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Vordingborg-direktør
til Greve
Jakob Thune, der er børne- og
kulturdirektør i Vordingborg
Kommune, rykker til Greve
Kommune somdirektør efter
HenrikHarder, der ved årsskiftet
blev kommunaldirektør iDragør.
Hanhar tidligere været ansat
i GreveKommune, og hanhar
også væretmedlemaf byrådet.
JakobThune er 41 år og cand.

scient.pol. fraKøbenhavnsUni-
versitet i 2005.Han arbejdede
somstudent iKLog fortsatte ef-
ter sin eksamen somkonsulent.
I 2008 blev han specialkonsulent
i GladsaxeKommune og var fra
januar 2010 ansat i Socialdemo-
kratiets Analyse- og Informati-
onsafdeling. I oktober 2011 blev
han særlig rådgiver i Justitsmi-
nisteriet og skiftede i november
2013 til GreveKommune som

Hvadmotiverede dig til at søge denne stilling?
– Jeg harmin erfaring ogmine interesser på dette for-
valtningsområde. Og så har jeg stor lyst til at arbejde i
en normal kommune – anderledes end i Københavns
Kommune, hvor jeg har været helemit arbejdsliv, lige si-
den jeg blev færdig på universitetet. Også selv om jeg får
mere transport end nu, fordi jeg bor i København.

Hvad tager dumed dig fra dit gamle job?
– Jeg har lærtmigmeget om forvaltning, og påmange
forskellige områder, gennem arbejdet i København.

Hvad glæder du dig til i dit nye job?
–At være chef for et samlet område, hvor der kan skabes
gode faglige løsninger, både i det udførende ogmellem
myndigheder. I Roskilde er der større bredde i ansvars-
området, mens vi i København ermere specialiserede.

Job-
skifte

Christine Vendel Jensen, 44 år, bliver ny
socialchef i Roskilde Kommune. Hun efterfølger
Joy Torpdahl, der fratrådte i november 2018.

Christine Vendel Jensen er cand.scient.soc. fra Roskilde
Universitet 2006. Hun har siden sin eksamen været ansat ved
Københavns Kommune. I 2009 blev hun områdechef for hjæl-
pemidler og biler i Handicapcenter København, og året efter
blev hun områdechef for hele hjælpemiddelområdet. Christina
Vendel Jensen var områdechef for Borgercenter Børn og Unge
City-Østerbro, da hun 1. marts rykkede til Roskilde Kommune.

chef for byrådssekretariatet, godt
et år senere centerchef for både
byrådssekretariat og borgerser-
vice.Hanhar siden august 2017
været Vordingborg Kommunes
børne- og kulturdirektør og
tiltræder 1. maj som direktør
i Greve Kommune. Han bor i
Greve, hvor han 2002-2009 var
socialdemokratisk medlem af
byrådet.

Horsens har ansat
byudviklingschef
HorsensKommunehar ansat
Brian IngvardChristiansen,
somnyprojektchef for by- og
havneudvikling.Han efterfølger
JesperGemmer, der er rykket til
Fredericia somprojektdirektør
for TaulovDryPort.
Brian IngvardChristiansen, 47
år, er oprindelig udlærtmurer,
bygningskonstruktør, finans-
økonom, uddannet i finansiel
rådgivning/ejendomshandel,
har byggeriets lederuddannelse
og er desuden statsautoriseret
ejendomsmægler, somer de-
poneret.Hanhar blandt andet
1997-2005 været byggeleder hos
enmurermester, været tilknyt-
tet flere ejendomsmæglere og
han var i kort tid ansat somad-
junkt vedErhvervsakademi Syd-
vest, indenhan i februar tiltråd-
te somprojektchef vedHorsens
Kommune.Her skal han som
projektchef sætte skub i salget af
erhvervsjord og stå i spidsen for
nye byudviklingsprojekter.

Ny børn- og ungechef
i Haderslev
Rasmus Graff, hidtil afdelings-
leder i Uddannelse og Læring
i Vejle Kommune, er rykket
til Haderslev Kommune som
børn- og ungechef i Distrikt Syd
og samtidig ordførende chef på
hele skoleområdet i kommunen.

Han efterfølger Rasmus Andre-
asen, der som tidligere omtalt
er blevet skolechef i nabokom-
munen Aabenraa.
Rasmus Graff, 43 år, er lærer-
uddannet og har en diplomud-
dannelse i ledelse. Han star-
tede lærergerningen i 2001 som
ansat ved Skrillingeskolen i
Middelfart Kommune og blev i
2007 afdelingsleder ved Børne-
og Ungecentret Vejle Fjord.
Året efter vendte han tilbage til
Middelfart som viceskoleleder.
I januar 2017 skiftede Rasmus
Graff til Kolding Kommune
sompædagogisk-administrativ
konsulent og blev små fem år
senere chefkonsulent. I januar
2018 blev han afdelingsleder
for Pædagogik og Læring i Vejle
Kommune, og det var fra denne
stilling, at han pr. 1. februar til-
trådte som børn- og ungechef
i Haderslev Kommune, valgt
blandt 15 ansøgere.

Arbejdstilsynet henter
direktør i København
Karsten Refsgaard, forud chef
for Arbejdsmiljø København, er
vendt tilbage til Arbejdstilsy-
net, hvor han er blevet tilsyns-
direktør for Tilsynscenter Øst.
Karsten Refsgaard er 43 år,
cand.psych. fra Aarhus Univer-
sitet og er i gangmed enmaster-
uddannelse i offentlig ledelse.
Efter sin kandidateksamen
blev han ansat som tilsynsfø-
rende ved Arbejdstilsynet og
to år senere arbejds- og organi-
sationspsykolog samme sted. I
2015 blev han tilsynschef og fra
2018 kontorchef, indtil han i fe-
bruar 2019 rykkede til Køben-
havns Kommune som chef for
Arbejdsmiljø København. Han
vendte tilbage til Arbejdstilsy-
net 1. marts i år og har ansvaret
for Tilsynscenter Øst.



DANSKE KOMMUNER / NO. 5 / 2020 / NETVÆRK /// 53

Byrådsmedlem bliver
naturpark-chef
MortenEgeskov, V-medlemaf
OdsherredByråd, er blandt 54
ansøgere ansat i stillingen som
direktør forGeoparkOdsherred,
og hanudtræder derfor af byrå-
det ved udgangen afmarts.Mor-
tenEgeskov er cand.scient.adm.
og har sidenmaj 2015 været an-
sat vedNyboligOdsherred.Han
har et godt kendskab til Geopark
Odsherred, idet han i to valgpe-
rioder har været den ene af kom-
munens to repræsentanter i den
selvejende naturparks bestyrel-
se.MortenEgeskov er 45 år og
har været kommunalpolitiker i
over 25 år. IOdsherred byråd er
hanmedlemaf økonomiudvalget
og 2. viceborgmester.Hans plads
i byrådet forventes overtaget af
1. suppleantenPiaGade.

To nye sundheds-
ledere i Jammerbugt
For at styrke den sociale forvalt-
ning har JammerbugtKommu-
ne ansat to nye afdelingsledere.
Den ene har ansvaret for psykia-
tri og sundhed, den anden an-
svaret for handicap og sundhed.
Begge tiltrådte den 1.marts.
Niels-JacobUlstrup, 44 år,
er blevet afdelingsleder for
psykiatri og sundhed. Han er
pædagoguddannet fra Ranum
Seminarium 2000 og har en
masteruddannelse i offentlig le-
delse. Somnyudklækket pæda-
gog blev han ansat ved Aalborg
Kommunes Ungdomscenter og
blev derefter afdelingsleder for
dagbehandlingen/Specialsko-
letilbuddet Sulsted Landevej og
Ungehuset i Aalborg Kommune.
Og i 2012 blev han forstander
for samme kommunes special-
institution VoksenBøgen.
MiaNikolajsen, 38 år, er social-
rådgiver fra Aalborg Universi-

tet og har gennemført diplom-
uddannelse i organisation og
ledelse samme sted. Hun blev i
2010 ansat ved Frederikshavn
Kommune, hvor hun de seneste
seks år var afdelingsleder i Un-
geenheden, inden hun rykkede
til Jammerbugt Kommune.

Kommunaldirektør er
også gasdirektør
Kåre Svarre Jakobsen, der er
kommunaldirektør i Ishøj, har
i februar også overtaget stil-
lingen som administrerende
direktør i det fælleskommunale
HMNNaturgas I/S. Selskabet
er under afvikling, idet aktivi-
teterne er frasolgt, og admini-
strationen varetages af Ishøj
Kommune. Kåre Svarre Jakob
kan overkomme direktør-job-
bet på få timer omugen og har
nær kontakt til bestyrelsens
formand, der er Ishøj Kommu-
nes borgmester, Ole Bjørstorp.

Ny havnedirektør i
Næstved
Flemming Bach, hidtil direktør
for Guldborgsund Forsyning,
har overtaget stillingen som
direktør for den kommunale
NæstvedHavn, hvor han efter-
følger JesperMøller Petersen,
der fratrådte sidste år. Flem-
ming Bach er 56 år og cand.
hort.arc. (landskabsarkitekt)
fra Landbohøjskolen. Han var
1993-1997 privatpraktiserende
landskabsarkitekt. Var deref-
ter i en lang årrække ansat ved
Københavns Kommune. Han
blev i juni 2009 forsyningschef

ved GuldborgsundKommune
og skiftede et halvt år senere
til administrerende direktør
for Guldborgsund Forsyning
Holding A/S. Flemming Bach
rykkede 1. marts i år til Næst-
vedHavn somdirektør og skal
dermed stå i spidsen for er-
hvervshavnens flytning fra den
nuværende centrale placering
i Næstved by til Ydernæs lidt
nærmere fjord og hav.

FARVEL TIL

Rødovre-direktør på
pension
Jette Egholm, børne- og kul-
turdirektør i RødovreKommu-
ne, går på pension efter 22 år i
direktør-stillinger, heraf små 15
år i Rødovre, hvor hun i øvrigt er
født og opvokset. Jette Egholm
er 64 år og læreruddannet. Efter
sin eksamen fraBlaagaard Se-
minarium i 1979 blev hun lærer i
BrøndbyKommune. I 1985 ryk-
kede hun til NuukKommune i
Grønland,men vendte tilbage til
Danmark i 1988 for at blive læ-
rer ved Struer Borgerskole. Året
efter skiftede Jette Egholm til
heldagsskolenRindumKjærga-
ard i RingkøbingKommune, og i
1992 blev hun skoleinspektør ved
HouSkole i OdderKommune. I
1997 rykkede hun til Dragsholm
Kommune, hvor hun først var
pædagogisk-administrativ skole-
konsulent og fra starten af 1998
konstitueret direktør for børne-
og undervisningsforvaltnin-
gen, et halvt år senere fastansat
i stillingen.Det var herfra, hun
i 2005 kom til Rødovre Kom-
mune som børne- og kulturdi-
rektør. Der er afskedsreception
for Jette Egholm i Kulturhuset
Viften, Rødovre Parkvej 130,
den 27. marts kl. 12-15.

Familiechef i Guld-
borgsund fratrådt
Lis Hamburger, centerchef
for Familie & Forebyggelse i
Gundborgsund Kommune, er
fratrådt sin stilling på grund af
sygdom. Lis Hamburger er 54
år, cand.polit. og har en leder-
uddannelse. Efter sin kandi-
dateksamen fra Københavns
Universitet i 1992 var hun en
kort tid projekt- og forsknings-
medarbejder hosÆldre Sagen
og arbejdede derefter i en år-
rækkemed udviklingsbistand
og flygtninge i den 3. verden.
I 2002 blev Lis Hamburger
programkoordinator i Køben-
havns Kommunes centermod
rygning, blev projektleder i
Storstrøms Amts sundhedscen-
ter 2004 og i 2006 sundheds-
centerchef i Næstved Kom-
mune. I 2008 blev hun ansat i
Sundhedsstyrelsen, hvor hun
det sidste år var HR-chef, inden
hun i august 2012 blev vicefor-
stander ved Lolland Produkti-
onsskole. Det var herfra, at Lis
Hamburger i marts 2014 kom
til Guldborgssund Kommune.

RUNDE ÅR

75
Jørn Jensby (S), fhv. telechef
ogmedlemafAlbertslundKom-
munalbestyrelse siden 2018,
fylder 75 år den 17.marts.Han er
formand for Idrætsrådet og for
Albertslund Senior Idræt,med-
lemaf kultur- og fritidsudvalget,
afmiljø- og byudvalget og af by-
udviklingsudvalget. Jørn Jensby
var telechef i Telestyrelsen, da
han som60-årig gik på pension.
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70
Kenneth Bergen (S), pensio-
nist og medlem af Frederiks-
havn Byråd siden 2014, fylder
70 år den 13. marts. Han er ud-
dannet maskinarbejder og var i

en årrække forbundssekretær
i DanskMetal, indtil han i 2012
gik på pension.

Bo Zabel (S), der fylder 70 år
den 18.marts, har væretmedlem
afHerlevKommunalbestyrelse
siden 1987.Han indtrådte i 1987
somsuppleant på SF’s liste og
var SF-medlem frem til udgan-
gen af 2005. Efter en pause ude
har han siden 2014 været S-med-
lem.Han er blandt andet næst-
formand imiljø-, klima og tek-
nikudvalget og er formand for
børn- og ungeudvalget. BoZabel
var disponent i Vognmænde-
nesBustrafik A/S, da han i 2012
valgte at gå på efterløn/pension.
Den runde fødselsdagmarkeres
med reception fredag den 20.
marts kl. 15-18 i Beboerhuset,
Sandbyvej 25A iHerlev.

60
Vagn Kjær-Hansen (SF),
medlem af BrøndbyKommu-
nalbestyrelse siden 2006, fylder
60 år den 8.marts. Han har i
over 10 år været formand for
teknik- ogmiljøudvalget. Vagn
Kjær-Hansen er uddannet civil-
ingeniør, og han var webmaster
for Forbrugerrådet, indtil han i
2010 valgte at samle kræfterne
om kommunalpolitik.

Hans Skou (V), investerings-
rådgiver ogmedlem af Aar-
hus Byråd, fylder 60 år den 12.
marts. Hans Skou har været
medlem af byrådet i tre om-
gange, senest siden 2014. Han
ermedlem af sundheds- og
omsorgsudvalget, af kulturud-
valget og politisk ordfører for V-
gruppen. Hans Skou har siden
2001 været investeringsrådgi-
ver i Nordea Private Banking.
Fødselsdagenmarkeresmed
reception på dagen kl. 14.30-
18.30 i Aarhus Internationale
Sejlsportscenter, Ester Aggebos
Gade 80 A, Aarhus C.

Peter Læssøe (Tværpolitisk
Forening), chefkonsulent og
medlemafDragørKommunal-
bestyrelse siden 2010, fylder 60
år den 13.marts.Han er 2. vice-
borgmester ogmedlemaf øko-
nomiudvalget. Peter Læssøe har
siden 2017 været chefkonsulent
ved konsulenthusetGlobeteam.

50
Per Lund Sørensen (V), vur-
deringschef ogmedlem af Greve
Byråd siden 2014, fylder 50 år
den 8.marts. Han er blandt
andet formand for børn- og
ungeudvalget, næstformand i
kultur- og fritidsudvalget samt i
bestyrelsen for GreveMuseum.
Per Lund Sørensen har de sene-
ste 15 år været vurderingschef i
Jyske Bank.

Ole Alsted (V), change mana-
ger og medlem af Kolding By-
råd siden 2014, fylder 50 år den
9. marts.
Han er blandt andet formand
for byrådets lokaldemokrati-
ske udvalg, medlem af økono-
miudvalget og næstformand i
spildevandsselskabet BlueKol-
ding. Han har siden november
været medlem af ledelsen af
Alfa Laval i Kolding.

Martin Wood Pedersen (K),
detailhandelsdirektør og med-
lem af Dragør Kommunalbe-
styrelse siden 2018, fylder 50
år den 17. marts.
Han er medlem af børne-, fri-
tids- og kulturudvalget og af
skoleudvalget. MartinWood
Pedersen har en HD-A fra CBS
og er markedsøkonom. Han har
siden november været detail-
handelsdirektør hos bilimpor-
tøren Interdan.

KALENDER

9
MARTS

Fremtidens idrætsfacilite-
ter: 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 klyngemø-
der fordelt i hele landet. Læs
mere og tilmeld dig lige her:
https://www.iffd.dk/fremti-
dens-idraetsfaciliteter

25
MARTS

Tidlig indsats og høj kva-
litet på dagtilbuds- og det
specialiserede område
Randers Kommune afholder
Randerskonferencen: Tidlig
indsats og høj kvalitet på dag-
tilbuds- og det specialiserede
område for børn under skole-
alderen og deres familier den
25.marts 2020 kl. 8.30-16 på
Værket, SvenDalgaards Pl.1 i,
8900 Randers. Tilmeldings-
frist på randerskonference@
randers.dk den 20.marts.
Læsmere om konference på
www.randerskonference.dk

Velkommen til
Stig Henneberg
Stig Henneberg tiltrådte som
kommunaldirektør den 1. marts 2020.

I den anledning inviterer Frederiksberg
Kommunalbestyrelse til reception
i festsalen på rådhuset. Alle er velkomne.

Torsdag
den 12. marts
kl. 15 - 17

Med venlig hilsen

Simon Aggesen
Borgmester



Læsmere om stillingerne på
klk.kl.dk/rekrutteringer

Centerchefermedmodpå fornyelse
og forandring til GribskovKommune

Gribskov er en kommunemed højt til loftet og en
ny kernefortælling omnaturværdier, fællesskaber
ogmarkant virkelyst. Vi er rundet af charmerende
lokalsamfund og god plads at udfolde sig på. Vi
tilbyder ren luft, smukke landskaber, store skove
og en unik kyststrækning på toppen af Sjælland,
der hvert år tiltrækkermange besøgende. Vores
kulturliv ermangfoldigt og levende, og det tager
ofte afsæt i vores helt særlige kendetegn.

Vi har valgt at dele det nuværende Center for
Social og Sundhed i to centre, og vi søger derfor
to chefer til de nye centre. Den nye organisering
skal styrkedet i forvejen tættesamspilmellem
borgerne,detpolitiskeniveauogadministrationen.

Somny centerchef får du ansvaret for enten sund
hed ogældreområdet eller socialområdet for børn
og voksne. Den endelige opgavefordeling er ikke
fastlagt på forhånd, så en af de første opgaver
bliver at tilrettelægge den endelige opgaveforde
ling umiddelbart efter tiltrædelsen. Dette vil ske
i tæt samarbejdemed organisationen og den nye
velfærdsdirektør, somogså vil deltage i sidste del
af rekrutteringsforløbet.

Både sundheds, ældre og socialområdet har stort
politisk fokus, og der er behov for at udforske
voresmuligheder for optimeringer i forhold til
kvalitet i deborgervendte ydelser og sikker styring
af vores økonomi.

Du brænder for velfærdsområdet og er nys
gerrig på, hvordan vi kan lykkes endnu bedremed
vores kerneopgaver. Du har indsigt i det konkrete
fagområde, somdu søger til. Du kender ikke nød
vendigvis lovgivningen ned til hvert enkelt komma,
men har evnerne til at sætte dig ind i den.Modsat
forventer både borgere, politikere og kollegaer et
fagligt og indsigtsfuldt svar, når der bliver spurgt
– ikke imorgen, men her og nu. Du skal kunne
tegne en klar retning for dit centers udvikling
og sætte din viden omgod drift på velfærdsom
råderne i spil, så du kan rådgive og sparremed
dine ledere ogmedarbejdere.

Du kommunikerer tydeligt og kan sige Ja!, Nej! og
Tak!. Du er tydelig omkring, hvad du vil have, følger
op og fører processer til ende. Du inddrager dine
medarbejdere, er til stede og går i dialog  også
når der skal træffes svære beslutninger. Du lader
dinemedarbejdere løbemed bolden og har tillid
til, at den kommer imål. Du er god til relationer
og opleves somkonstruktiv, tillidsvækkende og
respektfuld.

Du ermodig og tør tænke og gå nye veje. Du ser
dig selv somen del af helheden og bidragermed
faglighed og indsigt til kommunens koncern
ledelse. I Gribskov Kommune er der kort fra idé til
handling, og du får stort handlerum til at føre dine
idéer ud i livet.

Yderligere
oplysninger

Læsmereomstillingernepå
klk.kl.dk/rekrutteringer

Der er ansøgningsfrist
d. 15. marts.Vi forventer, at
du kan tiltræde senest
d. 1. maj 2020.

Der kan i forbindelsemed
rekrutteringen rettes
fortrolig henvendelse til
kommunaldirektør Sascha
Volmer Sørensen
på tlf. 72 49 63 69 eller
chefkonsulent i KLKBjarne
Voigt Hansen
på tlf. 27 15 29 15.

GribskovKommune søger to nye centerchefer - en for området sundhed ogældre
og en for socialområdet for børn og voksne.Vi leder efter to chefer, somkan sikre
velfærdsløsninger af høj kvalitet til vores borgere. En attraktivmulighed for dig,
somønsker faglige udfordringer og stort ansvar i en organisation i udvikling.
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