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To nye koncerndirek-
tører i Fredericia
Fredericia udvider direktionen
og har ansat to nye koncerndi-
rektører. Somnydirektør for
børn- og ungeområdet er an-
sat den 52-årige PeterMikael

Andreasen, der kommer fra en
stilling sombørne- og familiedi-
rektør i JammerbugtKommune,
og somdirektør for voksen- og
ældreområdet er ansat 45-årige
YelvaBjørnholt, der i dag er kon-
cernchef for social- og beskæfti-

Hvadmotiverede dig til at søge denne stilling?
–Det var vigtigt formig, at Frederiksberg er en kom-
mune, hvor ambitionerne er høje – uanset omdet gælder
velfærdsservice, bæredygtighedsdagsordenen eller ud-
vikling af fremtidens byrum.Oghvorman samtidig er op-
taget af, at ambitionerne faktisk omsættes til virkelighed.

Hvad tager dumed dig fra dit gamle job?
– Som afdelingschef i Finansministeriet og som partner
i en rådgivningsvirksomhed har jeg opnået stor erfaring
med at sikre politikere gode beslutningsgrundlag, der
skaber synlighed om konsekvenser og alternativer, og
som samtidig har fokus på, hvordan beslutningerne gen-
nemføres i praksis.

Hvad glæder du digmest til i dit nye job?
– Jeg glædermig til sammenmed kommunens dygti-
gemedarbejdere at sætte fuld kraft bag de spændende
dagsordener, som borgmester og kommunalbestyrelse
har udstukket. Og så glæder jegmig til samarbejdetmed
hele Frederiksbergs ”økosystem” – erhvervslivet, for-
eningslivet, kulturlivet osv.

Job-
skifte

Stig Henneberg, der er partner i rådgivervirk-
somheden Struensee & Co., er blevet ansat
som ny kommunaldirektør i Frederiksberg Kom-
mune efter Torben Kjærgaard, der i november
blev kommunaldirektør i Frederikssund.

Stig Henneberg, 45 år, er cand.scient.pol. fra Aarhus Univer-
sitet 2001 og har en Master of Public Policy. Han var i 2005-
2007 budgetattache ved den danske EU-repræsentation i
Bruxelles. Herefter blev han chefkonsulent i Statsministeriet,
men skiftede i 2011 til Finansministeriet som kontorchef, fra
november 2014 afdelingschef. Siden 1. marts 2018 har han
været partner i rådgivervirksomheden Struensee & Co.

gelsesområdet. Begge tiltræder
de nye stillinger den 1.marts.
PeterMikael Andreasen er læ-
reruddannet fra Skive Semi-
narium i 1998 og var forinden
typotekniker. Han gennemførte
i 2001 en diplomuddannelse i
almen pædagogik fra Skive Se-
minarium og blev i 2010master
i offentlig ledelse fra Aarhus
Universitet.
Efter en kort tid som lærer ved
Sevel Skole i VinderupKommu-
ne skiftede han i 1999 til Vestre
Skole i ViborgKommune. I 2004
blev PeterMikael Andreasen
viceskoleleder vedNørrevangs-
skolen i RandersKommune og
var her konstitueret skoleleder
det sidste halve år, indenhan
i februar 2002 fratrådte.Han
arbejdede derpå et halvt år som
vikar, indenhan i august samme
år blev leder af børne- og familie-
rådgivningen iHerningKommu-
ne.Herfra rykkedePeterMikael
Andreasen i august 2012 til Re-
bildKommune somcenterchef
for familie og handicap, og i juli
2014 blev han familie- og fore-
byggelseschef i VejleKommune.
Det var herfra, at han i oktober
2018 kom til Jammerbugt.
YelvaBjørnholt er cand.scient.
pol. fra AarhusUniversitet.
Efter sin eksamen i 2002 blev
hun fuldmægtig i Gladsaxe
Kommunes pleje- og omsorgs-
afdeling. I 2004 rykkede hun til
psykiatrien i AarhusAmt, hvor
hunblev fuldmægtig i budget
og planlægning. I 2007 fort-
satte hun i en tilsvarende stil-
ling i dennyetableredeRegion
Midtjylland.Herfra rykkede
YelvaBjørnholt i 2009 til Vejle
Kommune, hvor hunblev leder
af økonomiteam i senior- og
sundhedsforvaltningen.Den
blev ved en senere strukturæn-
dring til en velfærdsforvaltning,
hvor hun var leder af sundheds-
fagligt team, da hun i juni 2014
blevmyndighedschef. Det var fra
denne stilling, at YelvaBjørnholt
i april 2019 kom til Fredericia
somkoncernchef for social- og
beskæftigelsesområdet.

Albertslund får ny
miljø- og teknikchef
AlbertslundKommunehar an-
satMarieGuldborg somny chef
forMiljø&Teknik.MarieGuld-
borg kommer fra en stilling som
enhedschef i Landbrugsstyrel-
sen, og hun efterfølger Susanne
Kremmer, der er rykket til en an-
den stilling i sammekommune.
MarieGuldborg er cand.polit. fra
KøbenhavnsUniversitet 1995 og
var fra 1996 ansat ved forsvaret,
først som fuldmægtig og fra 2001
somøkonomichef. I 2007 blev
hun kontorchef for økologikon-
toret i FødevareErhverv under
Fødevareministeriet, og i 2012
blev hun enhedschef i direkti-
onssekretariatet samme sted.
Siden 2013 harMarieGuldborg
været enhedschef i EUogEr-
hverv i nuMiljø- ogFødevaremi-
nisteriet.Hun tiltræder 1.marts
somchef for helemiljø- og tekni-
kområdet i AlbertslundKom-
mune, idet også afdelingen drift
og service, der harKlausNielsen
somchef, pr. 1.marts lægges ind
underTeknik&Miljø.

Centerchef fra Næst-
ved til Fredensborg
Pernille Balslev-Erichsen, hid-
til centerchef for plan og miljø
i Næstved Kommune, er rykket
til Fredensborg Kommune som
centerchef for byudvikling,
miljø og erhverv. Hun efterføl-
ger her Ulla Cathrine Brinch,
der er blevet direktør i Halsnæs
Kommune, hvor hun blandt an-
det har ansvar for områderne
miljø, kultur, idræt, erhverv,
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ejendomme og beskæftigelse.
Pernille Balslev-Erichsen, 56
år, er cand.jur. fraKøbenhavns
Universitet 1988 og har enma-
steruddannelse i offentlig le-
delse fraCBS.Hun indledte sin
erhvervskarrieremed godt 12
år somafdelingschef/advokat
ved arbejdsgiverorganisationen
HORESTAog skiftede i 2001 til
chefkonsulent i Fødevaremi-
nisteriet. I 2008-2009 var hun
advokat hos advokatfirmaet
Stohn&Partners i København,
derefter chef for jordbrugskon-
trolenheden iNaturErhvervsty-
relsen.Det var herfra, at Pernille
Balslev-Erichsen i juni 2016 kom
tilNæstvedKommune somcen-
terchef for plan ogmiljø.Hun
tiltrådte i januar centerchef-stil-
lingen i FredensborgKommune.

Favrskov henter so-
cialdirektør i Viborg
Favrskov Kommune har ansat
Ulrik Johansen, der er social-
chef i Viborg Kommune, som
ny social- og sundhedsdirektør
efter Kate Bøgh, der som tidli-
gere omtalt går på pension ved
månedens udgang.
Ulrik Johansen, 45 år, er cand.
scient.pol. fra AarhusUniversi-
tet 2003 og har en lederuddan-
nelse fra professionshøjskolen
Metropol i København 2016.
Efter sin kandidateksamenblev
han fuldmægtig ved Storstrøms
Amt og blev her året efter leder
af budgetfunktionen i økono-
misk kontor. I 2005 komhan til
KL somkonsulent i kontoret for
økonomisk analyse og erhverv,
men skiftede i 2010 til KL’sKon-
sulentvirksomhed.Herfra ryk-
kedeUlrik Johansen i juni 2013
til VejleKommune somdigitali-
serings- og analysechef, og over-
tog i august året efter stillingen
somstabschef i velfærdsforvalt-

ningen.Og siden 15. august 2017
har han været socialchef i Vi-
borgKommune.Ulrik Johansen
tiltræder 1.marts somdirektør
for Social og Sundhed i Favrskov
Kommune.Hanbor i Ry i nabo-
kommunenSkanderborg.

Ny skolechef i
Holstebro
HolstebroKommunehar ansat
en af kommunens skoleledere,
Peter FogdeMikkelsen,Halgård
Skole, somny skole- og rådgiv-
ningschef efter ThomasBorn
Smidt, der som tidligere omtalt
tiltrådte som skolechef i Silke-
borgKommune ved årsskiftet.
Peter FogdeMikkelsen er 42
år, læreruddannet vedNørre
Nissum Seminarium 2002 og
blev i 2013 cand.pæd.soc. fra
Aarhus Universitet. Somnyud-
dannet lærer blev han ansat ved
Blaakilde Efterskole i Tarm og
rykkede året efter til Rydhave
Slots Ungdomsskole (Holste-
bro Kommune). I august 2013
skiftede han til nabokommunen
Skive som leder af Vestsalling
Skole ogDagtilbud,men vendte
imaj 2016 tilbage tilHolstebro
somskoleleder påHalgård Skole.
Peter FogdeMikkelsen tiltrådte
1. februar som skole- og rådgiv-
ningschef iHolstebroKommu-
ne, valgt blandt 11 ansøgere.

Billund-direktør
til Kolding
Thomas Reintoft, direktør for
Børn ogUnge i BillundKommu-
ne, overtager 1. marts stillingen
som socialdirektør i Kolding

Kommune efter Lars Rasmus-
sen, der fratrådte i august sidste
år. Siden da har social- og han-
dicapchef Bettina Brøndsted
været konstitueret i stillingen.
Thomas Reintoft, 50 år, er
cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet 1999 og har en le-
deruddannelse fra professions-
højskolenMetropol i Køben-
havn 2013. Han blev efter sin
kandidateksamen fuldmægtig
i borgmesterens afdeling i Aar-
hus Kommune, men rykkede
efter små to år til Københavns
Kommune som specialkonsu-
lent i økonomiforvaltningen.
I 2005 kom Thomas Reintoft
til Birkerød Kommune om di-
rektionskonsulent og fusions-
koordinator og blev året efter
chef for byrådssekretariat og
borgerservice. I 2007 skiftede
han til Billund Kommune som
stabschef med ansvar for by-
rådssekretariat, personale og
it, men rykkede i 2009 til Vejle
Kommune som familie- og
forebyggelseschef. Og han har
siden 2014 været direktør i Bil-
lund Kommune.

Ny vicekommunal-
direktør i Rudersdal
Thomas Bille, der er afdelings-
leder for robotteknologi hos it-
konsulenthuset Droids Agency,
overtager stillingen som vice-
kommunaldirektør i Rudersdal
efter Birgitte Nystrup Lund-
gren, der siden 1. december har
været Rudersdals kommunal-
direktør.
Thomas Bille er 48 år og cand.
scient.adm. fra Roskilde Uni-
versitet 2000. Han indledte sin
erhvervskarriere i 1998 som
fuldmægtig i Kommunernes
Landsforenings konsulentvirk-
somhed for økonomi og ledelse.
I 2000 skiftede han til senior-

konsulent i Deloitte Consulting,
hvor han året efter blevmana-
ger. Og i 2004 blev han projekt-
leder vedHovedstadens Syge-
husfællesskab. Thomas Bille
rykkede året efter til Gentofte
Kommunes social- og sund-
hedsforvaltning som afdelings-
chef, i 2007 vicedirektør og i
august 2014 direktør. Herfra
komhan i februar 2016 til kon-
sulenthuset Spitze &Co. som
parter, var fra april 2019 leder i
firmaet Automation i et lille år
og er i øjeblikket afdelingsle-
der hos Droid Agency, der er et
it-konsulenthus specialiseret i
digital automatisering. Thomas
Bille tiltræder 1. marts som vi-
cekommunaldirektør i Ruders-
dal Kommune.

Furesø henter center-
chef i Kalundborg
FuresøKommunehar blandt 39
ansøgere ansat Berit KjærPe-
tersen, der er sekretariatschef i
KalundborgKommune, somny
centerchef for økonomi og res-
sourcer.Hun efterfølger Tine
Gram, der har overtaget stilling-
en som velfærdsdirektør.
Berit Kjær Petersen er 50 år,
cand.oecon. fra Aarhus Uni-
versitet 1996 og har en leder-
uddannelse fra University
College Sjælland 2017. Hun var
1996-97 fuldmægtig i Arbejds-
ministeriet og komherfra til
Dansk Arbejdsgiverforening
som konsulent på områderne
beskæftigelse, uddannelse og
integration. I 2007 skiftede hun
til Dansk Industri som konsu-
lent på uddannelsesområdet og
blev året efter chefkonsulent
i DriftsregionHovedstaden&
Sjælland under Arbejdsmar-
kedsstyrelsen.Med kommuner-
nes overtagelse af den statslige
del af jobcentrene rykkede Berit



46 /// NETVÆRK / DANSKE KOMMUNER / NO. 4 / 2020

Kjær Petersen til Beskæftigel-
sesregionHovedstaden& Sjæl-
land, hvor hun startedemed at
opbygge et selvstændigt sekre-
tariat og var sekretariatsleder,
da hun i februar 2014 rykkede
til Kalundborg Kommune som
sekretariatschef. Berit Kjær
Petersen tiltræder centerchef-
stillingen i Furesø Kommune
den 1. marts.

Varde henter
socialchef i Viborg
VardeKommunehar ansatKim
UlrikTranekjær Søgaard, der
er leder af handicapområdet i

ViborgKommune, somny so-
cialchef efterGitte Eskesen, der
fratrådte i september efter an-
sættelse i stillingen siden 2013.
KimUlrikTranekjær Søgaard
er 56 år, handelsuddannet og
afsluttede i 2009 enmasterud-
dannelse (MBA).Han var i årene
1990-1996 butiks- og varehus-
chef i detailhandelen, derefter
i et par år salgs-ogmarketing-
chef iHallmark International
License og i 1998-2006 salgs- og
markedschef ved Søndagsavisen
A/S. Efterfølgende var han frem
til 2010 selvstændig konsulent
med firmaet TranekjærBusi-

KALENDER

25
FEBRUAR

Beskæftigelsestræf 20
KL afholder Beskæftigelses-
træf 20 den 25. februar 2020
i ODEON i Odense. Tilmel-
ding senest den 21. februar
2020 på https://tilmeld.
kl.dk/bt. Semere om konfe-
rencen påwww.kl.dk/bt20

9
MARTS

Fremtidens idrætsfacilite-
ter: Erfaringer og løsninger
IFFDog SDU inviterer i
foråret 2020på en opdagel-
sesrejse i det store forsk-
ningsprojekt, Fremtidens
Idrætsfaciliteter. Der er ar-
rangeret 10 klyngemøder
fordelt i hele landet. Læsmere
og tilmeld dig lige her: https://
www.iffd.dk/fremtidens-idra
etsfaciliteterarrangement/?e
ventId=86850.

25
MARTS

Tidlig indsats og høj kva-
litet på dagtilbuds- og det
specialiserede område
Randers Kommune afholder
Randerskonferencen: Tidlig
indsats og høj kvalitet på dag-
tilbuds- og det specialiserede
område for børn under skole-
alderen og deres familier den
25.marts 2020 kl. 8.30-16 på
Værket, SvenDalgaards Pl.1 i,
8900 Randers. Tilmeldings-
frist på randerskonference@
randers.dk den 13. marts. Læs
mere om konference påwww.
randerskonference.dk

nessCoaching og blev derpå an-
sat vedAarhusKommune som
jobkonsulent, senere afdelings-
leder. Det var herfra, atKim
Søgaard i 2014 kom til Viborg
Kommune somskoleleder og
blev året efter leder af kom-
munens handicapområde.Kim
Søgaard tiltræder 1.marts som
VardeKommunes socialchef.
Han bor i Skanderborg.

Faxe får ny chef for
børn og undervisning
HenrikReumert, der er chef for
børn og unge iHalsnæsKom-
mune, overtager stillingen som
chef forCenter for Børn&Un-
dervisning i FaxeKommune
efter RikkeWestergaard.Hun
blev ved årsskiftet chef forCen-
ter for Social indsats i Lyngby-
TaarbækKommune.
HenrikReumert, 49 år, er op-
rindelig uddannet inden for
militæret og politiet og har
blandt andet været projektle-
der forminerydning i Somalia
ogEritrea.Han var politiassi-
stent vedRigspolitiet, da han i
2002 skiftede til skoleområdet.
HenrikReumert blev lærer (Kø-
benhavnsDag- ogAftensemina-
rium) i 2006 og var derefter læ-
rer i FuresøKommune. I 2008
blev han pædagogisk leder på
Lautrupgårdskolen i Ballerup
Kommune og skiftede i 2010 til
skoleleder i GladsaxeKommu-
ne, først på Søborg Skole og godt
to år senere påGrønnemose
Skole.Herfra komhan i juli 2014
til GlostrupKommune somsko-
leleder påGlostrup Skole, kom-
munens eneste folkeskole,men
med femundervisningssteder.
Og sidennovember 2015 har
han været chef for Børn,Unge
ogLæring (området 0-18-årige)
iHalsnæsKommune.Det er fra
den stilling, atHenrikReumert

kommer til FaxeKommune,
valgt blandt 31 ansøgere.Han
bor i Brønshøj i Københavns
Kommune.

Ny økonomichef
på Fanø
JohanBrøndsted, der er bud-
get- og regnskabschef i Varde
Kommune, overtager 1.marts
stillingen somøkonomi-, perso-
nale- og regnskabschef i Fanø
Kommune.Han efterfølger
PeterMøller, der fratrådte ved
udgangen af januar efter kun 11
måneder i stillingen for at søge
tilbage til Nordjylland.
JohanBrøndsted er 52 år, har
HD i regnskab fraOdenseUni-
versitet 1993, uddannet regi-
streret revisor fraTietgenskolen
iOdense og har gennemførtmo-
duler af lederuddannelsen ved
ProfessionshøjskolenMetropol
i København. JohanBrøndsted
var 1995-2001 ansat som leden-
de revisor vedKommunernes
Revisionsafdeling, og han blev
derpå økonomichef i Blåvands-
hukKommune.DaBlåvands-
huk ved strukturreformen i
2007 indgik i dannelsen af den
nyVardeKommune, blev Johan
Brøndsted teamleder i dennye
kommunes økonomiafdeling, og
sidenmarts 2016 har han været
budget- og regnskabschef.

Ny vej- og ejendoms-
chef i Ringsted
Ringsted Kommune har ansat
Ivar Sande, afdelingsleder i
Vejdirektoratet, somny chef for
kommunens vej- og ejendoms-
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center. Han overtager stilling-
en efter Vibeke Vedel, der ved
årsskiftet tiltrådte som teknisk
chef for det fælleskommunale
Nordsjællands Park &Vej.
Ivar Sande er 57 år, født og
opvokset i Vestnorge. Han er
akademiingeniør fra Aalborg
Universitet 1987, har en di-
plomuddannelse i ledelse fra
professionshøjskolenMetropol
i København og enmasterud-
dannelse i offentlig ledelse fra
SyddanskUniversitet. Efter
ansættelse ved forskellige pri-
vate firmaer, senest salgs- og
markedschef ved Grontmij/
Carl Bro, blev Ivar Sande i 2000
driftschef ved VejenKommu-
nes tekniske forvaltning, og
ved strukturreformen i januar
2007 blev han driftschef og af-
delingsingeniør i den nye Vejen
Kommune. I august samme år
skiftede han til Varde Kom-
mune somplan- og byggechef
og rykkede i januar 2015 til
Thisted Kommune somdirek-
tør for teknik og erhverv. Og
sidenmaj 2016 har han været
afdelingsleder for planlægning
ogmyndighed i Vejdirektoratet.
Ivar Sande tiltræder 1. marts
som chef for Ringsted Kommu-
nes vej- og ejendomscenter.

Aarhus ansætter
projektdirektør
AarhusKommunehar ansat
TrineRibergaard Skammelsen,
der er plan- og byggechef i Silke-
borgKommune, somprojektdi-
rektør forVisionKongelunden,
der er det største sammenhæng-
ende storbynære rekreative om-
råde iDanmark.
Trine Ribergaard Skammel-
sen, 42 år, er civilingeniør i
byudvikling og byplanlægning
fra Aalborg Universitet i 2004,
har en arkitektuddannelse fra

Arkitektskolen i Barcelona
og er i gang med en lederud-
dannelse (MBA) på Aarhus
Universitet. Efter sin eksamen
i Aalborg blev hun projektle-
der på Erhvervscenter Nord-
jylland, og i 2006 blev hun
partner og administrerende
direktør i byplantegnestuen
Metopos ApS i Aarhus. Den
blev i 2010 overtaget af råd-
givningsfirmaet Bascon A/S,
også Aarhus, og her blev hun
afdelingsleder for byudvikling.
Trine Skammelsen blev i juni
2016 chef for bystrategisk stab
i Odense Kommunes borgme-
sterforvaltning, og sidenmaj
2017 har hun været plan- og
byggechef i Silkeborg Kom-
mune. Hun skifter til Aarhus
Kommune 1. marts. Og hun bor
i øvrigt på Frederiksbjerg, en
central bydel i Aarhus.

Odder-direktør
til Nordfyn
Nordfyns Kommune har ansat
Karsten Poulsen, hidtil direk-
tør for børn, unge og kultur i
Odder Kommune, somny børn-
og ungedirektør. Han efterføl-
ger Ejner Jensen, der fratrådte i
efteråret.
Karsten Poulsen er 58 år og læ-
reruddannet (Gedved Semina-
rium 1986), Han har desuden
en diplomuddannelse i ledelse
fra Danmarks Pædagogiske
Universitet 2000 og afslut-
tede i 2015 enmaster i offentlig
ledelse fra SyddanskUniver-
sitet. Karsten Poulsen blev i
1986 lærer vedHedeboskolen
i SkagenKommune, senere vi-
ceskoleleder samme sted og var
konstitueret skoleleder, da han
i 1999 blev leder af Ålbæk Skole,
ligeledes i Skagen. I 2001-2002
var han konstitueret skole-
chef i SkagenKommune,men

rykkede derefter til Aarhus
Kommune som skoleleder på
Skåde Skole. I 2004 blev Kar-
sten Poulsen skolecenterchef på
Lundergårdsskolen i Hjørring
Kommune, og efter et år som
konstitueret undervisnings- og
PPR-chef blev han i 2012 kom-
munens skole- og dagtilbuds-
chef. Det var herfra, at han i
marts 2015 rykkede til Odder
Kommune somdirektør for
børn, uddannelse og kultur. Og
i februar i år tiltrådte Karsten
Poulsen som børn- og ungedi-
rektør i Nordfyns Kommune.
Han bor i Horsens.

RUNDE ÅR

60
Mai-Britt Iversen (S), uddan-
net tandlæge ogmedlem af Aal-
borg Byråd siden 1998, fylder
60 år den 27. februar. Hun har
været rådmand for familie- og
beskæftigelsesforvaltningen
siden 2007.

50
Rameesh Thirugnanasam-
banther (S), medlemafNyborg
byråd siden 2014, fylder 50 år
den22. februar.Han er bl.a.med-
lemaf skole- og dagtilbudsudval-
get, beskæftigelsesudvalget samt
sundheds- og forebyggelsesud-
valget.Han er uddannetmaskin-
arbejder og har de seneste 15 år
arbejdet på landbrugsmaskin-
fabrikkenKvernelandGroup i
Kerteminde.

Qasir Mirsa (S), førtidspensio-
nist ogmedlem af Albertslund
Kommunalbestyrelse siden
2014, fylder 50 år den 26. febru-
ar. Han er 2. viceborgmester og
blandt andetmedlem afmiljø-

og byudvalget og af social- og
sundhedsudvalget. QasirMirza
ermedlem af afdelingsbestyrel-
sen for boligforeningen Blok-
land og fik i 2009 prisen som
årets brobygger for sit engage-
ment i beboerdemokrati.

Jesper Greth (V), medlem af
Rebild Byråd siden 1. januar
2018, fylder 50 år den 4.marts.
Han ermedlem af børne- og fa-
miliedvalget og af børn- og un-
geudvalget samt er formand for
Rebild Ungdomsskole. Jesper
Greth er uddannet elektronik-
tekniker og har enmaster i in-
ternational ledelse fra Aalborg
Universitet. Han har i små fem
år været ansat som afdelingsle-
der ved Energinet.

40
Anne-Mette Ulstrup (DF),
medlem af Jammerbugt Kom-
munalbestyrelse siden 2014,
fylder 40 år den 25. februar.
Hun er 1. viceborgmester og
bl.a. medlem af børne- og fa-
milieudvalget og af social- og
sundhedsudvalget. Anne-
Mette Ulstrup er ansat ved
Jammerbugt Kommune som
administrativ sagsbehandler
på ydelseskontoret i social-,
sundheds- og beskæftigelses-
forvaltningen.

25
AnneMette Laugesen (SF),
medlem af Skive Byråd siden 1.
januar 2018, fylder 25 år den 1.
marts. Hun er her bl.a. medlem
af børne- og familieudvalget, af
sundheds-, social og forebyg-
gelsesudvalget samt af ungeud-
valget. AnneMette Laugesen er
kommunikationsmedarbejder
(inkl. grafik ogmarketing) i
Salling Bank.
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