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ansøgere. Han bor i Assens og
har her væretmedlem af byrå-
det siden 2014.

Ringkøbing-Skjern
henter fagchef
i Aalborg
Ringkøbing-SkjernKommune
har ansatMichael Damm, der
er chef for bæredygtighed og
udvikling i Aalborg Kommune,
somny fagchef for Land, By og
Kultur efter Lone Rossen, der
gik på pension ved udgangen af
september.
Michael Dammer 53 år og cand.
scient. i kemi og bioteknologi
fra Aarhus Universitet 1993.
Han blev samme år ansat ved
Københavns Amt somprojekt-
leder påmiljøområdet og skif-
tede 1996 til Kolding Kommune
som leder afmiljøafdelingen. I
2007 rykkedeMichael Damm
til Aalborg Kommune sommil-
jøchef og blev i januar 2015 di-
visionschef for bæredygtighed
og udvikling. Han tiltræder 1.
december.

Ny tilsynschef for
Socialtilsyn Øst
Trine Stokholm, der er virk-
somhedsleder i Autisme Center
Vestsjælland (Slagelse), er af et
enigt ansættelsesudvalg valgt
til stillingen som tilsynschef for
Socialtilsyn Øst. Hun overtager
stolen efter Henriette Lindberg,
60 år, der fratrådte i september
efter godt syv år i stillingen. Der
var 18 ansøgere.
Trine Stokholm, 50 år, er ud-
dannet pædagog, har diplom-

uddannelse fra Danmarks
Pædagogiske Universitet og har
masteruddannelser fra CBS
og SyddanskUniversitet. Hun
kommer som før nævnt til so-
cialtilsynet fra en stilling som
virksomhedsleder ved Autisme
Center Vestsjælland og havde
forud været ansat ved Slagelse
Kommune i små seks år, senest
som virksomhedsleder ved So-
cialt Resursecenter. Hun var
2005-2010 ansat ved Special-
center Kalundborg, senest som
centerchef, og var 1996-2005
ansat som sektionsleder/afde-
lingsleder vedKofoeds Skole.
Trine Stokholm tiltræder 1.
december som tilsynschef for
Socialtilsyn Øst, der drives af
HolbækKommune og har godt
75medarbejdere.

Bornholms
borgmester bliver
Friluftsrådets direktør
Efter 11 år somborgmester i
BornholmsRegionskommune
forladerWinniGrosbøll borg-
mesterstolen ved årets udgang,
idet hunden4. januar tiltræder
somdirektør for Friluftsrådet,
der er paraplyorganisation for 86
organisationer inden for natur,
miljø og friluftsliv i Danmark.
Den nu 44-årigeWinni Gros-
bøll er født og opvokset på
Bornholm. Efter sin studen-
tereksamen fra Bornholms
Gymnasium i 1995 rejste hun
til hovedstaden og blev cand.
mag. i historie og samfunds-
fag fra Københavns Universi-
tet. I 2003 vendte hun tilbage
til Bornholm og blev efterføl-
gende gymnasielærer. Winni
Grosbøll har været Bornholms
borgmester siden 1. januar
2010. Hun har spillet enmeget
aktiv rolle i etableringen af
Folkemødet.

Job-
skifte

Velkendt ansigt som
ny Aabenraa-direktør
Ditte Lundgaard Jakobsen, der
indtil august 2019 var sekreta-
riatschef i Aabenraa Kommune
og nu er teknik- ogmiljødirek-
tør i Tønder Kommune, vender
1. december tilbage til Aabenraa
som direktør for Plan, Teknik &
Miljø. Hun efterfølger i denne
stilling StigWerner Isaksen, der
per 1. oktober blev teknik- og
miljødirektør i Køge Kommune.
Ditte Lundgaard Isaksen, 41 år,
er cand.jur. fra Aarhus Univer-
sitet 2005 og har en diplomud-
dannelse i ledelse. Hun blev i
2005 juridisk konsulent ved
Haderslev Kommune og skifte-
de i 2008 til en fuldmægtigstil-
ling ved det kommunale tilsyn
i Statsforvaltningen Syddan-
mark. Herfra komhun i 2009 til
Aabenraa Kommune som råd-
giver og blev imarts 2013 leder
af byrådssekretariatet, i januar
2016 sekretariatschef. Og siden
august 2019 har Ditte Lundga-
ard Jakobsen været teknik- og
miljødirektør i Tønder Kom-
mune. Hun vender ved næste
månedsskifte tilbage til Aaben-
raa Kommune, somhun kender
indgående fra næsten 10 års
ansættelse. Og hun bor stadig i
Aabenraa.

Middelfarts
social- og velfærds-
chef fast ansat
Efter et parmåneder som kon-
stitueret i stillingen erHenrik
Mott Frandsen blevet fast ansat
somMiddelfart Kommunes
social- og velfærdschef. Han
efterfølger i denne stilling Lene
Chortsen Isak, der er fratrådt
kommunen.
HenrikMott Frandsen er 44
år og oprindeligt uddannet sy-
geplejerske. Han er desuden
master i forandringsledelse
fra Aalborg Universitet, HD i
regnskab og økonomistyring
fra SyddanskUniversitet og en
diplomuddannelse i organisa-
tion og ledelse samme sted. Han
har været ansat vedMiddelfart
Kommune siden kommunesam-
menlægningen i 2007. Han var
forud leder af Gelsted Plejecen-
ter i Ejby Kommune, som ved
sammenlægningen blev en del
afMiddelfart Kommune. Han
har iMiddelfart Kommune
blandt andet været projektleder
på opførelsen af det nye rådhus
og i 11 år arbejdsmiljøchef, i ja-
nuar 2019 udvidetmedHR-om-
rådet og derefter konstitueret
social- og velfærdschef. Henrik
Mott Frandsen blev fast ansat
i stillingen blandtmere end 20
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Ny områdechef for an-
læg og drift i Kolding
KoldingKommune har ansat
Mads Astrup Sørensen, vej- og
parkchef i EsbjergKommune,
somny områdechef for anlæg og
drift. Han efterfølger herMar-
tin Sejersgaard-Jacobsen, der er
blevet direktør for teknik-, plan-
og kultur i BillundKommune.
Mads Astrup Sørensen, 45 år,
er uddannet som skov- og land-
skabsingeniør på Skovskolen
under Københavns Universi-
tet 2003 og efterfølgende cand.
scient. i landskabsforvaltning
fra Landbohøjskolen 2005,
suppleret med diplom i ledelse
og er i gang med enmaster i
public management. Efter sin
eksamen fra Skovskolen var
han i godt halvandet år sekti-
onsleder ved den nu lukkede
LK Gruppen og derpå fra 2007
ansat ved Esbjerg Kommune,
først som landskabsforvalter ,
derpå vejchef og siden august
2014 vej- og parkchef. Mads
Astrup Sørensen rykker 1. de-
cember til Kolding Kommune.
Han bor i Hjerting nord for
Esbjerg.

Lyngby-Taarbæk
fastansætter ny
centerchef
RasmusMatternNielsen,
forud konstitueret centerchef
for uddannelse og pædagogik i
Lyngby-TaarbækKommune, er
blevet fast ansat i stillingen.Han
efterfølger herMetteGrønvaldt,
der er blevet afdelingschef for
UngecentretKøbenhavn.

RasmusMatternNielsen er 45
år og læreruddannet på Blågård
Statsseminarium. Efter sin
lærereksamen i 2003 blev han
lærer ved Enghavegård Skole
i Gladsaxe Kommune. Imaj
2014 komhan til Ishøj Kom-
mune som viceskoleleder og
blev i april 2016 skoleleder på
Fuglsanggårdsskolen i Lyngby-
TaarbækKommune. Rasmus
MatternNielsen blev 1. august
2020 konstitueret centerchef og
fast ansat i denne stilling fra 1.
november.

Ny erhvervsdirektør
i Aalborg
Aalborg Kommune har ansat
Poul Knudsgaard, der er vice
president og direktør i diesel-
motorfabrikkenMANEnergy
Solutions (tidligereMANDie-
sel & Turbo) i Frederikshavn,
som ny erhvervsdirektør efter
Tonny Skovsted Thorup, der
er blevet administrerende di-
rektør for turismesamarbejdet
Destination Nord.
Poul Knudsgaard, 61 år, er
ingeniør fra Ingeniørhøjsko-
len Horsens Teknikum og har
blandt andet enmasterud-
dannelse i ledelse. Han har
arbejdet i MAN-koncernen i
København og Frederikshavn
siden 1991, afbrudt af seks år i
Frederikshavn-virksomheden
RAIS, der laver brændeovne.
Han tiltræder som erhvervsdi-
rektør i Aalborg Kommune den
4. januar. Poul Knudsgaard bor
i Aalborg.

Aarhus får ny
stadsarkitekt
Aarhus Kommune har an-
sat arkitekt og urban desig-
ner AnneMette Boye, som ny
stadsarkitekt. Hun kommer fra
en stilling som studielektor på

Arkitektskolen i Aarhus og er
desudenmedejer af konsulent-
virksomheden Second City a/s.
Hun efterfølger 1. januar Ste-
phenWillacy, hvis åremålsan-
sættelse udløber ved årsskiftet
efter små otte år i stillingen.
AnneMette Boye, 44 år, er
arkitektuddannet 2003 fra
Arkitektskolen i Aarhus, hvor
hun tidligere i år erhvervede
en ph.d. i byplanlægning og
landskabsarkitektur. Og hun
er cand.polyt. fra Aalborg Uni-
versitet 2004. Efter ingeniør-
uddannelsen blev hun land-
skabsarkitekt hos Schønherr
Landskab, derpå medstifter af
tegnestuenMetopos og senere
projektleder og en del af ejer-
kredse ved rådgivningsvirk-
somheden Bascon, inden hun i
2012 blev underviser på Arki-
tektskolen i Aarhus. Hun blev
valgt til stillingen som stadsar-
kitekt blandt 27 ansøgere.

Esbjerg skolechef
bliver leder i
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-Skjern Kommune
har ansat BoMeldgaard, der er
skolechef i Esbjerg Kommune, i
en nyoprettet stilling som afde-
lingsleder for de specialiserede
skole- og dagtilbud.
BoMeldgaard, 47 år, er lærer-
uddannet og har både diplom-
uddannelse ogmasterud-
dannelse i ledelse. Efter sin
lærereksamen i 2002 blev han
ansat ved Blåhøj Skole (af-
deling under Dalgasskolen)
i Ikast-Brande Kommune. I
2006 kom han til Holstebro
Kommune som skoleleder ved
Sevel Skole og rykkede tre år
senere ind på kommunens
børn- og ungeforvaltning som
pædagogisk administrativ kon-
sulent. Og i april 2013 skiftede
han til Herning Kommune
centerleder for skoleområdet.
Det var fra denne stilling, at
han i april 2017 kom til Esbjerg
Kommune som skolechef.
BoMeldgaard tiltræder 1.
december.

Tilbage til Kolding – i
nyoprettet chefstilling
BentMouboe, der tidligere
har været miljøchef i Kolding
Kommune og i øjeblikket er
afdelingschef i Billund Luft-
havn, vender tilbage til Kolding
Kommune for at tiltræde en
nyoprettet stilling som chef
for området administration og
udvikling i by- og udviklings-
forvaltningen.
BentMouboe er 58 år og har
sin grundlæggende uddannelse
fra politiet, hvor han har været
vicepolitiinspektør og leder af
døgnberedskabet i Odense. Fra
ansættelsen ved politiet kom
han i 2008 til Kolding Kommu-
ne sommiljøchef, men skiftede
i april 2015 til Esbjerg Kommu-
ne som sektionsleder for pas-
sagerhandling i Esbjerg Luft-
havn. Det var herfra, at han i
december 2015 kom til Billund
Lufthavn som afdelingschef for
det tilsvarende område. Bent
Mouboe vender 1. december til-
bage til Kolding Kommune.

Ny stabschef i
Frederiksberg
Frederiksberg Kommune har
ansat Camilla Vang Taankvist,
forud økonomi- og HR-chef i
Lejre Kommune, som ny stabs-
chef for social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet. Hun
har overtaget stillingen efter
Hanne Lindholm, der er blevet
stabschef for Jura, Digitalise-
ring og IT i Ringsted Kommune.
Camilla Vang Taankvist, 46
år, er cand.scient.pol. fra Kø-
benhavns Universitet 2002 og
har enmasteruddannelse fra
Paris 1998. Hun var i halvan-
det år forskningsassistent på
Instituttet for Fremtidsforsk-
ning i København, inden hun
i 2002 blev ansat ved KL som
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konsulent i børne- og kultur-
kontoret, året efter konsulent
i KL’s økonomiske sekretariat.
I 2007 blev Camilla Vang Ta-
ankvist specialkonsulent ved
Høje-Taastrup Kommune og
rykkede herfra i april 2012 til
Lejre Kommune som cheføko-
nom. Her blev hun i juni 2014
økonomi- og analysechef og i
februar 2018 økonomi- og HR-
chef. Camilla Vang Taankvist
tiltrådte den 1. november. Hun
bor i Roskilde.

Lyngby-Taarbæk-
direktør nedtrapper
Efter knap 40 år vedLyngby-
TaarbækKommune ogmed
mere end 30 år ved kommunens
administrative ledelse udtræder
direktør BjarneHolmMarkus-
sen ved årets udgang af kom-
munens direktion og koncern-
ledelse. Der er tale omet led
i et generationsskifte. Bjarne

HolmMarkussen fortsætter ved
kommunen i en tidsbegrænset
periodemed at understøtte og
implementere større tværgåen-
de opgaver.
BjarneHolmMarkussen, 64 år,
er ingeniør fraHaslev Tekni-
kum 1981, merkonom fra Ishøj
Handelsskole1989 og lederud-
dannet vedDanmarks Forvalt-
ningshøjskole 2000. Han blev
ansat ved Lyngby-Taarbæk
Kommune i 1981 som ingeniør
på forsynings- ogmiljøområdet,
hvor han i 1989 blev afdelings-
ingeniør. Allerede året efter
blev han driftschef for forsy-
ning, miljø, park, veje og kirke-
gårde. Dette job varetog han i
otte år, hvorefter han i 1998 blev
direktør for teknisk forvaltning.
Og siden 2012 har BjarneHolm
Markussen været direktør for
blandt andet teknik ogmiljø,
jobcenter og beskæftigelse samt
for erhverv og turisme.

Ny bibliotekschef
i Frederikssund
FrederikssundKommune har
ansatMette Jonstrup, forud
selvstændigmed kulturprojek-
ter som område, somny biblio-
tekschef, Hun overtager stillin-
gen efter Kirstine Lundsgaard,
der gik på pension i juni.
Mette Jonstrup er 54 år og
cand.scient.soc. fra Roskilde
Universitetscenter 1993. Hun
blev derefter ansat somud-
viklingskonsulent ved Sorø
Kommune og fra 2000 i en
tilsvarende stilling i Ringsted
JonstrupKommune. Her blev
Mette Jonstrup i 2006 kultur-
og fritidschef. I 2013 blev hun

biblioteks- og borgerservicechef
i Furesø Kommune, og fra star-
ten af indeværende år varMette
Jonstrup selvstændig og løste
forskellige opgaver primært på
kulturområdet – indtil hun 15.
november tiltrådte som biblio-
tekschef i FrederikssundKom-
mune. Hun bor på Østerbro i
København.

FARVEL TIL

Fredericia-koncern-
chef på efterløn
MonaNederby Larsen, hid-
til koncernchef for senior- og
sundhedsområdet i Fredericia

Ambitiøs Børne- og Familiechef
Kan du få ledelse og faglig indsigt til at gå op i en højere enhed på et helt centralt
velfærdsområde? Kan du fastholde et godt fagligt niveau og samtidig udvikle nyt
med et stærkt fokus på borgerne? Kan – og vil – du samarbejde på tværs og være
med til at styrke helhedstænkningen i en engageret organisation?

Stillingen genopslås for at tiltrække et bredere felt af kompetente ansøgere.

Ansøgningsfristen er den 29. november 2020.

Fagchef Børn og Familie

Brøndby
Kommune
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Kommune er gået på efterløn
efter en halv snes år i chefstil-
ling ved Fredericia Kommune.
MonaNederby Larsen, 62 år,
afsluttede i 1983 en uddannelse
til sygeplejerske og frem til 1998
arbejdede hun på Fredericia Sy-
gehus. Herefter komhun til Vej-
le Amts sundhedsforvaltning,
hvor hun i to år arbejdedemed
medicinske udviklingsprojek-
ter og blev derpå ansat i udvik-
lingsafdelingen påKolding Sy-
gehus. I 2001 vendte hun tilbage
til Fredericia Sygehus, først
som afdelingssygeplejerske og
senere som oversygeplejerske
påmedicinsk afdeling. Det var
herfra, at hun i september 2010
kom til Fredericia Kommune
sompleje- og sundhedschef.

Horsens-direktør
på pension
Efter godt 20 år som direk-
tør for velfærd og sundhed i
Horsens Kommune går Karin
Holland på pension ved årets
udgang.
KarinHolland, der er 69 år, er
oprindelig socialrådgiverud-
dannet og arbejdede som social-
rådgiver ved Aarhus Kommune
fra sin eksamen i 1976 og indtil
1989, hvor hun skiftede til det
private erhvervsliv. Under den
kommunale ansættelse stude-
rede hun samtidig ved Aalborg
Universitet, hvor hun i 1988 blev
cand.scient.soc. I årene 1989-
1994 var KarinHolland ansat
ved konsulentfirmaet Albatros
i Aarhus og var her udviklings-
konsulent for kommunale for-
valtninger. Derpå vendte hun
tilbage til Aarhus Kommunes
Socialcenter Centrum og blev i
1998 sektionschef for social sik-
ring i kommunens familie- og
beskæftigelsesforvaltning. Og
det var fra den stilling, at Karin

Holland i august 2000 rykke-
de til Horsens Kommune som
sundheds- og velfærdsdirektør.

Syddanmarks
økonomidirektør på
pension
Mogens Sehested Kristensen,
der er økonomidirektør i Re-
gion Syddanmark, fratræder
efter eget ønskemed udgangen
af novembermåned for at gå
på pension. Han blev ansat ved
regionens etablering. Dengang
komhan fra en stilling som
vicedirektør i det daværende
Fyns Amt.
Mogens Sehested Kristensen,
60 år, er cand.rer.soc. (socialvi-
denskab) fra SyddanskUniver-
sitet 1989. Han blev efterføl-
gende fuldmægtig i Fyns Amts
socialforvaltning og blev i 1994
souschef i forvaltningens fami-
lieafdeling. Siden 1999 harMo-
gens Sehested Kristensen haft
ansvar for amtets økonomiske
planlægning.

RUNDE ÅR

60

Lisbeth Skov (V), projektle-
der ogmedlem af Allerød Byråd
siden 1. januar 2018, fylder 60 år
den 3. december. Hun var i fore-
gående valgperiode 1. suppleant
og derfor flere gangemedlem af
byrådet på suppleantplads, og

i indeværende valgperiode er
hunmedlem af teknik-, plan-,
erhverv- ogmiljøudvalget. Des-
udenmedlem af trafikselskabet
Movias repræsentantskab. Til
daglig arbejder hun sompro-
jektleder i medicinalvirksom-
hedenNovoNordisk.

Allan Berg Mortensen (EL),
pædagog ogmedlem afHelsin-
gør Byråd siden 2006, fylder
60 år den 21. november. Han
rykkede ind i byrådet i oktober
2006 som suppleant og er i in-
deværende valgperiodemedlem
af økonomiudvalget og af so-
cial- og beskæftigelsesudvalget.
Allan BergMortensen er pæda-
goguddannet og har i 13 år væ-
ret ansat på Espergærde Skole.

Bruno Hansen (V), bankdi-
rektør ogmedlem afHerning
Byråd siden 1. januar 2018, fyl-
der 60 år den 1. december. Bru-
noHansen ermedlem af øko-
nomi- og erhvervsudvalget og af
bestyrelsen for Kulturraketten
i Tjørring. Han er bankuddan-
net og har i 42 år været ansat i
Handelsbanken og er direktør
for Handelsbanken i Herning.

Marianne Kirkegaard (V),
underviser ogmedlem af Syd-
djurs Byråd siden 2010, fylder
60 år den 3. december. I byrå-
det er hun næstformand for
udvalget for sundhed, ældre og
social, desuden næstformand
i SkatteankenævnDjursland,
medlem af videnskabsetisk ko-
mité i regionen og suppleant til

regionsrådet for RegionMidt-
jylland.MarianneKirkega-
ard er uddannet sygeplejerske
samt efteruddannet i ledelse og
økonomi. De seneste fem år har
hun været underviser på SOSU
Østjylland.

40

Brian Hornbek (S), opmåler
ogmedlem af Næstved Byråd
siden 1. januar 2018, fylder 40
år den 25. november. Han er i
byrådetmedlem af teknisk ud-
valg og af landdistriktsudval-
get (§ 17, stk. 4-udvalg). Brian
Hornbek er uddannet teknisk
designer og efterfølgende ud-
lærtmurer. Han har de seneste
par år været opmåler, ansat hos
fagforeningen 3F.

KONTAKT

Netværksiderne redigeres af journalist Erik
Malling-Jensen.
Har du stof, som ønskes optaget, kan du
sende en mail til emj@kl.dk.




