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komRasmusMøller i november
2015 til FavrskovKommune som
direktør for Børn og Skole. Pri-
vat bor han i Risskov,menhar
ofte sin gang i SyddjursKom-
mune, idet hanhar sommerhus i
Ebeltoft-området. RasmusMøl-
ler blev valgt til stillingen som
kommunaldirektør i Syddjurs
blandt 14 ansøgere.

ansøgere.

Albertslund-direktør
til Ballerup
ElisabethWolstrup, der er
direktør i Albertslund Kom-
mune, skifter pr. 1. januar til
nabokommunen Ballerup, hvor
hun bliver direktør for Økono-
mi, By, Erhverv, Miljø og Ejen-
domme. Hun efterfølger her
Carsten Riis, der i august blev
kommunaldirektør i Faxe.
ElisabethWolstrup, 48 år, er
cand.scient.pol. fraKøbenhavns
Universitet 1998 og bl.a.Master
of PublicGovernance fra (MPG)
fraCopenhagenBusiness School
(CBS) 2015.Hunblev i 1998
fuldmægtig i Økonomistyrelsen
og i 2002 fuldmægtig i Sund-
hedsstyrelsen. I 2005 skiftede
hun til Integrationsministe-
riet som specialfuldmægtig,
senere chefkonsulent, og her-
fra rykkede hun i 2009 til By-
og Landskabsstyrelsen som
kontorchef, små to år senere
kontorchef i Naturstyrelsen og
i 2012 kontorchef for jord og af-
fald i Miljøstyrelsen. Elisabeth
Wolstrup skiftede i oktober
2016 til den kommunale sektor
som centerchef for By ogMiljø i
Furesø Kommune, og siden ja-
nuar 2018 har hun været direk-
tør i Albertslund Kommune,
hvor hun har ansvaret for By,
Kultur, Miljø og Beskæftigelse.
ElisabethWolstrup indtræder
med årsskiftet i Ballerup Kom-
munes direktion.

Fredericia
borgmester til kom-
munikationsbureau
Fredericia Kommunes borg-
mester, Jacob Bjerregaard, fra-
trædermed udgangen af januar
borgmesterposten, idet han 1.
februar tiltræder som director i
kommunikations- og reklame-
bureauet Advice A/S i Køben-
havn. I sin nye stilling får han
særligt ansvar for arbejdetmed
bæredygtighed og grøn omstil-
ling. Det er et område, der har
fyldtmere ogmere i hans ger-
ning – både som borgmester og
som formand for KL’smiljø- og
forsyningsudvalg.
Jacob Bjerregaard er 43 år og
bachelor i offentlig forvaltning
fra Roskilde Universitet 2003.
Han var formand for DSU i
2004-2008 og derefter politisk
konsulent i HK frem til 2010.
Han var derefter pressekonsu-
lent på professionshøjskolen
Metropol i et år og samtidig læ-
rer Niels Brock, det sidste frem
til 2013. Jacob Bjerregaard blev
i september 2011medlem af
Folketinget, men skiftede i ja-
nuar 2014 til borgmesterposten
i Fredericia. Jacob Bjerregaard
ermedlem af KL’s bestyrelse.

Skanderborg
henter koncernchef
i Holstebro
Skanderborg Kommune har an-
sat Søren Buch, der er familie-
og dagtilbudschef i Holstebro
Kommune, somny koncern-
chef for Børn ogUnge.Han
overtager stillingen efter Sø ren

Job-
skifte

Ny administrerende
direktør i Odense
MortenMøller Iversen, hidtil
konstitueret administrerende
direktør i Odense Kommunes
by- og kulturforvaltning, er
blevet fast ansat i stillingen.
Han har været ansat i Odense
Kommune i 12 år og blev kon-
stitueret som administrerende
direktør, da Anne Velling 1.
august tiltrådte som kommu-
naldirektør iMariagerfjord
Kommune.
MortenMøller Iversen er 41 år
og cand.scient.pol. fra Syddansk
Universitet 2006. Allerede i
studietiden arbejdede han ved
OdenseKommune– somstu-
dentermedhjælper i kommu-
nens erhvervssekretariat. Efter
sin eksamen var han i halvan-
det år fuldmægtig i Service-
styrelsen og har derefter siden
december 2007 været ansat ved
OdenseKommune, bortset fra
ottemåneder i 2014 sommana-
ger vedOdense-afdelingen af
revisions- og rådgivningsvirk-
somhedenBDOConsulting.
Han indledte i 2007 ansættel-
sen vedOdenseKommune som
økonomisk konsulent i Øko-
nomi ogOrganisationsudvik-
ling i borgmesterforvaltningen.
Tilbage efter afbrydelsen i 2014
blev han stabschef for politik og
strategi i OdenseKommunes
by- og kulturforvaltning og var
efterfølgende afdelingschef for

byudvikling og økonomi i sam-
me forvaltning, da han blev kon-
stitueret somadministrerende
direktør.Han blev fast ansat i
stillingen pr. 1. december.

Syddjurs henter
kommunaldirektør i
nabokommunen
RasmusMøller, der er børn-
og kulturdirektør i Favrskov
Kommune, skifter 1. januar til
nabokommunen Syddjurs, hvor
han overtager stillingen som
kommunaldirektør efter Jes-
perHusbond Jensen, der blev
afskediget i juni.
RasmusMøller er 47 år og cand.
mag. i dansk og statskundskab.
Efter sin eksamen fra Aarhus
Universitet i 2002 blev han an-
sat ved Aarhus Kommune som
fuldmægtig i Børn ogUnge,
hvor han i 2004 blev vicekon-
torchef i Videncenter på Pæ-
dagogisk Udvikling og senere
sektionsleder. I 2008 rykkede
han til Randers Kommune som
sekretariatschef for kultur og
borgerservice, og i 2011 blev
han stabschef på kommunal-
direktørens ansvarsområde
(byrådssekretariat, it, kom-
munikation og borgerservice).
I august 2013 skiftede han til
forvaltningschef for pædagogisk
afdeling i AarhusKommune
(pædagogik og integration, PPR
og socialpædagogik, sundhed og
trivsel samt tandpleje). Herfra
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Aalund, der er rykket til Mari-
agerfjord Kommune som vel-
færdsdirektør.
48-årige SørenBuch er lærerud-
dannet vedUC-Lillebælt i 2004,
blev i 2017master i offentlig
ledelse fra SyddanskUniversi-
tet og er i gangmed toplederud-
dannelsenKIOLExecutive på
Københavns Professionshøjsko-
le. Somnyuddannet lærer blev
han ansat vedHedenstedKom-
munes skolevæsen og blev året
efter skoleled er ved børne- og
ungecentret Vejle Fjord. I 2008
rykkede han til FredericiaKom-
mune somkonsulent og skiftede
i august 2012 til konstitueret
skole- og dagtilbudsleder iNord-
fynsKommune, hvor han kort
efter blev PPR-leder og inklu-
sionsleder. I 2013-2016 var han
leder af dagplejen og faglig ko-
ordinator iHerningKommune,
menhar siden december 2016
været familie- og dagtilbudschef
iHolstebroKommune. Søren
Buch, der bor i Jelling, tiltræder
pr. 1. januar somkoncernchef for
børne- og ungeområdet i Skan-
derborgKommune, valgt blandt
23 ansøgere.

Ny økonomidirektør i
Region Syddanmark
Charlotte StormGregersen,
forud økonomichef i Aarhus
Kommunesmagistratsafdeling
for sundhed og omsorg, over-
tager 1. februar stillingen som
økonomidirektør i Region Syd-
danmark, hvor hun efterfølger
Mogens SehestedKristensen,
der gik på pension ved udgangen
af november efter at have været
økonomidirektør, siden regio-
nen blev etableret i 2007.Han
komdengang fra en stilling som
vicedirektør i FynsAmt.
Charlotte StormGregersen er
49 år og cand.oecon. fra Aarhus

Universitet. Efter sin eksamen
i 1997 blev hun fuldmægtig i Fi-
nansministeriet,men rykkede i
2001 til Kommunernes Lands-
forening, hvor hun var fuldmæg-
tig/chefkonsulent i økonomisk
sekretariat. Det var herfra, hun i
2005 kom til AarhusKommune
somkontorchef i Sundhed og
Omsorg og her økonomichef fra
december 2014 og frem til an-
sættelsen somøkonomidirektør
i Region Syddanmark. Charlotte
StormGregersen blev valgt til
stillingen blandt 15 ansøgere.
Hunbor i Skanderborg.

Fredericia henter kon-
cernchef i Aarhus
Morten Pors Ilsøe, der er om-
rådechef i Aarhus Kommu-
nes sundheds- og omsorgsfor-
valtning, rykker til Fredericia
Kommune somny koncernchef
for Senior og Sundhed. Stil-
lingen har været vakant siden
august, daMonaNederby Lar-
sen gik på efterløn efter en halv
snes år som chef.
Morten Pors Ilsøe er 47 år og
afsluttede i 1992 enHH-uddan-
nelse ved Aarhus Købmands-
skole. Han har desuden flere
lederuddannelser. Han indledte
sin erhvervskarriere i 1994 som
administrativmedarbejder på
service og kvalitetskontoret i
Aarhus Amt og blev i 1999 admi-
nistrationsleder ved amtets So-
cialpsykiatri Region Syd. I 2005
skiftede han til HadstenKom-
mune som leder af sundheds-
forvaltningen, og daHadsten i
januar 2007 indgik i dannelsen
af den nye Favrskov Kommune,
blev hanHR- og personalechef
i den nye kommune. Og året
efter blev han administrativ
leder ved pædagoguddannelsen
under VIAUniversity College. I
december 2009 vendteMorten

Pors Ilsøe tilbage til kommunal
forvaltning – nu som chef for
områdecenterHasle-Gellerup-
Toftegaarden i Aarhus Kom-
mune. Siden januar 2012 har
han været chef for Område Syd
i samme kommunes sundheds-
og omsorgsforvaltning.Morten
Pors Ilsøe tiltræder pr.1. januar
som koncernchef for seniorom-
rådet i Fredericia Kommune.
Han bor i Odder.

Ny chef for økonomi
og HR i Lejre
Snorre Brink-Pedersen, der er
økonomi- og personalechef i
Vordingborg Kommune, skif-
termed årsskiftet til chef på
det tilsvarende område i Lejre
Kommune. Han efterfølger her
Camilla Vang Taankvist,
der som tidligere omtalt rykke-
de til Frederiksberg Kommune
1. november som stabschef
for social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
Snorre Brink-Pedersen, 43 år,
er cand.scient.adm. fra Roskil-
de Universitetscenter 2003 og
har diplom i ledelse fra Dan-
marks Forvaltningshøjskole
2008. Efter sin eksamen fra
RUC blev han ansat som økono-
mikonsulent vedKorsør Kom-
mune,men rykkede i 2007 til
Hvidovre Kommunes tekniske
forvaltning som leder af økono-
miteamet. To år senere skiftede
han til HalsnæsKommune som
leder af regnskabsområdet –
året efter udvidetmed budge-
topgaverne. Det var fra denne
stilling, Snorre Brink-Pedersen
i december 2011 kom til Vor-
dingborg Kommune som øko-
nomichef, i 2014 udvidetmed
personaleområdet. Han tiltræ-
der til nytår som centerchef for
økonomi ogHR i Lejre Kommu-
ne. Snorre Brink-Pedersen bor i

Viby Sjælland, såmed dette stil-
lingsskifte får han en betydelig
afkortning af sin køretur til den
daglige arbejdsplads.

Ny chef for sundhed,
kultur og fritid i Rebild
Rebild Kommune har somny
centerchef for sundhed, kultur
og fritid ansat LotteWorup,
der er chef for fritid og kultur
samt forud chef for sekretaria-
tet for børn og kultur i Brønder-
slev Kommune. Hun efterføl-
ger ClausHolm, der efter 12 år
i Rebild Kommune skiftede 1.
december til en stilling somun-
derdirektør iMotorstyrelsen.
LotteWorup er 47 år og har
enmasteruddannelse i lære-
processermed specialisering
i ledelse og organisationspsy-
kologi fra Aalborg Universi-
tet og er i gangmedMaster of
Public Governance på samme
universitet. LotteWorup var
2006-2013HR-konsulent ved
Mariagerfjord Kommune. Hun
rykkede i januar 2014 til Brøn-
derslev Kommune som sekre-
tariatsleder i børn og kultur og
har siden september 2015 været
fritids- og kulturchef. Lotte
Worup tiltræder 1. januar som
chef for Center Sundhed, Kul-
tur og Fritid i Rebild Kommune.

Samsø får
sekretariatschef
SamsøKommune har ansat
Kirsten Brusgård, der er ledel-
sesrådgiver ved Aarhus Univer-
sitet, som chef for et nyoprettet
sekretariat, der omfatter borg-
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mestersekretariat, reception,
kommunikation, bosætning,
erhverv, jura ogHR. Kirsten
Brusgård skalmed dette brede
opgavegrundlag styrke kommu-
nens tværgående sekretariats-
og stabsbetjening.
KirstenBrusgård er 44 år og
cand.scient.pol. fra AarhusUni-
versitet.Hunhar efterfølgende
været projektmedarbejder i
AarhusKommunes børn- og un-
geforvaltning 2009-2011 og har
siden december 2011 været ansat
vedAarhusUniversitet, hvor
hun i februar 2015 blev ledel-
sesrådgiver. KirstenBrusgård
tiltræder pr. 1. januar som sekre-
tariatschef i SamsøKommune.
Hunbor i Aarhus,menhar pla-
ner ompå sigt at flytte til Samsø.

Ny arbejdsmarkeds-
chef i Vejle
Vejle Kommune har ansat Da-
niel Bomholt, hidtil afdelings-
leder i Jobcenter Skanderborg,
somny arbejdsmarkedschef
efter Birgit Thorup, der i no-
vember tiltrådte en nyopret-
tet stilling som direktør for
beskæftigelse og integration i
Haderslev Kommune.
Daniel Bomholt er 43 år og
cand.scient.adm. fra Aalborg
Universitet 2004, desuden en
diplomuddannelse i ledelse og
effektivisering fra VIAUniver-
sity College 2018. Efter sin ek-
samen fra universitetet var han
kort ansat i Skiveegnens Ar-
bejdsmarkedscenter og derefter
ved to rekrutteringsfirmaer,
inden han i 2008 blev fuldmæg-
tig/faglig konsulent ved Jobcen-
ter Aarhus. I 2011 skiftede han
til afdelingsleder ved Jobcenter
Silkeborg, og herfra komhan i
juni 2014 til Jobcenter Skander-
borg som afdelingsleder. Daniel
Bomholt tiltræder pr. 1. januar

som arbejdsmarkedschef ved
Vejle Kommune. Han bor i Hør-
ning (Skanderborg Kommune).
– Vi får en arbejdsmarkedschef
med en faglig og ledelsesmæs-
sigt veludbygget værktøjskasse
inden for store dele af beskæfti-
gelsesindsatsen, og som er klar
til at gå foran og nå nyemål, si-
ger Sarah Gaarde, der er direk-
tør for økonomi og arbejdsmar-
ked i Vejle Kommune.

Beskæftigelseschef i Syddjurs
Tina KjærgaardMogensen,
hidtil konstitueret beskæftigel-
seschef i Syddjurs Kommune,
er blevet fast ansat i stillingen.
Hun blev konstitueret, daMette
Vestergaard Byskov sidste som-
mer rykkede til Kolding som
arbejdsmarkedschef.
TinaKjærgaardMogensen er
50 år og blev i 1996 cand.scient.
pol. fra AarhusUniversitet.Hun
blev efterfølgende specialkon-
sulent i Styrelsen forArbejds-
marked ogRekruttering, og
herfra rykkede hun i september
2014 til SyddjursKommune som
specialkonsulent i direktions-
sekretariatet. TinaKjærgaard
Mogensen var leder af udvikling
og kommunikation, da hunblev
konstitueret beskæftigelseschef.
Hunbor i Aarhus-forstadenEgå.

Viborg har ansat
natur- og miljøchef
ThomasDamgaard, chef forNa-
tur ogMiljø i LemvigKommune,
skifter ved årsskiftet til en nyop-
rettet chefstillingmed samme
opgaveområde i ViborgKommu-

ne.Den er resultatet af en struk-
turændring i Teknik&Miljø.
ThomasDamgaard er 46 år,
civilingeniør fraDanmarks
TekniskeUniversitet 2001 og
afsluttede i 2011 enmasterud-
dannelse (MBA) påAarhus
Universitet. Efter sin eksamen
fraDTUblev hanprojektinge-
niør ved etmindre entreprenør-
firma og skiftede i 2005 til et job
sompædagogmedhjælper på et
socialpædagogisk opholdssted i
Silkeborg. I 2007-2008 var han i
halvandet årmed i en familieejet
fabrik for luksuschokolade,men
var en del af tiden samtidig in-
geniør vedRegionMidtjylland,
her i alt 2007-2012.Med starten
på 2013 skiftede han til sin nu-
værende stilling somnatur- og
miljøchef i LemvigKommune.,
og pr. 1. januar tiltræderThomas
Damgaard dennyoprettede stil-
ling somchef for natur- ogmil-
jøområdet (herunder genbrug
og dagrenovation) i ViborgKom-
mune.Hanbor iHolstebro.

RUNDE ÅR
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Jørn Vedel Eriksen (løs-
gænger), fhv. skoleinspektør og
medlemafHerningByråd siden
2014, fylder 70 år den 27. decem-
ber.Han er oprindeligt indvalgt
for Enhedslisten,menbrødmed
partiet i december 2018 og har
siden da stået uden for parti-
erne.Han er i byrådet næstfor-
mand i byplanudvalget ogmed-
lemaf beskæftigelsesudvalget,
desuden bl.a. i bestyrelserne for
MøltrupOptagelseshjemog for
Lokalrådet i satellitbyenGul-

lestrup. JørgenVedel Eriksen er
opvokset iHerning og er lærer-
uddannet på byens seminarium.
Han var også lærer iHerning,
men efterfølgende i 16 år skole-
inspektør påLangemarkskolen
iHorsens – og herfra på tjene-
stemandspension i 2013. Jørn
Vedel Eriksen var i over 12 år
formand forHerning-kredsen af
Danmarks Lærerforening.

Eskild SlothAndersen (S), pen-
sionist og kommunalpolitiker
i 23 år, fylder 70 år den 22. de-
cember. Eskild SlothAndersen
indledte sin kommunalpolitiske
karriere i 1998 sommedlemaf
DronninglundByråd og var her
medlem, indtil Dronninglund
ved udgangen af 2006 indgik
i dannelsen af dennye, større
BrønderslevKommune. Eskild
SlothAndersen fortsatte i kom-
munalpolitik sommedlemaf
det nye byråd og ermedlemaf
beskæftigelses- og uddannelses-
udvalget, desuden formand for
bestyrelsen for det fælleskom-
munale FGUVendsyssel. Eskild
SlothAndersen er udlært tøm-
rer, og han blev i 1981 ansat som
leder afDronninglundProduk-
tionsskoles træværksted.Oghan
varEGU-vejleder de sidste 10 år
indtil sin pensionering i 2015.

60

Jesper Steenholdt (V),
logistikansvarlig og medlem af
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Tønder Kommunalbestyrelse
siden 2016, fylder 60 år den 29.
december. Jesper Steenholdts
byrådskarriere startede, da
han som 1. suppleant rykkede
ind i byrådet ved et dødsfald,
og han er i indeværende valg-
periode medlem af arbejds-
markedsudvalget og af social-
udvalget.
Han er vokset op i Tønder by,
men bor nu i landsbyen Abild
og er meget aktiv i den lo-
kale borgerforening. Han er
desuden formand for Tønder
Kunstforenings Vennefor-
ening. Jesper Steenholdt har
i 25 år været ansat hos Brdr.
Hartmann A/S, hvor han er lo-
gistikansvarlig.

Jan Reimer (V), centerleder
og i 22 år kommunalpolitiker i
Ørbæk og Nyborg kommuner,
fylder 60 år den 26. december.
Jan Reimer var A-medlem af
Ørbæk Kommunalbestyrelse
fra 1998 og frem til udgan-
gen af 2006, da Ørbæk blev en
del af den nye, større Nyborg
Kommune. Efter kommune-
sammenlægningen fortsatte
han som A-medlem af det nye
byråd, men efter byrådsperio-
dens start i 2014 skiftede han
til V-gruppen.
I indeværende valgperiode er
han formand for sundheds- og
forebyggelsesudvalget og er
medlem af kultur- og fritids-
udvalget og af bestyrelsen for
Nyborg Forsyning & Service.
Jan Reimer er udlært tømrer
og arbejdede i faget i godt et par
år. Efter en årrække som sæl-
ger skiftede han til hjemme-
vejleder i et bosted for handi-
cappede voksne, men har siden
marts 2018 været centerleder
for sportscentret ØrbækMidt-
punkt.

Leon Sebbelin (R), statsauto-
riseret revisor, kommunalpoli-
tiker siden 2002 og siden 2014
borgmester i RebildKommune,
fylder 60 år den 17. december.
Han indledte sin kommunalpoli-
tisk karriere i 2002 sommedlem
af SkørpingByråd, og da Skør-
ping i 2007 indgik i dannelsen
af dennyeRebildKommune,
fortsatte han sommedlemaf det
nye byråd, fra 2014 somborgme-
ster.Han er bl.a.medlemaf be-
styrelsen forAalborg Lufthavn,
medlemafKKRNordjylland og
medlemafKL’s bestyrelse og er
iKL formand for kultur, erhverv
og planudvalget. Leon Sebbelin
er cand.merc. fra AarhusUni-
versitet og havde imange år eget
revisionsfirma i Skørping. Det
blev i 2014 fusioneretmed revisi-
onsfirmaet Attiri i Aalborg, hvor
Leon Sebbelin blevmedejer og er
medlemaf bestyrelsen.

50

Bünyamin Simsek (V), byg-
ningskonstruktør, rådmand og
siden 2002medlem af Aarhus
Byråd, fylder 50 år den 25. de-
cember. Han er rådmand for
teknik ogmiljø siden 1. januar
2018 og var også forud rådmand
i flere perioder, bl.a. for børn og
unge. Simsek er født i Tyrkiet
og kom til Danmark som2-årig.
Han er uddannet bygningskon-
struktør og var kabinechef ved
Sterling i Billund Lufthavn, da

han i 2003 blev kontorchef i
AarhusKommunesmagistrats-
afdeling for sociale forhold og
beskæftigelse. I 2007 blev han
rådmand, og i øjeblikket er han
bl.a.medlem af bestyrelsen for
Aarhus Letbane, formand for
Østjyllands Brandvæsen,med-
lem af bestyrelsen forDansk
Affaldsforening ogmedlem af
vækstforum for RegionMidtjyl-
land.Han er desudenmedlem af
KL’smiljø- og forsyningsudvalg.

Chris Olesen (V), forsikrings-
formidler ogmedlemaf Lemvig
Kommunalbestyrelse siden 1.
januar 2018, fylder 50 år den 23.
december.Han er 2. viceborg-

mester og ermedlemaf øko-
nomi- og erhvervsudvalget, af
teknik- ogmiljøudvalget samt
i bestyrelserne for Thyborøn-
Agger Færgefart ogThyborøn
Fjernvarme, desuden kom-
munal repræsentant i turist-
udvikling somnæstformand i
bestyrelsen for FondenWest
Coast Center Jutland.Og han
er ogsåmedlemaf bestyrelsen
for Lemvig-ThyborønTuristfor-
ening. Desuden erChrisOlesen i
bestyrelsen for den lokale LAG-
gruppe.Hanhar i 20 år været
frivillig ogmedlemaf bestyrel-
sen for ThyborønFritidscenter,
siden 2008 formand, og han er
også i bestyrelsen for Thybo-
røn Sejlklub. Chris Olesen er
oprindeligt bankrådgiver, men
efter en halv snes år i bank-
verdenen indledte han i 2000
en assurandøruddannelse, der
resulterede i en etablering som
forsikringsformidler.
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