
  

Ny leder skal sætte endnu mere skub i 

vækst og udvikling i Hedensted Kom-

mune 

Karina Kisum Jensen – nuværende planchef i Ikast-Brande 

Kommune - bliver fra 1. september leder af en ny Plan & Udvik-

lingsafdeling i Hedensted Kommune.  

Plan & Udvikling skal være et centralt omdrejningspunkt for den fortsat-

te udvikling af kommunens mange byer og lokalområder. Det sker efter 

en beslutning i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi i april om 

yderligere udvikling af den decentrale kommune med bl.a. skoler, dag-

pasningsmuligheder og fritidsaktiviteter som det grundlæggende fun-

dament overalt kommunen.  

Det skal blandt andet ske ved at forstærke ledelsen tæt på og ved at få 

yderligere synergi mellem de elementer, der er afgørende for succes på 

området. Det handler eksempelvis om at være proaktiv på projektud-

vikling og investeringer, om byernes og områdernes detailhandel, om 

køb og salg af ejendomme og byggegrunde, markedsføring og naturlig-

vis arbejdet med den fysiske planlægning i form af lokal- og kommune-

planer. 

Karina Kisum Jensen har solid erfaring fra netop disse områder. De se-

neste 11 år som Planchef i Ikast-Brande kommune med ansvaret for 

bl.a. kommune- og lokalplanlægning, byudvikling samt køb og salg af 

jord og ejendomme. Der forinden 8 års som planlægger i daværende 

Ikast Kommune. Karina Kisum Jensen er uddannet arkitekt og har også 

arbejdet som sådan i private arkitektfirmaer, ligesom hun i en periode 

har været formand for Danske Planchefer. 

Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller ser frem til det nye samar-

bejde: 

”Karina Kisum Jensen har lige præcis den profil der skal til for skabe 

endnu flere synergier i arbejdet med den fysiske udvikling – og dermed 

vækst - i Hedensted Kommune. Dels en bred erfaring kombineret med 

en udviklingsorienteret tilgang og dels god erfaring med borgerinddra-

gelse og dialog. Med Karina i spidsen for en ny afdeling får vi grundlag 

for at tage endnu større skridt i udviklingen af vores kommune.” 

Også Karina Kisum Jensen ser spændende muligheder i Hedensted 

Kommune: 

“Jeg valgte at søge stillingen, fordi Hedensted Kommunes målsætninger 

om udvikling er ambitiøse og virkeligt spændende. Jeg ser masser af  

muligheder for at skabe fortsat udvikling af byer og lokalsamfund - bå-

de for dem, der allerede bor i kommunen, og for dem der gerne skulle 

flytte hertil. Jeg glæder mig til at være med til at samle den nye afde-

ling og til at planlægge og udvikle i samarbejde med alle mine nye kol-

leger, byrådet, borgere og erhverv.” 
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 Fakta om ny afdeling: 

’Plan & Udvikling’ kommer til at bestå af den nuværende By & Lands-

skabsafdeling samt medarbejdere fra detailhandelsområdet, vækst og 

markedsføring, køb og salg af byggegrunde og boliger, fundraising, 

samarbejde med eksterne investorer og udviklere mv. 

 

 

For mere information:  

Jesper Thyrring Møller, tlf. 29256511 

Karina Kisum Jensen, tlf. 20905891  
 

 

 

 

 


