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 Opdragsgiver Randers Kommune  
  Udvikling, Miljø og Teknik 
 

 Adresse Laksetorvet 1 
  8900 Randers C 

 Tlf. 89 15 15 15 
  www.randers.dk 
 
 
 Stilling Planchef 
 
 
 Refererer til Plan, By og Naturchef Nels G. Markussen 
 
 
 Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår aftales efter gældende 

overenskomst. Principperne om lokal løndannelse er 
gældende.  

 
Tiltrædelse: 1. april 2020  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Plan, By og Naturchef Nels G. Markussen  
  Tlf. 25 44 16 90 

 
  Chefkonsulent Mette Lybeck, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 31 23 06 
 
  Se hjemmeside: 
  www.randers.dk/udvikling-by-og-land 
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 26. januar 2020  

 
  Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Onsdag den 29. januar 2020 
  Test: Torsdag den 6. februar 2020 

    2. samtaler: Mandag den 17. februar 2020 

http://www.randers.dk/udvikling-by-og-land
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Kort om Randers Kommune 

Randers Kommune er en ambitiøs kommune, der satser på vækst og udvikling, herunder en fremsynet 
udvikling af Randers by, landdistrikterne, infrastrukturen og miljøet. Kommunen er landets 8. største 
kommune og har over 98.000 indbyggere og et areal på 748 km2. Naturen i kommunen er både smuk 
og varieret. Kommunen grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på 103 kilometer 
mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. 

Kommunen har en veludbygget infrastruktur i tilknytning til E45 og veletablerede tog- og busfor-
bindelser til blandt andet Aarhus, Aalborg, Viborg og Aarhus Lufthavn. Randers by er et socialt og 
kulturelt mødested. Her er et driftigt handelsliv, mange arbejdspladser, uddannelser og service-
funktioner. Byen er et kraftcenter og en katalysator for udvikling og vækst. 

Randers by er midt i en rivende udvikling. Det manifesteres gennem en række væsentlige, politiske 
projekter, som blandt andet omfatter udflytning og omdannelse af Randers Havn, åbning af midtbyen 
mod vandet og udvikling af nye bydele. Også for kommunens landdistrikter er der udviklingsaktiviteter 
i gang. Virksomhederne vokser, nye arbejdspladser skabes, og ledigheden falder. Salget af 
byggegrunde går rigtig godt, og investorernes øgede interesse for Randers Kommune er tydelig. 

Den store, politiske bevågenhed og det høje ambitionsniveau kan bl.a. ses ved, at byrådet har oprettet 
et særskilt udviklingsudvalg, der har særlig fokus på planlægning og udvikling af kommunen. Randers 
Kommune vil udvikling med kvalitet samtidig med, at kommunen har særlig fokus på at møde 
investorer med et højt serviceniveau og målrettethed i forhold til at finde de optimale løsninger 

Udvikling, Miljø og Teknik har forrygende travlt med en række planlægnings- og udviklingsopgaver, 
der spænder fra store byudviklingsprojekter, kommuneplanlægning, klimaplanlægning, område-
fornyelse og udvikling af Randers midtby til masser af lokalplaner. 

Det er i den ramme, at planchefen i Udvikling, Miljø og Teknik skal være med til at indfri byrådets 
ambition om at skabe dynamik, vækst og udvikling i Randers Kommune og bidrage til, at Randers 
bliver kendt som den kommune, der tør gå nye veje, og hvor der er kortest vej fra idé til handling. 

 
Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Randers Kommune er en værdibaseret organisation, som står i forreste række, når det handler om at 
være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere. Kommunen vil være 
kendt for en åben kultur, der prioriterer at levere så høj kvalitet som muligt i serviceydelserne til 
borgerne. Kommunen ønsker at være en offentlig virksomhed, der udvikler sig i tæt samspil med det 
omgivende samfund – borgere, erhvervsliv, civilsamfund og andre aktører. 
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Vision 2025: Randers –  vi tør gå nye veje 

Ved begyndelsen af byrådsperioden 2018-2021, indledte byrådet en visionsproces, der havde til formål 
at formulere en ny vision for Randers Kommune med tilhørende politiske målsætninger:  

• Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage  
• Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed  

De tilknyttede, politiske målsætninger omfatter følgende:  

• Byen til vandet – langsigtet planlægning og byudvikling  
• Flere i uddannelse eller beskæftigelse 
• Flere skal mestre eget liv 
• Attraktiv bosætningskommune  
• Attraktiv erhvervskommune  
• Grøn og bæredygtig udvikling 

Læs mere om visionen her: www.randers.dk/udvikling-by-og-land 

Styringsmodel, værdi- og ledelsesgrundlag  

Kommunens styringsmodel - Randersmodellen - hviler på to søjler: Aftalestyring og økonomisk 
decentralisering. Med Randersmodellen har byrådet fastsat de overordnede principper og mål, som 
medarbejdere og ledere skal arbejde ud fra:  

• Central styring – decentral ledelse  
• Brugerorientering og borgerinvolvering  
• Faglighed, kvalitet og helhed  
• Effektivitet 

Kommunen arbejder efter tre stærke værdisæt, formuleret i Randers Kommunes DNA, Personale-
politikken og Ledelsesgrundlaget. Værdisættene understøtter hinanden. Randers-modellen tager 
afsæt i, at alle medarbejdere og ledere har viljen og lysten til at arbejde efter byrådets mål og rammer, 
og har lysten og potentialet til at udvikle sig og bidrage til organisationens udvikling. Derfor må den 
løbende styring ikke bygge på stram detailstyring og kontrol, men skal i stedet give mulighed for 
decentral opgavevaretagelse og frihed samt udvikling og forbedring af arbejdsprocesser.  
 

Randers Kommunes DNA 

Det særlige DNA, der kendetegner alle borgere og medarbejdere i Randers Kommune, er udtrykt ved 
fire værdier, udviklet sammen med borgere og erhvervsliv: 

• Rummelig - vi skaber plads til nye idéer og originale initiativer. Randers Kommune giver plads 
til dig. 

• Virkelyst - vi sætter handling bag tanker og idéer. Det bliver til noget i Randers Kommune. 
• Solid - vi hviler i os selv og tror på, hvem vi er. Vi lader os ikke slå ud. 
• Anderledes - vi tør gå egne veje. 

  

http://www.randers.dk/udvikling-by-og-land
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Ledelsesgrundlaget 

Randers Kommunes Ledelsesgrundlag har syv pejlemærker, der skal støtte lederne i at udøve den 
bedste ledelse og udtrykke de forventninger, der er til de ansatte i Randers Kommune:  

• Du sætter borgeren i centrum  
• Du yder bedst mulig service inden for de politisk givne rammer  
• Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere  
• Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse  
• Du formidler vores fælles værdier og sætter retning  
• Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere  
• Du sikrer handling 

Organisationens varetagelse af opgaver er baseret på aftalestyring, som respekterer det værdiba-
serede ledelsesgrundlag. Med afsæt i ledelsesgrundlaget er det ledernes opgave, inden for de 
respektive områder, at sætte rammer og retning i dialog med medarbejderne. Her er det et vigtigt 
element løbende at drøfte værdierne, og hvordan de bedst efterleves i forbindelse med løsningen af 
kerneopgaverne.  
 

Udvikling, Miljø og Teknik   

Udvikling, Miljø og Teknik, hvor Jens Lyngborg Heslop er direktør, er en meget veldreven organisation 
med en kompleks og perspektivrig opgaveportefølje. Udvikling, Miljø og Teknik beskæftiger ca. 600 
medarbejdere og 16 ledere. Forvaltningen har et samlet årligt driftsbudget budget på ca. 350 mio. 
Udvikling, Miljø og Teknik består pr. 1.1. 2020 af fire afdelinger: 

• Stab og Bæredygtighed 
• Plan, By og Natur 
• Ejendomme og drift 
• Erhverv og Bosætning 
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Udvikling, Miljø og Teknik arbejder med opgaver inden for planlægning, myndighed, administration, 
drift, anlæg, vedligehold og udvikling af Randers Kommunes fysiske omgivelser. Der lægges stor vægt 
på at levere en god service overfor borgere og virksomheder, baseret på hjælpsomhed, 
forventningsafstemning, tydelig kommunikation og en stærk faglighed. Medarbejderstaben spænder 
vidt fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. 

Forvaltningen er velfungerende og præget af et rigtig godt, socialt miljø med et stærkt sammenhold, 
godt samspil og samarbejde mellem dygtige medarbejdere samt en velfungerende chefgruppe med 
stort fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling, effektiv drift og ambitiøse udviklingsprojekter. I 
forvaltningen er der en udpræget servicekultur og ønske om at sætte borgeren i centrum. 
Medarbejderne er fagligt stærke, udadvendte og tydelig kommunikerende omkring kommunens 
vigtigste mål og prioriteringer. De tværgående samarbejder i forvaltningen prioriteres højt, og 1:1 
relationerne er stærke. Der er en uhøjtidelig tilgang til ledelse, og de hierarkiske arbejdsgange er 
erstattet af direkte henvendelse til de kollegaer, som bedst kan bidrage - og det uanset, om det er en 
medarbejder eller en leder.  
 

Direktør 

Jens Heslop

Stab og bæredygtighed

Sidsel Homann Jørgensen

Sekretariat

Sidsel Homann Jørgensen

Økonomi 

Anja Farver Baastrup

Affald og Genbrug

Jørgen Niemann Jensen

Plan, By og Natur

Nels Markussen

Miljø, Natur og Landbrug

Ove Nørregaard

Plan

Vakant

Veje og Trafik 

Grethe Helledi Kristensen

Byg 

Carsten Risgaad

Naturcentret

Helle Marie Taastrøm

Grønne bestillere

Nels Markussen

Ejendomme og drift

Martin Toft 

Bygningsadministration

Inge Saugbjerg

Teknisk Service og Vagt

Bertil Wraa

Rengøring 

Manne Berg Cramer

Driftsafdeling

Frank Poulsen

Erhverv og bosætning

Alex Weinreich

Byen til Vandet

Jens Heslop
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Samarbejdet med de politiske udvalg er meget velfungerende. Forvaltningen samarbejder således 
med Udviklingsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Landdistriktsudvalget samt det rådgivende udvalg 
- Bevarings- og Bygningsforbedringsudvalget. 

Afdelingen Plan, By og Natur 
 
Nels G. Markussen er leder for Plan, By og Naturafdelingen. Afdelingen består af fem sektioner med 
hver deres leder, nemlig "Plan", "Byg", "Veje & Trafik", "Naturcenteret" samt "Miljø, Natur og Landbrug". 
Hertil kommer "Grønne områder og Friluftsliv", som referer direkte til afdelingschefen. Afdelingen 
består af 110 medarbejdere. Ledergruppen i afdelingen har et tillidsfuldt og tæt samarbejde om at løse 
og tilrettelægge de mange og forskelligartede opgaver til glæde for kommunens borgere og 
virksomheder. Medarbejdernes udvikling og trivsel er stort fælles anliggende og fokuspunkt for 
ledergruppen. Ledergruppen består af dygtige og erfarne ledere, der støtter hinanden i modvind og 
deltager, når sejrene skal fejres. 
 

I afdelingen arbejdes der målrettet med et værdisæt om ”at spille hinanden go’e” med 

udgangspunkt i forvaltningens værdier: Vi er åbne, kreative og offensive. Disse forhold er alle 

vigtige elementer for, at arbejdet får kvalitet i en operationel kontekst. Forvaltningens ”Fælles 
fundament” kan ses her: https://broen.randers.dk/media/56381/faelles-fundament.pdf 

 

Plan 

Plan har ansvaret for følgende hovedopgaver: 

• Planstrategi og kommuneplan 
• Strategisk byudvikling 
• Klimaplanlægning og klimatilpasning 
• Strategisk energiplanlægning og varmeplanlægning 
• VVM og miljøvurdering 
• Lokalplanlægning 
• By- og områdefornyelse 
• Midtbyplanlægning og helhedsplaner 
• Arkitektonisk rådgivning, arkitekturpolitik, byrum mv. 
• Bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer 
• Strategisk planrådgivning og erhvervsservice 

Læs mere om planlægningsområdet her: https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land 

Plan arbejder i tæt dialog og sparring med eksterne parter. Parallelt med dette arbejde, varetager 
planafdelingen ligeledes den tætte koordinering internt i Randers Kommune i forhold til senere 
byggesagsbehandling og planadministration, etablering af vejanlæg/infrastruktur samt miljøforhold. 
  

  

https://broen.randers.dk/media/56381/faelles-fundament.pdf
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land
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Opgaven 

Planchefen har det overordnede ledelsesansvar og personaleledelse for 22 engagerede medarbejdere 
med et bredt, fagligt spænd og særligt ansvar for den overordnede planlægning og de strategiske 
udviklingsopgaver. Ansvar for lokalplanlægningen sker i samarbejde med en koordinator. Planchefen 
refererer organisatorisk til afdelingschefen for Plan, By og Natur. Opgaverne vil dog blive løst i et tæt 
trekløver i samarbejde mellem Planchef, Direktør og Afdelingschef.  

Plan servicerer flere politiske udvalg, herunder Udviklingsudvalget, Miljø- og Teknik-udvalget, 
Landdistriktsudvalget samt de rådgivende udvalg Bevarings- og Bygningsforbedrings-udvalget. Det 
er planchefens opgave at præsentere sagerne frem for de respektive udvalg. 

Planchefen skal sikre fremdrift i planlægningen, den gode løsningsorienterede dialog og helheds-
orienterede løsninger af høj kvalitet. Planchefen er spiller på et stort hold omkring retning og ledelse i 
udviklingsarbejdet på planlægningsområdet – et hold, der spænder lige fra det politiske niveau, 
teknisk direktør, chefer og til den enkelte medarbejder.  

Af igangværende og kommende opgaver og projekter kan nævnes: 

• Lokalplanlægning og Kommuneplan 2021 
• Bydannelse og fortætning, f.eks. Sporbyen Scandia og af det gamle kaserneområde 
• Udvikling af midtbyen i forlængelse af midtbystrategien 
• Udvikling af nye bydele i Munkdrup i Randers Syd 
• Afledte projekter af byudviklingsprojektet Byen til Vandet 
• Klimatilpasning og strategisk energiplanlægning 

Planchefen skal ligeledes sikre, at sektionen løbende udvikler og tilpasser opgaveløsningen i form af 
daglig sparring og den fornødne kompetenceudvikling af medarbejdere. Planchefen har således 
ansvar for den daglige personaleledelse, herunder ansættelsesvilkår, MUS-samtaler og forhold 
vedrørende trivsel og arbejdsmiljø.  

Plan har mange interessenter og samarbejdspartnere, og opgaverne i stillingen er mangeartede. Det 
er af afgørende betydning, at Planchefen indtager og varetager en central, synlig og kommunikativ 
rolle i forhold til både interne og eksterne interessenter og er god til at oversætte mellem de 
forskellige niveauer.  

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Vi søger en planchef, der idéelt set: 
 

• Er visionær og ambitiøs på organisationens og Randers’ vegne 
• Er en dygtig kommunikator, både i skrift og tale, og bruger dialog som en naturlig del af 

samarbejdet – såvel internt, som eksternt 
• Er en samarbejdende holdspiller, der har fokus på helheder og sammenhænge på tværs af hele 

organisationen 
• Har en tillidsfuld, anerkendende, inddragende og motiverende ledelsesstil, der understøtter 

den enkelte medarbejders fortsatte udvikling og trivsel 
• Har en relevant uddannelse samt interesse og viden inden for planområdet 
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• Har erfaring med ledelse, prioritering og selvledelse, og kan bevare overblikket selv i en travl 
hverdag 

• Er fagligt nysgerrig, har strategisk overblik og er analytisk stærk – og en gang imellem ved du, 
at der er behov for, at du kender detaljerne 

• Formår at sikre sammenspil mellem jura, byudvikling, borgerinddragelse og arkitektur 
• Har kendskab til en politisk ledet organisation og samarbejde med mange interessenter 
• Bidrager til den gode stemning og har en uhøjtidelig stil 
• Er god til at sætte rammer og retning for det daglige arbejde 
• Vil bidrage til at udvikle ledergruppen i Plan, By og Natur 

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


