i ansvar, roller, 

samspil, risikovilje og spændvidde i den komplekse, politisk ledede organisation. Du næres af respekt for borgere, 

erhvervsliv, drift og de mange hverdagens helte, der som frontløbere er kernen i kommunens medarbejderstab. Du 

motiveres samtidig af at se nye muligheder, udfordre, forbedre og skabe merværdi; men kan også påskønne 

eksisterende kvaliteter uden partout at skulle lave om. Du har relevante videregående uddannelser svarende til 

kompetenceniveauet for kommunal topchef.  

Kompetencer 

Succes i kommunaldirektørjobbet i Rødovre Kommune hviler på flest mulige af følgende kompetencer: 

Lederfærdigheder: 

 Overblik og strategisk tænkning - sætter tydeligt mål og retning, får det formidlet i et 

meningsskabende helhedsperspektiv og giver feedback 

 Vilje og evne til at lede og skabe resultater gennem andre ledere – med ambition og veludviklede 

relationelle færdigheder 

 Solid økonomi- og styringsforståelse ud fra de særkender, der følger af at være en politisk ledet 

organisation, der forvalter fællesskabets midler 

 Praktiserer en nærværende, opfølgende, motiverende og uformel ledelsesstil, men er samtidig proaktiv, 

beslutningsdygtig og fokuseret – sparrer gennem dialog og giver råderum, og skaber ikke tvivl om 

forventninger, beslutninger, mål og retning 
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 Personlig integritet, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet og troværdighed - udstråler naturlig autoritet 

gennem selvindsigt, ro, tillid og tilgængelighed; evne til at inspirere samt skabe trivsel og resultater, 

gerne med vision, kreativitet, holdninger og et smittende godt humør 

 Du kan både udfordre, skære igennem, trække grænser og bakke op med flair for præcision, timing, 

struktur, stringens og proportioner – med evne til proaktivt at fortolke og håndtere store 

informationsmængder og kompleksitet 

 Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder i samvirket med medier og med 

gennemslagskraft i både små rum og over for større forsamlinger 

 Analytiske evner i kombination med perspektiverings-, prioriterings- og afslutningsevne 

 Har virksomme og relevante netværk i og omkring den offentlige sektor – og evner at bruge dem aktivt 

Faglig og organisatorisk: 

 Opdateret, solid indsigt i politisk ledede organisationers virke og udvikling, herunder praksis og trends 

på den offentlige/kommunale sektors virkefelter  

 Gedigen indsigt i det juridiske og forvaltningsmæssige grundlag for kommunernes styring 

 Konkret erfaring med at udvikle ny velfærd på de store velfærdsområder 

 Udsyn og udviklingsorientering samt næse for organisationsudvikling og innovation, uden at glemme 

driften og årets gang 

 Næse for og erfaring med design af udviklingsprocesser uden at mål og resultater tabes af syne 

 Indsigt i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv med talent for helhedsorienterede løsninger 

Navigationsevne: 

 Etisk velfunderet 

 Rodfæstet under pres 
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 Respekt for demokrati, politik og andre mennesker 

 Politisk fornemmelse og musikalitet, der omsættes i brugbar sparring, rådgivning og samspil 

 Evne til at begå sig i en verden, der ofte på godt og ondt påvirkes af sociale medier 

 Styring og samspil i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og operationelt niveau 

 Fordomsfrihed, evne og vilje til resultatskabelse inden for MED-systemet  

 Er nysgerrig og har drive, er modig, handlekraftig, risikovillig og tør gå nye veje; men er også lydhør, 

empatisk, fleksibel og rummelig – en relations-stærk samarbejdsprofil med den nødvendige 

tålmodighed  

 

REKRUTTERINGSPROCES  

Ansøgningsfrist er den 28. oktober 2022. 

Du sender din ansøgning online via Rødovre Kommunes hjemmeside. 

Der er nedsat et indstillingsudvalg, der består af Økonomiudvalgets medlemmer samt repræsentanter for 

kommunens øvrige ledelse og medarbejdere. 

Udvalget udvælger ansøgere til samtale, medvirker i interviews i to samtalerunder og indstiller endeligt valg af ny 

kommunaldirektør til Kommunalbestyrelsen. Udvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og 

personlige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med denne job- og personprofil.  

 

 

 

 

https://www.rk.dk/job/ledige-job/
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Konsulenten bistår ansættelsesudvalget i forhold til følgende aktiviteter: 

 

Aktivitet   Dato/periode 2022-23 

Alle ansøgere:   

Du får besked, hvis du indkaldes til 1. samtale Den 31. oktober 

Ansøgere, der indkaldes til 1. samtale:  

1. samtale Den 2. november fra morgenstunden 

Du får resultatet af og feedback på 1. samtale Den 2. november eftermiddag 

Ansøgere, der går videre efter 1. samtale:  

Gennemførsel af JTI-typeanalyse samt fokusinterview  Perioden 3. – 13. november 

(testning og validering af præferencer og kompetencer) 

Indhentning af referencer Perioden 3. – 13. november 

Dialog med borgmesteren Perioden 3. – 13. november 

2. samtale Den 15. november i tidsrummet 9-13 

Du får resultatet af og feedback på 2. samtale Den 15. november eftermiddag 

Kommunalbestyrelsen behandler ansættelsen Den 29. november 

Den nye kommunaldirektør tiltræder Den 1. januar 2023 

 

Som ansøger må du som minimum påregne at kunne møde til de to samtalerunder (som hver varer en time til 

halvanden) samt afsætte i alt ca. fire timer til forberedelse og gennemførsel af JTI-typeanalyse og fokusinterview i 

den nævnte periode.  

 

 



Rødovre Kommune  

Rekruttering af kommunaldirektør 
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LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR  

Stillingen er omfattet af Aftale om aflønning af chefer, og ansættelsen sker på kontraktvilkår. 

 

Søren Thorup, Thorups Kontor, den 21. september 2022 


