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 Opdragsgiver Norddjurs Kommune 
 

 Adresse Kirkestien 1 
  8961 Allingåbro 

   
 Stilling Leder for Byg og Plan 
 
 Refererer til Chef for Byg- og Miljø Ulrik Christensen 

 
 Ansættelsesforhold Løn efter gældende overenskomst 

 
Tiltrædelse: 1. august 2020 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Chef for Byg og Miljø Ulrik Christensen, 
  Tlf. 20 31 07 82 

 
  eller  
  
  Adm. dir. Chris Petersen, MUUSMANN,  

Tlf. 81 71 75 16 
 
  Se Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norddjurs.dk  
 
 Ansøgningsfrist Onsdag den 10. juni 2020 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

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

 
  1. samtaler:  Onsdag den 17. juni 2020  
  Test: Torsdag den 25. juni 2020  
  2. samtaler: Mandag den 29. juni 2020  

 

 

https://www.norddjurs.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Norddjurs Kommune 

I Norddjurs er der aldrig langt til strand, vand, kyst og bølger. Skove, hede og marker er med til at 
tegne Norddjurs' natur med palettens smukkeste farver. 

Norddjurs Kommune er dog andet og mere end sin pragtfulde natur. 

Der bygges nyt og investeres, blandt andet på Grenaa Havn, og en lang række større og mindre 
virksomheder, iværksættere og selvstændige er med til at skabe vækst, udvikling og beskæftigelse.  

Kommunen understøtter også væksten på flere fronter, f.eks. gennem omfattende byggeri af 
moderne ældreboliger, ved at skabe gode rammer for ungdomsuddannelser, byudvikling, tiltrækning 
af tilflyttere og meget andet.  

Norddjurs Kommune er også kendt for sit rige forenings- og fritidsliv. Overalt udfoldes de fælles 
aktiviteter på sportsbaner, i forsamlingshuse, i foreningsregi og under mange andre former. 
 

Værdier i Norddjurs Kommune 

”Vores Norddjurs” er organisations-ledelseskodeks for Norddjurs Kommune og beskriver de værdier, 
som er grundlaget for organisationens virke. Værdierne er: 
 

Tillid 

▪ Gennemsigtighed omkring beslutninger og højt informationsniveau 
▪ Tydelighed om rammer, målsætninger og muligheder for medbestemmelse 
▪ Få og tage ansvar og undgå unødig kontrol 
▪ Udvise troværdighed ved at handle og følge på aftaler og tiltag 

 

Ordentlighed 

▪ Ligeværdige dialoger 
▪ Accepterer, respekterer og giver plads til forskelligheder 
▪ Anerkender værdien af flere og andre fagligheder og perspektiver 
▪ Udviser ansvar på mål for fælles beslutninger 
▪ Er omhyggelige og efterstræber det bedste resultat 

 
Udvikling 

▪ Anvender prøvehandlinger  
▪ Er nysgerrige 
▪ Bruger sund fornuft og udviser handlekraft 
▪ Tager initiativ til at nytænke eksisterende praksis 
▪ Tilpasser vores faglighed og kompetencer i takt med, at kerneopgaven forandres 
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Fællesskab 

▪ Vi samarbejder på tværs af niveauer, forvaltninger og afdelinger 
▪ Vi byder ind med relevante kompetencer i løsning af kerneopgaven 
▪ Udviser åbenhed og videndeler i organisationen 
▪ Tilstræber at inddrage hinanden i opgaveløsningen 
▪ Arbejder for den fælles opgave, fælles målsætninger og i en fælles retning 

 
 

Organisation i Byg og Miljø 

Stillingen som leder for Byg og Plan er organisatorisk placeret i Fællesforvaltningens afdeling for Byg 
og Miljø, som, udover Byg og Plan, består af Natur og Miljø, der varetager myndighedsopgaver inden 
for natur, miljø og klima. Stillingen er nyoprettet, og den nye leder for Byg og Plan vil få et tæt samspil 
og samarbejde med Byg- og Miljøchefen og med lederen af Natur og Miljø. 

Der er i alt knap 40 ansatte i Byg og Miljø, hvoraf de 18 er ansatte i Plan og Byg, og 18 er ansat i Miljø og 
Natur. 

Byg og Plan er opdelt i byggegruppen (13 medarbejdere) og i planteamet (fem medarbejdere).  

 
Hovedopgaver for Byg og Plan 

Opgaverne i Byg vedrører behandling af konkrete ansøgninger om byggeprojekter samt admini-
stration af BBR og landzone. På baggrund af stor byggeaktivitet er der den seneste tid sket en 
opnormering af byggesagsbehandlere i Byg, og den nye leder for Byg og Plan vil her spille en vigtig 
rolle i at omsætte de ekstra ressourcer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden, svarende til de 
politisk fastsatte servicemål på tre uger. 

Opgaverne i Plan relaterer sig i øvrigt til overordnet planlægning, herunder i forhold til kommuneplan, 
byplanlægning, landzone og lokalplanlægning. Aktuelt er der i Plan fokus på revision af kommune-
planen og en række konkrete lokalplaner, hvor mange hensyn skal reflekteres og afvejes gennem 
dialog og samarbejde med de mange aktører gennem individuelle tilgange 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 
forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojekter, som er tværfagligt koordinerede og 
helhedsorienterede. 

 
Hovedopgaven for den nye leder 

Lederen af Byg og Plan får en væsentlig opgave i forhold til at prioritere og planlægge, hvordan 
opgaverne i Byg og Plan løses med den rigtige ressourceindsats og inden for de tidsmæssige rammer. 
Opgaven er både spændende og kompleks og indebærer kontakt til - og samspil med - borgere, 
politikere, erhvervsliv, ledere og medarbejdere.   



   

5   
 

Lederen skal have kompetence til at se på komplicerede sager med et fokus på, at politiske ønsker 
skal kunne omsættes til konkrete løsninger indenfor rammerne af lovgivningen.  

Med baggrund i et større efterslæb på byggesager, er der sket en opnormering på området med 
ansættelse af tre ekstra byggesagsbehandlere. Det er et stort fokus at sagsbehandlingstiden dermed 
nedsættes til tre uger i overensstemmelse med det politiske servicemål.  
 

Ledelsesopgaven 

Vi søger en leder, der har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere, der 
trives og præsterer gode resultater - og med dette som fundament betjene borgerne og det politiske 
niveau professionelt og hurtigt. 

Den nye leder for Byg og Plan skal være en synlig leder, der sætter barren højt i alle berøringsflader 
med organisationen, borgerne og det politiske niveau. 

Byg og Plan er præget af dygtige og engagerede medarbejdere, hvor gensidig tillid og humor 
karakteriserer arbejdsmiljøet. Det skal den nye leder for Byg og Plan bygge videre på. 

Lederen er erfaren indenfor området og formår at anvende sin stærke faglighed i sparringen med 
medarbejderne, så deres kompetence og potentiale forløses og udvikles.   

Lederen forventes samlet set, med sin person, sin ledelsesstil og sine kompetencer og erfaringer, at 
sikre kvalitet i opgaveløsningerne og samtidig bidrage til, at Plan og Byg er en attraktiv arbejdsplads, 
som er tiltrækkende at arbejde for.   
 

Personen 

Lederen for Byg og Plan skal være fagligt ambitiøs på egne og medarbejdernes vegne og kunne sikre 
effektive og udviklende opgaveløsninger. Ledelsesstilen skal være præget af inddragelse, synlighed 
og gennemsigtighed, ligesom det er vigtigt, at den nye leder formår at skabe ejer- og følgeskab til 
trufne beslutninger. 

Lederen for Byg og Plan skal kunne balancere mellem på den ene side at inddrage, give plads og lytte, 
og på den anden side stå fast og træffe beslutninger, når situationen kræver det – herunder også 
vanskelige beslutninger.  

Det er vigtigt, at den nye leder for Byg og Plan har selvindsigt, humor, indlevelsesevne og formår at 
reflektere over egne værdier og ledelsesstil.  

 
Faglig / uddannelsesmæssig baggrund 

Den nye leder for Byg og Plan skal have juridisk og faglig viden indenfor byggesagsbehandling og 
planlægning samt have erfaring med myndighedssagsbehandling.  

Den uddannelsesmæssige baggrund kan være bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller 
lignede.  

Erfaring med personaleledelse eller faglig ledelse er en forudsætning.  
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Andet 

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

 

 

 

 

 

 

 


