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KONTORCHEF TIL BUDGET OG REGNSKAB  
Kunne du tænke dig at være med til at styre et budget på over 5 mia. kr. og være ansvarlig 
for at lede videreudviklingen af økonomistyring på børn- og ungeområdet i en velfunge-
rende og udviklingsorienteret økonomifunktion? Så er stillingen som kontorchef for Budget 
og Regnskab måske noget for dig!  
Budget og Regnskab i Magistratsafdelingen for Børn og Unge er en veldrevet afdeling med 

dygtige og engagerede medarbejdere, hvor sikker drift, udvikling, samarbejde og dialog er 

nøgleord. Du bliver en del af ledergrupper, hvor vi yder god kollegial sparring, og hvor der 

er plads til at bidrage med dine holdninger og erfaringer. 

 
VI TILBYDER DIG 

• Et lederjob i landets næststørste kommunale forvaltning 

• En kommune i kraftig vækst  

• Et fagområde med stor, politisk bevågenhed  

• Et kontor der løser en bred vifte af opgaver 

• En lederstilling hvor du skal samle afdelingen fagligt og socialt 

• Ledelse af ledere 

• En bred samarbejdsflade på tværs af Børn og Unge og af kommunen 

 

ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER 
Du er ansvarlig for sikker drift og løbende understøttelse af den strategiske retning for økonomistyringen i 

Børn og Unge, herunder at de økonomiske styringsværktøjer og budgettildelingsmodeller løbende udvikles., 

samt at der tilrettelægges forretningsgange og implementeres digitailseringsløsninger, der letter hverdagen 

for skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomstilbud 

For at lykkes med disse opgaver fordrer det, at kontoret har en løbende og tæt dialog med de Administrative 

Fællesskaber, der varetager administrationen af skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomstilbud og med le-

derne af alle enheder i Børn og Unge. Du er visionær og har ambitioner om at kunne understøtte de decen-

trale enheder bedst mulig. 

 

Du står i spidsen for, at Budget og Regnskab understøtter børn og ungechefer og forvaltningschefer i vareta-

gelsen af deres ansvar i forhold til økonomi og du kvalitetssikrer økonomi i beslutningsoplæg.  

Du holder dig velorienteret om den politiske og samfundsmæssige dagsorden og har en veludviklet organisa-

tionsforståelse, hvor du har øje for udviklingstendenser og et innovativt blik for de strategiske anvendelses-

muligheder for Børn og Unge.  

Du arbejder ud fra en helhedsbetragtning, hvor du ser Børn og Unge som en integreret del af Aarhus Kom-

mune.  

Du forestår og udvikler den daglige ledelse af to sektionsledere og leder kontoret via dine sektionsledere. 

Sektionslederstillingen for ’Regnskab’ er pt. vakant, og som én af dine første opgaver skal du rekruttere en ny 

leder til dit kontor. 

I din ledelse sikrer du klare mål og rammer for kontoret herunder en tydelig prioritering af ressourcer og 

kompetencer i dialog med din forvaltningschef, sektionslederne og medarbejderne. Du har et stadigt fokus på 

kvalitet og bringer alles kompetencer i spil.  

 

Du er en synlig, nærværende og tydelig leder for hele Budget og Regnskab og fungerer som en faglig og per-

sonlig katalysator for sektionsledernes varetagelse af de daglige opgaver.  



 

Du medvirker til at udvikle det gode arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved, at ledere og medarbejdere ople-

ver, at deres arbejdsplads er attraktiv og bæredygtig. Du styrker rammerne for, at det er naturligt, at samar-

bejdet på tværs af hele organisationen er præget af tillid og retfærdighed. Du kan samle afdelingen både fag-

ligt og socialt. 

 

Som en del af ledergruppen i Økonomi og Administration har du medansvar for den strategiske og tværfaglige 

udvikling på området. Du medvirker til at udvikle langsigtede strategier for at styrke den faglige kvalitet. 

 

Kontorchefen refererer til forvaltningschefen for Økonomi og Administration og indgår i forvaltningens leder-

gruppe. Derudover indgår kontorchefen i Børn og Unges tværgående strategigruppe, som består af direktø-

ren, forvaltningschefer, børn og ungechefer og kontorchefer. Endvidere indgår kontorchefen i tværmagi-

stratsligt samarbejde for hele Aarhus Kommune.  

 

KONTORCHEF FOR BUDGET OG REGNSKAB HAR SÆRLIG FOKUS PÅ, AT  

• Videreudvikle økonomistyringen i alle budgetansvarlige enheder i Børn og Unge  

• Sikre at organisationen får størst mulig effekt af de ressourcer, der er til rådighed  

• Lede læringsprocesser der sikrer samarbejde på tværs af faggrupper, hierarkier og organisatoriske græn-

ser  

• Videreudvikle helhedstankegangen, hvor Børn og Unge er en del af Aarhus Kommune  

• Fremme videndeling og sikre den brede dialog på tværs i Børn og Unge samt i Aarhus Kommune  

• Skabe tid og plads til udviklingsopgaver  

• Have blik for hvorledes digitalisering kan forenkle og effektivisere arbejdsprocesser  

• Levere god rådgivning på økonomiområdet i Børn og Unge  

• Fortsætte den positive udvikling af kontoret ad de spor, der er lagt med fokus på fortsat god trivsel og et 

godt arbejdsmiljø  

 

DU BLIVER DEL AF 
Børn og Unge har en stor grad af decentralisering, hvor de budgetansvarlige enheder (skoler, dagtilbud og 

fritids- og sundhedstilbud) selv varetager den direkte økonomistyring via de administrative fællesskaber. Bud-

get og Regnskab understøtter økonomistyring i alle Børn og Unges budgetansvarlige enheder. Vi arbejder for 

at skabe overblik og gennemskuelighed over anvendelsen af det økonomiske råderum, som er fastsat af byrå-

det. Generelt medvirker vi til en forbedret samlet økonomistyring i Børn og Unge.  

Vi har et veludviklet styringssystem, som er velkonsolideret, og som understøtter Børn og Unges økonomisty-

ring. Samtidig er det også et felt i løbende udvikling og som spiller tæt sammen med Aarhus Kommunes digi-

taliserings-dagsorden.  

 

Budget og Regnskab er organiseret i to faglige enheder. Tilsammen har vi en bred vifte af opgaver, som spæn-

der fra budget- og regnskabsopgaver, analyseprojekter over administration af forsikringsordning og undervis-

ning til ansvar for tilsyn på rengøringsområdet.  

Kontorchefen leder kontoret sammen med to sektionsledere. De to sektionsledere har ansvar for den direkte 

ledelse af medarbejderne i kontoret. Kontorchefen er således leder af ledere og sidder for bordenden i det 

interne lederteam i Budget og Regnskab.  

Kontorets vigtigste opgave er at sikre god økonomistyring og gennemføre controlling i organisationen. Derud-

over er kontorets målsætninger:  

• At sikre, at alle organisatoriske niveauer har klarhed om rammerne for det økonomiske arbejde  

• Udvikling af kompetencer og værktøjer til at håndtere alle sider af økonomiarbejdet  

• Videreudvikling af en organisering, som understøtter økonomiarbejdet  

• Dialog med og information til de budgetansvarlige  
 



 

Budget og Regnskab har ca. 30 dygtige og engagerede medarbejdere (med primært AC og HK-baggrund), der 

arbejder sammen i opgavefællesskaber på tværs af de faglige enheder. Vi har generelt en samarbejdende til-

gang til opgaveløsningen og lægger vægt på ærlig, synlig og nærværende ledelse, gennem tydelig kommuni-

kation omkring rammer og retning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆS MERE OM 
Administration og Økonomiforvaltningen og Budget og Regnskab på hjemmesiden 

Børn og Unges samarbejdskultur som vi kalder Stærkere Læringsfællesskaber  

Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik 

 

DIN ERFARING OG UDDANNELSE 

• Økonomifaglig uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende kompetencer  

• Ledelseserfaring og du kan dokumentere ledelsesmæssige resultater fra komplekse organisationer  

• Ledelseserfaring fra en stor, politisk ledet organisation  

• Praktisk erfaring med offentlig økonomistyring gerne på det kommunale område  

 

DINE KOMPETENCER SOM LEDER I BØRN OG UNGE 

• God til at se nye muligheder 

• God til at skabe struktur i en kompleks lederrolle 

• En stærk relations-skaber – du lytter, samarbejder og opbygger tillid – både ud, op og ned i organisatio-

nen  

• Kommunikerer tydeligt og åbent  

• Blik for de langsigtede mål i hverdagens opgaver 

 

LØN OG ANSÆTTELSE 
Der er tale om en fast stilling uden højeste tjenestetid. Løn aftales nærmere ud fra gældende chefklassifice-

ringsaftale med en årlig løn omkring 685.000 kr. eksklusiv pension.  

Vi håber, du kan starte den 1. november 2020. 

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faellesfunktionerne/okonomi-og-administration/#1
https://detvigoer.aarhus.dk/
https://detvigoer.aarhus.dk/media/28787/boerne-og-ungepolitikken.pdf


 

 

ANSÆTTELSESPROCES 
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Børn og Unge i hænde senest den 1. september 

2020. 

Den 3. september udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale.  

 

Første samtalerunde afholdes den 8. september i dagtimerne. Der medvirker HR konsulent ved ansættelsen, 

og der vil blive brugt kognitive færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen.   

Test, testinterview og referencer vil foregå i uge 38.  

Anden samtalerunde afholdes den 22. september i eftermiddagstimerne. 

 

 

 

 
 

 

KONTAKT:  

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forvaltningschef Hardy Pe-

dersen tlf. 4185 6602 eller HR-konsulent Elsebeth Nielsen på 4185 7432.  


