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Ny direktør for Hals-
næs Forsyning
Halsnæs Forsynings konsti-
tuerede direktør, Jacob Kaae 
Lind Nordqvist, har fra års-
skiftet overtaget stillingen 

som forsyningskoncernens 
direktør. Forud havde han væ-
ret konstitueret direktør siden 
forgængeren Jan Hvidtfeldt 
Andersens død i maj måned. 
Jan Hvidtfeldt Andersen døde 

Hvad motiverede dig til at søge jobbet?
– Sorø er en kommune med nogle store ambitioner og 
nogle klare strategiudviklingsspor. Det motiverede mig, 
sammen med at Sorø er modig i sin måde at organisere 
sig på. Der er eksempelvis kun to i direktionen, og på den 
måde rykkes cheffladen en tak op. Man har truffet nogle 
modige valg, som ser ud til at lykkes, og som jeg har lyst 
til at være med til at drive videre.

Hvad tager du med fra dit gamle job?
– To ting vil jeg fremhæve. Det ene er et rigtig godt sam-
arbejde med det politiske niveau, som jeg er sikker på, 
jeg kan komme til at videreføre i Sorø. Og dernæst Lejres 
fokus på at inddrage borgerne i processerne. At borgerne 
reelt set bliver en del af velfærdsudviklingen. Det har jeg 
lært meget af i Lejre og vil tage med mig til Sorø.

Hvad glæder du dig mest til i dit nye job?
– Helt basalt glæder jeg mig lige nu til at møde en masse 
nye og engagerede kolleger, som hver dag knokler for at 
gøre en forskel for borgerne og virksomhederne i Sorø.

Job-
skifte

Henrik Nielsen, 43 år og kommunalt uddan-
net, bliver 1. februar vicekommunaldirektør i Sorø 
Kommune. Han efterfølger Maj Buch, der er ble-
vet kommunaldirektør i Glostrup.
 

Henrik Nielsen har gennemført flere diplomuddannelser 
og afsluttede i 2009 en masteruddannelse (MPAS) ved CBS 
(Copenhagen Business School). I 2010 blev Henrik Nielsen 
økonomichef i Holbæk Kommune, men skiftede i februar 2011 
til Gribskov Kommune som økonomichef og centerchef for 
koncernstyring. I 2013 blev han direktør for stabe og arbejds-
marked. Efter fem måneder som konstitueret kommunaldirek-
tør rykkede han i august til Lejre Kommune i en nyoprettet stil-
ling som direktør for økonomi og effektivisering. 

som 52-årig og blev direktør 
ved selskabets etablering i 
2009.
Jacob Kaae Lind Nordqvist, 46 
år, er civilingeniør i miljø fra 
DTU 2001, senere eksamen i 
aftaleret fra Københavns Uni-
versitet og diplomuddannelse i 
ledelse fra DTU. Efter sin inge-
niøreksamen blev han projekt-
medarbejder ved det davæ-
rende affaldsselskab AFAV, og 
i 2004 blev han ansat ved Vest-
forbrænding som udbudsmed-
arbejder. Her var Jacob Kaae 
Lind Nordqvist funktionsle-
der af en serviceaftale med tre 
vestegnskommuner, da han i 
juni 2014 skiftede til Halsnæs 
Forsyning som affaldschef og 
transportleder. 
I små tre år var han samtidig 
direktør for Fælles Affaldsind-
samling A/S, som var et sam-
arbejde mellem Halsnæs og 
Hillerød forsyninger om ind-
samling af dagrenovation i 
begge kommuner. Han tiltråd-
te pr. 1. januar som fastansat 
direktør for Halsnæs Forsy-
ning, der omfatter både varme, 
vand, spildevand og affald.

Ny centerchef for  
Social Indsats i  
Lyngby-Taarbæk
Lyngby-Taarbæk Kommune 
har ansat Rikke Westergaard, 
der er centerchef i Faxe Kom-
mune, som ny chef for Center 
for Social Indsats efter Lone 
Nygaard Jensen.
Rikke Westergaard, 47 år, er 
uddannet socialrådgiver fra 
Den Sociale Højskole i Køben-
havn 1999 og har en master i 
offentlig ledelse fra CBS 2010. 
Hun blev i 2004 teamleder på 
det sociale område i Stenlø-
se Kommune, og da Stenløse 
i 2007 indgik i dannelsen af 

Egedal Kommune, blev hun 
afdelingsleder i den nye kom-
mune. I 2009 blev hun cen-
terchef for familieafdelingen, 
og i februar 2012 skiftede hun 
til chef for Center for Social 
Service. Det var fra denne stil-
ling, at Rikke Westergaard i 
december 2018 kom til Faxe 
Kommune som centerchef for 
Børn & Undervisning (dagtil-
bud, skoler, PPR, tandpleje og 
sundhedspleje). Hun tiltrådte 
1. januar som centerchef for 
Social Indsats i Lyngby-Taar-
bæk Kommune.

Ny kommunaldirektør 
i Hedensted
Hedensted Kommune har 
ansat Steinar Eggen Kristen-
sen, der er social- og arbejds-
markedsdirektør i Randers 
Kommune, som ny kommunal-
direktør efter Jesper Thyr-
ring Møller, der fratræder ved 
udgangen af januar, når hans 
åremålsansættelse udløber og 
i stedet bliver kommunaldirek-
tør i Struer.
Steinar Eggen Kristensen er 
48 år og cand.scient.pol. (med 
bifagseksamen i økonomi). 
Efter sin eksamen fra Aarhus 
Universitet i 1998 blev han 
budgetfuldmægtig i Inden-
rigsministeriet, og to år senere 
skiftede han til chefkonsulent 
i Københavnsafdelingen hos 
PLS Rambøll Management. 
Herfra kom Steinar Eggen Kri-
stensen i 2004 til Københavns 
Kommunes socialforvaltning 
som kontorchef for kontoret 
for udsatte børn og unge. Og i 
2007 rykkede han til Aarhus 
Kommune som chef for social-
centrene, fra maj 2009 social-
chef. Det var herfra, at Steinar 
Eggen Kristensen i januar 
2013 kom til Randers Kom-
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mune som direktør for social- 
og arbejdsmarkedsområdet, og 
han tiltræder 1. februar som 
kommunaldirektør i Heden-
sted. Han bor i Aarhus.

Thisted får ny social- 
og sundhedsdirektør
Tue von Påhlman, der er sund-
heds- og ældrechef i Mari-
agerfjord Kommune, tiltræ-
der 1. februar som direktør for 
Thisted Kommunes social- og 
sundhedsforvaltning, hvor han 
efterfølger Lone Becker, der i 
november overtog en stilling 
som social- og sundhedsdirek-
tør i Holstebro Kommune.
Tue von Påhlman er 42 år og 
cand.scient.adm. fra Aalborg 
Universitet. Han blev efter sin 
eksamen i  2004 ansat som 
specialkonsulent ved Sygehus 
Vendsyssel, hvor han i 2009 
blev vicekontorchef. To år se-
nere skiftede han til Aalborg 
Universitetshospital som kon-
torchef for Plan og Kvalitet, og i 
februar 2014 blev han sekreta-
riatschef i Aalborg Kommunes 
ældre- og sundhedsafdeling. 
Det var herfra, at han i august 
2017 kom til Mariagerfjord 
Kommune som sundheds- og 
ældrechef. Tue von Påhlman 
tiltræder med starten af næ-
ste måned som direktør for 
Thisted Kommunes social- og 
sundhedsforvaltning. Han bor 
i Aalborg-forstaden Gug.

Silkeborg får ny sund-
heds- og omsorgschef
Annette Secher, der er ældre- 

og sundhedschef i Aalborg 
Kommune, rykker næste år til 
Silkeborg, hvor hun tiltræder 
som ny sundheds- og omsorgs-
chef efter Inge Bank, der sidste 
sommer gik på efterløn. 
Annette Secher, 52 år, er ud-
dannet sygeplejerske fra 
Rigshospitalet 1993, har en 
diplomuddannelse i ledelse 
fra Danmarks Sygeplejerske 
Højskole 2000 og en master 
i offentlig ledelse fra Aalborg 
Universitet 2016. Efter afslut-
ningen af sin sygeplejerske-
uddannelse var hun ansat på 
sygehuse og i hjemmepleje, 
indtil hun i 2001 blev assiste-
rende områdeleder i Aarhus 
Kommunes Sundhed og Om-
sorg. I 2008 skiftede hun til 
nabokommunen Syddjurs som 
visitationschef og blev godt 
halvandet år senere kommu-
nens socialchef. I juni 2012 
blev Annette Secher ansat ved 
BDO Consulting som manager, 
senere seniormanager, dog af-
brudt af en periode i 2013 som 
centerchef for pleje og omsorg 
i Rebild Kommune. Hun har 
siden november 2015 været 
Aalborg Kommunes ældre- og 
sundhedschef og tiltræder 1. 
februar som sundheds- og om-
sorgschef i Silkeborg. Hun bor i 
Risskov (Aarhus Kommune).

Egedal henter ny vel-
færdsdirektør i huset
Efter at have været konstitu-
eret velfærdsdirektør siden 
oktober er Søren Trier Høisga-
ard, forud centerchef for skole 
og dagtilbud, blevet fast ansat 
i stillingen. Han blev konsti-
tueret efter, at direktør Peter 
Olrik fratrådte efter indgået 
aftale og efter ansættelse siden 
foråret 2007. 
Søren Trier Høisgaard, 42 

år, er læreruddannet fra N. 
Zahles Seminarium 2002 og 
har desuden masteruddan-
nelse i offentlig ledelse (CBS) 
og diplomuddannelse i ledelse 
(UCC). Han blev i 2002 lærer 
ved Høje Gladsaxe Skole (Glad-
saxe Kommune).  I 2006 ryk-
kede han til Hvidovre Kommu-
ne og blev her viceskoleleder, 
var 2009-2013 skoleleder på 
Holmeagerskolen, afbrudt af 
ni måneder som konstitueret 
skolechef. Derefter kom han 
til Københavns Kommunes 
børne- og ungdomsforvaltning 
som områdechef for Indre By/
Østerbro. Og i juni 2017 blev 
Søren Trier Høisgaard cen-
terchef for skole og dagtilbud 
i Egedal Kommune, i oktober 
2019 konstitueret velfærds-
direktør og den 19. december 
fastansat i stillingen.

Ny direktør i Stevns
Stevns Kommune har ansat 
Ralf Klitgaard Jensen, tid-
ligere 29 år i Kommunernes 
Landsforening, som medlem 
af direktionen i Stevns og med 
direktøransvar for centrene 
Børn & Læring samt Sundhed 
& Omsorg. Ralf Klitgaard er 55 
år og cand.scient.pol. fra Aar-
hus Universitet. Efter sin eksa-
men i 1989 blev han ansat i KL, 
hvor han i de følgende mange 
år blandt andet var kontorchef 
for Uddannelse og Kompeten-
cepolitik, for Arbejdsmarked 
og Social og Sundhed samt 
afdelingschef for en række 
områder, senest for Digitali-
sering, Politik, Transforma-
tion og Projektportefølje. Han 
forlod KL i oktober 2018 og har 
siden da i perioder rejst samt 
beskæftiget sig med person-
lige interesseområder. Ralf 
Klitgaard Jensen tiltrådte den 

6. januar som direktør i Stevns 
Kommune, hvor han som 
nævnt har direktøransvar for 
to store velfærdsområder.

Ny sundhedschef  
i Varde
Varde Kommune har an-
sat Hanne Josefsen, leder af 
Patientrettet Forebyggelse 
i Esbjerg Kommune, som ny 
sundhedschef efter Margit 
Thomsen, der i februar sidste år 
skiftede til pårørendevejleder.
Hanne Josefsen er 41 år og ud-
dannet fysioterapeut fra UC 
Syd (University College Syd-
danmark) 2003 og har en di-
plomuddannelse i ledelse fra 
samme sted. Hun var 2003-
2004 fysioterapeut ved Brørup 
Sygehus og derefter ansat ved 
ETAC-rehabiliteringscenter i 
Esbjerg Kommune, indtil hun 
i 2011 blev socialfaglig konsu-
lent i samme kommunes Social 
og Tilbud. I 2013 blev Hanne 
Josefsen souschef og projekt-
leder ved kommunens døgnre-
habilitering, og siden 2017 har 
hun været leder af Patientrettet 
Forebyggelse. Hanne Josefsen 
tiltræder 1. februar som sund-
hedschef i Varde Kommune. 
 

Ny leder af Sorø 
Sundhedscenter
Sorø Kommune har ansat Mia 
Linda Møller, der er leder af 
Brøndby Kommunes ældrecen-
ter, som ny leder af Sorø Sund-
hedscenter, hvor hun efterfølger 
Morten Helmer, der i november 
blev leder af Københavns Kom-
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munes genoptræning.
Mia Linda Møller er 50 år, ud-
dannet sygeplejerske fra Syge-
plejeskolen i Næstved i 1993 og 
har blandt andet en Master of 
Health Management fra CBS 
2008. Mia Linda Møller var 
2000-2007 leder i Dansk Syge-
plejeråd og derefter ansat ved 
Næstved Sygehus frem til 2012. 
Efter to år med patientsikkerhed 
i Tårnby Kommune kom hun i 
januar 2015 til Brøndby Kom-
mune som leder af ældrecenter. 
Det er herfra, at Mia Linda Møl-
ler 1. februar tiltræder som leder 
af Sorø Sundhedscenter. 

Ældrechefen i Greve 
til Vallensbæk
Susanne Ormstrup, forud æl-
drechef i Greve Kommune, har 
overtaget stillingen som chef 
for ældre og omsorg i Vallens-
bæk Kommune efter Birte Son-
nenborg, der er gået på pensi-
on. Susanne Ormstrup er 57 år, 
uddannet sygeplejerske 1985 
og har efteruddannet sig inden 
for sygepleje, ledelse, økono-
mi og kommunikation. Hun 
blev i 1997 afdelingssygeple-
jerske på Glostrup Hospital og 
skiftede i 2002 til den private 
sektor som productmanager i 
den internationale virksomhed 
Invacare Corporation. Herfra 
rykkede hun seks år senere til 
funktionschef på Privathospi-
talet Hamlet. I 2010 kom hun 
til Type2dialog som chefkon-
sulent og blev her to år senere 
partner og medejer. Og i no-
vember 2014 vendte Susanne 
Ormstrup tilbage til offentlig 
ansættelse – som ældrechef i 
Greve Kommune. Det var fra 
denne stilling, at hun i decem-
ber tiltrådte som centerchef for 
pleje og omsorg i Vallensbæk 
Kommune.

RUNDE ÅR

70 ÅR
Henning Rasmussen (DF), 
pensionist og medlem af Lol-
land Byråd siden 2007, fylder 
70 år den 14. januar. Han star-
tede sin kommunalpolitiske 
karriere i 1982 som medlem af 
Rudbjerg Byråd, valgt af Frem-
skridtspartiet, fra 1998 ind-
valgt af Dansk Folkeparti. Rud-
bjerg indgik i 2007 i dannelsen 
af Lolland Kommune, og Hen-
ning Rasmussen fortsatte i det 
nye byråd. Han er her blandt 
andet formand for Lolland For-
syning A/S.  Han er oprindelig 
elektriker og blev 1984 pumpe-
mester. Gik på pension i 2017.  
Fødselsdagen markeres med 
reception den 18. januar kl. 
12.30-16.00 på Skovridergaar-
den i Nakskov.

Mogens Christensen (V), land-
mand og medlem af Nordfyns 
Kommunalbestyrelse siden 
2007, fylder 70 år den 17. ja-
nuar. Han blev i 1990 medlem 
af Søndersø Kommunalbesty-
relse, og da Søndersø i 2017 
indgik i dannelsen af Nordfyns 
Kommune, blev han medlem af 
den nye kommunalbestyrelse. 
Her er han blandt andet for-
mand for social- og sundheds-
udvalget og medlem af øko-
nomiudvalget. Han har været 
selvstændig landmand siden 
1973. Fødselsdagen markeres 
med reception fredag den 17. 
januar kl. 12.00-14.30 i Skovby 
Forsamlingshus.

60 ÅR
Ditte Vennits Nielsen (V), repor-
ter og medlem af Aabenraa By-
råd siden 2018, fylder 60 år den 
13. januar. Her er hun medlem 
af social- og sundhedsudvalget. 
Ditte Vennits Nielsen er oprin-
delig uddannet lægesekretær 
og har arbejdet i flere erhverv, 
de seneste fem år som reporter 
ved Graasten/Bov Avis. Forud 
havde hun genbrugsbutik.

50 ÅR
Jan Lundquist (V), teamleder 
og medlem af Brøndby Kommu-
nalbestyrelse siden 2014, fylder 
50 år den 10. januar. Han er her 
medlem af børneudvalget og af 
teknik- og miljøudvalget. Han 
arbejder som teamleder i virk-
somheden Struers ApS. 

Bo Christensen (K), markeds-
chef og medlem af Sorø Byråd 
siden 2014, fylder 50 år den 
13. januar. Han er formand for 
kultur- og fritidsudvalget og 
formand for den konservative 
byrådsgruppe, desuden næst-
formand i Museum Vestsjæl-
land. Bo Christensen er uddan-
net civiløkonom og har haft 
flere ledende stillinger i elek-
tronikindustrien. Han er nu 
markedschef i byggevirksomhe-
den Kopp Sorø A/S.

Kirsten Bachmann (Slesvigsk 
Parti), sygeplejerske og med-
lem af Sønderborg Byråd siden 
2018, fylder 50 år den 15. januar. 
Hun er næstformand i udval-
get for landdistrikter, natur og 
fødevarer. Hun er uddannet 
sygeplejerske og har de seneste 
10 år været ansat på Sønderborg 
Sygehus.

Claus Christoffersen (S), pres-
sechef og medlem af Helsin-
gør Byråd siden 2018, fylder 
50 år den 16. januar. Han har 
siden september 2019 været 1. 
viceborgmester. Claus Chri-
stoffersen er cand.scient.pol. 
fra Københavns Universitet og 
lederuddannet på lederskolen 
INSEAD i Paris. Han har siden 
oktober 2016 været presse-
chef i Ergoterapeutforeningen. 
Claus Christoffersen har tidli-
gere i fem år været kommuni-
kationschef i Danske Regioner.

Klaus F. Svensson (S), lærer og 
medlem af Lolland Byråd siden 
2018, fylder 50 år den 17. januar. 
Han er blandt andet næstfor-
mand i ældre og sundhedsud-
valget. Klaus F. Svensson er 

læreruddannet 2007 og har 
de seneste seks år været ansat 
på Byskolen i Nakskov. Han er 
næstformand i Kommuner-
nes Forening for Pædagogiske 
Læringscentre (Skolebibliote-
kerne). Fødselsdagen markeres 
med åbent hus på dagen fra kl. 
12 i Sandby Præstegaard.

Lise Juhl Hansen (V), projekt-
leder og medlem af Ringkøbing-
Skjern Byråd siden 2018, fylder 
50 år den 18. januar. Hun er 
formand for byrådets videnud-
valg. Lise Juhl Hansen er mar-
kedsføringsøkonom og har HD 
i udenrigshandel. Hun arbejder 
som projektleder ved trykkeri-
virksomheden Strandbygaard 
A/S i  Skjern.

Tom Hartvig Nielsen (S), faglig 
sagsbehandler og medlem af 
Sønderborg Byråd siden 2018, 
fylder 50 år den 19. januar. Han 
er blandt andet formand for 
Sønderborg Forsyning A/S og 
medlem af bestyrelsen for Søn-
derborg Kraftvarmeværk I/S. 
Tom Hartvig Nielsen er udlært 
tømrer og er faglig sagsbehand-
ler i 3F Aabenraa-Tønder, hvor 
han er daglig leder af bygge-
gruppen.

40 ÅR
Pernelle Jensen (V), udbudsju-
rist og medlem af Fredericia 
Byråd siden 2010, fylder 40 år 
den 20. januar. Hun er formand 
for uddannelsesudvalget og 
medlem af økonomiudvalget. 
Pernelle Jensen arbejder som 
udbudsjurist i Udenrigsmini-
steriet, hvor hun har været an-
sat i 11 år. 

FARVEL TIL

Billunds voksen- 
direktør på pension
Jan Møller Iversen, der er di-
rektør for voksen-området i Bil-
lund Kommune, går på pension 
ved udgangen af januar måned, 
når hans åremålskontrakt udlø-



ber. Han er da fyldt 63 år. 
Jan Møller Iversen er cand.
scient.pol. fra Aarhus Universi-
tet, og efter sin eksamen i 1986 
blev han fuldmægtig ved Viborg 
Amts Trafikselskab, hvor han 
senere blev souschef og var tra-
fikchef, da han i 1993 fratrådte 
for at blive konsulent ved PR-
Partner A/S i Aarhus – og året 
efter blev han områdechef ved 
DSB Busser i Aarhus. I 1996 
blev Jan Møller Iversen forvalt-
ningschef for økonomi og per-
sonale i Bjerringbro Kommune, 
og to år senere skiftede han til 
økonomichef ved det jysk-fyn-
ske eldistributionsselskab El-
for. I 1999 blev Jan Møller Iver-
sen kommunaldirektør i Nørre 
Aaby Kommune på Fyn, men 
rykkede i 2001 til Vestjylland 
som økonomidirektør i Ring-
kjøbing Amt. Herfra kom han 
i 2005 til Assens som kommu-
naldirektør, men inden struk-

turreformen skiftede han i 
2006 til en stilling som direktør 
for by, erhverv og kultur i den 
forberedte ny Herning Kommu-
ne, hvor han i 2010 overtog stil-
lingen som direktør for social, 
sundhed og beskæftigelse. I maj 
2012 blev han direktør for Vej-
lefjord Rehabiliteringscenter, 
og i januar 2013 vendte han til-
bage til kommunal ansættelse 
– som ældre- og handicapchef 
i Skanderborg Kommune. Det 
var herfra, at Jan Møller Iver-
sen kom til Billund Kommune, 
hvor han i februar 2016 tiltrådte 
som social- og sundhedsdirek-
tør, senere ændret til direktør 
for voksen-området. •

Til vores nye centerledelse søger vi

• En leder for kvalitet i dataopfølgning og styring i centerets institutioner og skoler. Lederen skal være stærk 
på både økonomi og faglige data og kunne arbejde tæt sammen med praksis. 

• En  leder for vejledning og rådgivning, herunder PPR, Ungevejledere og områdets særlige vejledere. 
Lederen skal have en bred indsigt i opgavefeltets kompleksitet, god organisatorisk og ledelsesmæssig 
ballast, og styrke det tværfaglige samarbejde i hele organisationen omkring børn og deres familier.

Se nærmere om jobbene på www.lejre.dk eller www.malenehansen.dk 

Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk senest den 20. januar 2020 kl. 09.00.
OBS! Fristen er forlænget i forhold til tidligere indrykning.

Center for Børn og Læring 
nytænker og styrker tværgående ledelse og 
koordinering af styring, vejledning og rådgivning

epost@dgmedia.dk

Deadline for 
stillingsannoncer

N Y H E D S M A G A S I N E T

Nr. Udkommer Deadline

02 23. Jan. 15. Jan.

03 06. Feb. 29. Jan.

04 20. Feb. 05. Feb.

05 05. Mar. 26. Feb.

06 19. Mar. 11. Mar.

07 02. Apr. 25. Mar.

08 23. Apr. 15. Apr.
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Ny samkørsels-app 
til din kommune

Hvis flere kører sammen, kan vi både reducere 
trængslen på vejene og skåne miljøet. Derfor har 
FDM lanceret samkørsels-appen Ta’Med. 

Ta’Med er en gratis løsning, som gør det nemt for 
borgerne at oprette ture og finde andre, der skal 
samme vej. Både privat samt til og fra arbejde.

Ring til os i dag på tlf. 45 27 08 93 eller skriv på 
samkoersel@fdm.dk og hør mere om, hvordan 
I kan komme i gang i jeres kommune. 

HENT
APP
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