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grunde. ThomasLindberg, 44 år,
er uddannet jordbrugsteknolog
inden for landskab og anlæg, har
enmasteruddannelse i offentlig
ledelse fra SyddanskUniversitet
2012 og afsluttede i 2018 enud-
dannelse i strategisk byledelse
for direktører påDanskArkitek-
turCenter. Efter sin eksamen fra
JordbrugetsUddannelsescenter
i Aarhus i 2000 var han ansat i
et parmindre entreprenørfir-
maer, indenhan i 2003 kom til
HedeDanmark somdriftschef/
produktchef. I 2008 rykkede
ThomasLindberg tilHerning
Kommune somdriftschef i af-
delingen for teknik ogmiljø og
herfra i august 2011 til Odense
Kommune somafdelingschef
for natur,miljø og trafik i by- og
kulturforvaltningen. Thomas
Lindberg har sidenmarts 2014
været ansat ved SkiveKommune
som teknisk direktør.

Ny økonomichef i
Brøndby
BrøndbyKommunehar ansat
Henriette Lilleør, økonomichef
hosRejsekort&RejseplanA/S,
somkommunens nye økonomi-
chef efter RasmusMøller, der
fratrådte i oktober.Henriette
Lilleør er 51 år og cand.polit. fra
KøbenhavnsUniversitet 1996.
Hunbegyndte sin erhvervs-
karriere i 1992 somanalytiker
vedNykredit og var 1998-2001
projektleder hosATP.Derpå var
hun i femår budgetchef hosTDC
Mobil og kom i 2006 tilHillerød
Kommune somøkonom, og to
år senere komhun til Banedan-
mark somsektionschef. I april
2010 blevHenriette Lilleør øko-
nomichef på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet i
FrederiksbergKommune,men
skiftede imarts 2016 til økono-
michef i FredensborgKom-

mune.Det var herfra, at hunno-
vember 2018 kom til Rejsekort&
RejseplanA/S.Henriette Lilleør
tiltræder 1.marts somøkonomi-
chef i BrøndbyKommune.Hun
bor i Birkerød.

Ny pleje- og sund-
hedschef i Gentofte
Tina Roikjer Køtter, hidtil
sundheds- og omsorgschef i
Dragør Kommune, har overta-
get stillingen som chef for pleje
og sundhed i Gentofte, hvor hun
1. februar afløste Susanne An-
dersen, der på samme tidspunkt
gik på pension.
Tina Roikjer Køtter er 56 år og
har en række forskellige ud-
dannelser. Hun er blandt andet
cand.techn.soc. fra Roskilde
Universitet og har forudmil-
jøuddannelse fra Danmarks
Tekniske Universitet, desuden
uddannelser i sundhedsøkono-
mi fra Københavns Universitet,
DSI og SyddanskUniversitet,
diplomuddannelse i ledelse fra
ProfessionshøjskolenMetropol
samtmasteruddannelser fra
Copenhagen Business School
og NordiskaHälsovårdshögsko-
lan i Gøteborg. Hun begyndte
sin erhvervskarriere i 1997 som
grøn guide i Birkerød Agenda 21
Forening, kom i 2000 til Glad-
saxe Almennyttige Boligselskab
som grønmedarbejder og små
to år senere til Dansk Almen-
nyttigt Boligselskab som for-
valtningskonsulent. I 2004 blev
Tina Roikjer Køtter ansat ved
Assens Kommune sommiljø-
medarbejder i teknisk forvalt-
ning, senere sundhedskonsu-
lent i sundhedsafdelingen. Og
i 2008-2018 var hun ansat ved
BallerupKommune, først som
strategisk sundhedsplanlæg-
ger og senest som sundheds-
chef. I juni 2018 rykkede hun til

Job-
skifte

Randers har ansat
ny erhvervs- og
bosætningschef
AlexWeinreich, hidtil konstitu-
eret erhvervs- og bosætnings-
chef i RandersKommune, er
blevet fast ansat i stillingen.Han
efterfølgerDennis Jensen, der
i januar sidste år blev natur- og
miljøchef i FavrskovKommune.
AlexWeinreich, 45 år, er cand.
jur. fra Aarhus Universitet 2001
og statsautoriseret ejendoms-
mægler. Somnyuddannet jurist
blev han ansat som advokat-
fuldmægtig hos Lou Advokater
i Randers, og i 2004 blev han
ejendomsmægler og daglig leder
hos EDCAros. I 2008 skiftede
han til chefkonsulent i Randers
Kommunes erhvervs- og land-
distriktsafdeling, og i januar
2020 blev han konstitueret er-
hvervs- og bosætningschef – et
år senere fastansat i stillingen.

Direktør fra
Erhvervsministeriet
til København
LineNørbæk, der er erhvervs-
politisk direktør i Erhvervsmi-
nisteriet, skifter 1. april til en
stilling som administrerende
direktør i Københavns Kommu-

nes beskæftigelses- og integra-
tionsforvaltning. Hun efterføl-
ger Tanja Franck, der 1. februar
skiftede til en direktørstilling i
Digitaliseringsstyrelsen.
LineNørbæk er 44 år og cand.
scient.pol. fra Aarhus Univer-
sitet 2003. Hun blev efterføl-
gende fuldmægtig i Danske
Regioner og i 2006 fuldmægtig i
Post Danmark. Herfra rykkede
Lise Nørbæk i august 2010 til
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen som chefkonsulent
og souschef i sekretariatet for
virksomheds- og forbrugerkom-
munikation. Og et halvt år sene-
re blev hun kontorchef samme
sted. I januar 2014 skiftede hun
til en stilling som kontorchef i
Erhvervsministeriet, hvor hun i
december 2017 blev erhvervspo-
litisk direktør. Det er fra denne
stilling, at LineNørbæk i april
kommer til Københavns Kom-
mune somdirektør.

Skive henter ny kom-
munaldirektør i huset
Skives konstituerede kommu-
naldirektør, ThomasLindberg,
fastansættes i stillingen.Det
blev resultatet af et ekstraor-
dinært byrådsmøde forleden.
ThomasLindberg, der blev valgt
blandt syv ansøgere, var ansat
somdirektør for Teknik,Miljø
&Udvikling.Han efterfølger 1.
marts PerMathiasen, der fra-
trådte ved udgangen af septem-
ber sidste år af helbredsmæssige
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Herlev Gentofte Hospital som
enhedschef for patientforløb og
herfra i marts året efter til stil-
lingen som sundheds- og om-
sorgschef i Dragør Kommune.

Herlev henter
centerchef i Brøndby
TineWilbert Larting, forud
sektorchef i BrøndbyKommu-
ne, er i januar rykket til Herlev
Kommune som centerchef for
sundhed og voksne. Hun efter-
følger i denne stilling Christian
Bartholdy, der er blevet botil-
budsleder vedHabitusHuset i
HillerødKommune.
TineWilbert Larting er cand.
jur. fra Københavns Universi-
tet i 1995, har diplom i offentlig
ledelse fra COK 2014 og enma-
ster fra Copenhagen Business
School. Hun var 1996-1997 bo-
ligkonsulent vedDansk Flygt-
ningehjælp og skiftede i januar
1998 til Frederiksberg Amt som
jurist og fra 2005 afdelingsle-
der. Herfra komTineWilbert
Larting imarts 2007 til Brønd-
by Kommune som afdelingsle-
der og fra juli 2011 sektionschef
for Handicap, Psykiatri ogMis-
brug. Og det var fra denne stil-
ling, hun i januar kom til Herlev
Kommune som centerchef for
sundhed og voksne.

Frederiksberg har
ansat ny skolechef
KatrineThomsen, der er sekre-
tariatschef i Skolelederforenin-
gen, bliver skolechef i Frede-
riksbergKommune efterGorm
BaggerAndersen, der ved årets
start blevmedlemaf direktionen
iGlostrupKommune.
KatrineThomsen er 46 år og læ-
reruddannet fra Frederiksberg
Seminarium i 1997, desuden
cand.scient.adm. fraRoskilde
Universitetscenter 2003 og

har enmaster fraCopenhagen
Business School 2007.Hun var
1997-1999 folkeskolelærer påÅl-
holmSkole iKøbenhavnsKom-
mune og derpå i to år analytiker
imediehusetMandagMorgen. I
2001-2004 varKatrineThom-
sen fuldmægtig vedGentofte
Kommunes skoleafdeling, ef-
terfølgende i et år rådgiver ved
Momentum, indenhun i 2005
blev ledelseskonsulent ved pæ-
dagogernes fagforeningBUPL. I
2008 skiftedeKatrineThomsen
til chef for kvalitet,HR, IT og
service ved erhvervsskolen SO-
PUKøbenhavn&Nordsjælland.
Det var herfra, at hun i august
2013 kom til Skolelederforenin-
gen somsekretariatschef.Hun
tiltræder 1.marts som skolechef
i FrederiksbergKommune.

Bornholm har ansat
ny ældrechef
Bornholms Regionskommune
har ansat Christina Thorén Lil-
liedal, forud plejehjemsforstan-
der i Københavns Kommune,
somnyældrechef efter Birgit
Mortensen, der fratrådte ved
årsskiftet – efter ansættelse
somældrechef siden 2014.
Christina Thorén Lilliedal er
50 år og uddannet sygeplejer-
ske fraHerlev Sygeplejeskole.
Hun har diplom i ledelse fra
University College Sjælland
2014 ogmaster i organisation og
psykologi fra Roskilde Univer-
sitet 2021. Christina Thorén
Lilliedal har siden 1999 drevet
care-netværk og blev i 2006
afdelingsleder på AmagerHo-
spital. I 2014 skiftede hun til
afdelingssygeplejerske på Rigs-
hospitalet og blev halvandet år
senere forstander vedKastanje-
husene i DeGamles By i Køben-
havns Kommune. Her har hun
siden september 2020 haft for-

ældreorlov. Christina Thorén
Lilliedal tiltræder 1. marts som
ældrechef i Bornholms Regi-
onskommune, og hun planlæg-
ger at flytte til Bornholm, når
hun tiltræder stillingen.

Komponents
bestyrelse udpeget
Kommunernes nye udviklings-
center Komponent har udpe-
get sin første bestyrelse, og
den har konstitueret sig med
KristianWendelboe, admini-
strerende direktør i KL, som
formand.
KristianWendelboe er 56 år
og cand.polit. Han var depar-
tementschef i Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse (det
senere Indenrigs- og Sund-
hedsministerium), da han i
2011 rykkede til KL som admi-
nistrerende direktør.
Bestyrelsens næstformand er
Per B. Christensen som er for-
mand for Akkrediteringsrådet
for videregående uddannelse,
tidligere børne- og kulturdi-
rektør i Næstved Kommune og
tidligere formand for Børne- og
Kulturchefforeningen.
De øvrige 11 medlemmer af
Komponents bestyrelse er:
Stina Vang Elias, adm. di-
rektør i Tænketanken DEA,
KL-direktørerne Christian
Harsløf, Kristian Heunicke
og Laila Kildesgaard, desuden
MortenMandø, cheføkonom i
KL, Niels Nybye Ågesen, kom-
munaldirektør i Vejle Kom-
mune og formand for KOMDIR
(Kommunaldirektørforenin-
gen), Lene Roed, formand for
HK/Kommunal og udpeget
af Forhandlingsfællesskabet,
Pernille Halberg Salamon,
kommunaldirektør i Hørsholm
Kommune, Maria Steno, selv-
stændig, tidl. adm. direktør og
partner i Geelmuyden Kiese
samt to medarbejderrepræsen-
tanter: chefkonsulent Lasse
Karlberg, og chefkonsulent
Hanne Lykke.
Komponent omfatter blandt
andet en sammenlægning

af COK (Center for Offentlig
Komopetenceudvikling), KLK
(KL’s Konsulentvirksomhed)
og KL’s ledelsesområde. Kom-
ponent er en selvstændig virk-
somhed ejet af alle landets 98
kommuner i forening.

FARVEL TIL

Silkeborgs personale-
chef på pension
Efter næsten 30 år som perso-
nalechef i Silkeborg Kommune
har FrankHøymeddelt, at han
ønsker at gå på pension ved ud-
gangen afmajmåned.
FrankHøy fylder 70 år i novem-
ber, og han er Silkeborgs første
og hidtil eneste personalechef.
Han kom fra banksektoren, da
han 1. juni 1992 blev ansat ved
Silkeborg Kommune. Han var
forud regional personalechef i
den daværende Provinsbanken
fra 1983 og frem til deltagelsen
i fusionenDanske Bank i 1990,
hvorefter han her var controller
indtil ansættelsen ved Silke-
borg Kommune.

RUNDE ÅR

75

Per Bødker Andersen (S),
fhv. borgmester ogmedlem af
Kolding Byråd siden 1974, fyl-
der 75 år den 10. marts. Han var



50 /// NETVÆRK / DANSKE KOMMUNER / NO. 4 / 2021

i 1985-2009Koldings borgme-
ster og er i denne valgperiode
medlem af kulturudvalget,
seniorudvalget, havnebesty-
relsen, bestyrelsen for Deponi
Syd, næstformand i Dansk Af-
faldsforening og formand for
Dansk Restprodukthåndtering,
desudenmedlem af KL’s inter-
nationale udvalg og derigennem
medlem af EU’s regionsudvalg.
Han var 1978-82medlem af
Vejle Amtsråd.

Poul Kjær Nielsen (V), gård-
ejer ogmedlem af Struer Byråd,
fylder 75 år den 11. marts. Poul
Kjær Nielsen har været med-
lem af byrådet siden 1994, med
undtagelsen af perioden 2014-
2017. Han er i øjeblikket med-
lem af social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsudvalget.

70

Mona Madsen (Lokallisten),
tidl. bibliotekschef ogmedlem
afRudersdalKommunalbesty-
relse siden 2014, fylder 70 år
den 1.marts.Hun ermedlemaf
kultur- og fritidsudvalget og af
social- og sundhedsudvalget.
MonaMadsen blev bibliote-
kar fraDanmarksBiblioteks-
skole i 1974 og har enmaster i
oplevelsesøkonomi fraRoskilde
Universitet 2009.Hunblev i
1980 forlagsredaktør vedDansk
BiblioteksCenter og året efter
vicestadsbibliotekar iHerlev

Kommune.Herfra rykkede hun i
1988 til BirkerødKommune som
bibliotekschef, og ved struktur-
reformen i 2007, daBirkerød
indgik i dannelsen af dennye
RudersdalKommune, blevMo-
naMadsenudviklingschef i den
nye kommunes biblioteksvæsen.
Året efter rykkede hun til Solrød
Kommune som fritids-, kultur-
og bibliotekschef, og efter 8 år i
chefstillingen gik hunpå pen-
sion imaj 2016.

Palle Fischer (K), pensionist
ogmedlem af Svendborg Byråd
siden 1. januar 2018, fylder 70 år
den 3.marts. Han er i byrådet
medlem af teknik og erhvervs-
udvalget, af grønt råd og af lo-
kaludvalget (§ 17, stk 4-udvalg).
Palle Fischer er udlært elektri-
ker. Han var fra 1975 og frem til
sin pensionering i 2018 tekni-
ker ved TDC – oprindeligt Fyns
Kommunale Telefonselskab.

Flemming Damgaard Larsen
(V), cand.jur. og kommunalpoli-
tiker siden 1974, fylder 70 år den
10.marts.Han indledte sin kom-
munalpolitiske karriere for 47 år
siden sommedlemaf Bramsnæs
Kommunalbestyrelse, de 28 år
samtidigmed faderenEgonLar-
sen.DaBramsnæs ved struktur-
reformen i 2007 indgik i dan-
nelsen af dennye, større Lejre
Kommune, fortsatte han som
medlemaf dennye kommunal-
bestyrelse.Her er hanmedlem
af social-, sundheds- ogældre-
udvalget, af erhvervs- og turis-
meudvalget samt næstformand

i Sagnlandet Lejre,medlemaf
bestyrelserne formuseums-
koncernenROMU, for turistor-
ganisationenFjordlandet, for
Ledreborg-Fonden og for LAG
Midt- ogNordvestsjælland.Han
varmedlemafRoskildeAmtsråd
1990-2006 og fra 2018medlem
af regionsrådet forRegion Sjæl-
land.Han var desudenmedlem
af Folketinget 2001-15. Flem-
mingDamgaardLarsen er cand.
jur. fraKøbenhavnsUniversitet
1981 og derefter ansat i et advo-
katfirma frem til 1991.

Bodil Pedersen (S), pensio-
nist ogmedlem afHolstebro
Byråd siden 1998, fylder 70 år
den 11. marts. Hun ermedlem af
teknisk udvalg og af børne- og
familieudvalget. Bodil Pedersen
er pædagogudannet og arbej-
dede senest som sektionsleder i
Holstebro Kommunes Psykolog
ogHandicap, inden hun gik på
efterløn i 2011.

60

Ole B. Hovøre (V), politias-
sistent ogmedlem af Egedal
Kommunalbestyrelse, fylder 60
år den 26. februar. Han ermed-
lem af økonomiudvalget samt
næstformand i planudvalget
og i børn- og ungeudvalget. Ole
B. Hovøre har været ansat ved
politiet siden 1983 og er nu poli-
tiassistent ved lokalpolitietmed
Ballerup som område.

Michael Buch Barnes (S),
kontorassistent ogmedlem
af BrøndbyKommunalbesty-
relse siden 2002, fylder 60 år
den 6.marts.Han er formand
for idræts- og fritidsudvalget
ogmedlemaf kulturudvalget,
desudenudpeget til bestyrelsen
for boligorganisationenNy-
gårdsparken i Brøndby.Og han
er formand for BrøndbyBolig-
selskab.Michael BuchBarnes er
oprindeligt udlærtmaskinarbej-
der,menda arbejdetmedførte
olieeksempåhænderne, skifte-
de han til en kontoruddannelse.
Og han er nu ansat somkontor-
assistent vedATP iHillerød.

Mogens Gade (V), kommu-
nalpolitiker siden 1990 og nu
borgmester, fylder 60 år den 8.
marts.Han blev i 1990medlem
af BrovstKommunalbestyrelse
og var fra 2002 borgmester. Ved
strukturreformen i 2007 blev
MogensGade borgmester i den
nye JammerbugtKommune.
Han er formand for BRN (Busi-
nessRegionNorthDenmark)
og for ErhvervshusNordjylland,
næstformand for de nordjyske
kommunersKKRNordjylland,
formand for FjerritslevGymna-
siumog i bestyrelserne for Aal-
borg Lufthavn ogAalborgKon-
gres ogKulturcenter (Aalborg
Hallen),medlemaf bestyrelser-
ne forNordjyllandsBeredskab
og for Partnerskab forVestkyst-
turisme.MogensGade er lærer-
uddannet fraRanumSeminari-
um 1984 og var lærer vedØland/
Langeslund skole i 16,5 år.



DANSKE KOMMUNER / NO. 4 / 2021 / NETVÆRK /// 51

Kirsten Jensen (S), borgme-
ster ogmedlemafHillerødBy-
råd, fylder 60 år den 11.marts.
Kirsten Jensen er uddannet
journalist og indledte sin kom-
munalpolitiske karriere i 2006
sommedlemaf sammenlæg-
ningsudvalget for dennye, stør-
reHillerødKommune.Hun var
borgmester 2007-2013 og har
igen været det siden 2018. Kir-
sten Jensen var i sine unge år ak-
tiv i DSUog var organisationens
næstformand 1982-1986 og var
i bestyrelsen for International
Unionof Socialist Youth 1981-85,
de sidste to år præsident.Hun
varmedlemaf Socialdemokrati-
ets hovedbestyrelse og forret-
ningsudvalg 1982-1986.Kirsten
Jensen var i 1989-1999medlem
afEU-Parlamentet.

50

Jannik Haulik Jørgensen
(S), A-kasseleder ogmedlemaf
HalsnæsByråd, fylder 50 år den
28. februar.Han er næstfor-
mand i udvalget for erhverv og
beskæftigelse,medlemafmiljø-
og planudvalget ogmedlemaf
bestyrelsen for partiforeningen.
JannikHaulik Jørgensen er op-
rindeligt ufaglært trykker, var
derefter i fire år virksomheds-
konsulent vedHalsnæsKom-
mune, blev i 2017 konsulent for
3F, og siden april 2019 har han
været A-kasseleder for 3FFre-
deriksværk-Hundested.

Helle Sjelle (K), folketings-
medlemogmedlemaf Frede-
riksbergKommunalbestyrelse
siden 1. januar 2018, fylder 50 år
den 3.marts.Hun er formand
for bolig- og ejendomsudvalget
samtmedlemaf kultur- og fri-
tidsudvalget, socialudvalget og
undervisningsudvalget, desuden
formand for 4.MajKollegiet
Frederiksberg.Helle Sjelle er
cand.scient.pol. fraKøbenhavns
Universitet og var 2015-2019 in-
formationsmedarbejder i Frede-
riksbergCentret.Hunhar været
medlemafKøbenhavnsBorger-
repræsentation 1998-2005 og
varmedlemaf Folketinget 2001-
2011.Helle Sjelle er giftmed
tidligereminister og folketings-
medlemLars Barfoed (K).

Marie Skødt (S), lektor og
medlemafHaderslevByråd si-
den 1. januar 2018, fylder 50 år
den 4.marts.Hun er formand
for socialudvalget ogmedlemaf
landdistriktsudvalget, desuden i
bestyrelsen forVojensHallerne.
Marie Skødt er cand.mag. i kom-
munikation og Semiotik fra Aal-
borgUniversitet 1999. Efter sin
eksamenblev hun informations-
medarbejder for Affaldsregion
Syd og derpåmiljødebattør for
KoldingKommune, indenhun i
2005 kom til DGI somkommu-
nikations- og idrætskoordina-
tor. I 2008 blevMarie Skødt pro-
jektleder forUdviklingscenter
Haderslev og skiftede i septem-
ber 2011 til underviser, først som
adjunkt vedUCSyd iHaderslev
og siden januar 2016 som lektor.

Kenneth Rasmussen (SF),
skolepædagog ogmedlem af
Rødovre Kommunalbestyrelse
siden 1. januar 2018, fylder 50
år den 6.marts. Han ermedlem
af børne- og skoleudvalget og af
folkeoplysningsudvalget samt
i bestyrelsen for Vestvoldens
Ungdomsklub. Kenneth Ras-
mussen er oprindeligt kontor-
uddannet og arbejdede i 17 år på
advokatkontormed køb og salg
af fast ejendom.Han gik der-
efter i gangmed en pædagog-
uddannelse påHovedstadens
Pædagogseminarium, afsluttet
i 2012. Og siden 2015 har han
været skolepædagog på Tinder-
høj Skole i Rødovre Kommune.

Betina Bugge (V), selvstæn-
dig og medlem af Skive Byråd
siden 2014, fylder 50 år den 7.
marts. Betina Bugge er i by-
rådet næstformand i social-,
sundheds- og forebyggelsesud-
valget, desuden er hunmed-
lem af erhvervs- og arbejds-
markedsudvalget, ø-udvalget,
landsbyudvalget og handi-
caprådet. Og hun er samtidig
formand for Skive Vand A/S.
Betina Bugge bor på øen Fur,
hvor hun siden 2010 har drevet
Fur Camping. Da hun i 2013
blev indvalgt i Skive byråd, var
det med opbakning af næsten
halvdelen af alle afgivne stem-
mer på Fur. •

mpe@jbmedia.dk

Deadline for
stillingsannoncer

Nr. Udkommer Deadline

05 11. Mar. 03. Mar.

06 25. Mar. 17. Mar.

07 15. Apr. 07. Apr.

08 29. Apr. 21. Apr.

09 12. Maj 04. Maj

10 27. Maj. 19. Maj.

11 10. Jun. 02. Jun

12 24. Jun. 16. Jun.




