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Ishøj får ny velfærds-
direktør
Alberte Burgaard, der er bor-
gercenterchef i Københavns
Kommune, bliver ny velfærds-
direktør i Ishøj Kommune.
Hun overtager denne stilling
efter Lisbet Lentz, der som tid-
ligere omtalt går på pension.
Alberte Burgaard, er 46 år og
cand.scient.pol. fra Roskilde
Universitetscenter 2001. Hun
har siden da været ansat ved
Københavns Kommunes so-
cialforvaltning – fra 2007 i le-
derstillinger. Alberte Burgaard
blev imaj 2015 borgercenter-
chef i socialforvaltningen og er
her chef for cirka 1.600 ansatte
på udsatte- og psykiatriområ-
det. Det er fra den stilling,
at hun 1. november tiltræder
som velfærdsdirektør i Ishøj
Kommune.

Direktør i Frederiks-
sund til Næstved
JanMilandt, der er direktør
i FrederikssundKommune,
skifter til en direktørstilling i
NæstvedKommune, hvor han
afløserHanneDollerup, der i
august rejste til OdenseKom-
mune for at overtage stillingen

somadministrerende direktør
for Børn- ogUngeforvaltningen.
JanMilandt er 51 år og cand.
scient. i biologi og idræt. Alle-
rede inden sin eksamen fra Kø-
benhavns Universitet var han
1996-98 årsvikar påHelsingør
Gymnasium og derpå børn- og
ungekonsulent samt leder af
konsulentafdelingen i Dansk
Gymnastik Forbund. I 2000
skiftede han til uddannelses-
konsulent i Danmarks Idræts-
forbund. I 2007 indledte Jan
Milandt sin kommunale kar-
rieremed en stilling som fri-
tidschef i Gentofte Kommune,
og to år senere blev han fritids-
og kulturchef i Høje-Taastrup
Kommune. Det var herfra, at
han imarts 2013 kom til Frede-
rikssundKommune somdirek-
tør for opvækst, uddannelse og
kultur. Han ermeget aktiv i det
lokale kultur- og foreningsliv
ved oprettelsen af institutio-
ner, implementere skolereform
og ny skolestruktur, egnsteater
og etablering af ny svømmehal.

Brønderslevs økono-
michef til Thisted
Kai Ørsnæs Christensen, der
er økonomichef i Brønderslev
Kommune, skifter 1. novem-
ber til den tilsvarende stilling
i Thisted Kommune, hvor han
efterfølger Ellen Dissing, der i
juni rykkede sydpå til en stil-
ling som økonomichef ved Sil-

keborg Kommune. Kai Ørsnæs
Christensen er 51 år og uddan-
net i økonomistyring på Dan-
marks Forvaltningshøjskole.
Han var 1994-1998 økonomi-
konsulent vedMariager Kom-
mune og derefter konsulent ved
it-firmaet Fujitsu. I 2003 vend-
te Kai Ørsnæs Christensen til-
bage til den kommunale sektor
som økonomikonsulent ved
Rebild Kommune,men skiftede
i 2008 til KMDA/S (Kommu-
nedata) som seniorkonsulent.
Her var han salgsleder de sid-
ste ottemåneder, inden han i
marts 2016 skiftede til chef for
BrønderslevKommunes økono-
miafdeling, Og det er fra denne
stilling, han rykker til Thisted
Kommune som økonomichef.
Kai Ørsnæs Christensen bor i
Brønderslev.

Ny kultur- og fritids-
chef i Holstebro
Henrik Zacho, hidtil afdelings-
chef for biblioteker, sport og
fritid iHolstebroKommune,
har 1. oktober fået udvidet sit
chefområde, idet hanhar over-
taget området kunst og kultur,
og dermed er hans titelændret
til kultur- og fritidschef. Der
er tale omenorganisationstil-
pasning, somer affødt af, at den
hidtidige kunst- og kulturchef
LisbetGormsen ønsker at gå på
pension, og det sker formeltmed
udgangen af februar 2021. Så er
hun fyldt 65 år.
Henrik Zacho, 49 år, er cand.
mag. i fransk og dansk fraAar-
husUniversitet 2004 og afslut-
tede i 2014 enmaster i offentlig
ledelse fra SyddanskUniversi-
tet.Han var 1997-2004 ledel-
seskonsulent ved AnkerhusA/S
og blev derefter afdelingsleder
forHR-udvikling vedHerning
Kommune, i 2009 seniorkon-

sulent påHR-området. I august
2014 komHenrik Zacho tilHol-
stebroKommune somkonsu-
lent i afdelingen for udvikling
og strategi og blev i april året
efter chefkonsulent i kultur- og
sundhedsforvaltningen.Og i
juni sammeår tiltrådte han som
biblioteks- og fritidschef.Hen-
rik Zacho var i øvrigt 2013-2017
bestyrelsesformand for FFUK
(Foreningen forUdviklingskon-
sulenter i Danmark).

Tilbage til Horsens
som ny skolechef
Henrik Kallestrup, der er sko-
leleder i Aarhus Kommune,
og tidligere var det i Horsens
Kommune, vender 1. november
tilbage til Horsens for at over-
tage stillingen som skolechef
efter Flemming Skaarup, der i
august blev direktør for børn,
uddannelse og kultur i nabo-
kommunen Odder.
Henrik Kallestrup, 43 år, er
læreruddannet fra Silkeborg
Seminarium 2003, har en
master i ledelse fra Syddansk
Universitet 2019 og forud en
diplomuddannelse i ledelse.
Han er i øvrigt også uddannet
reserveofficer, og han gjorde
tjeneste i forsvaret 1997-2007
og var samtidig skolelærer
halvdelen af tiden. I august
2007 blev Henrik Kallestrup
ansat som viceskoleleder på
Sølystskolen i Viborg Kom-
mune og skiftede i september
2012 til tilsvarende stilling
ved Højvangskolen i Horsens
Kommune, hvor han et år var
konstitueret skoleleder. Siden
august 2015 har Henrik Kal-
lestrup været skoleleder ved
Aarhus Kommunes skolevæ-
sen, først ved Viby Skole og fra
marts 2019 samtidig ved Skød-
strup Skole.
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Kultur- og fritidschef
i Odder
Lederen af Odder Kommunes
biblioteksvæsen, AllanMalver,
er pr. 1. oktober blevet kommu-
nens kultur- og fritidschef og
er dermed også blevet chef for
de to andre kulturinstitutio-
ner: musikskolen og den krea-
tive skole, ligesom folkeoplys-
ningen og de selvejende haller
er blevet en del af hans område.
AllanMalver er 46 år og cand.
mag. i medievidenskab fra Aar-
hus Universitet 2011. Han blev
leder af Odder Bibliotek imarts
2018 og var forud formidlings-
chef vedKoldingbibliotekerne
i to år. Han var januar 2013 til
februar 2016 ansat ved Ran-
ders Bibliotek, hvor han senest
var kommunikations- og
formidlingskonsulent.

Ny chef for Ringsteds
teknik- og miljøcenter
RingstedKommunehar ansat
MariaCathrineNielsen, hidtil
afdelingschef i RudersdalKom-
mune, somny chef for teknik-
ogmiljøcentret.Hun efterfølger
herAnneBreinholdt Skelmose,
der er blevet afdelingsleder for
byggesagsafdelingen i Frede-
rikssundKommune.
MariaCathrineNielsen, 46 år,
er cand.techn.soc. fraRoskilde
Universitetscenter 1996 og har
enmaster i offentlig ledelse fra
Handelshøjskolen iKøbenhavn
2016.Under studierne var hun
en årrække leder af et kreativt
værksted påGadstrupFritids-
center (RoskildeKommune)

samt var en kort tid forsknings-
medarbejder påRUCog i Tra-
fikministeriets internationale
kontor. I 1999-2013 varMaria
CathrineNielsen ansat i KL,
hvor hun senest var vicekon-
torchef i kontoret for teknik og
miljø. I september 2013 kom
hun til RudersdalKommune,
hvor hun er afdelingschef for
natur, park ogmiljø.

Erhvervs- og
arbejdsmarkedschef
i Holstebro
Høj prioritering af vækst og
udvikling er baggrunden for,
atHolstebroKommunehar
fusioneret områderneErhverv
ogArbejdsmarked, og denhidti-
dige arbejdsmarkedschef, Søren
Langkildehus, er blevet chef for
fusionen.Med titel af erhvervs-
og arbejdsmarkedschef.
SørenLangkildehus, 43 år, er
magister i filosofi (AarhusUni-
versitet 2006), har ph.d. i filo-
sofi fra et engelsk universitet og
en diplomuddannelse i ledelse.
Efter ansættelse som jobkon-
sulent i SyddjursKommune
i 2009 komhan til Jobcenter
Struer, først som jobkonsulent,
derpå afdelingsleder og var af-
delingschef, da han i oktober
2015 skiftede til jobcentret i
nabokommunenHolstebro som
arbejdsmarkedschef.

Sønderborg henter
kulturchef i Horsens
MortenFogh, afdelingschef for
bibliotek, borgerservice og fri-
tid iHorsensKommune, rykker

til SønderborgKommune som
ny kultur, idræts- og fritidschef
efterNicolai DupontHeide-
mann, der er blevet direktør for
kultur- og erhvervsforvaltnin-
gen i sammekommune.
Den61-årigeMortenFogh er
bibliotekaruddannet påDan-
marksBiblioteksskole 1982 og
har enmaster i offentlig ledelse
fra SyddanskUniversitet 2013.
Somnyuddannet bibliotekar
blev han ansat ved Jelling Stats-
seminariums bibliotek og kom
i 1984 til SkjernKommunes
bibliotek. I 1987 blevMorten
Fogh ledende bibliotekar i Vi-
debæk Kommune, i 1994 vice-
stadsbibliotekar i Herning og
i 2000 overtog han stillingen
som stadsbibliotekar i Vejle
Kommune. I 2004 vendte han
tilbage til Herning som bib-
liotekschef og skiftede i 2012
til den tilsvarende stilling i
Aabenraa Kommune. Her var
Morten Fogh vækst- og ud-
viklingschef, da han i novem-
ber 2017 rykkede til Horsens
Kommune som chef for biblio-
tek, borgerservice og fritid.

Ny leder af Holstebros
familiesektion
HolstebroKommunehar ansat
HelleMurmann, udførerleder
i Vejle kommunesBørne- og
Familiecenter, somny leder af
familiesektionen.Hun efter-
følger i denne stillingMads
Larsen, der i juni rykkede til
Sydhavsøerne somcenterchef
for Familie ogForebyggelse i
GuldborgsundKommune.
HelleMurmann er 46 år, arbej-
dede i nær 10 år som frisør, før
hun gik i gangmedpædagogud-
dannelse (Gedved Statssemina-
rium).Hunhar diplom i ledelse
fraVIAUniversityCollege,
desudenflere andre lederud-

dannelser. Sompædagog var
hun ansat i flere østjyske insti-
tutioner og var senest i godt to
år leder af AaleHjortsvangBør-
neby (børnehave og SFO) iHe-
denstedKommune.Hunkom i
august 2015 til VejleKommune
som teamleder i Børne- ogFa-
miliecentret.HelleMurmann
tiltræder 1. november som leder
af familiesektionen iHolstebro
Kommunes børn- og ungefor-
valtning.Hunbor iHorsens.

NY I STOLEN

Ulrik Wilbek ny for-
mand for KL’s social-
udvalg
Viborgs borgmester Ulrik
Wilbek (V) har overtaget for-
mandsposten i KL’s socialud-
valg efter Odsherreds borgme-
ster, Thomas Agerskov (S), der
på grund af sin kones sygdom
trak sig ud af bestyrelsen ved
udgangen af septembermåned.
Pladsen i KL’s bestyrelse er
overtaget af Holbæks borg-
mester Christina Krzyrosiak
Hansen (S).
Den afgåede formand, Tho-
mas Agerskov, er 56 år og har
været borgmester i Odsherred
Kommune siden 2010. Han var
2001-2009 ordinærtmedlem
af Folketinget, forud i korte
perioder i Folketinget som
stedfortræder.
UlrikWilbek er 62 år og har
væretmedlem af Viborg By-
råd 1998-2001, hvor han var
formand for socialudvalget, og
igen i byrådet siden 2018, hvor
han overtog borgmesterposten
– blev dengang ogsåmedlem
af KL’s bestyrelse. Han blev
samtidig næstformand i social-
udvalget, og denne post er nu
overtaget af Christina Krzyro-
siakHansen.
Christina KrzyrosiakHansen,
har væretmedlem afHolbæk
Byråd siden 2014 og overtog
borgmesterposten i 2018. Hun
er 28 år og er Danmarks hidtil
yngste borgmester.
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RUNDE ÅR

70
Marianne Friis-Mikkelsen
(K), fhv. daginstitutionsleder
og mangeårigt medlem af Val-
lensbæk Kommunalbestyrel-
se, fylder 70 år den 25. okto-
ber. Hun har været medlem af
kommunalbestyrelsen siden
2015 –med start som supple-
ant. Hun er medlem af alle
kommunalbestyrelsens tre
stående udvalg: næstformand i
teknik- og miljøudvalget samt
menigt medlem af børne- og
kulturudvalget og af social- og
sundhedsudvalget. Hun afslut-
tede sin pædagoguddannelse
i 1975 og var allerede i to år
daginstitutionsleder i nabo-
kommunen Ishøj, inden hun
fra 1980 var institutionsleder
i hjemkommunen. Efter over
30 år som institutionsleder gik
hun i 2013 på efterløn.

60
Jimmi Jørgensen (S), social-
og sundhedshjælper og med-
lem af Slagelse Byråd, fylder
60 år den 22. oktober. Han er
i byrådet medlem af forebyg-
gelses- og seniorudvalget og
af udvalget for specialiserede
borgerindsatser. Ved siden af
byrådsarbejdet er han også
medlem af Korsør Lokalråd.
Jimmi Jørgensen er vokset op i
København, men boligproble-
mer og stofafhængighed var
årsag til, at han i 2004 flyttede
til Esbjerg. Her blev han i 2008
uddannet til social- og sund-
hedshjælper og flyttede i 2010
til Korsør, hvor han blev ansat
ved Slagelse Kommunes hjem-
mehjælp. I Korsør var Jimmi
Jørgensen aktiv i borgerini-

tiativer og en drivende kraft
i foreningen ”Korsør holder
sammen”, der er et tilbageven-
dende socialt arrangement for
folk, der har få midler. ”Korsør
holder sammen” har fået stor
opmærksomhed, og Jimmi
Jørgensen blev i 2016 tildelt
Fællesskabsprisen. Han fik
senere som den første tildelt
”Korsørhjertet”. Den store op-
mærksomhed førte til, at han
blev opfordret til at opstille på
den socialdemokratiske liste
ved byrådsvalget i 2017, og han
har været medlem af Slagelse
Byråd siden 2018.

50
Kjeld Thrane (K), headhunter
og medlem af Haderslev Byråd
siden 2014, fylder 50 år den
22. oktober. Han er formand
for kultur- og fritidsudval-
get og medlem af økonomiud-
valget, desuden i bestyrelsen
forMuseum Sønderjylland
og formand for Kulturregion
Sønderjylland-Schleswig.
Kjeld Thrane er kontoruddan-
net og har HD i afsætning fra
Syddansk Universitet. Han har
de seneste to år været head-
hunter i rekrutteringsvirk-
somheden Brodal Search &
Selection i Haderslev og var
forud underviser på Haderslev
Handelsskole.

Peter Faarbæk (S), sund-
hedspolitisk konsulent og
medlem af Høje-Taastrup
Byråd, fylder 50 år den 27. ok-
tober. Peter Faarbæk er født
og opvokset i Aalborg, men
flyttede til København som
21-årig. Han blev første gang
indvalgt i byrådet i 2017, hvor
han var partiets borgmester-
kandidat. Han er i byrådet
formand for plan- og miljøud-
valget samtmedlem af øko-
nomiudvalget og af ældre- og
sundhedsudvalget, desuden

gruppeformand. Han var i
øvrigt formand for den lokale
partiforening indtil opstil-
lingen som borgmesterkandi-
dat. Peter Faarbæk har i 13 år
været ansat i fagforbundet 3F,
hvor han er sundhedspolitisk
konsulent. Han har tidligere
været organisationskonsulent
i Socialdemokratiet og var for-
ud forbundssekretær i DSU.

Lennart Qvist (K), selvstæn-
dig og medlem af Ringkøbing-
Skjern Byråd siden 2010,
fylder 50 år den 29. oktober.
Han er formand for social- og
sundhedsudvalget og næstfor-
mand i beskæftigelsesudval-
get. Lennart Qvist er indvalgt
på Venstres liste, men brød
med partiet i august 2018. Han
var derefter løsgænger, indtil
han i oktober 2019 tilsluttede
sig Det konservative Folke-
parti som byrådets eneste
C-medlem. Lennart Qvist er
opstillet som spidskandidat
for de konservative ved næste
års byrådsvalg og er desuden
opstillet som partiets folke-
tingskandidat. Han arbejder
som selvstændig erhvervs-
drivende i it-branchen og har
tidligere (1990-2005) arbejdet
som shipping-medarbejder hos
Mærsk-rederiet og var efter-
følgende (2005-2010) ansat på
logistikområdet hos Vestas.

Lars Hørsman (SF), folkesko-
lelærer og medlem af Rebild
Byråd siden 2014, fylder 50
den 30. oktober. Han er med-
lem af økonomiudvalget og af
arbejdsmarkedsudvalget samt
i bestyrelsen for Rebild Forsy-
ning. Lars Hørsman var med
til at etablere Den Sociale Fæl-
leliste, som han er indvalgt på
i både 2013 og 2017. Listen blev
opløst tidligere i år, og Lars
Hørsman tilsluttede sig SF,
som han tidligere har været
medlem af og er ene om at re-
præsentere i byrådet. Listens
andet medlem blev løsgænger.
Lars Hørsman er oprindeligt

pædagoguddannet, men gen-
nemførte senere en lærer-
uddannelse. Han er lærer på
Skørping Skole, hvor han i øv-
rigt selv har været elev, og her
er han tillidsrepræsentant.

René Christensen (DF), fol-
ketingsmedlem ogmedlem af
Guldborgsund Byråd, fylder 50
år den 31. oktober. Han indled-
te sin kommunalpolitiske kar-
riere i Guldborgsund i 2006
sommedlem af sammenlæg-
ningsudvalget. Guldborgsund
er en stærk bastion for Dansk
Folkeparti – med i øjeblikket
fem af byrådets 29 pladser.
René Christensen er medlem
af økonomiudvalget og var i
foregående valgperiode 1. vi-
ceborgmester. Han har været
medlem af Folketinget siden
2008, med start på en supple-
antplads. René Christensen er
udlært automekaniker i 1990
og har arbejdet som afdelings-
leder og værkfører i denne
branche frem til 2005, hvoref-
ter han blev efterskolelærer.

25
Maria Katarina Nielsen (R),
studerende og medlem af Fre-
derikssund Byråd siden 2018,
fylder 25 år den 4. november.
Hun er i byrådet formand for
opvækstudvalget (børneområ-
det) og medlem af økonomiud-
valget. Maria Katarina Nielsen
læser samfundsfag på Køben-
havns Universitet og har stu-
denterjob i DI Transport.
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