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Stillingsprofil – Leder af Plan & Udvikling 
Udviklingen af Hedensted Kommune 
Den fortsatte udvikling af vores byer og lokalområder er et centralt omdrejningspunkt for at un-
derstøtte pejlemærket i Strategi 2022 om Øget Vækst, som igen er grundlaget for ønsket om en 
livlig decentral kommune med skoler, dagpasningsmuligheder og fritidsaktiviteter som fundamen-
tet overalt kommunen.  

Der er gennem de sidste år sket en betydelig koordinering af indsatserne indenfor dette arbejds-
felt. Imidlertid er der potentiale for yderligere for samordning – og dermed styrkelse – af indsatsen 
fordelt på tre indsatsområder: 

 Fysisk planlægning og udvikling 

 Understøttelse og facilitering af politisk dialog og betjening 

 Strategisk og faglig samspil i forhold til kommunens øvrige opgaveområder 

Med baggrund heri oprettes en ny afdeling: Plan & Udvikling, samtidig med at der oprettes en ny 
stilling som leder af afdelingen. 

 

Plan & Udvikling  

Kompetencer 
Den nye afdeling, Plan & Udvikling, kommer til at varetage følgende arbejdsfelter og kompetence-
områder: 

 Proaktiv projektudvikling 
Plan & Udvikling skal proaktivt skabe rammer for by- og boligudviklingen sammen med eks-
terne investorer. Frem for alene at forholde sig til henvendelser eller projekter ”udefra”, 
skal by- og boligudviklingen i højere grad ske gennem initiativer, som udvikles fra Heden-
sted Kommune side med politisk forankring i Udvalget for Politisk koordination & Økonomi 
(Økonomiudvalget). Disse initiativer vil i højere grad aktivt kunne understøtte Hedensted 
Kommunes vækststrategi og intentionerne bl.a. i Kommuneplanen. 
 

 Vækst og Markedsføring  
Vi ved, at boligen, boligtyper, livet i byerne, de rigtige grunde de rigtige steder og de fysiske 
rammer er afgørende, når folk vælger det sted, de vil bo. Den fysiske planlægning og de fy-
siske rammer samt fortællingen herom er derfor krumtappen i markedsføringsindsatsen. 
Vækst- og markedsføringsindsatsen skal være en integreret del af Plan & Udvikling. Der 
skal naturligvis sikres en stærk sammenhæng med Hedensted Kommunes overordnede 
brandingindsats, som er forankret i ”søster”-afdelingen HR, Politik & Udvikling. Dette sker 
gennem et formaliseret opgavefællesskab, der sikrer et tværgående og matrix-orienteret 
arbejdsfællesskab. 
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 Byernes og områdernes detailhandel 
Forretningslivets sammenhæng med by- og boligudviklingen er central. Butikker og menne-
sker er dét, der skaber ”liv mellem husene”. Detailhandlens vilkår er under hastig foran-
dring i disse år. Viden, understøttelse og udvikling af handelslivet er centrale parametre for 
den fortsatte udvikling, hvorfor dette er en del af Plan & Udviklings samlede kompetencer.  
Også her skal der sikres en stærk sammenhæng med Hedensted Kommunes indsats på er-
hvervsområdet, som er forankret i ”søster”-afdelingen HR, Politik & Udvikling. Dette sker i 
lighed med brandingindsatsen gennem et formaliseret opgavefællesskab. 
 

 Lokalplaner 
Lokalplaner er centrale redskaber i den fysiske udvikling. Det er væsentligt, at produktio-
nen af lokalplaner i antal og indhold kan matche de ønsker og den retning, der er fastlagt. I 
forhold til lokalplaner skal disse: 

- på faglig og strategisk vis danne rammerne for den ønskede planlægning. 

- understøtte den ønskede udvikling. 

- produceres i et stabilt flow ”på forkant” samtidig med, at ”straks-henvendelser” i 
videst muligt omfang kan håndteres. 
 

 Køb og salg af ejendomme samt salg af byggegrunde 
Forhandlinger og handel med lodsejere, virksomheder og organisationer i forhold til jord 
og bygninger er centrale elementer i den fysiske udvikling af kommunen. Disse opgaver ud-
føres ofte i tæt samarbejde med borgmesteren, hvor der til tider skal ageres hurtigt. I Plan 
& Udvikling bliver alle opgaver vedr. køb, salg og forhandling placeret.  
 

 Forhandlinger og finansiering 
Forhandlinger med fx investorer og fonde er vigtige funktioner. Hertil kommer fondsansøg-
ninger og fundraising. Disse opgaver er ligeledes centrale elementer i den fysiske udvikling, 
og særligt i forbindelse med større projekter. I Plan & Udvikling bliver alle opgaver vedr. 
forhandlinger og fondsansøgninger mv. placeret. 

Ovenstående kompetencer er også centrale i forhold til andre områder i organisationen, hvorfor 
medarbejdere og ledelse i Plan & Udvikling i høj grad indgår i samarbejde med den øvrige organi-
sation i forhold til forskellige opgaver. 

 

Centrale samarbejdsparter og opgavefællesskaber 
Stort set alle andre kommunale områder spiller ind i og sammen med den fysiske udvikling af kom-
munen og vice versa. Derfor vil der være naturlige samarbejdsrelationer med bl.a.:  

 Skole og dagpasning 

 Natur, Vand & Vej (intrastruktur) 

 Miljø, bygge og erhvervsservice 

 Hedensted Erhverv 

 Hedensted Spildevand 

 Analyser 

 Samskabelses- og borgeraktiviteter 
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 Kommunikation og branding 

 Kultur- og fritidsaktiviteter 

 Turisme 

 Samarbejdet med lokalrådene 
 
Disse relationer skal dyrkes og sættes i rammer. Det omfatter bl.a. BBP-tavlemøderne1 med 14 da-
ges mellemrum samt koordinationsmøder2 indenfor det tekniske område, men vil skulle supperes 
med andre samarbejdsrum. 

Der er i dag en række opgavefællesskaber med ”søster-kompetencegruppen” HR, Politik & Udvik-
ling, bl.a. Kommunikation & Branding samt Erhverv & Turisme. Disse – og eventuelt andre opgave-
fællesskaber – vil blive opretholdt og udviklet på tværs af de to kompetencegrupper. 

 

Centrale opgaver 
Opgaverne for lederen i Plan & Udvikling opfatter tre spor: 

 Tværgående projekter 
I Plan & Udvikling vil der være en stor andel af tværgående projekter, hvor dialog og hånd-
tering ofte sker i samarbejde med borgmesteren eller andre tovholdere for by- og boligud-
viklingsprojekterne. Projekterne er ofte knyttet op på Vækst-pejlemærket i Strategi 2022. 
Opgaverne indbefatter kontakt til udviklere, konsulenthuse, køb og salg af ejendomme og 
udvikling af støttet byggeri. Opgaverne er forbundet med stor mødeaktivitet, og fylder i 
den ”kommunale dagligdag”. Det er derfor nødvendigt, at der afsættes tilstrækkelig og 
kompetent kapacitet til at imødekomme disse behov, og at det samtidig sker løbende i et 
samarbejde med den øvrige kommunale organisation. 
 

 Den daglige ledelsesopgave 
Der skal i den nye kompetencegruppe være fokus på nærværende og faglig funderet le-
delse, der dels er tilstede i dagligdagen i forhold til opgaveløsningen, og dels kan facilitere, 
at de kompetente medarbejderes viden og indsigt bidrager til planlægningens kvalitet og 
kvantitet. 
 

 Politisk betjening 
Udvalget for Politisk koordination & Økonomi og borgmesteren er de centrale politiske ak-
tører i by- og boligudviklingen. 
Borgmesteren deltager naturligt i et væld af opgaver indenfor området, og skal derfor have 
mulighed for direkte og kompetent sparring i viften af sager. Med udgangspunkt i lederen 
for Plan & Udvikling, der samler de centrale plan- og udviklingsområder, vil den nødven-
dige viden være til rådighed. Samtidig vil der gennem relationer til den øvrige organisation 
kunne ske den nødvendige koordinering. 
Ved at lade Plan & Udvikling være forankret i Udvalget for Politisk koordination & Økonomi 

                                                      
1 Stående, halv-times tavlemøder, hvor samtlige aktører vedrørende by- og boligudviklingsaktiviteter mødes, koordi-
nere og aftaler kommende handlinger. 
2 Møder med borgmester og udvalgsformand med henblik på koordinering og afklaringer af henvendelser, sager og 
handlinger.  
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understøttes udvalgets strategiske og helhedsorienterede opgave bedst muligt. 
 

Organisering 
Plan & Udvikling er organisatorisk placeret i Kerneområdet Politisk koordination & Økonomi, og 
lederen refererer til kommunaldirektøren. Herved fastholdes og styrkes området og opgavevareta-
gelsen i forhold til både at holde fokus på opgaven, og til at kunne sikre tværgående koordination 
og samarbejde med den øvrige organisation. 

Samtidig etableres formaliserede samarbejdsrum mellem Plan & Udvikling og de fire kompetence-
grupper Ejendom Data og Koordinering – Miljø-, Bygge og Erhvervsservice – Natur, Vand og Vej 
samt HR, Politik & Udvikling. 

Lederen af Plan & Udvikling deltager ugentligt i direktionens møder, hvor der bliver et fast punkt: 
”Status på plan, udvikling og vækst”. Det sikrer forbindelsen – og dermed vækstfokus på strategisk 
niveau på alle kerneområder. 

Plan & Udvikling er fysisk placeret i administrationsbygningen i Hedensted, Niels Espes Vej 8, og 
består af 14 medarbejdere udover lederen. 

Personen – mennesket og den faglige profil  
Samtidig med at vi har en række ønsker til vores nye leders kompetencer og erfaringsgrundlag, er 
din personlighed vigtig. Vi søger et helt og ordentligt menneske, som naturligt skaber tillid og tro-
værdighed omkring sig.  

Du skal være modig, beslutningsdygtig og tydelig i din kommunikation, ligesom du skal evne at 
indgå i relationer med mange forskellige slags mennesker på mange niveauer.  

Din formelle uddannelse er ikke afgørende. Du må gerne have erfaring med planområdet, og et 
grundigt kendskab til planloven. Samtidig skal du have blik for helhedsorienterede løsninger i sam-
spil med og på tværs af fagområder. 

I opgaveporteføljen indgår også byudviklingsopgaver, masterplaner, byomdannelsesprojekter, 
strategier, lokalplaner og kommuneplanlægning o.lign. Det er naturligt, at de mangeartede opga-
ver og deres store vigtighed betyder, at du kan prioritere blandt opgaverne samtidig med, at du 
ser fremad i forhold til processer og tidsplaner. Og det er ikke altid givet, at du skal kende detaljen 
for at kunne sætte retningen.  

Nogle gange skal du træffe hurtige beslutninger i en kompleks hverdag, og andre gange er det tea-
met selv, der træffer beslutningerne og vælger vejene med dig som sparringspartner. 

Vækst og udvikling i Hedensted Kommune er i høj grad afhængig af de opgaver, der løses i Plan & 
Udvikling. Derfor vil en del af din indsats også ske i dialog og udvikling med borgmesteren og vores 
øvrige politiske ledelse. Du skal derfor evne at kunne agere i den politiske verden. 

Du vil finde det naturligt at danne stærke relationer også ud af organisationen, hvor du er klar over 
at brobygning mellem mennesker og dialog i forbindelse med borgermøder, i borgergrupper eller 
sammen med private udviklere, er nødvendige arbejdsmetoder. Vel vidende, at processer skal 
munde ud i resultater for at få effekt. 
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Du ser det som en mulighed, at ikke alt på forhånd er fastlagt i organisationen, fordi det netop gi-
ver dig mulighed for at være med til at udvikle og skabe rammer, der i størst muligt omfang er 
med til at gøre Hedensted Kommune til et sted, hvor endnu flere ønsker at bo og leve. 

 

Ansættelsen 
Planen er, at den nye leder tiltræder den 1. september 2019.  

Afhængigt af dine ledelsesmæssige, personlige og faglige kvalifikationer og erfaringer forventer vi 
et lønniveau på omkring 640.000 kr. plus pension.  

Lederen har reference til kommunaldirektøren, og vil indgå i et tæt lederkollegaskab med lederen 
af HR, Politik & Udvikling.  

Arbejdsstedet er administrationsbygningen i Hedensted, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted. 

Procedure  
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der består af: 

 2 medarbejdere fra den nye Plan & Udvikling 

 Lederen af HR, Politik & Udvikling 

 Lederen af Miljø, Bygge- og Erhvervsservice 

 Kommunaldirektøren  

Ansøgningsfristen er tirsdag 11. juni 2019. 

Der holdes første samtale fredag den 14. juni. Umiddelbart herefter vil udvalgte kandidater ud-
fylde personprofilanalyser, som bl.a. vil være udgangspunkt for den afsluttende samtale, som fin-
der sted fredag den 21. juni, som desuden tager udgangspunkt i en konkret opgave. 

 

Hvis der er noget, du gerne vil høre mere om, er du meget velkommen til at kontakte kommunal-
direktør Jesper Thyrring Møller på tlf. 2925 6511 eller mail jtm@hedensted.dk.  

 

Materiale 
Du kan læse mere om Hedensted Kommune her: http://www.hedensted.dk/om-kommunen/orga-
nisation. 
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