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Ældreministeriet.
Jens Gordon Clausen er 45 år
og cand.polit. fra Københavns
Universitet i 2002 og har forud
enmaster i politisk økonomi fra
London School of Economics
And Political Science og enHD i
enkeltfag (økonomistyring) fra
Copenhagen Business School
(CBS). Jens Gordon Clausen
var ansat i Finansministeriet
fra 2002 til 2015, hvor han ryk-
kede til RegionHovedstaden
som koncerndirektør. Han blev
konstitueret som regionsdirek-
tør, da Svend Særkjær i januar
skiftede til denministerielle
chefstilling. Jens Gordon Clau-
sen bor i Nordsjælland.

Gladsaxe henter ny
kommunaldirektør i
eget hus
Det bliver Gladsaxe Kommunes
social- og sundhedsdirektør,
Ulrich Schmidt-Hansen, der
overtager stillingen som kom-
munaldirektør efter Bo Ras-
mussen, der går på pension ved
udgangen afmarts.
Ulrich Schmidt-Hansen er 45 år
og er cand.scient.pol. Efter sin
eksamen fra Aarhus Universi-
tet i 2002 blev han fuldmægtig
i Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet og året efter forsknings-
medarbejder vedKøbenhavns
Universitet. I 2006 rykkede
han til Finansministeriet som
fuldmægtig og efterfølgende
specialkonsulent. I 2009 skif-
tede han til sekretariatschef i
Fonden forVelfærdsteknologi og
herfra i foråret 2010 til Furesø
Kommune somcenterchef for
administration og udvikling.
I november 2012 blevUlrich
Schmidt-Hansen social og sund-
hedsdirektør iHerlevKommune
og kom i april 2017 tilHolbæk
Kommune somkoncerndirektør

for den borgernære velfærd på
børne-, ældre- og socialområdet.
Og i august 2019 blev han social-
og sundhedsdirektør i Gladsaxe
Kommune, hvor han 1. april til-
træder somkommunaldirektør.

Økonomidirektør
fra Favrskov til
Skanderborg
Skanderborg Kommune har an-
sat Asbjørn Friis Jensen, direk-
tør for job og økonomi Favrskov
Kommune, i en nyoprettet stil-
ling som direktør for økonomi,
digitalisering og ejendomme.
Asbjørn Friis Jensen er 57 år og
cand.oecon. fra Aarhus Univer-
sitet. Han blev i 1992 ansat ved
Randers Kommune som fuld-
mægtig i planlægningssekre-
tariatet, i 1997 sekretariatets
leder. I 2000 blev han direk-
tionssekretær. Asbjørn Friis
Jensen rykkede i august 2001 til
HadstenKommune som økono-
michef, og daHadsten i januar
2007 indgik i dannelsen af stor-
kommunen Favrskov, blev han
den nye kommunes økonomi-
direktør. Asbjørn Friis Jensen
tiltræder 1. april som direktør i
Skanderborg Kommune.

Favrskov får ny teknik-
og miljødirektør
FavrskovKommunehar ansat
SidselHomann, der er chef for
stab og bæredygtighed i nabo-
kommunenRanders’miljø- og
teknikforvaltning, somny tek-
nik- ogmiljødirektør.Hun ef-
terfølger herHansMinorVedel,
der ved årets start skiftede til at

Job-
skifte

Rebild får ny pleje-
og omsorgschef
Rebild Kommune har ansat
Birgitta Sloth Christiansen,
institutionschef i Kriminalfor-
sorgen, somny centerchef for
Pleje og Omsorg. Hun efterføl-
ger Pil Rahbek, der er rykket til
Specialsektoren i RegionNord-
jylland, hvor hun er blevet chef
for området voksne udviklings-
hæmmede.
Birgitta Sloth Christiansen er
56 år og civiløkonom i organi-
sation og ledelse fra Aalborg
Universitet i 2005, har desuden
enmasteruddannelse i business
psychology 2012. Hun blev i
1999 ansat ved Aarhus Kommu-
ne som områdechef påældre-
området, i 2006 projektchef i
Aarhus Syd underMagistraten
for Sundhed og Omsorg og to
år senereHR-partner i samme
magistratsafdeling. I 2011 blev
hunHR-projektleder i Aarhus
Vand A/S, og herfra rykkede
hun i 2012 til Aalborg Kom-
mune somHR- og arbejdsmil-
jøchef. I 2016-2018 var Birgitta
Sloth Christiansen ansat i sam-
let to årmedHR-opgaver ved
Royal Arctic Line A/S i Aalborg,
og det var herfra, at hun i okto-
ber 2018 kom til Kriminalfor-
sorgen som chef for Institution
Nordjylland (drifts- og ledelses-
ansvar for nordjyske arrester).
Hun tiltræder 1. april som chef
for Rebild Kommunes Center
for Pleje og Omsorg.

Komponents direktør
udpeget
Det bliver Jonatan Schloss, nu-
værende direktør for Prakti-
serende Lægers Organisation
(PLO), der sidder i direktørsto-
len, når kommunernes nye ud-
viklingscenter Komponent slår
dørene op den 1. april.
Jonatan Schloss er 51 år og
har været direktør i PLO siden
februar 2016. Før det var han
direktør i SKAT i to år, hospi-
talsdirektør ved Bispebjerg
og FrederiksbergHospital
2009-2014 og direktør i Falck
2005-2009. Han var forud fra
2001 kontorchef i KL på bør-
ne- og kulturområdet. Og han
var 1999-2001 kontorchef ved
Bornholms Amt og ved Frede-
riksborg Amt 1995-2001 (blandt
andet som specialrådgiver).

Ny topdirektør i
Hovedstadsregionen
Jens Gordon Clausen, der er
konstitueret regionsdirektør
i Region Hovedstaden, er ble-
vet fast ansat i stillingen, med
virkning fra 1. april. Han over-
tager stillingen efter Svend
Særkjær, der i januar blev de-
partementschef i Sundheds- og
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være kommunens børn- og kul-
turdirektør.
SidselHomann er 42 år og cand.
scient.pol. fra AarhusUniversi-
tet 2004.Hunhar desuden en
diplomuddannelse i ledelse fra
DanmarksTekniskeUniversitet
2010.Hunblev i 2005 ansat ved
AarhusKommune sompersona-
lekonsulent i børn- og ungefor-
valtningen, hvor hun i 2009 blev
sektionsleder forHRog arbejds-
miljø. Og i december 2014 ryk-
kede hun til teknik- ogmiljøfor-
valtningen somsekretariatschef
i Center for Byudvikling. Og i
januar 2016 skiftede SidselHo-
mann til RandersKommune
somsekretariatschef imiljø- og
teknikforvaltningen, hvor hun
i november 2019 blev chef for
stab- og bæredygtighed.Det er
fra denne stilling, at hun 1. april
tiltræder somdirektør for tek-
nik ogmiljø i FavrskovKom-
mune.Hunbor i Brabrand i det
vestlige AarhusKommune.

Tønder-direktør
til Assens
JanPræstholm, der er direktør i
TønderKommune, rykker til As-
sensKommune, hvor han 1. april
bliver direktør forUddannelse,
Børn ogFamilie.
JanPræstholmer 52 år, lærer-
uddannet fraHerning Semina-
riumoghar bl.a. suppleret sin
uddannelsemed enmaster i of-
fentlig ledelse fra SyddanskUni-
versitet. Efter sin lærereksamen
i 1991 var han lærer iHerning,
Rudkøbing og Svendborg, inden
han i 1999 blev landskonsulent
hosDGI i Vingsted-centret ved
Vejle. I 2001 blev JanPræstholm
kultur- og fritidschef iHerning
Kommune,men rykkede i 2003
til Langeland somskoleleder
påRudkøbing Skole. Allerede
året efter flyttede han ind på

rådhuset somRudkøbingKom-
munes børn- og ungechef, og da
kommunerne påLangeland blev
sammenlagt i 2007, fortsatte
han i samme stilling i dennye
kommune. I april 2008 blev Jan
Præstholmbørn- og ungedirek-
tør iMiddelfartKommune,men
skiftede allerede i august samme
år til samme stilling i Svendborg
Kommune. Efter godt otte år her
rykkede han i januar 2017 til den
størreAarhusKommune som
direktør for børn- og ungefor-
valtningen.Og det var herfra,
at han i august 2019 kom til
Tønder Kommune somdirek-
tør for Børn& Skole og Pleje &
Omsorg.

Ny stabschef i
Vordingborg
VordingborgKommunehar an-
sat Brian Johansen, økonomi-
chef i LollandKommune, som
ny stabschef og leder af en ny af-
deling, der samler funktionerne
økonomi,HRog it. Somchef for
økonomi ogHRefterfølger han
SnorreBrink-Pedersen, der som
tidligere omtalt er blevet chef for
disse områder i LejreKommune.
Brian Johansen er 56 år og cand.
polit. fraKøbenhavnsUniver-
sitet 1991, desudenmaster i of-
fentlig administration (MBA)
fraAalborgUniversitet 2015.
Hanblev i 1991 ansat vedHille-
rødKommune som fuldmægtig
i økonomisk sekretariat og var
1992-1998 ansat i kontorchef-
stillinger. Derefter rykkede
Brian Johansen til Vallensbæk
Kommune somøkonomichef og
herfra i 2004 til den tilsvarende
stilling iMariboKommune.Og
daMaribo i 2007 indgik i sam-
menlægningen af syv kommu-
ner til LollandKommunem,
fortsatte han somøkonomichef i
dennye kommune.

Socialchef fra Ran-
ders til regionen
Socialchef CarstenWulffHan-
sen, RandersKommune, rykker
til RegionMidtjylland, hvor han
1. april tiltræder somvicedirek-
tør på socialområdet. Stillingen
er nyoprettet i forbindelsemed
enændring af organisations-
strukturen.
CarstenWulff Hansen er 59
år og uddannet socialrådgiver
med erfaring fra både børne-
og voksenområdet. Efter sin
eksamen fra Den Sociale Høj-
skole i Aarhus i 1992 var han
sagsbehandler i Vejle og Hor-
sens kommuner og blev i 1995
leder af sikringsgruppen i Ry
Kommunes social- og kultur-
forvaltning. I 1998 blev han
konsulent i i Rørbæk Centret
ved Hobro, men vendte i 2000
tilbage til Ry Kommune som
ældrechef, og da Ry i 2007 blev
en del af den nye Skanderborg
Kommune, blev CarstenWulff
Hansen den nye kommunes
sundheds- og ældrechef. I 2008
rykkede han til Aarhus Kom-
mune som socialcenterchef
og fra marts 2010 voksenhan-
dicapchef. Han skiftede i maj
2016 til Randers Kommune,
hvor han blandt andet har an-
svaret for områderne handi-
cap, psykiatri og misbrugs-
behandling.

Ny job- og socialchef i
Lejre Kommune
Nicolaj Drøschler, centerchef
for Borger & Arbejdsmarked i
Glostrup Kommune, rykker 1.

april til Lejre Kommune, hvor
han overtager stillingen som
centerchef for Job & Social ef-
ter Lone LykkeMarker, der fra-
trådte i januar.
Den 45-årige Nicolaj Drøschler
afsluttede i 2000 en uddannel-
se til socialrådgiver og har des-
uden en diplomuddannelse i le-
delse fra Syddansk Universitet
2007 og er master i offentlig le-
delse fra CBS 2019. Som nyud-
dannet socialrådgiver blev han
sagsbehandler ved Nykøbing
Falster Kommune, og i 2002
skiftede han til en tilsvarende
stilling på lokalcenter Vester-
bro i Københavns Kommune
og et halvt år senere til Brønd-
by Kommune som projektleder
for langtidsledige. Året efter
blev Nicolaj Drøschler afde-
lingsleder i Hvidovre Kommu-
nes jobcenter, men skiftede i
januar 2011 til nabokommunen
Rødovres jobcenter som team-
chef for sygedagpenge. Det var
herfra, at han i januar 2014
kom til Glostrup Kommune
som jobcenterchef og godt fem
år senere blev chef for Center
for Borger & Arbejdsmarked.

Ny økonomichef i
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-SkjernKommu-
ne har ansat Jane Eichenwald
Henriksen, centerchef i Høje-
TaastrupKommune somny
økonomichef. Hun overtager
stillingen efter Jan Aaes Chri-
stensen, der går på pension.
Han har været økonomichef
siden strukturreformen i 2007
og var forud leder af økonomi-
funktionen i sammenlægnings-
partneren Videbæk.
Den nye økonomichef, Jane
Eichenwald Henriksen, er 47
år og har været chef for Høje-
Taastrup Kommunes økonomi-
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og digitaliseringscenter siden
2014. Hun er cand.scient.pol.
fra universitetet i Nijmegen
(Holland) og har en diplomud-
dannelse i ledelse fra Profes-
sionshøjskolenMetropol. Efter
sin hollandske eksamen i 1999
arbejdede hun bl.a. ved rede-
riet Lauritzen og ved Ungdom-
mens Røde Kors, inden hun
i 2002 blev fuldmægtig ved
Frederiksberg Kommunes kul-
tursekretariat. I 2004 blev hun
vicekontorchef i kommunens
budgetsekretariat og fra febru-
ar 2009 budget- og regnskabs-
chef. I januar 2014 rykkede
Jane Eichenwald Henriksen
til Høje-Taastrup Kommune
som centerchef. Hun tiltræ-
der 1. april som økonomichef i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Hun er opvokset i Skjern og
har med det nye job realiseret
en drøm om at vende tilbage til
Vestjylland.

FARVEL TIL

Rebild skal have ny
kommunaldirektør
Rebild Kommune skal have ny
administrativ topchef, idet Jes
Lunde fratræder stillingen, når
hans åremålsansættelse udlø-
ber den 1. juli. Han forventer
at være aktiv en del år endnu –
mest sandsynligt med en kom-
bination af bestyrelsesarbej-
de og pasning af sit landbrug
på 120 hektar ned til Halkær
Bredning ved Limfjorden.
Jens Lunde, der fylder 65 år i
maj, har været kommunaldi-
rektør i Rebild Kommune siden
1. januar 2013. Han er cand.
oecon. fra Aalborg Universitet
1980. Han er tidligere SF-po-
litiker og blev i 1982 nedlem
af Nordjyllands Amtsråd. Han

udtrådte af amtsrådet, da han i
1984 blev medlem af Folketin-
get. I alle sine 17 år somMF’er
var han partiets finansordfører
og medlem af Finansudvalget.
Og han var 1993-1997 formand
for Folketingets politisk-øko-
nomiske udvalg. Jes Lunde
trak sig fra politik i 2001 og var
derefter direktør for teknik og
miljø i Nordjyllands Amt indtil
amternes nedlæggelse ved ud-
gangen af 2006. Han blev derpå
direktør for Miljøcenter Aal-
borg underMiljøministeriet og
skiftede i 2009 til direktør for
børne- og familieforvaltningen
i Jammerbugt Kommune. I maj
2011 kom Jes Lunde til Frede-
rikshavn Kommune som direk-
tør for social- og sundhedsom-
rådet samt velfærdsteknologi,
og det var fra denne stilling, at
han i 2013 rykkede til Rebild
som kommunaldirektør.

RUNDE ÅR

80

Vagn Ytte Larsen (S), tidl.
borgmester og kommunalpo-
litiker i 40 år, fylder 80 år den
23. marts. Han blev i 1974med-
lem af Nykøbing-Rørvig Byråd
og var kommunens borgme-
ster 1998-2006. Han var i to
valgperioder uden for byrådet,
fordi han ikke opstillede. Ved
strukturreformen i 2007 blev
Nykøbing-Rørvig en del af den
nye Odsherred Kommune, og
Vagn Ytte Larsen har siden da
været medlem af den nye kom-
munalbestyrelse. Her er han
næstformand i miljø- og klima-
udvalget, i kultur- og folkeop-

lysningsudvalget og i bestyrel-
sen for Odsherred Forsyning.
Vagn Ytte Larsen er lærerud-
dannet og var folkeskolelærer
1966-1987. Derefter blev Vagn
Ytte Larsen ansat ved Ungbo
og i 1989-1992 jobkonsulent
ved Odsherred Kommune. I
1992-1998 var han direktør
for Virksomheden Holbæk.
Vagn Ytte Larsen var 2006-
2014 formand for Danmarks
Biblioteksforening.

75

Erik Kirkegaard Mikkelsen
(V), tidligere borgmester og
kommunalpolitiker siden 1998,
fylder 75 år den 12. marts. Erik
KirkegaardMikkelsen blev i
1998 konservativt medlem af
byrådet i den daværendeMa-
riager Kommune og overtog
samtidig borgmesterposten.
DaMariager i 2007 indgik i
etableringen af den nye store
Mariagerfjord Kommune, blev
hanmedlem af den nye kom-
munalbestyrelse for Det Kon-
servative Folkeparti. Ved val-
get i 2009 blev Erik Kirkegaard
Mikkelsen indvalgt på Bor-
gerlistenMariagerfjord, men
skiftede ved valget i 2013 til
Venstre. I den nuværende kom-
munalbestyrelse er hanmed-
lem af teknik- og miljøudval-
get, af bevillingsnævnet og af
distriktsudvalget for Hjemme-
værnet, og han genopstiller ved
kommunalvalget til november.
Erik KirkegaardMikkelsen
har hele sin erhvervskarriere
været ansat ved politiet, med
start på politiskolen i 1970, og
han var landbetjent i Mariager
1983-1998.

70

Knud-Erik Hansen (S), tidl.
borgmester og kommunalpoliti-
ker siden 1998, fylder 70 år den
12.marts.Han blevmedlemaf
FakseByråd i 1998 og daFakse
indgik i dannelsen af dennye,
større FaxeKommune i 2007,
blev hanmedlemaf det nye by-
råd. OgKnudErikHansen var
Faxes borgmester 2010-2017.
Han er i indeværende valgperio-
demedlemaf børn- og lærings-
udvalget og af plan- og kultur-
udvalget, desuden i bestyrelsen
for FaxeForsyningHolding og
ØstsjællandsMuseum, formand
formiljøforeningenPermato-
pias Venner og næstformand
forAlkohol og Samfund.Han er
medlemafKL’s repræsentant-
skab ogmedlemaf foreningens
børne- og undervisningsudvalg.
KnudErikHansen er uddannet
cand.mag. i historie og dansk.
Han var lærer PåHøngGym-
nasium 1980-1987 og havde for-
skellige lederstillinger vedVUC
Storstrøm 1987-2009.

60

Karl-Åge Hornshøj Poulsen
(V), medlem af Kalundborg
Kommunalbestyrelse siden
2014, fylder 60 år den 14.marts.
Han er i den nuværende kom-
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munalbestyrelse formand for
børn- og familieudvalget samt
medlem af trafik- og kørsels-
udvalget. Karl-ÅgeHornshøj
er uddannet agronom.Han har
de seneste fire år været ejen-
domsrådgiver i landbrugsråd-
givningsselskabet VKST i Sorø
og var forud fra 1998 forstander
for landbrugsskolen Sjælland.

Jørgen Jørgensen (V), foto-
handler ogmedlemafNyborg
Byråd siden 2018, fylder 60 år
den 18.marts.Han er i byrådet
medlemaf social- og familieud-
valget og af erhvervs- og udvik-
lingsudvalget. Indtil for få år si-
den var han formand forNyborg
Handelsstandsforening og var i
bestyrelsen forNyborgTurist-
forening og forNyborg Private
Realskole. Jørgen Jørgensen
kom i 1978 i lære hos fotohand-
ler i Odense og flyttede til Ny-
borg i 1989, da han blev selv-
stændig fotohandler i byen.

50

Carsten Rasmussen (S),
borgmester iNæstvedKom-
mune, fylder 50 år den 17.marts.
Hanhar væretmedlemaf byrå-
det siden 2002 og borgmester si-
denmaj 2011. CarstenRasmus-
sen er født påNæstved Sygehus
og er blevet i byen lige siden –
4700Næstved har altid været
hans postnummer.Hanbegynd-
te som flaskedreng iKvickly i

1985.Han kunne rubbe neglene,
så han blev tilbudt læreplads ef-
ter folkeskolen.Han var færdig-
uddannet i 1990,men allerede
næste dag blev han ansat som
lastbilchauffør og var i forskel-
lige jobs i den branche de næste
ti år, til han i 2000 fik arbejde
iNæstvedKommunesPark og
Vej. Selvomhan snart har været
borgmester i ti år, går han ikke
rundtmed ambitioner omFol-
keting eller andre store poster
uden for kommunen.Handelta-
ger i stort set alt lokalt, og er der
optræk til udfordringer et sted,
hopper han på cyklen og træder
i pedalerne for at væremed til at
finde en praktisk løsning.

Gitte Johansen (V), faglig
konsulent ogmedlemafKa-
lundborgKommunalbestyrel-
se siden 2010, fylder 50 år den
24.marts. Gitte Johansen blev
indvalgt i kommunalbestyrel-
sen på lokalliste og afløste der-
med 1. januar 2010 sin far, der
forud havde været borgmester
i sammenlægningskommunen
Høng. Allerede efter godt et år
blev lokalisten nedlagt, ogGitte
Johansen skiftede til Venstre.
Hun er i indeværende valgperi-
ode formand for socialudvalget.
Hun er uddannet sygeplejerske
i 1996 og var ansat vedKalund-
borgKommune, da hun i 2015
blev faglig konsulent vedDansk
Sygeplejeråd.

Anne Camilla Meyer (S),
sundhedsplejerske ogmedlem
af Faxe Byråd siden 2014, fyl-
der 50 år den 22.marts. Hun er
næstformand i økonomiudval-
get og i senior- og sundhedsud-
valget samtmedlem afmedlem
af rusmiddelkoordinatorgrup-
pen og af Frivilligt Samråd i
Faxe Kommune. Også på lands-

plan er hun politisk aktiv og er
medlem af Socialdemokratiets
udvalg for løn og ligestilling.
Anne CamillaMeyer er uddan-
net sygeplejerske fra Sygeple-
jeskolen i Næstved i 1994 og
videreuddannet til sundheds-
plejerske. Hun er desudenma-
ster of public health (MPH)
fra Københavns Universitet og
master of public administration
(MPA) fra CBS. Anne Camilla
Meyer er ansat som chef for
Greve Kommunes center for
sundhed og pleje.

40

Karl Magnus Bidstrup (S),
lektor ogmedlem af Svendborg
Byråd siden 2018, fylder 40 år
den 16. marts. KarlMagnus
Bidstrup er oprindeligt indvalgt
i byrådet for Alternativet, men
brødmed partiet i februar sid-
ste år og tilsluttede sig efterføl-
gende Socialdemokratiet. Han
ermedlem afmiljø- og naturud-
valget, i bestyrelsen for vand-
og affaldsselskabet og formand
for CSV Sydfyn (specialun-
dervisning for voksne). Karl
Magnus Bidstrup er cand.mag. i
historie og filosofi fra Syddansk
Universitet og har siden 2013
været gymnasielærer påNy-
borg Gymnasium.

Erik Særkjær (S), lærerstude-
rende og medlem af Favrskov
Byråd, fylder 40 år den 23.

marts. Han har været medlem
af byrådet siden august 2017,
hvor han dengang rykkede ind
på en suppleantplads. Han er i
indeværende valgperiode med-
lem af børne- og skoleudvalget
og af folkeoplysningsudvalget.
Erik Særkjær blev i 2018 jord-
brugsteknolog (natur og miljø)
fra Vejlby Landbrugsskole og
blev derefter klubpædagog på
Rønbæk Fritidscenter og fra
2015 naturfaglærer på Rønbæk
Skole, begge i Favrskov Kom-
mune. Erik Særkjær har siden
sommeren 2019 været lærer-
studerende.

30

Christoffer Buster Reinhardt
(K), medlem af både Rudersdal
Kommunalbestyrelse og af re-
gionsrådet for Region Hoved-
staden siden 2018, fylder 30
år den 25. marts. Christoffer
Buster Reinhardt er i kom-
munalbestyrelsenmedlem af
byplanudvalget og af miljø- og
teknikudvalget, desuden næst-
formand i bycenterudvalget
og medlem af handicaprådet.
Han er i regionsrådet blandt
andet medlem af forretnings-
udvalget, formand for sund-
hedsudvalget, i trafikudvalget
og gruppeformand. Han er des-
udenmedlem af bestyrelserne
for Trafikselskabet Movia og
for jernbaneselskabet Lokal-
tog, der driver ti privatbaner
øst for Storebælt.
Christoffer Buster Reinhardt
er medejer af et firma for lea-
sing af biler. Han er lærerud-
dannet fra Københavns profes-
sionshøjskole 2018, men er nu
fuldtidspolitiker.




