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Ny chef for dagtilbud
og skoler i Gribskov
Jakob BoyeMøller, forud di-
striktsskoleleder i Hillerød
Kommune, er i januar tiltrådt
som centerchef for dagtilbud
og skoler i Gribskov Kommune.
Han overtog stillingen efter
HelleMariager, der sidste år
blev leder af OdsherredKom-
munes familieafdeling.
Jakob Boye-Møller er 50 år og
bachelor på cand.ling.merc.-
studiet ved Copenhagen Busi-
ness School i 1996 og afsluttede
sidste år enmasteruddannelse i
offentlig ledelse (MPG) samme
sted. Forud for ansættelsen i
Gribskov var Jakob Boye-Møl-
ler i fem år distriktsskoleleder
iHillerødKommune og i to år
projektleder påuddannelsescen-
terCPHWest i Ishøj.Hanhar
tidligere været afdelingsleder på
ErhvervsskolenNordsjælland
og afdelingsleder i EgedalKom-
mune. Før strukturreformen
var han projektleder i Farsø
Kommune, kommunikations-
chef i Dansk Tennisforbund og
freelance producerassistent ved
Danmarks Radio.

Faaborg-Midtfyn hen-
ter ny kommunaldirek-
tør i egne rækker
Faaborg-MidtfynKommune
har ansat Helle Vibeke Carsten-
sen, konstitueret kommunal-
direktør i kommunen, som fast
ansat i stillingen efter Helene
Bækmark, der fratrådte i okto-
ber sidste år.
Helle Vibeke Carstensen, 56 år,

er cand.rer.soc. (økonomi) fra
SyddanskUniversitet 1988 og
har enmaster i ledelse og in-
novation fra Danmarks Pæda-
gogisk Universitet/CBS 2008.
Efter sin kandidateksamen
blev hun fuldmægtig i Skat-
teministeriet, men rykkede i
1991 til KL som vicekontorchef
i kontoret for skat. To år senere
vendte hun tilbage til Skattemi-
nisteriet som souschef i skat-
tepolitisk sekretariat. I 2000
skiftedeHelle Vibeke Carsten-
sen til Christiansborg, hvor hun
blev stedfortrædende leder i
Venstres politisk-økonomiske
sekretariat. I 2002 vendte hun
igen tilbage til Skatteministe-
riet, nu som chefkonsulent i
ledelsessekretariatet, senere
personalechef og senest in-
novationschef. I 2013 rykkede
hun til Københavns Kommunes
socialforvaltning som chef for
en nyetableret HRUdvikling og
blev organisationsudviklings-
chef. Det var herfra, at Helle Vi-
beke Carstensen 1. august 2017
kom til Faaborg-MidtfynKom-
mune som koncerndirektør,
med ansvar for arbejdsmarked
samt by, land og kultur. Hun
blev konstitueret kommunaldi-
rektør i oktober og er fastansat i
stillingen siden 1. februar.

Odder-direktør
til Nordfyn
NordfynsKommunehar ansat
KarstenPoulsen, hidtil direktør
for børn, uddannelse og kultur i
OdderKommune, somnybørn-
og ungedirektør.
KarstenPoulsen er 58 år og læ-
reruddannet (Gedved Semina-
rium 1986).Hanhar desuden en
diplomuddannelse i ledelse fra
Danmarks PædagogiskeUni-
versitet 2000 og afsluttede 2015
enmaster i offentlig ledelse fra

Hvadmotiverede dig til at søge stillingen?
– At der er styr på økonomien, er et grundlag for en god
løsning for de kommunale opgaver, og i enmindre kom-
mune somVallensbæk kan jeg fåmulighed for at få kend-
skab til løsningen af alle de kommunale opgaver et sted,
med kort afstand fra regnearket til virkeligheden.

Hvad tager dumed dig fra dit gamle job?
– Styring af økonomien ermegetmere end regneark.
Det handler i høj grad ommennesker og samspil mellem
forskellige hensyn. Derudover tager jeg en solid erfaring
vedrørende økonomisk styring af Københavns Kommu-
nemedmig, samtidigmed at jeg har udvikletmigmeget
som leder både gennemuddannelse og sparringmed
dygtigemedarbejdere og kolleger.

Hvad glæder du digmest til i dit nye job?
– Jeg glædermig til at lære enmasse nye ting om kom-
munal 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.

Job-
skifte

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

Signe Thiim Knudsen er cand.polit. fra Københavns Uni-
versitet 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 analyse-
området i forvaltningens center for HR, strategi og økonomi.
Hun bor i Solrød Kommune.
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SyddanskUniversitet. Karsten
Poulsen blev i 1986 lærer ved
Hedeboskolen i SkagenKom-
mune, senere viceskoleleder
samme sted og var konstitueret
skoleleder, da han i 1999 blev
leder af ÅlbækSkole, ligeledes
i Skagen. I 2001-2002 var han
konstitueret skolechef i Ska-
genKommune,men rykkede
derefter til AarhusKommune
somskoleleder på Skåde Skole.
I 2004 blevKarstenPoulsen
skolecenterleder påLundergård-
skolen iHjørringKommune,
og efter et år somkonstitueret
undervisnings- og PPR-chef blev
han i 2012 kommunens skole- og
dagtilbudschef. Det var herfra,
at han imarts 2015 rykkede til
OdderKommune somdirektør
for børn, uddannelse og kultur.
Og 1. februar i år tiltrådteKar-
stenPoulsen sombørn- og unge-
direktør iNordfynsKommune.
Han afløser Ejner Jensen, der
fratrådte i efteråret.

Erhvervs- og
kulturschef i
Gribskov fastansat
Efter at have været konstitueret
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 konstitu-
eret, da Kirsten Frandsen fra-
trådte i augustmåned sidste år.
Vibeke Steen er bibliotekarud-
dannet vedDanmarks Biblio-
teksskole i 1993, Hun var 2003-
2007 leder af Græsted Bibliotek
(indtil Græsted-Gilleleje
Kommune indgik i dannelsen
af Gribskov Kommune). Efter
små tre år væk fra den kommu-
nale sektor, blev Vibeke Steen i
2009 it-konsulent ved Gribskov
Kommune, hvor hun i januar
2012 blev bibliotekschef. Som

centerchef for erhverv, fritid og
kultur vil hun fortsat være chef
for biblioteksområdet.

Ny centerchef
i Hvidovre
HvidovreKommunehar ansat
HanneFjorbakRasmussen som
ny centerchef forDigitalisering,
Kommunikation ogErhverv.
Hun tiltrådte 1. februar efter at
have været konstitueret i stil-
lingen siden juli sidste år.
HanneFjorbakRasmussen er 60
år og oprindelig uddannet cand.
comm. fraRoskildeUniversi-
tetscenter og har videreuddan-
net sig i ledelse.Hunhar blandt
andet været informationsmed-
arbejder og turnéplanlægger
hosDanskMusikformidling,
undervist i kommunikation på
VUCog leder af en eventvirk-
somhed imusikbranchen, inden
hun i 1996 blev ansat vedHvid-
ovreKommune somkommu-
nikationsmedarbejder og 2009
blev udviklingschef, senere også
souschef i Center forDigitali-
sering, Kommunikation ogEr-
hverv.HanneFjorbakRasmus-
sen bor iHvidovre.

Samsø henter ny
socialchef på Fyn
SamsøKommunehar ansat
DortheLykke Jensen, chef for
sundhed og omsorg i Faaborg-
MidtfynKommune. somny for-
valtningschef for social-, sund-
heds- og beskæftigelsesområdet
efterMargretheVogt Thuesen,
der er fratrådt.
DortheLykke Jensen er 58 år,

uddannet fysioterapeut 1988 og
har enmaster i offentlig ledelse
(MPM) fra SyddanskUniversitet
2008. Somnyuddannet fysiote-
rapeut blev hun ansat ved Sla-
gelseCentralsygehus og skiftede
i 1993 til JuelsmindeKommune.
Herfra komhunhalvandet år se-
nere til Social- og Sundhedssko-
len iMiddelfart somunderviser
og blev i 1997 leder af fysiotera-
pien vedVejlefjordRehabilite-
ringscenter. I 2003 rykkede hun
til KoldingKommune som leder
af træning og rehabilitering og
blev i december 2009 leder af
træningsområdet i AarhusKom-
munes sundheds- og omsorgs-
forvaltning, senere chef for hele
rehabiliteringen. I oktober 2013
komhun til OdenseKommune
somområdechef for sociale ind-
satser og rykkede imarts 2015
tilHedenstedKommune som
leder afmyndighedsområdet og
hjælpemiddeldepotet, fra januar
2016 leder af hele velfærdsråd-
givningen.Og siden august 2017
har hun været chef for sundhed
og omsorg i Faaborg-Midtfyn
Kommune.DortheLykke Jen-
sen har rødder på Samsø og har
de seneste år været fritidssam-
singmedplaner omat flytte til
øen.Hun tiltræder som forvalt-
ningschef ved SamsøKommune
den 1.marts.

Ny direktør for
Vestforbrænding
Vestforbrænding, Danmarks
største affaldsselskab, har ansat
SteenNeuchsVedel, der er an-
lægsdirektør i Banedanmark,
somnydirektør.Han efterfølger
Peter Basland, der blev afskedi-
get i efteråret, efter ansættelse i
stillingen sidenmarts 2015.
SteenNeuchs Vedel harHD i in-
ternational handel og skattelov-
givning fraHandelshøjskolen i

København (CBS) i 1998. Han
tiltræder direktør-stillingen
ved Vestforbrænding 1. marts
og har siden 2012 været anlægs-
direktør ved Banedanmark.
Han var forud i små 13 år part-
ner iNunoOrganics, der leverer
økologiske uldprodukter, sam-
tidig 2008-2012 vice president
i Cimber SterlingA/S. Før det,
var han i en årrække i forskellige
lederstillinger ved SASGround-
handling iKøbenhavns Luft-
havn 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 tu-
rismedestination, Destination
Vesterhavet, der er Danmarks
størstemålt på overnatninger,
og som den nye organisations
første direktør er ansat Liv
Thøger-Aldahl, der er hentet
hos Dansk Industris hovedkon-
tor i København.
Turismedestination Vesterha-
vet repræsenterer et område
med årligt ottemillioner uden-
landske overnatninger og dæk-
ker arealmæssigt en vestkyst-
strækning på 104 kilometer.
Kontoret er placeret i det tidli-
gere rådhus i Hvide Sande.
Liv Thøger-Aldahl, der er til-
trådt i januarmåned, har været
brand director for ”Open Co-
penhagen” underWonderful
Copenhagen og Copenhagen
Capacity, været sponsorchef for
Tivoli og kommunikationschef
hos Danhotel (Danmarks van-
drerhjem) og de seneste godt
seks år været chefkonsulent for
ledelsesudvikling hosDansk
Industri og chefkonsulent forDI
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Turisme ogDIHandel. Liv Thø-
ger-Aldahl, 47 år, er cand.mag. i
medievidenskab fraAarhusUni-
versitet, har tillægsfag i erhverv-
sjournalistik fraDanmarks
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 BrøndbyKommunes børne-,
kultur og idrætsforvaltning,
går på pension ved udgangen af
martsmåned.Helge Skramsø er
67 år og læreruddannet.Hanhar
været ansat vedBrøndbyKom-
mune siden 1979, hvor han blev
lærer ved Søholtskolen.Han var
samtidig skole- og ungdomsvej-
leder fra 1982 og frem til 1989,
hvor han blev viceskoleleder ved
Enghøjskolen iHvidovreKom-
mune. Imaj 1991 vendteHelge
Skramsø tilbage til Brøndby,
nu somskoleleder påBrøndby
Strand Skole, og i august 2001
blev han kommunens viceskole-
direktør.Men skiftede i januar
2006 til vicedirektør i børnefor-
valtningen, 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 sundheds-
chef på pension
Hans Ole Steffensen, center-

chef for social- og sundheds-
området i Frederikshavn
Kommune, går på pension ved
udgangen af marts måned.
Hans Ole Steffensen er 64 år og
læreruddannet. Efter sin eksa-
men 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 beskæftigelses-
området og produktionssko-
len, herunder saltsyderiet. I
2002 blev Hans Ole Steffensen
forvaltningschef for social- og
beskæftigelsesområdet, i 2007
udvidet med sundhedsområ-
det. I 2011 blev han vicekom-
munaldirektør, idet der blev
etableret en direktion. I august
2014 rykkede han til Frede-
rikshavn Kommune som cen-
terchef for social- og sundhed.

RUNDE ÅR

70
Ingvard Ladefoged (S), pen-
sionist og kommunalpolitiker
siden 2002, fylder 70 år den
13. februar. IngvardLadefoged
arbejdede somportør påVarde
Sygehus, senereGrindsted Syge-
hus i tilsammen31 år, indtil han
i 2010 gik på pension.

Harry Sørensen (DF),murer-
mester ogmedlemafTønder
Kommunalbestyrelse siden 1. ja-
nuar 2018, fylder 70 år den 15. fe-
bruar.Hanhar været selvstæn-
digmurermester siden 1976.

Henning Jensen Nyhuus (S),
førtidspensionist, fhv. borgme-
ster ogmedlemafRanders By-
råd, fylder 70 år den 19. februar.
Han blevmedlemaf byrådet i
1998,men var på grund af syg-

domude 2000-2005, hvorefter
han blev formand for sam-
menlægningsudvalget for den
nye Randers Kommune og var
2007-2013 borgmester.

60
Anne Munch (S), social- og
sundhedsassistent ogmedlem
af StevnsByråd siden 1. januar
2018, fylder 60 år den 9. februar.
Hunhar i 10 år været aflast-
ningsfamilie for drengemed
ADHDog andre svære sociale
problemer.

Erik Lauritzen (S), uddannet
landbrugsteknolog og økonomi-
konsulent, og borgmester siden
2014, fylder 60 år den 17. februar.
Han er tidligere landmandog
var underviser i økonomi på
GråstenLandbrugsskole fra
2000og frem til overtagelsen
af borgmesterhvervet i 2014.
Fødselsdagenmarkeres på selve
dagenmed reception i riddersa-
len på Sønderborg Slot kl. 14-17.
Tilmelding senest 4. februar.

50
Kenneth Gøtterup (K), direk-
tør ogmedlemafDragørKom-
munalbestyrelse siden 2010,
fylder 50 år den 6. februar. Han
har siden januar 2019 været di-
rektør for Behandlingsskolerne
(behandling af børnmedADHD
og autisme–hovedkontor i Van-
løse).

Mette Kristensen (V), selv-
stændig ogmedlemaf Svend-
borgByråd siden 2010, fylder 50
år den 9. februar.MetteKri-
stensen er shippinguddannet og
har siden 2016 været partner og
direktør for offshore-virksom-
heden SvendborgWave. Fødsels-
dagenmarkeresmed reception

den 8. februar påBroholmSlot
kl. 13-17.
KristineThrane (S), seniorfor-
sker ogmedlemafRudersdal
Kommunalbestyrelse siden
2010, fylder 50 år den 10. fe-
bruar.Hunhar siden 2010 været
seniorforsker vedGEUS.

Charlotte Roest (S), studeren-
de ogmedlemafNæstvedByråd
siden 1. januar 2018, fylder 50 år
den 19. februar.Hun er uddannet
konditor,men er på grund af ar-
bejdsskade skiftet til at studere
til bachelor i offentlig admini-
stration.

KALENDER

25
FEBRUAR

Beskæftigelsestræf 20
KL afholder Beskæftigelses-
træf ’20 den 25. februar 2020
i ODEON i Odense. Tilmel-
ding senest den 21. februar
2020 på https://tilmeld.
kl.dk/bt. Semere om konfe-
rencen påwww.kl.dk/bt20

9
MARTS

Fremtidens idræts-
faciliteter: Erfaringer
og løsninger
IFFD og SDU inviterer i
foråret 2020 på en opdagel-
sesrejse i det store forsk-
ningsprojekt, Fremtidens
Idrætsfaciliteter. Der er
arrangeret 10 klyngemøder
fordelt i hele landet. Læs
mere og tilmeld dig lige her:
https://www.iffd.dk/fremti-
dens-idraetsfaciliteterarran
gement/?eventId=86850.



Direktørmedgodbåndbredde
til kommunemedhøjt til loftet

Gribskov er en kommunemed højt til loftet og en
ny kernefortælling omnaturværdier, fællesskaber
ogmarkant 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 tiltrækkermange besøgende.
Vores kulturliv ermangfoldigt, levende, unikt og
tager ofte afsæt i vores helt særlige kendetegn.

Vi er også en voksende hverdagskommunemed
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 ermed vores
placering og alsidighed en attraktiv kommune for
børnefamilier såvel som seniorer, somflytter 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.

Gribskov Kommune har høje ambitioner. I tæt
samarbejdemed vores politikere arbejder vi for at
skabemere vækst og blive en endnumere attraktiv
kommune – både for borgere, besøgende og
erhvervsliv. Du forventes at byde aktivt ind i direk
tionsarbejdetmed vision, perspektiv og erfaring
 også udover dit eget ressort. Vi arbejder somen
enhedsdirektion, og intet er fastlåst i statiske roller.

Somny direktør får du plads, byder ind og tager
ansvar. Du skalmed andre ord væremed 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 budgetaftalemed
fokus på stabilitet og kvalitet. Du skal nytænke
løsninger, så de bliver holdbare, kanmatche
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 tæftog erfa
ring fra det kommunale område. Du har erfaring
med ledelse af områdermed sammebredde og
kompleksitet, og du kan lede organisationenmed
troværdig og sikker hånd. Du skal være tydelig,
synlig og havemod på at tage ansvar og stå i
spidsen for en forandringsproces.

Yderligere
oplysninger

Læsmereomstillingenpå
klk.kl.dk/rekrutteringer

Der er ansøgningsfrist
den 1. marts. Vi forventer,
at du kan tiltræde senest
den 1. maj 2020.

Der kan i forbindelsemed
rekrutteringen rettes
fortrolig henvendelse
til kommunaldirektør
SaschaVolmer Sørensen
på 72 49 63 69 eller
chefkonsulent i KLK
BjarneVoigt Hansen,
tlf. 27 15 29 15.

Læsmere om stillingen på
klk.kl.dk/rekrutteringer

GribskovKommune søger en velfærdsdirektør, og vi har høje forventninger til os
selv i Gribskov.Man skal være ambitiøs, nårmanhar fået ansvaret for udviklingen
af en afDanmarks smukkeste ogmest dynamiske kommuner.
En attraktivmulighed for dig, somønsker faglige udfordringer og stort ansvar i en
organisation i udvikling.


