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 Opdragsgiver Hjørring Kommune  
  Teknik og Miljø 
 

 Adresse Hjørring Kommune  
   Rådhuset 
   Springvandspladsen 5 
   9800 Hjørring 
 

 
 Stilling Chef for byudvikling 
 
 
 Refererer til Direktøren for Teknik og Miljø 
 
 
 Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår aftales efter gældende overens-

komst. Principperne om lokal løndannelse er gældende.  
 

Tiltrædelse: 1. juni 2020  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør for Teknik og Miljø, Bettina Hedeby Madsen 
  Tlf. 41 22 37 26 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27 
 
  Der henvises til Hjørring Kommunes hjemmeside: 

www.hjoerring.dk, hvor plan, politikker og relevant materi-
ale findes. 

 
 
 Ansøgningsfrist Mandag den 13. april 2020  

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

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

 
                                                                        1. samtaler:  Mandag den 20. april 2020 
                                                                        Test: Onsdag den 22. april 2020 

 2. samtaler: Tirsdag den 28. april 2020 

 Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennem- 
føre en ledelsestest hos MUUSMANN. 

 

http://www.hjoerring.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Kommuneprofil 

Hjørring Kommune er en kommune i Region Nordjylland med ca. 64.500 indbyggere. Hovedbyen er 
Hjørring med ca. 25.800 indbyggere. De øvrige større byer er Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken og Tårs. 
Kommunen dækker den nordvestlige del af Vendsyssel, grænsende mod Frederikshavn Kommune i 
øst, Brønderslev Kommune i syd og Jammerbugt Kommune i sydvest.  

Motorvejen E39 har sit danske udgangspunkt ved færgelejet i Hirtshals, hvorfra den går mod syd gen-
nem kommunen. Fra Hirtshals er der færgeforbindelse til Norge, Island og Færøerne. Kommunen er 
endvidere begunstiget af togforbindelser fra Aalborg via Vrå til Hjørring, mellem Hjørring og Hirtshals 
og mellem Hjørring og Sindal (og videre til Frederikshavn og Skagen).  

Hjørring Kommune har en varieret og særpræget natur skabt af landskabsprocesser og menneskelig 
påvirkning. Imponerende klinter, gamle strandvolde, indlandsklitter skabt af sandflugtskatastrofen, 
overdrev skabt af århundreders afgræsning, skove med den oprindelige Vendsysselbøg, og ådale med 
snoede åer og stejle skråninger, fordi vandløbene på grund af landhævningen har skåret sig ned i land-
skabet. 

Kommunen har en markant grøn profil. Klima, natur og bæredygtig vækst har i mange år været en pri-
oriteret dagsorden, og kommunen er kendt for at gå i front og skabe konkrete handlinger og resulta-
ter, der er til inspiration for andre. Et eksempel herpå er Naturmødet i Hirtshals. 

I Hjørring Kommune findes spændende museer, smukke kirker og kunsthåndværkere. I januar 2017 
blev det nye Vendsyssel Teater indviet i Hjørring midtby. Huset er på 4200 kvm. og rummer bl.a. en 
rund, fleksibel teatersal med op til 400 pladser og det nyeste indenfor teaterteknik. Teatret har alle-
rede markeret sig med flere priser for såvel skuespil, forestillinger og arkitektur. 

Trods demografiske udfordringer står Hjørring Kommune med bedre kort på hånden end mange andre 
områder uden for de store bycentre: En klart profileret hovedby, natur, velkendte turistdestinationer 
og Hirtshals som maritimt knudepunkt med blandt andet Nordsøen Forskerpark. En relativt mobil be-
folkning, gode forbindelser til resten af Nordjylland samt færgeforbindelser til Norge og Nordatlanten. 

Hjørring Kommune i korte træk: 

▪ Med 64.500 indbyggere i Hjørring Kommune primo 2020, og et areal (i ha): 92.734, er Hjørring 
Nordjyllands næststørste kommune. 

▪ Befolkningsprognosen fremskriver, at der i 2031 vil være 63.683 indbyggere i Hjørring Kom-
mune. Det svarer til 1,5 procent færre end i dag. 

▪ Hjørring og de 5 områdebyer har samlet godt 40.000 indbyggere (ca. 62% af kommunens ind-
byggere), mens cirka 24.400 indbyggere (ca. 38% af kommunens indbyggere) bor i kommu-
nens landdistrikt og lokalbyer. 

▪ Ledigheden er aktuelt på ca. 4 procent. 
▪ I Hjørring Kommune er der ca.  6000 ansatte (4.600 fuldtidsstillinger). 
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Den politiske organisation 

Hjørring Kommunes politiske organisation består af byrådet med 31 medlemmer. Der er tradi-
tion for et godt og bredt samarbejde i byrådet – med god beslutningskraft.  

Samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau er kendetegnet af et direkte og positivt 
samspil med gensidig respekt. Derfor er vejen fra idé til handling kort. 

Borgmester i Hjørring Kommune er Arne Boelt (A). 

 

Der er følgende stående fagudvalg:  

▪ Økonomiudvalget. Formand Arne Boelt (A). 

▪ Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Formand Thomas Klimek (A). 

▪ Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Formand Mai-Britt Beith (A). 
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▪ Teknik- og Miljøudvalget. Formand Søren Smalbro (V). 

▪ Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Formand Per Møller (C). 

Derudover er der etableret et §17, stk. 4 udvalg med fokus på den strategiske By-og Landdistrikts-
udvikling, samt et Fritids- og Folkeoplysningsudvalg. 

Teknik- og Miljøforvaltningen servicerer Teknik- og Miljøudvalget og Udvalget for strategisk By- og 
Landdistriktsudvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den administrative organisation 
Den administrative organisation omfatter en direktion med kommunaldirektøren og fire direktører. 
Organisationen består af fire større fagforvaltninger, hvoraf Teknik og Miljø er den ene. Derudover 
er der en Økonomi- og Personaleforvaltning, nogle få centrale stabe.  

Organisationsdiagram 

Den største del af administrationen er placeret samlet i Hjørring, hvor der på rådhuset er ca. 625 med-
arbejdere. Det giver en opgaveløsning præget af mange naturlige samarbejder på tværs af forvaltnin-
gerne med blik på helhederne. Omgangstonen er uformel og båret af de fælles værdier tillid, dialog og 
arbejdsglæde.  

Hjørring Kommune har fokus på at sikre en dialogorienteret tilgang til de borgere og virksomheder vi 
betjener. Det betyder blandt andet, at der i både udviklings- og myndighedsopgaver er fokus på at 
finde løsninger og veje, der muliggør gennemførelse af initiativer og projekter. 

Teknik og Miljø 

Teknik- og Miljøområdet omfatter samlet 260 årsværk fordelt med 125 årsværk i forvaltningen og 135 
årsværk i driften. 

Teknik- og Miljøområdet er kendetegnet ved at være en forvaltning, hvor ledelse og medarbejdere ar-
bejder engageret for at balancere myndighedsopgaver og udviklingsprojekter, så borgere og virksom-
heder oplever, at der i fællesskab findes løsninger, der fremmer kommunens og lokalsamfundenes 
udvikling. Samspillet med civilsamfund, virksomheder og byråd prioriteres meget højt.  

https://hjoerring.dk/media/38742/organisationsdiagram-overordnet.pdf


   
 

6   
 
 

De nye nationale og internationale dagsordener indenfor grøn omstilling, klima og FNs verdensmål, 
fylder og forsøges omsat til nærværende konkrete løsninger, der fremmer bæredygtige lokalsamfund.  

Udviklingen af kommunens byer og lokalområder er tilsvarende en prioriteret indsats, hvor nøgleor-
dene er mod til at afprøve nye løsninger og tæt dialog med bygherrer, investorer m.fl. såvel som lokal-
samfund om byernes attraktivitet og kvalitet som ramme om det gode hverdagsliv. Det stiller krav til 
helhedsorientering i den fysiske planlægning, i byggesagsbehandlingen og i samspillet mellem byud-
vikling, miljøkrav og landskaber og naturområder. 

Forvaltningens arbejde er præget af, at erhvervsliv og virksomheder skal opleve, at det er nemt at 
etablere og drive virksomhed i Hjørring Kommune, hvilket afspejler sig i tilgangen til opgaveløsningen 
generelt og i særdeleshed i arbejdet med planlægning og tilladelser i forhold til miljøgodkendelser og 
byggeri. 

Med henblik på at sikre, at Teknik og Miljø kan leve op til høje forventninger til opgaveløsning og resul-
tater, er der besluttet en ny organisering i 2020. Formålet er blandt andet at styrke samspillet på 
tværs af fagligheder og mellem Hjørring Kommune og omverdenen.  

Læs mere om den nye organisering her: https://hjoerring.dk/media/42301/organisering-teknik-
og-miljoe-2020.pdf 

 

https://hjoerring.dk/media/42301/organisering-teknik-og-miljoe-2020.pdf
https://hjoerring.dk/media/42301/organisering-teknik-og-miljoe-2020.pdf


 

Organisering af Teknik og Miljø 

 
 
 



 

Afdelingen By, Plan og Byg 
 
I afdelingen By, Plan og Byg har Hjørring Kommune samlet opgaver omkring det bebyggede miljø, by-
ernes liv og kvalitet og strategiske initiativer, der omhandler udvikling og tilpasning af de fysiske ram-
mer i kommunens byer og landdistrikt.  
 
Afdelingen består pr. 1. marts 2020 af tre teams med hver deres teamleder: Plan, Byggesagsbehand-
ling og Anlæg og bygherrerådgivning. Hertil kommer By- og Landdistriktsudvikling med direkte refe-
rence til afdelingschefen. Afdelingen består af ca. 35 medarbejdere. 
 
Der er en rekrutteringsproces i gang til besættelse af en af afdelingens teamlederstillinger, som p.t. 
er vakant. De øvrige teamledere er erfarne og fagligt stærke. Der er samtidig et nyt, velfungerende 
medarbejderteam i området. 
 
Plan 
En væsentlig opgave for teamet er udarbejdelse og procesgennemførelse af lokalplaner, hvor mange 
hensyn skal reflekteres og afvejes. Det forudsætter konstruktiv dialog og samarbejde med mange for-
skellige aktører. Der er ofte tale om et strategisk arbejde, som kræver og forudsætter individuelle til-
gange og fleksibilitet. 
 
En anden vigtig opgave er arbejdet med kommuneplanen og temaplaner, herunder at opsamle og 
fremtidssikre planlægningen ud fra aktuelle samfunds- og udviklingstendenser nationalt og lokalt.  
 
Begge opgaver indeholder både et udviklingsperspektiv og en væsentlig myndighedsfunktion. Den 
fysiske planlægning, og de relaterede faglige discipliner, er ofte meget centrale og væsentlige forud-
sætninger for at gennemføre udviklingsprojekter, som er tværfagligt koordinerede og helhedsorien-
terede. 
  
By- og Landdistriktsudvikling 
Denne enhed har til opgave at bidrage til strategi for byudvikling (visionsdelen), landdistriktsudvikling, 
landsbyfornyelse og udviklingstiltag i relation til byudvikling, turisme og lignende.   

Enheden skal understøtte byernes fysiske udvikling med fokus på helheden og livet i byerne og lokal-
samfundene i samarbejde med borgere, virksomheder osv.  

Sammenbindingen og udvikling af funktioner, æstetik og mennesker er afgørende for gennemførelse 
af processer og projekter, der styrker byernes kvalitet og arkitektoniske udtryk. 

Teamet skal opfange nye tendenser og medvirke til projektmodning og realisering af forsøgsprojekter 
bredt i Hjørring Kommune.  

Anlæg og bygherrerådgivning 
Opgaveporteføljen rummer rådgivning i forhold til kommunale ejendomme, større vejanlæg, parke-
ringsstrategi, strategi for vejplanlægning og vejudbygning, byfornyelser/byomdannelser, klimatilpas-
ning m.m.  

Fremadrettet skal der arbejdes med en tydeliggørelse af bygherrerådgivningens rolle og funktion i 
samarbejde med andre forvaltninger og en klar opgavedefinition i forhold til eksterne, private rådgi-
vere.  
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Gennem rolle- og opgaveafklaringen er forventningen, at projektledelse og funktionen med at vare-
tage bygherreinteressen som ”den professionelle bygherre” kommer til at fylde mere i opgaveløsnin-
gen. Koblingen til de øvrige dele af Hjørring Kommune gennem dialog og data bliver væsentlig samti-
dig med at målretning af udbudsmaterialer og koordinering forventes at komme til at fylde mere i op-
gaveporteføljen.  
 
Byggesagsbehandling 
Teamet varetager byggesagsbehandling, forhåndsdialog og administration af lokalplaner. For bygge-
sagsbehandlingen vil den dialogbaserede myndighedsudøvelse, fortsat optimering af sagsflow og 
fortsat implementering af det nye bygningsreglement fremadrettet kræve opmærksomhed.  
 
Vejledning og samarbejde med private aktører (ansøgere og rådgivere) forventes at komme til at fylde 
(endnu) mere samtidig med at dokumentation og registrering let kan tage fokus. Det vil være en op-
mærksomhed indenfor området at balancere mellem administrative opgaver, den dialogbaserede 
myndighed og rollen som den aktive medspiller for ansøgere og eksterne samarbejdspartnere.  
 

Chefens ansvarsområder og opgaver 

Med reference til direktøren for Teknik og Miljø har chefen for byudvikling ansvar for drift og udvikling 
af By, Plan og Byg. I tæt samspil med teamlederne skal chefen sikre effektiv og koordineret opgave-
løsning af høj faglig kvalitet.  

Afdelingen varetager mange udviklings- og driftsopgaver. Chefen skal sikre strategisk og dynamisk 
udvikling i balance med solid og velfungerende drift med stor sikkerhed i de daglige myndigheds- og 
driftsopgaver, herunder en sikker hånd i forhold til ressourcestyringen. 

Den kommende chef skal sikre implementering og konsolidering af den nye organisering og udvikle 
afdelingen i tråd med de forventninger, der er beskrevet til afdelingens fremtidige funktionsmåde.  

Chefen skal sikre, at Teknik og Miljø lykkes med følgende hovedopgaver:   

▪ Helhedsorientering og tværgående samspil i det strategiske arbejde med byudvikling. 
Skabe rammerne for, at Hjørring Kommune lykkes med at udvikle byernes kvalitet og ram-
merne om det gode hverdagsliv for borgere og virksomheder. 

▪ At navigere sikkert i at optimere arealanvendelse og integrere byfunktioner (bolig, handel, kul-
tur, erhverv osv.) på kloge og bæredygtige måder.  

▪ Styrke og udvikle rådgivningsfunktion med tydelig ledelse af anlægs- og byggeprojekter i tæt 
samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen, så tydelig forventningsafstemning og 
tillidsfuldt samarbejde opleves som et fælles særkende.  

▪ Dynamisk udvikling af kommune- og lokalplansarbejdet samtidig med fastholdelse af et solidt 
fagligt fundament.  

▪ Fortsat implementering af et nyt bygningsreglement og udvikling af de dialogbårne myndig-
hedsudøvelse. 

Chefen indgår i et velfungerende chefteam og i ledergruppen for Teknik og Miljø og forventes at med-
virke til, at der tænkes i helheder og på tværs i organisationen, hvor opgaveløsningen præges af tvær-
gående og tværfagligt samarbejde. Ambitionerne er høje og viljen er til stede. 
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I samspil med direktøren og chefkollegerne skal chefen bidrage til at servicere byrådet og de politiske 
udvalg på fagområdet. Chefen skal sikre faglig rådgivning af høj kvalitet og oversætte politiske beslut-
ninger til konkrete handlinger og initiativer.  

Chefen skal fungere som sparringspartner for teamlederne og understøtte det tværgående samar-
bejde og samspil i Teknik og Miljø. Et vigtigt ansvarsområde er også at sikre et fortsat godt arbejds-
miljø med høj trivsel blandt medarbejderne.  

By, Plan og Byg har mange interessenter og samarbejdspartnere. Det er af afgørende betydning, at 
chefen indtager og varetager en central, synlig og kommunikativ rolle i forhold til både interne og eks-
terne interessenter og oversætter budskaber mellem de forskellige niveauer.  

Chefen skal sikre, at afdelingen arbejder med et ”ude-fra-ind-perspektiv” i opgaveløsningen, herunder 
indgår i tæt samspil med borgere, virksomheder og andre relevante aktører om at skabe gode løsnin-
ger, der fremmer kommunens og lokalsamfundenes udvikling.  

Chefens kompetencer 

Hjørring Kommune søger en strategisk orienteret chef, der er visionær og udviklingsorienteret og 
som kan bidrage til at løfte byudvikling i kommunen til et nyt ambitiøst niveau og indgå i tæt samspil 
med de øvrige fagområder om vigtige dagsordner, f.eks. den grønne omstilling.   
 
Chefen skal udstråle engagement, være inspirator og turde gå nye veje i opgaveløsningen med henblik 
på at skabe resultater i udviklingen af kommunen.  
 
Den rette kandidat formår at identificere nye tendenser og muligheder af relevans for organisationen 
og er i stand til at understøtte innovation og nytænkning. 
 
Chefen skal være analytisk stærk og have en strategisk tilgang til opgaveløsningen, hvor de store lin-
jer og visionære tanker kædes tæt sammen med konkrete initiativer og aktiviteter, der skaber de øn-
skede resultater. Det er afgørende, at chefen samtidig er i stand til at balancere ledelsesmæssig fo-
kus på udviklingsinitiativer med ledelsesmæssig fokus på driftsfunktionen.    
 
Hjørring Kommune lægger stor vægt på et godt tværgående samarbejde til gavn for kommunens bor-
gere og virksomheder. Det er derfor vigtigt, at den kommende chef har fokus på helheder og sam-
menhænge på tværs af hele organisationen.   
 
Chefen skal være en dygtig kommunikator, der anvender dialog som en naturlig del af samarbejdet, 
såvel internt som eksternt. Samspillet med andre skal præges af ærlighed og troværdighed i alle hen-
seender. 
 
Chefen skal praktisere en tillidsfuld, anerkendende, inddragende og motiverende ledelsesstil, der un-
derstøtter medarbejdernes fortsatte udvikling og trivsel. Chefen skal være lyttende og give plads til 
andre og samtidig være i stand til at træde i karakter og skære igennem, når det er nødvendigt.  
 
I personaleledelsen skal chefen bringe medarbejdernes kompetencer i spil, understøtte et fortsat 
godt samspil mellem medarbejderne og opretholde og udvikle et samarbejdsklima, der bæres af 
stærke og uformelle relationer.  
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Det forudsættes, at chefen har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og indsigt i stillingens fag-
områder. Chefen skal have forståelse for rammer og vilkår i en politisk styret organisation. Erfaring 
fra en politisk styret organisation er ikke en betingelse.  
 
Den kommende chef skal ideelt både have et skarpt strategisk blik for tendenser indenfor byudvikling 
og indsigt i økonomi- og ressourcestyring, herunder budgetlægning og komplekse prioriteringsopga-
ver i f.eks. anlægsprojekter. 

 
 
 
 
 

 


