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beskæftigelsesområdet og kon-
stitueret stabsleder i Jobcenter
Horsens.Hunhar bl.a. været ud-
dannelsesvejleder/centersekre-
tær iUngdommensUddannel-
sesvejledningHorsens.Hunbor
iHorsens.

Hvidovre henter
plan- og miljøchef
hos staten
Hvidovre Kommune har ansat
JakobKarlshøj, forud kontor-
chef i Energistyrelsen, somny
centerchef for Plan ogMiljø ef-
ter AnjaWhittard Dalberg, som
ved årets start blev områdechef
for teknik ogmiljø i Rudersdal
Kommune.
Jakob Karlshøj er 47 år og
cand.scient.pol. fra Køben-
havns Universitet. Han indledte
sin erhvervskarriere i 2000 som
sektionsleder i Transport- og
Boligministeriet. Afbrudt af
to perioder ved ambassaden
i Bruxelles og en kort tid ved
Kystdirektoratet i Lemvig var
han avanceret til direktør for
internationale anliggender i
ministeriet, da han i august
2019 rykkede til Energistyrel-
sen i Esbjerg som kontorchef for
energiadministration. Det var
herfra, at han i august kom til
Hvidovre Kommune som cen-
terchef for Plan ogMiljø.

Ny sekretariatschef
ved Business Region
Aarhus
Business Region Aarhus har
ansat BenjaminHolst, direktør
vedNordDanmarks EU-kontor,

somny sekretariatschef efter
Jane Baad Jensen, der er skiftet
til RegionMidtjylland, hvor hun
er sekretariatschef i Regional
Udvikling.
Benjamin Holst er 43 år og
cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet. Efter sin eksamen
i 2000 blev han fuldmægtig i
Indenrigsministeriet og to år
senere konsulent/chefkonsu-
lent i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening. Hun havde for begge
arbejdsgivere opgaver i Bru-
xelles. I januar 2011 rykkede
Benjamin Holst til Kommuner-
nes Landsforening som chef-
konsulent i KKRNordjylland,
og i juni 2015 skiftede han til
NordDanmarks EU-kontor,
hvor han i en direktørstilling
står for den strategiske ledelse
og koordinering mellem afde-
lingerne i Bruxelles og Nordjyl-
land. Benjamin Holst tiltræder
som sekretariatschef i Busi-
ness Region Aarhus den 15. ok-
tober. Business Region Aarhus
er et samarbejde mellem 12
østjyske kommuner.

Frederiksberg Forsy-
ning får ny direktør
Rasmus SielemannChristen-
sen, der er koncerndirektør i
BornholmsEnergi&Forsyning,
bliver ved starten af 2021 admi-
nistrerende direktør for Frede-
riksberg Forsyning, hvor han ef-
terfølger SørenKrøigaard.Han
er 62 år, og efter femår somdi-
rektør påFrederiksberg ønsker
han et karriereskift og vil hellige
sig rådgivning og konsulentvirk-
somhed samtidigmed, at der bli-
vermere tid til familien.
Den nye chef for Frederiksberg
Forsyning, Rasmus Sielemann
Christensen, er 45 år og har
været koncerndirektør i Born-
holms Energi & Forsyning siden

Job-
skifte

98 søgte jobbet
som forvaltningschef
i Aarhus
Heidi FrostholmHolch er
blandt 98 ansøgere (24 kvinder
og 74mænd) valgt til stillingen
som chef for Aarhus Kommu-
nes sport- og fritidsforvalt-
ning. Heidi FrostholmHolch
er i forvejen ansat ved Aarhus
Kommune, hvor hun er chef
for kommunens idrætscentre
samt projektchef for Sports- og
Kulturcampus. Hun efterfølger
i sin nye stilling Niels Rask, der
gik på pension ved udgangen af
juli måned. Heidi Frostholm
Holch er 43 år og cand.scient.
pol. fra Aarhus Universitet. Ef-
ter sin eksamen i 2005 blev hun
ansat ved Aarhus Kommune
som fuldmægtig i magistratsaf-
delingen Sundhed og Omsorg.

I januar 2013 rykkedeHeidi
FrostholmHolch til borgme-
sterens afdeling som special-
konsulent, og siden april 2016
har hun været ansat som pro-
jektchef undermagistratsafde-
lingenKultur og Borgerservice,
hvor hun tiltræder den 1. no-
vember som chef for sport- og
fritidsforvaltningen.

Ny arbejdsmarkeds-
chef i Kolding
Mette Vestergaard Byskov,
forud chef for Erhverv og Be-
skæftigelse i Syddjurs Kommu-
ne, har 14. september overtaget
stillingen som arbejdsmarkeds-
chef i KoldingKommune.Hun
efterfølger her JakobGudbrand,
der som tidligere omtalt er
vendt tilbage til OdenseKom-
munes beskæftigelses- og so-
cialforvaltning, nu som forvalt-
ningens koncernchef.
MetteVestergaardByskov, 55
år, er oprindeligt shippingud-
dannet og har bl.a.masterud-
dannelse i offentlig ledelse
fra AarhusUniversitet samt
diplomuddannelser i ledelse og
vejledning fraViaUniversity
College.Hunkom til Kolding fra
godt to års ansættelse ved Syd-
djursKommune og havde forud
i en lang årrække været ansat
vedHorsensKommune, senest
somchef for Arbejdsmarked og
Integration 2016-2018.Hun var
forinden sekretariatschef på
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juli 2016. Han har de seneste 12
år arbejdetmed forsyning og
grøn energi. Han har desuden
mange års erfaringmed besty-
relsesarbejde i kommercielle
selskaber og brancheforeninger.
Rasmus SielemannChristensen
fortsætter i direktørstillingen
på Bornholm året ud og tiltræ-
der i sin nye stillingmandag
den 4. januar.

Hvidovre fastansætter
handicap- og
psykiatrichef
Efter et år som konstitueret
centerchef for Handicap og Psy-
kiatri i Hvidovre Kommune er
RasmusKern blevet fast ansat
i stillingen. RasmusKern har
været ansat vedHvidovre Kom-
mune i 15 år. Han er i øvrigt og-
såmusiker og spiller i rockban-
detMagtens Korridorer.
RasmusKern er 51 år og cand.
scient.pol. fra Københavns
Universitet. Han indledte sin
erhvervskarriere som it-konsu-
lent hos Arbejdstilsynet, efter-
følgendemed it i private firmaer
og som projektmedarbejder i
Hvidovre Kommune og den da-
værende Stenløse Kommune.
Men i 2005 blev han udviklings-
medarbejder ved socialpsykia-
trien i Hvidovre Kommune og
fem år senere stedfortræder i
ledelsen. I september 2019 blev
RasmusKern konstitueret cen-
terchef for Handicap og Psykia-
tri, da den hidtidige centerchef,
Susanne Samuelsen, rykkede
til Københavns Professionshøj-
skole som institutchef, og han
tiltrådte pr. 1. september i år
som fast ansat.

Ny chef for dagtilbud
og skoler i Gribskov
Somny centerchef for dagtilbud
og skoler har Gribskov Kom-

mune ansat ClausHerbert, der
kommer fra en stilling som
forretningschef i Type2dialog,
hvor han blandt andet har ar-
bejdetmed udvikling og analy-
ser på børne- og ungeområdet.
Han efterfølger Jakob Boye-
Møller, der fratrådte i juni efter
et halvt år i stillingen.
ClausHerbert, 45 år, blev lærer
i 1998 (Københavns Dag- og
Aftenseminarium) og derefter
ansat ved Lindegårdsskolen i
Lyngby-TaarbækKommune.
De første to år var han samtidig
tilknyttetDenDanske Internati-
onaleBrigade.PåLindegaardsko-
lenblevhan it-vejleder, 2004vi-
ceskolelederog varkonstitueret
skoleleder, dahan i 2008 rykkede
tilHalsnæsKommunesomsko-
lelederpåLerbjergskolen. I 2010
blevhankommunens skolechef,
og i oktober2014 skiftedehan til
en stilling somchefkonsulent ved
KLK(KL’sKonsulentvirksom-
hed). Efternæsten femårved
KLKtiltrådtehan stillingen som
forretningschef vedType2dialog,
og i august overtoghanstillingen
somcenterchef fordagtilbudog
skoler iGribskovKommune.

Spildevandschef
i Skanderborg
Skanderborg Forsyning har
samlet alle spildevandsakti-
viteter under en chef og har
ansat Claus Nickelsen, der har
mange års ledelseserfaring på
området, i denne stilling. Claus
Nickelsen er civilingeniør i mil-
jøteknik fra Aalborg Universitet
1983. Efter et år som sagsbe-
handler ved amtsvandvæsenet
under Nordjyllands Amt ryk-
kede han til Vandkvalitetsin-
stituttet i Aarhus som chefinge-
niør i 1984-1995. I de følgende
fem år var han afdelingschef for
miljøteknik hos rådgivnings-

virksomheden COWI og der-
efter i 2000 ansat ved Aarhus
Kommune som forvaltnings-
chef formiljøkontoret (spilde-
vandsområdet). I 2014 blev han
chef for et nyetableret Center
forMiljø og Energi. Det var her-
fra, at han i januar 2018 vendte
tilbage til COWI sommedlem af
topledelsen. Og i april 2020 gik
han selvstændig som direktør
for rådgivningsfirmaet Claus-
nickelsen.dk, men tiltrådte 1.
september som spildevandschef
i Skanderborg.

Silkeborgs nye plan-
chef hentet internt
Efter små tre års ansættelse ved
SilkeborgKommunes teknik- og
miljøafdeling har LineMorsing
Steenberg overtaget stillingen
somkommunens planchef efter
plan- og byggechef Trine Skam-
melsen, som i foråret rykkede til
AarhusKommune somprojekt-
direktør – efter ansættelse som
planchef siden 1.maj 2017.
LineMorsing Steenberg er 37
år og uddannet civilingeniør
og byplanlægger fra Aalborg
Universitet ogArkitektskolen i
Aarhus.Hunhar enmastergrad
i byplanlægning. I 2009 blev
hun ansat somplanlægger i først
Naturstyrelsen og tre år senere
i den private rådgivningsvirk-
somhedBasconA/S.OgLine
Morsing Steenberg var blevet
sektionsleder, da hun i oktober
2017 skiftede til SilkeborgKom-
mune sombyplanlægger. I Silke-
borg var hun konstitueret team-
leder for plansektionen, som
hun 1. september blev chef for.

FARVEL TIL

Skives kommunal-
direktør fratræder
PerMathiasen, kommunaldi-
rektør i Skive, fratræder sin
stilling af helbredsmæssige
grundemed udgangen af sep-
tembermåned. PerMathiesen
er 61 år og cand.scient.pol. fra
Aarhus Universitet. Efter sin
eksamen i 1987 blev han ansat
som økonom vedKøbenhavns
Amts sygehusdirektorat. I 1990
skiftede han til Helsingør
Kommune, hvor han først var
udviklingskonsulent i central-
forvaltningen og blev året efter
vicekontorchef i planlægnings-
og økonomikontoret i samme
forvaltning. I 1993 rykkede
han til Sæby Kommune som
chef for centralforvaltningen
og herfra i 1999 til Nibe Kom-
mune som kommunaldirektør.
Og allerede godt et år senere
skiftede han til den større Ski-
ve Kommune til stillingen som
kommunaldirektør.

Ishøj-direktør
på pension
Ved udgangen af oktober
sætter Ishøj Kommunes vel-
færds- og undervisningsdirek-
tør, Lisbet Lentz, punktum for
45 år i det offentliges tjeneste.
Heraf de seneste 13 år ved Ishøj
Kommune.
Lisbet Lentz er 68 år og lærer-
uddannet fra Frederiksberg Se-
minarium. Efter sin eksamen i
1976 var hun lærer i først Hvid-
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ovre Kommune og efterfølgen-
de i Køge Kommune, inden hun
i 1990 blev viceskoleinspektør
på Ølby Skole i Køge Kommune,
tre år senere skoleleder samme
sted. I 1996 blev Lisbet Lentz
pædagogisk-administrativ kon-
sulent i TårnbyKommune,men
vendte i 1997 tilbage til Køge
Kommune, nu som skolechef.
I maj 2000 komhun til det ny-
etablerede Dansk Evaluerings-
institut (EVA), hvor hun blev
chef for skoleområdet. Her hav-
de Lisbet Lentz flere forskel-
lige lederstillinger og var chef
for HR og tværgående opgaver,
da hun i august 2007 rykkede
til Ishøj Kommune som chef for
kommunens Center for Børn og
Undervisning, senere velfærd-
og undervisningsdirektør.

RUNDE ÅR

75

Poul-Henrik Pedersen (Guld-
borgsundlisten), forfatter og
medlem af Gulborgsund Byråd,
fylder 75 år den 27. september.
Han ermedlem af kultur-, fri-
tids- og bosætningsudvalget og
formand for det fælleskommu-
nale affalds- og energiselskab
I/S Refa. Poul-Henrik Pedersen
blev i 1982 socialdemokratisk
medlem af Nykøbing F. Byråd
og var borgmester 1990-2007.
I 1998 brød hanmed Socialde-
mokratiet og startede senere
borgerlistenNyt Nykøbing F.,
der er videreført under navnet
Guldborgsundlisten i den nye
kommune. Poul-Henrik Peder-
sen stammer fra Østjylland, er
journalistuddannet i A-pressen

og var fra 1969 i tyve år redak-
tør på det nu lukkede dagblad
NyDag i Nykøbing F. Han har
sideløbende udgivet en række
bøger, bl.a. seks kriminalroma-
ner. Han var i 1994med til at
stifte boldklubbenNykøbing
F. Alliancen (i dag NFC) og var
dens formand i en halv snes år.

70

Lis Ingemann (S), lærer og
medlem af Odsherred Byråd
siden 2010, fylder 70 år den 5.
oktober. Hun er i byrådet næst-
formand i børne- og uddan-
nelsesudvalget ogmedlem af so-
cial- og forebyggelsesudvalget,
desuden formand for handicap-
rådet, medlem af rådet for so-
cialt udsatte og i bestyrelsen for
det fælleskommunale LAG. Lis
Ingemann er læreruddannet
og har de seneste fire år været
speciallærer på SUVOdsher-
red (Specialundervisning for
voksne). Var forud i over 30 år
speciallærer ved CSUHolbæk.

Ole Beckmann (V), administre-
rende direktør ogmedlem af
Ishøj Byråd siden 1994, fylder
70 år den 4. oktober. Han er i
denne byrådsperiodemedlem
af klima- ogmiljøudvalget og i
bestyrelsen for Ishøj Forsyning.
De seneste to år har han også
været formand for det almen-
nyttige boligselskab Vildtba-
negård i Ishøj. Han har siden
2015 været administrerende
direktør i Danish Industrial
Advisory Agency og var forud
administrerende direktør i
Saab International Danmark.
Ole Beckmann har haft en lang
karriere som søofficer, hvor han

havde internationale poster og
sluttede som kommandør.

Henning Arlofelt Petersen

(V), selvstændig ogmedlem af
Solrød Byråd siden 1. januar
2018, fylder 70 år den 26. sep-
tember. Han er hermedlem af
social-, sundheds- og fritids-
udvalget. Indtil sin indtræden i
byrådet var hanmedlem af be-
styrelsen for Venstre i Solrød.
Henning Arlofelt Petersen er
udlært slagter og var i 27 år chef
for et supermarked, indtil han
i 2004 blev selvstændig som
direktør og ejer af SolrødMedie
Hus ApS og samtidig udgiver af
netavisen ”viborher.dk”.

60

Susanne Linnet (V), afde-
lingsleder samt i en årrække
medlem af Tønder Kommunal-
bestyrelse og af regionsrådet i
Region Syddanmark , fylder 60
år den 27. september. Susanne
Linnet indledte sin kommunal-
politiske karriere i 2002 som
Venstre-medlem af Bredebro
Kommunalbestyrelse. I 2007
indgik Bredebro i dannelsen af
den nye, større Tønder Kom-
mune, og siden 2014 har Su-
sanne Linnet væretmedlem af
Tønder Kommunalbestyrelse,
hvor hun i indeværende valg-
periode ermedlem af arbejds-
markedsudvalget og af landdi-
strikts- og bosætningsudvalget

samt formand for Naturcenter
Tønnisgaard ogmedlem af be-
styrelsen for Tønder Gymna-
sium. Susanne Linnet varmed-
lem af regionsrådet for Region
Syddanmark 2010-2013. Hun
er næstformand i bestyrelsen
for Social- og Sundhedsskolen
Syd i Aabenraa ogmedlem af
bestyrelsen for landsforeningen
Danske SOSU-skoler. Susanne
Linnet er uddannet sygeplejer-
ske fra Vejle Amts sygepleje-
skole 1986 og har flere diplom-
uddannelser i ledelse. Hun var
kort ansat ved Tønder Sygehus
og primært kommunalt ansat,
1996-2005 leder af sundhedsaf-
delingen i Løgumkloster Kom-
mune og 2006-2010 pleje- og
omsorgschef i Tønder Kommu-
ne. Siden oktober 2019 har Su-
sanne Linnet været afdelingsle-
der for psykiatri og handicap.

Per B. Jeppesen (M), jobkon-
sulent ogmangeårigtmedlem
af Skive Byråd, fylder 60 år den
29. september. Per B. Jeppesen
blevmedlemaf SkiveByråd i
1982 og var Skives borgmester
2002-2006. Efter en pause uden
for byrådet har han igen været
medlem siden 2018, nu indvalgt
på Skive-Listen.Han er i inde-
værende valgperiodemedlemaf
økonomiudvalget, afældreud-
valget, af sundheds- social- og
forebyggelsesudvalget samt i
bestyrelsen for SkiveVandA/S.
Han er desuden formand for by-
udviklingsudvalget. Per B. Jep-
pesenhar siden 2012 været job-
konsulent ved SkiveKommune.

Peter Uno Andersen (S),
slagteriarbejder ogmedlem af
Thisted Kommunalbestyrelse
siden 2014, fylder 60 år den 7.
oktober. Han ermedlem af so-
cial- og sundhedsudvalget og
formand for udsatterådet. Peter
Uno Andersen er fra Nordsjæl-
land,men kom som 16-årig til
Thisted og har boet på egnen
lige siden, senest i Nors. Efter
en tid til søs blev han i 1981 slag-
teriarbejder på fødevarevirk-
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somheden Tican, hvor han i 20
år har været fællestillidsmand.

50

Steen Jakobsen (V), lærer
samtmedlem af Struer Byråd
og af regionsrådet for Region
Midtjylland, fylder 50 år den
28. september. Han har væ-
retmedlem af byrådet siden
2002 og er her næstformand
i kultur- og fritidsudvalget,
formand for børne- og ungeud-
valget samtmedlem af social-,
sundheds- og arbejdsmarkeds-
udvalget. Steen Jakobsen har
siden 2014 også væretmed-
lem af regionsrådet for Region
Midtjylland, hvor han ermed-
lem af psykiatri- og socialud-
valget og af videnskabsetisk
komite. Han er desuden næst-
formand i social- og psykiatri-
udvalget under Danske Regio-
ner, hvor han også ermedlem
af samarbejdsudvalget for
psykologer. Steen Jakobsen er
læreruddannet fra Nr. Nissum
Seminarium og har siden 2000
været ansat ved Specialkompe-
tenceHolstebro.

Lone Langballe (DF), syge-
plejerske ogmedlem af Viborg
Byråd og af regionsrådet for
RegionMidtjylland, fylder 50
år den 30. september. Hun har
væretmedlem af såvel byråd
som regionsråd siden 2014. I
Viborg Byråd er Lone Lang-

balle 2. viceborgmester og for-
mand for ældre- og aktivitets-
udvalget. I regionsrådet er hun
medlem af forretningsudvalget
og af udvalget for nære sund-
hedstilbud. Hun ermedlem af
Danske Regioners bestyrelse
og her formand for udvalget
for sundhedsinnovation og er-
hvervssamarbejde. Hun er des-
uden bestyrelsesformand for
portalen ”sundhed.dk”. Lone
Langballe var i 2019 opstillet
somDF-kandidat ved valget til
EU-parlamentet.

Dorthe Jensen (S), centerleder
ogmedlemaf SilkeborgByråd
siden 1. januar 2018, fylder 50 år
den 6. oktober.Hun ermedlem
af socialudvalget og næstfor-
mand i arbejdsmarkedsudval-
get. Desuden i bestyrelserne for
FGUMidtjylland og for Sprog-
centerMidt. Dorthe Jensen er
udlært i sportsbranchen, har
efteruddannelse somcoach og
psykoterapeut og afsluttede i
2019 en diplomuddannelse i
ledelse. Dorthe Jensenhar sit
daglige virke i konsulentvirk-
somhedenRamsdalGruppen,
hvor hun er projektleder for
beskæftigelsesindsatser på kon-
tanthjælps- og integrationsom-
rådet. Og hun er frivillig koordi-
nator formenneskermed fysisk
og psykisk sårbarhed i Silkeborg
Kommune.

Jan Nymark Thaysen (V),
markedschef ogmedlem af
Aalborg Byråd siden 2014, fyl-
der 50 år den 30. september.

Han er næstformand i by- og
landskabsudvalget ogmedlem
af skatteankenævnet, des-
uden i bestyrelserne forHMN
Naturgas I/S og for Aalborg
Havn. JanNymark Thaysen
er uddannet landinspektør fra
Aalborg Universitet og arbej-
der sommarkedschef i rådgiv-
ningsvirksomhedenOrbicon/
WSP. Han er også selvstæn-
dig landmand, idet han i 1992
overtog sin fædrene gård. Jan
Nymark Thaysen er gruppefor-
mand for Venstre og opstillet
som partiets spidskandidat ved
næste års byrådsvalg.

Kalbiye Yüksel (SF), farma-
konom ogmedlem af Ishøj By-
råd siden 2016, fylder 50 år den
2. oktober. Kalbiye Yüksel kom
ind i byrådet for fire år siden
på en suppleantplads, og hun
er i indeværende valgperiode
medlemaf kultur- og fritidsud-
valget, af børne- og undervis-
ningsudvalget, af folkeoplys-
ningsudvalget og af et § 17, stk.
4-udvalg omøget tryghed.Hun
er desudennæstformand i SF
Ishøj-Vallensbæk.KalbiyeYük-
sel er uddannet farmakonom
oghar siden 1993 været ansat i
Ishøj ogHundigeApotek.

40

Nadia Bruun Thurø (EL), læ-
rer ogmedlem af Faxe Byråd
siden 2014, fylder 40 år den

4. oktober. Hun ermedlem af
økonomiudvalget, af social-
udvalget og af udsatterådet,
desudenmedlem af frivil-
ligt samråd i Faxe Kommune.
Nadia Bruun Thurø er cand.
mag. i sprogpsykologi fra Kø-
benhavns Universitet, og hun
arbejder som lærer imodtage-
klasse og koordinator påmod-
tageområdet på Vestskolen,
begge i Faxe Kommune.

25

Chris Veber (DF), musiker og
medlem af Guldborgsund By-
råd siden 1. januar 2018, fylder
25 år den 30. september. Han
ermedlem af beskæftigelses-
udvalget. Chris Veber er lokal-
formand for DFUngdom og
var i 2016 konstitueret lands-
formand. Han er professionel
musiker. Han har spillet siden
sit 15. år og har levet af country
musik de seneste fem år.




