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Signe Thiim Knudsen, 33 år, er 1. februar
tiltrådt i en nyoprettet stilling som chef for
økonomi og indkøb i Vallensbæk Kommune.

Jobskifte

Hvad motiverede dig til at søge stillingen?
– At der er styr på økonomien, er et grundlag for en god
løsning for de kommunale opgaver, og i en mindre kommune som Vallensbæk kan jeg få mulighed for at få kendskab til løsningen af alle de kommunale opgaver et sted,
med kort afstand fra regnearket til virkeligheden.

Hvad tager du med dig fra dit gamle job?
– Styring af økonomien er meget mere end regneark.
Det handler i høj grad om mennesker og samspil mellem
forskellige hensyn. Derudover tager jeg en solid erfaring
vedrørende økonomisk styring af Københavns Kommune med mig, samtidig med at jeg har udviklet mig meget
som leder både gennem uddannelse og sparring med
dygtige medarbejdere og kolleger.
Hvad glæder du dig mest til i dit nye job?
– Jeg glæder mig til at lære en masse nye ting om kommunal økonomistyring og offentlig ledelse. Samtidig
håber jeg at kunne spille en aktiv rolle i den strategiske
udvikling af kommunen i samspil med en opretholdelse
af den sunde økonomi.

Signe Thiim Knudsen er cand.polit. fra Københavns Universitet 2012 og har videreuddannet sig i ledelse. Før sin
tiltrædelse i Vallensbæk kom hun fra syv årsansættelse ved
Københavns Kommune, hvor hun begyndte med 11 måneder
som økonomikonsulent i sundheds- og omsorgsforvaltningen.
I januar 2014 rykkede hun til kultur- og fritidsforvaltningen,
og fra september 2017 var hun leder af budget- og analyseområdet i forvaltningens center for HR, strategi og økonomi.
Hun bor i Solrød Kommune.

er cand.rer.soc. (økonomi) fra
Syddansk Universitet 1988 og
har en master i ledelse og innovation fra Danmarks Pædagogisk Universitet/CBS 2008.
Efter sin kandidateksamen
blev hun fuldmægtig i Skatteministeriet, men rykkede i
Ny chef for dagtilbud
og skoler i Gribskov
1991 til KL som vicekontorchef
Jakob Boye Møller, forud dii kontoret for skat. To år senere
striktsskoleleder i Hillerød
vendte hun tilbage til Skatteministeriet som souschef i skatKommune, er i januar tiltrådt
tepolitisk sekretariat. I 2000
som centerchef for dagtilbud
og skoler i Gribskov Kommune. skiftede Helle Vibeke Carstensen til Christiansborg, hvor hun
Han overtog stillingen efter
blev stedfortrædende leder i
Helle Mariager, der sidste år
Venstres politisk-økonomiske
blev leder af Odsherred Kommunes familieafdeling.
sekretariat. I 2002 vendte hun
Jakob Boye-Møller er 50 år og
igen tilbage til Skatteministeriet, nu som chefkonsulent i
bachelor på cand.ling.merc.ledelsessekretariatet, senere
studiet ved Copenhagen Business School i 1996 og afsluttede personalechef og senest insidste år en masteruddannelse i novationschef. I 2013 rykkede
offentlig ledelse (MPG) samme hun til Københavns Kommunes
socialforvaltning som chef for
sted. Forud for ansættelsen i
en nyetableret HR Udvikling og
Gribskov var Jakob Boye-Møller i fem år distriktsskoleleder
blev organisationsudviklingschef. Det var herfra, at Helle Vii Hillerød Kommune og i to år
projektleder på uddannelsescen- beke Carstensen 1. august 2017
ter CPH West i Ishøj. Han har
kom til Faaborg-Midtfyn Komtidligere været afdelingsleder på mune som koncerndirektør,
med ansvar for arbejdsmarked
Erhvervsskolen Nordsjælland
og afdelingsleder i Egedal Kom- samt by, land og kultur. Hun
mune. Før strukturreformen
blev konstitueret kommunaldirektør i oktober og er fastansat i
var han projektleder i Farsø
stillingen siden 1. februar.
Kommune, kommunikationschef i Dansk Tennisforbund og
freelance producerassistent ved
Danmarks Radio.

Odder-direktør
til Nordfyn

Nordfyns Kommune har ansat
Karsten Poulsen, hidtil direktør
for børn, uddannelse og kultur i
Odder Kommune, som ny børnFaaborg-Midtfyn Kommune
og ungedirektør.
har ansat Helle Vibeke Carsten- Karsten Poulsen er 58 år og læsen, konstitueret kommunalreruddannet (Gedved Seminadirektør i kommunen, som fast rium 1986). Han har desuden en
ansat i stillingen efter Helene
diplomuddannelse i ledelse fra
Bækmark, der fratrådte i okto- Danmarks Pædagogiske Uniber sidste år.
versitet 2000 og afsluttede 2015
Helle Vibeke Carstensen, 56 år, en master i offentlig ledelse fra

Faaborg-Midtfyn henter ny kommunaldirektør i egne rækker
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Syddansk Universitet. Karsten
Poulsen blev i 1986 lærer ved
Hedeboskolen i Skagen Kommune, senere viceskoleleder
samme sted og var konstitueret
skoleleder, da han i 1999 blev
leder af Ålbæk Skole, ligeledes
i Skagen. I 2001-2002 var han
konstitueret skolechef i Skagen Kommune, men rykkede
derefter til Aarhus Kommune
som skoleleder på Skåde Skole.
I 2004 blev Karsten Poulsen
skolecenterleder på Lundergårdskolen i Hjørring Kommune,
og efter et år som konstitueret
undervisnings- og PPR-chef blev
han i 2012 kommunens skole- og
dagtilbudschef. Det var herfra,
at han i marts 2015 rykkede til
Odder Kommune som direktør
for børn, uddannelse og kultur.
Og 1. februar i år tiltrådte Karsten Poulsen som børn- og ungedirektør i Nordfyns Kommune.
Han afløser Ejner Jensen, der
fratrådte i efteråret.

centerchef for erhverv, fritid og uddannet fysioterapeut 1988 og
kultur vil hun fortsat være chef har en master i offentlig ledelse
for biblioteksområdet.
(MPM) fra Syddansk Universitet
2008. Som nyuddannet fysioterapeut blev hun ansat ved Slagelse Centralsygehus og skiftede
i 1993 til Juelsminde Kommune.
Herfra kom hun halvandet år senere til Social- og Sundhedsskolen i Middelfart som underviser
og blev i 1997 leder af fysioteraNy centerchef
pien ved Vejlefjord Rehabilitei Hvidovre
ringscenter. I 2003 rykkede hun
Hvidovre Kommune har ansat
til Kolding Kommune som leder
Hanne Fjorbak Rasmussen som af træning og rehabilitering og
ny centerchef for Digitalisering, blev i december 2009 leder af
Kommunikation og Erhverv.
træningsområdet i Aarhus KomHun tiltrådte 1. februar efter at munes sundheds- og omsorgsforvaltning, senere chef for hele
have været konstitueret i stillingen siden juli sidste år.
rehabiliteringen. I oktober 2013
Hanne Fjorbak Rasmussen er 60 kom hun til Odense Kommune
år og oprindelig uddannet cand. som områdechef for sociale indsatser og rykkede i marts 2015
comm. fra Roskilde Universitetscenter og har videreuddantil Hedensted Kommune som
net sig i ledelse. Hun har blandt
leder af myndighedsområdet og
andet været informationsmedhjælpemiddeldepotet, fra januar
arbejder og turnéplanlægger
2016 leder af hele velfærdsrådgivningen. Og siden august 2017
hos Dansk Musikformidling,
har hun været chef for sundhed
undervist i kommunikation på
og omsorg i Faaborg-Midtfyn
VUC og leder af en eventvirksomhed i musikbranchen, inden Kommune. Dorthe Lykke Jensen har rødder på Samsø og har
hun i 1996 blev ansat ved Hvidovre Kommune som kommude seneste år været fritidssamnikationsmedarbejder og 2009
sing med planer om at flytte til
blev udviklingschef, senere også øen. Hun tiltræder som forvaltErhvervs- og
ningschef ved Samsø Kommune
souschef i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erkulturschef i
den 1. marts.
hverv. Hanne Fjorbak RasmusGribskov fastansat
Efter at have været konstitueret sen bor i Hvidovre.
centerchef for erhverv, fritid
og kultur i Gribskov Kommune
i næsten et halvt år er Vibeke
Steen i januar blevet fastansat
i stillingen. Hun blev konstitueret, da Kirsten Frandsen fratrådte i august måned sidste år.
Ny direktør for
Vestforbrænding
Vibeke Steen er bibliotekaruddannet ved Danmarks BiblioSamsø henter ny
Vestforbrænding, Danmarks
teksskole i 1993, Hun var 2003- socialchef på Fyn
største affaldsselskab, har ansat
2007 leder af Græsted Bibliotek Samsø Kommune har ansat
Steen Neuchs Vedel, der er anlægsdirektør i Banedanmark,
Dorthe Lykke Jensen, chef for
(indtil Græsted-Gilleleje
som ny direktør. Han efterfølger
sundhed og omsorg i FaaborgKommune indgik i dannelsen
Midtfyn Kommune. som ny for- Peter Basland, der blev afskediaf Gribskov Kommune). Efter
get i efteråret, efter ansættelse i
små tre år væk fra den kommu- valtningschef for social-, sundnale sektor, blev Vibeke Steen i heds- og beskæftigelsesområdet stillingen siden marts 2015.
2009 it-konsulent ved Gribskov efter Margrethe Vogt Thuesen,
Steen Neuchs Vedel har HD i international handel og skattelovKommune, hvor hun i januar
der er fratrådt.
givning fra Handelshøjskolen i
2012 blev bibliotekschef. Som
Dorthe Lykke Jensen er 58 år,

København (CBS) i 1998. Han
tiltræder direktør-stillingen
ved Vestforbrænding 1. marts
og har siden 2012 været anlægsdirektør ved Banedanmark.
Han var forud i små 13 år partner i Nuno Organics, der leverer
økologiske uldprodukter, samtidig 2008-2012 vice president
i Cimber Sterling A/S. Før det,
var han i en årrække i forskellige
lederstillinger ved SAS Groundhandling i Københavns Lufthavn og i flyselskabets salg og
marketing, også i København.

Fælleskommunal
turismedirektør
hentes hos DI

Med virkning fra årsskiftet har
Ringkøbing-Skjern og Varde
kommuner fusioneret deres
turismeselskaber i en fælles turismedestination, Destination
Vesterhavet, der er Danmarks
største målt på overnatninger,
og som den nye organisations
første direktør er ansat Liv
Thøger-Aldahl, der er hentet
hos Dansk Industris hovedkontor i København.
Turismedestination Vesterhavet repræsenterer et område
med årligt otte millioner udenlandske overnatninger og dækker arealmæssigt en vestkyststrækning på 104 kilometer.
Kontoret er placeret i det tidligere rådhus i Hvide Sande.
Liv Thøger-Aldahl, der er tiltrådt i januar måned, har været
brand director for ”Open Copenhagen” under Wonderful
Copenhagen og Copenhagen
Capacity, været sponsorchef for
Tivoli og kommunikationschef
hos Danhotel (Danmarks vandrerhjem) og de seneste godt
seks år været chefkonsulent for
ledelsesudvikling hos Dansk
Industri og chefkonsulent for DI
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Turisme og DI Handel. Liv Thøger-Aldahl, 47 år, er cand.mag. i
medievidenskab fra Aarhus Universitet, har tillægsfag i erhvervsjournalistik fra Danmarks
Journalisthøjskole samt er cand.
merc. i afsætning og ledelse fra
Handelshøjskolen i Aarhus.
FARVEL TIL

Brøndby-direktør
på pension

Helge Skramsø, der er direktør
for Brøndby Kommunes børne-,
kultur og idrætsforvaltning,
går på pension ved udgangen af
marts måned. Helge Skramsø er
67 år og læreruddannet. Han har
været ansat ved Brøndby Kommune siden 1979, hvor han blev
lærer ved Søholtskolen. Han var
samtidig skole- og ungdomsvejleder fra 1982 og frem til 1989,
hvor han blev viceskoleleder ved
Enghøjskolen i Hvidovre Kommune. I maj 1991 vendte Helge
Skramsø tilbage til Brøndby,
nu som skoleleder på Brøndby
Strand Skole, og i august 2001
blev han kommunens viceskoledirektør. Men skiftede i januar
2006 til vicedirektør i børneforvaltningen, fra 2008 direktør.
Med området udvidet i 2012 til
direktør for børne-, kultur- og
idrætsforvaltningen. Der holdes
reception den 25. marts kl. 14.30.

Frederikshavns
social- og sundhedschef på pension
Hans Ole Steffensen, center-

chef for social- og sundhedsområdet i Frederikshavn
Kommune, går på pension ved
udgangen af marts måned.
Hans Ole Steffensen er 64 år og
læreruddannet. Efter sin eksamen fra Hjørring Seminarium
i 1980 var han en kort tid vikar
på Bjergby Skole i Hjørring
Kommune, men rejste samme
år til Læsø, hvor han blev lærer
på Læsø Skole. I 1986 blev han
ungdomsskoleinspektør, og
hans virke blev efterfølgende
udvidet med beskæftigelsesområdet og produktionsskolen, herunder saltsyderiet. I
2002 blev Hans Ole Steffensen
forvaltningschef for social- og
beskæftigelsesområdet, i 2007
udvidet med sundhedsområdet. I 2011 blev han vicekommunaldirektør, idet der blev
etableret en direktion. I august
2014 rykkede han til Frederikshavn Kommune som centerchef for social- og sundhed.
RUNDE ÅR

70

Ingvard Ladefoged (S), pensionist og kommunalpolitiker
siden 2002, fylder 70 år den
13. februar. Ingvard Ladefoged
arbejdede som portør på Varde
Sygehus, senere Grindsted Sygehus i tilsammen 31 år, indtil han
i 2010 gik på pension.

dom ude 2000-2005, hvorefter
han blev formand for sammenlægningsudvalget for den
nye Randers Kommune og var
2007-2013 borgmester.

60

Anne Munch (S), social- og
sundhedsassistent og medlem
af Stevns Byråd siden 1. januar
2018, fylder 60 år den 9. februar.
Hun har i 10 år været aflastningsfamilie for drenge med
ADHD og andre svære sociale
problemer.
Erik Lauritzen (S), uddannet
landbrugsteknolog og økonomikonsulent, og borgmester siden
2014, fylder 60 år den 17. februar.
Han er tidligere landmand og
var underviser i økonomi på
Gråsten Landbrugsskole fra
2000 og frem til overtagelsen
af borgmesterhvervet i 2014.
Fødselsdagen markeres på selve
dagen med reception i riddersalen på Sønderborg Slot kl. 14-17.
Tilmelding senest 4. februar.

50

Kenneth Gøtterup (K), direktør og medlem af Dragør Kommunalbestyrelse siden 2010,
fylder 50 år den 6. februar. Han
har siden januar 2019 været direktør for Behandlingsskolerne
Harry Sørensen (DF), murer(behandling af børn med ADHD
mester og medlem af Tønder
og autisme – hovedkontor i VanKommunalbestyrelse siden 1. ja- løse).
nuar 2018, fylder 70 år den 15. feMette Kristensen (V), selvbruar. Han har været selvstænstændig og medlem af Svenddig murermester siden 1976.
borg Byråd siden 2010, fylder 50
Henning Jensen Nyhuus (S),
år den 9. februar. Mette Kristensen er shippinguddannet og
førtidspensionist, fhv. borgmester og medlem af Randers Byhar siden 2016 været partner og
råd, fylder 70 år den 19. februar.
direktør for offshore-virksomheden Svendborg Wave. FødselsHan blev medlem af byrådet i
dagen markeres med reception
1998, men var på grund af syg-

den 8. februar på Broholm Slot
kl. 13-17.
Kristine Thrane (S), seniorforsker og medlem af Rudersdal
Kommunalbestyrelse siden
2010, fylder 50 år den 10. februar. Hun har siden 2010 været
seniorforsker ved GEUS.
Charlotte Roest (S), studerende og medlem af Næstved Byråd
siden 1. januar 2018, fylder 50 år
den 19. februar. Hun er uddannet
konditor, men er på grund af arbejdsskade skiftet til at studere
til bachelor i offentlig administration.
KALENDER

25
FEBRUAR

Beskæftigelsestræf 20
KL afholder Beskæftigelsestræf ’20 den 25. februar 2020
i ODEON i Odense. Tilmelding senest den 21. februar
2020 på https://tilmeld.
kl.dk/bt. Se mere om konferencen på www.kl.dk/bt20

9

MARTS

Fremtidens idrætsfaciliteter: Erfaringer
og løsninger
IFFD og SDU inviterer i
foråret 2020 på en opdagelsesrejse i det store forskningsprojekt, Fremtidens
Idrætsfaciliteter. Der er
arrangeret 10 klyngemøder
fordelt i hele landet. Læs
mere og tilmeld dig lige her:
https://www.iffd.dk/fremtidens-idraetsfaciliteterarran
gement/?eventId=86850.

Direktør med god båndbredde
til kommune med højt til loftet
Gribskov Kommune søger en velfærdsdirektør, og vi har høje forventninger til os
selv i Gribskov. Man skal være ambitiøs, når man har fået ansvaret for udviklingen
af en af Danmarks smukkeste og mest dynamiske kommuner.
En attraktiv mulighed for dig, som ønsker faglige udfordringer og stort ansvar i en
organisation i udvikling.
Gribskov er en kommune med højt til loftet og en
ny kernefortælling om naturværdier, fællesskaber
og markant virkelyst. Vi er rundet af charmerende
lokalsamfund og god plads til at udfolde sig på. Vi
tilbyder ren luft, smukke landskaber, store skove
og en helt unik kyststrækning på toppen af Sjæl
land, der hvert år tiltrækker mange besøgende.
Vores kulturliv er mangfoldigt, levende, unikt og
tager ofte afsæt i vores helt særlige kendetegn.
Vi er også en voksende hverdagskommune med
lige nu 42.000 indbyggere, der forventer høj
service, kompetent dialog og kvalitet i alle kerne
ydelserne. Der er et væld af lokalsamfund og et
stærkt fællesskab, der knytter vores tre byer,
ni lokalcentre og 38 landsbyer sammen.
Vi er en kommune i udvikling. Vi er med vores
placering og alsidighed en attraktiv kommune for
børnefamilier såvel som seniorer, som ﬂytter ud af
byerne, og vi har gang i en lang række udviklings
projekter spredt over hele kommunen. Vi har et
stærkt civilsamfund, hvor borgerne er tæt på og
har høje forventninger til deres liv her.
Vi er en kommune af iværksættere, og det
gennemsyrer alt, hvad vi gør. Her er højt til loftet
og ikke langt fra idé til handling.
Som velfærdsdirektør bliver du en vigtig del af
kommunens direktion bestående af kommu
naldirektøren og direktøren for Plan, Teknik og
Beskæftigelse.

Læs mere om stillingen på
klk.kl.dk/rekrutteringer

Gribskov Kommune har høje ambitioner. I tæt
samarbejde med vores politikere arbejder vi for at
skabe mere vækst og blive en endnu mere attraktiv
kommune – både for borgere, besøgende og
erhvervsliv. Du forventes at byde aktivt ind i direk
tionsarbejdet med vision, perspektiv og erfaring
 også udover dit eget ressort. Vi arbejder som en
enhedsdirektion, og intet er fastlåst i statiske roller.
Som ny direktør får du plads, byder ind og tager
ansvar. Du skal med andre ord være med til at lede
kommunen i en ny retning.
Du får ansvaret for Center for Social og Sundhed
og Center for Dagtilbud og Skoler. Det bliver dit
ansvar, at alle kommunens borgere har adgang til
velfungerende dagtilbud, skoler, sociale tilbud og
sundhedsområdet.
Du skal realisere den vedtagne budgetaftale med
fokus på stabilitet og kvalitet. Du skal nytænke
løsninger, så de bliver holdbare, kan matche
fremtidige demograﬁske udfordringer samt sikre
budgetoverholdelse.
Du skal have det strategiske overblik samt sikre
sammenhæng og smidig opgaveløsning på tværs
af kommunen. Du skal især have fokus på udvikling
og implementering af en ny styringskultur.
Vi lægger vægt på, at du har politisk tæft og erfa
ring fra det kommunale område. Du har erfaring
med ledelse af områder med samme bredde og
kompleksitet, og du kan lede organisationen med
troværdig og sikker hånd. Du skal være tydelig,
synlig og have mod på at tage ansvar og stå i
spidsen for en forandringsproces.

Yderligere
oplysninger
Læs mere om stillingen på
klk.kl.dk/rekrutteringer
Der er ansøgningsfrist
den 1. marts. Vi forventer,
at du kan tiltræde senest
den 1. maj 2020.
Der kan i forbindelse med
rekrutteringen rettes
fortrolig henvendelse
til kommunaldirektør
Sascha Volmer Sørensen
på 72 49 63 69 eller
chefkonsulent i KLK
Bjarne Voigt Hansen,
tlf. 27 15 29 15.

