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Dragør henter
direktør hos staten
Dragør Kommune har ansat
Mads Leth-Petersen, der er
vicedirektør iMiljøstyrelsen,
somny direktør, og dermed
er direktionen fuldtallig fra 1.
februar. Han efterfølgerMette
Jeppesen, der som tidligere
omtalt er rykket til Ringsted
Kommune, hvor hun i oktober
blev teknisk direktør. I Dragør
var hun direktør for Sundhed
&Omsorg samt Plan&Teknik.
Fordelingen af direktionens
ansvarsområder vil blive aftalt i
februar.Mads Leth-Petersen er
51 år og cand.agro. fra Landbo-
højskolen i 1995. Efter sin ek-
samen blev han ansat ved Fyns
Amt,men skiftede i 2000 til
fuldmægtig i Skov- og Natur-
styrelsen. Her var han, afbrudt
af godt tre år som fuldmægtig
iMiljøministeriet, ansat frem
til november 2009, senest som
økonomi- og personalechef.
Han vendte derpå tilbage til
ministeriet, hvor han blev kon-
cernøkonomichef, og imaj 2013
blev han vicedirektør i Natur-
styrelsen, i firemåneder af 2014
konstitueret direktør. Siden
maj 2014 harMads Leth-Peter-
sen været vicedirektør iMiljø-
styrelsen, og han tiltræder ved
næstemånedsskifte som direk-
tør i Dragør Kommune.
Han bor i Hillerød.

Personalechef
fra Ikast-Brande til
Aabenraa
Aabenraa Kommune har an-
sat TomUldahl Christiansen,
hidtil personale- og organisa-
tionschef og chef for ledelses-
sekretariatet i Ikast-Brande
Kommune, som ny persona-
lechef efter Karen Storgaard
Larsen, der i november blev
social- og sundhedsdirektør i
samme kommune.
TomUldahl Christiansen er 63
år og har sammenlagt 23 års
ledererfaring fra den kommu-
nale sektor og politiet. Efter
at have aftjent sin værnepligt
ved Søværnet havde han en tid
ufaglært arbejde som chauffør
og lagerarbejder, men derefter
uddannet ved politiet, hvor han
var ansat i over 24 år med start
i 1979. Han var politiassistent
flere steder i landet, senest
1995-2003 ved Herning Politi,
hvor han bl.a. var stedfortræ-
der for lederen af ordenspoli-
tiet og leder af mobile indsat-
senheder. Under ansættelsen
ved politiet var han i tre gange
et halvt år udsendt som obser-
vatør for FN og Udenrigsmini-
steriet, senest i 1997 som leder
af et kontingent politifolk til
Vukovar i Kroatien i forbindel-
se med krigen i det tidligere Ju-
goslavien. I 2003 skiftede Tom
Uldahl Christiansen til den

Job-
skifte

kommunale sektor, idet han
blev ældrechef i Brande Kom-
mune. Og i forbindelse med
strukturreformen i 2007 blev
han personale- og organisati-
onschef samt chef for ledelses-
sekretariatet i den nydannede
Ikast-Brande Kommune. Un-
der ansættelsen her gennem-
førte han i 2012-2014 enma-
steruddannelse i læreprocesser
(specialisering i ledelses- og
organisationspsykologi), og i
2015 modtog han HR-prisen,
uddelt af Dansk HR. Det var
fra stillingen i Ikast-Brande, at
TomUldahl Christiansen ved
årsskiftet kom til Aabenraa
Kommune som personalechef.
Han bor i Herning.

Mariagerfjord henter
ny sundheds- og
ældrechef i huset
Det bliver Mariagerfjord Kom-
munes arbejdsmarkedschef,
Michael Tidemand, der overta-
ger stillingen som kommunens
sundheds- og ældrechef efter
Tue von Påhlman, når denne,
som tidligere omtalt, rykker til
Thisted Kommune 1. februar
for at blive social- og sund-
hedsdirektør.
Michael Tidemand er 56 år
og cand.scient.adm. Efter sin
eksamen fra Aalborg Univer-
sitet i 1989 blev han ansat ved
Nordjyllands Amts social-
forvaltning og blev året efter
socialplanlægger i Hjørring
Kommunes social- og sund-
hedsforvaltning. Herfra kom
han i 1998 til Hadsund Kom-
mune som leder af socialafde-
lingen, og i 2001 overtog han
stillingen som chef for Arden
Kommunens social- og sund-
hedsforvaltning. Det var fra
denne stilling, at Michael Tide-
mand ved strukturreformen i

2007 kom til den nyetablerede
Mariagerfjord Kommune som
arbejdsmarkedschef.

Faaborg-Midtfyn hen-
ter økonomichef
i København
Faaborg-Midtfyn Kommune
har ansat vicekontorchef Nis
Kasper Pedersen fra Køben-
havns Kommunes socialfor-
valtning som ny chef for øko-
nomi og løn. Han efterfølger
Morten Bentsen, der i oktober
blev økonomi- og lønchef i na-
bokommunen Assens.
Nis Kasper Pedersen er cand.
scient.pol. fra Københavns
Universitet i 2009 og derefter
fuldmægtig ved Aarhus Kom-
munes socialforvaltning. Efter
et lille års tid som seniorkon-
sulent ved Deloitte Consulting
blev han i september 2014 an-
sat ved Københavns Kommune
som specialkonsulent i økono-
miforvaltningen og har siden
juli 2016 været vicekontorchef
i samme forvaltnings kontor
for økonomi og byggeri.
Det er herfra, at Nis Kasper
Pedersen den 1. februar tiltræ-
der som økonomi- og lønchef i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Han bor i Odense.

Billund får ny
voksen-direktør
Det bliver Thomas Foged,
direktør forMiddelfart Spil-
devand A/S, der overtager
stillingen som direktør for
voksen-området i BillundKom-
mune efter JanMøller Iversen,
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der går på pension, når hans
åremålsansættelse udløber ved
udgangen af januarmåned.
Thomas Foged er 42 år, cand.
oecon fra Aarhus Universitet
i 2002 og har diplomlederud-
dannelse fra University College
Lillebælt 2012. Han har været
ansat vedMiddelfart Kommune
siden 2004med start som øko-
nom og fra 2007 løn- og økono-
michef. I august 2017 skiftede
han tilMiddelfart Spildevand
A/S som konstitueret direktør
og siden februar året efter fast
ansat i stillingen – afbrudt af
firemåneder sidste år som bud-
getkonsulent for kommunens
direktion. Thomas Foged, der
blev valgt blandt 21 ansøgere,
tiltræder 15. februar. Han bor i
Vejle, hvor han er formand for
Vejle Boldklub.

Danske Regioner
henter sekretariats-
chef i Venstre
Med starten på året tiltrådte
Trine Korsgaard, forud funge-
rende partisekretær i Venstre,
som ny sekretariatschef ved
Danske Regioner, hvor hun ef-
terfulgte Nanna Skau Fischer,
der er blevet juridisk chefråd-
giver samme sted.
Trine Korsgaard er 43 år og
cand.scient.adm. fra Aalborg
Universitet 2002. Hun har i
mere end 11 år været ansat i
partiet Venstre, men har også
en fortid i den kommunale sek-
tor, idet hun i 2003 var ansat
en kort tid som analysemed-
arbejder i Morsø Kommune, i
2003-2005 AC-medarbejder
i Skørping Kommune, deref-
ter AC-konsulent ved Aal-
borg Kommune og planlægger
ved Hjørring Kommune frem
til ansættelsen som politisk
konsulent i Venstre i 2008. I

Venstre har hun arbejdet som
blandt andet uddannelseschef,
souschef i landsorganisationen
og senest fungerende partise-
kretær fra september 2019.

Høje-Taastrup-direk-
tør til erhvervslivet
Per AalbækNielsen, der er di-
rektør for økonomi og børne- og
unge-området i Høje-Taastrup
Kommune, skifter 1. marts til
det private erhvervsliv, idet han
tiltræder som administrerende
direktør for KLAX i Danmark.
KLAX er et tysk non-profit
firma, som står for driften af en
række daginstitutioner og sko-
ler i Tyskland og Sverige. Pla-
nen er på privat basis at etablere
daginstitutioner og introducere
firmaets pædagogik til danske
børn og forældre.
Per AalbækNielsen er cand.
scient.pol. fra Københavns
Universitet og har enmaster-
grad fra Aston Business School
i Birmingham. Efter at have
afsluttet begge uddannelser i
1988 blev han konsulent ved
Odense Kommunes økonomise-
kretariat. To år senere blev han
konsulent ved revisionsfirmaet
KPMG’s London-kontor. I 1992
vendte han tilbage til Danmark
med ansættelse vedKL’s Kon-
sulentvirksomhed. Her var Per
AalbækNielsen souschef, da
han i 1998 rykkede til Rambøll
Management i København som
businessmanager i afdelingen
for organisation og styring. Og
i 2001 blev han underdirektør
i KMD (Kundeservice). I 2009
var Per AalbækNielsen en pe-
riode chef for rådgivning og
service hos BDOKommuner-
nes Revision, indtil han i okto-
ber 2009 tiltrådte som chef for
kompetenceudvikling i COK/
DenKommunaleHøjskole. Det

var herfra, at han imarts 2011
kom til Høje-TaastrupKom-
mune, dengang som direktør for
økonomi, borgerservice ogHR.

73 ville være
centerchef i Hørsholm
Julie AppeltHonoré, der er
afsnitleder i Ballerup-center,
bliver fra 1. februar centerchef
iHørsholmKommunesCenter
for Politik, valgt blandt 73 an-
søgere.Hun efterfølger Betina
Bojesen, der fratrådte i oktober
måned. Julie AppeltHonore
er 41 år, cand.scient.adm. fra
RoskildeUniversitetscenter i
2005 og afsluttede sidste år en
diplomuddannelse i ledelse fra
COK.Efter sin eksamen fraRUC
blev hun konsulent vedGribskov
Kommune,men skiftede i 2011
til Rigspolitiet somkonsulent i
koncern it. I august 2012 vendte
Julie AppeltHonoré tilbage til
GribskovKommune somkon-
sulent i direktionssekretaria-
tet, godt to år senere teamle-
der i ledelsessekretariatet. Og
imarts 2016 blev hun fagchef
for forebyggelse i sekretariatet i
Center for Social og Sundhed. I
december 2018 rykkede hun til
BallerupKommune, hvor hun
er afsnitleder i Center for Ar-
bejdsmarked.Det er fra denne
stilling, at JulieHonoré i næste
måned kommer tilHørsholm
Kommune somcenterchef.

Direktør for nordvest-
jysk turisme ansat
Peter Krusborg Pedersen,
konstitueretmarkedschef i

VisitDenmark, er ansat som
direktør for Destinationssel-
skabet Nordvestkysten, som
et kommende turismesamar-
bejde mellem fem kommuner:
Thisted, Holstebro, Hjørring,
Jammerbugt og Lemvig. Peter
Krusborg Pedersen tiltræder
cirka 1. februar og får kontor i
Aabybro.
Peter Krusborg Pedersen er
34 år og har en kandidatud-
dannelse i turisme fra Aalborg
Universitet. Han har i ni år
arbejdet i forskellige stillinger
inden for turisme, hovedsa-
gelig ved VisitDenmark, hvor
han er konstitueret markeds-
chef for Sverige og Norge. Han
har arbejdet i såvel København
som Stockholm og London.
Han bor på Frederiksberg, men
har planlagt at flytte til Aal-
borg. Han kommer oprindeligt
fra Holstebro.
Med en turismeomsætning på
ca. 2,9 milliarder kroner i 2018
og en udenlandsk andel af tu-
rister på ca. 45 procent er det
ikke noget helt lille skib, som
direktøren skal sætte kurs for.
Der holdes i marts stiftende ge-
neralforsamling i Destination
Nordvestkysten, og selskabet
påregnes at være klar til drift
1. april.

Billunds borgerliste til
Socialdemokratiet
Borgerlisten i Billund, der
sidder på to af de 25 pladser i
Billund Byråd, har nedlagt sig
selv, og de to byrådsmedlem-
mer har tilsluttet sig Socialde-
mokratiet. A-gruppen har der-
med ni medlemmer, det samme
som Venstre-gruppen. Borger-
listen blev dannet i 2011, da Ole
Marcussen blev ekskluderet
af SF. Han er 47 år, socialråd-
giver-uddannet og arbejder
som viceforstander for Grind-
sted Produktionsskole. Heidi
Nielsen, der er 47 år, har været
medlem af byrådet siden 2018
og er pædagogisk assistent i en
døgninstitution inden for han-
dicap og psykiatri.
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FRAVEL TIL

Viborgs skolechef
fratrådt
ClausDrachmannKaasby-Wang
er fratrådt sin stilling som sko-
lechef i ViborgKommune. I en
pressemeddelelse fraViborg
Kommune oplyses, at årsagen er
uenighedmedbørn- og unge-
direktør SørenAakjær omden
ønskede ledelsesstil.
ClausDrachmann er 45 år og læ-
reruddannet fraNørreNissum
Seminarium2008 og har enma-
ster i offentlig ledelse (MPG) fra
AalborgUniversitet 2015. Forud
for læreruddannelsen varClaus
Drachmann i otte år selvstændig
købmand i Astrup vedHadsund.
I 2003-2009 var han samtidig
lærervikar og var en tid ansat
vedHeldagsskolenKridthuset
vedMariager. I 2009 blev han
viceskoleleder vedBredstrup-
PjedstedFællesskole i Frede-
riciaKommune,men rykkede i
2011 til AalborgKommune som
skoleleder påVaarst-Fjellerad
Skole, blev i juli 2015 konstitu-
eret leder af Filstedvejens Skole,
ogsåAalborg, og året efter fast
ansat i stillingen. ClausDrach-
mannblev 1.maj 2018Viborg
Kommunes skolechef og havde
her sidste arbejdsdag den 13.
januar.

Vordingborgs borger-
og arbejdsmarkeds-
chef fratrådt
Vordingborg Kommunes bor-
ger- og arbejdsmarkedschef,

Claus HolmOppermann, har i
begyndelsen af januar indgå-
et en fratrædelsesaftale med
kommunen og er fratrådt med
øjeblikkelig virkning. Det sker
i konsekvens af fejlberegnin-
ger af et millionunderskud på
dagpenge- og sygedagpenge-
området.
Claus HolmOppermann, 67 år,
har en alsidig baggrund. Fra
aktiv i studenterbevægelsen
blev han i 1980 administrator
på teatret Fair Play i Holbæk og
i 1991 leder af Fiolteatret i Kø-
benhavn. I 1994 blev Claus Op-
permann projektleder på Kul-
turby 95 København, og herfra
rykkede han to år senere til
Dansk Ornitologisk Forening
som direktør. I 1999 skiftede
han til arbejdsmarkedsområ-
det, idet han blev leder af den
aktive beskæftigelsesindsats i
Hvidovre Kommune, og herfra
i 2003 jobcenterchef i Ringsted
Kommune. I 2009-2010 var
han regionschef for Østdan-
mark i JOBDK, en privat aktør
på beskæftigelsesområdet og
derpå funktionsleder i Jobcen-
ter Glostrup, hvor han i juli
2012 blev jobcenterchef.
Det var fra denne stilling, at
Claus Oppermann i novem-
ber 2013 kom til Vordingborg
Kommune som borger- og
arbejdsmarkedschef.

RUNDE ÅR

80
Erik Klindt Andersen (V),
cand.agro., tidligere statskon-
sulent ved Fødevareministe-
riet og i en lang årrække til-
knyttet danske ambassader, nu
pensionist og gårdejer, fylder
80 år den 30. januar.
Han har siden 2010 været med-
lem af Assens Byråd, hvor han
er medlem af social- og sund-
hedsudvalget.

70
Birthe Harritz (S), medlem
af Tjele Kommunalbestyrelse
1998-2001 og af Viborg Byråd
2006-2001, 2009-13 og siden
2018, fylder 70 år den 24. janu-
ar. Hun er uddannet voksenvej-
leder og arbejder på deltid som
pædagogmedhjælper på Ørum
Skole og SFO samtmed støt-
teopgaver i Viborg Kommunes
familieafdeling.

Henrik Zimino (S), medlem af
TårnbyByråd siden 1974 og kom-
munens borgmester 1994-2017
(genopstillede ikke til borgme-
sterposten i 2017), fylder 70 år
den 1. februar.Henrik Zimino er
nu bl.a. formand for kultur- og
fritidsudvalget.Han er lærerud-
dannet og var ansat på den lokale
Skelgårdsskolen indtil overtagel-
sen af borgmesterhvervet.

60
Helle Adelborg, medlem af
Hvidovre Kommunalbesty-
relse siden 1994 og borgmester
siden 2012, fylder 60 år den 26.
januar. Hun er uddannet pæda-
gog og efterfølgendemeritlæ-
rer. Helle Adelborg har arbejdet
som pædagog på døgninstitu-
tioner og var folkeskolelærer i
VallensbækKommune, da hun
overtog borgmesterhvervet i
Hvidovre. Den runde fødsels-
dagmarkeresmed en reception
mandag den 27. januar kl. 14-16
påHvidovre Rådhus.

Hanne Smedegaard (V),
medlem af Favrskov Byråd si-
den 2010, fylder 60 år den 28.
januar. Hun er bl.a. formand
for landsbyrådet og næstfor-
mand i social- og sundheds-
udvalget. Hanne Smedegaard
er uddannet advokatsekretær

ogmerkonomog arbejder som
bestyrelseskonsulent i Dansk
Jægerforbund.

Saliem Hassan Bader (S),
medlem afHorsens Byråd siden
2006, fylder 60 år den 4. febru-
ar. Han er uddannet arkitekt og
ansat vedHorsens Kommunes
kultursafdeling.

40
Christina S. E. Birkemose
(S),medlemaf Faxe byråd siden
2018, fylder 40 år den 24. januar.
Hun er 2. viceborgmester samt
nyvalgt gruppeformand og borg-
mesterkandidat. Christina S.
E. Birkemose har dansk-norske
forældre, er født og opvokset i
Danmark og er cand.mag. i kom-
munikation og dansk fraKø-
benhavnsUniversitet.Hunhar
arbejdet seks år iNorge,menhar
sidenmaj 2015 været kommuni-
kationskonsulent på sundheds-
området vedRegion Sjælland.
Fødselsdagenmarkeresmed
”Åbent hus” på bopælen, P. C.
DavidsensVej 12 iHaslev, lørdag
den 25. januar kl. 11.

30
Steffen Mølgaard Jensen
(K),medlemafHøje-Taastrup
Byråd 2010-2013 og igen siden 1.
januar 2018, fylder 30 år den 29,
januar.Han er formand for by-
rådets arbejdsmarkedsudvalg og
bl.a. i bestyrelsen forHTKFor-
syningA/S.Han er også opstillet
somkonservativ folketingskan-
didat og opstillet til regionsrå-
det. SteffenMølgaard Jensen er
cand.scient.pol. fraKøbenhavns
Universitet og har senest i godt
et par år været ansat son konsu-
lent på beskæftigelsesområdet i
Kommunernes Landsforenings
økonomiske sekretariat.




