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chef i Aalborg Kommune.
Jens Bejer Damsgaard, der
er hjemmeplejechef i den nye
struktur, er 57 år og forud sund-
hedschef i Holstebro Kom-
mune. Han er cand.scient.pol.
fra Aarhus Universitet 1993 og
har en ph.d. i statskundskab
fra samme universitet i 1998.
Han komderefter til Silkeborg
Kommune som konsulent i øko-
nomi- og planlægningssekre-
tariatet og blev i 2003 leder af
byrådssekretariatet i Gedved
Kommune. Ved etableringen
af den nyeHorsens Kommune
blev han i 2006 leder af sekre-
tariatet for sundhedsfremme og
forebyggelse, men skiftede i ja-
nuar 2007 til den nyetablerede
RegionMidtjylland som kontor-
chef . Han var efterfølgende
kontorchef på forskellige områ-
der, indtil han 2017 kom til Hol-
stebro.Niels Jørgen Rasmus-
sen, der er forvaltningschef for
økonomi i den nye struktur, er
47 år og kommer fra en stilling
som vicedirektør for økonomi
og bygninger på Aarhus Uni-
versitet. Han er cand.scient.pol.
fra Aarhus Universitet i 2001
og har enmasteruddannelse på
London School of Economics
and Political Science. Efter sin
eksamen blev han fuldmægtig
i Aarhus Kommunes borgme-
sterforvaltning. I 2005 skiftede
han til en fuldmægtigstilling i
skoleforvaltningen og blev to år
senere sektionsleder i børn- og
ungeforvaltningen. I 2010 blev
han konstitueret økonomichef
og året efter fast ansat . I juli
2014 blev han vicedirektør på
Aarhus Universitet.

Stevns’ direktion
snart fuldtallig
StevnsKommunehar ansat El-
lenHvidt Thelle, centerchef i

FuresøKommune, til den tredje
stol i kommunens direktion, der
dermed vil være fuldtallig. De to
andre i direktionen er kommu-
naldirektørHenrikNielsen, der
som tidligere omtalt tiltrådte pr.
1. april, og direktørRalf Klitga-
ard Jensen, dermed ansættelse
siden januar 2020, er direktio-
nens nestor.
EllenHvidt Thelle, 50 år, er
cand.jur. fraKøbenhavnsUni-
versitet 2007 og er over halvvejs
i enmaster i offentlig ledelse
(MGP) påCopenhagenBusiness
School. EllenHvidt Thelle er
vokset op i Furesø og har blandt
sine studier også læst jura i
Frankrig 1996-97.Hunharmed
ansættelser i bådeministerier,
styrelser og kommuner en bred
erfaringmed offentlig opgave-
varetagelse.Hunhar senest
været ansat somcenterchef for
By ogMiljø i FuresøKommune
sidenmarts 2018 og var forud i
næsten fire år afdelingsleder i
planafdelingen i Brøndby, heraf
i godt et halvt år konstitueret di-
rektør i teknisk forvaltning.Hun
har tidligere, 2006-2012, været
miljøråd iUdenrigsministeriet
og 2000-2006 fuldmægtig iMil-
jøministeriet og iMiljøstyrel-
sen.Hun tiltræder pr. 1.maj som
direktør i StevnsKommune.

Brøndby får ny
socialchef
BoKristiansen, der er tidligere
socialdirektør i BrøndbyKom-
mune, vender 1. maj tilbage til
kommunen som socialchef.
Den nuværende socialdirektør,
Niels PeterMøller, der bliver
hans chef i den nye stilling, var
dengang hans vicesocialdirek-
tør, men overtog direktørstillin-
gen, da BoKristiansen fratrådte
i 2010.
BoKristiansen er 60 år og cand.

Job-
skifte

Fredericia henter
koncernchef i Odense
Fredericia Kommune har an-
sat Henriette Korf Graversen,
forud områdechef i Odense
Kommune, i en nyoprettet stil-
ling som koncernchef for Social
ogHandicap.
Henriette Korf Graversen er
52 år, cand.mag. og harma-
ster-uddannelser i arabiske og
afrikanske studier fra Køben-
havns Universitet. Hun blev
efterfølgende (i 2002) ansat
ved Rigspolitiet som analyti-
ker og security-rådgiver, men
skiftede i 2008 til Socialmini-
steriet/Integrationsministeriet
som leder af EU-projekter om
afradikalisering og ”Tilbage på
sporet”. I 2012 komhun til Kø-
benhavnsKommune somchef
for ”Hotspot YdreNørrebro”
omnedbringelse af krimina-
liteten og øget tryghed i byde-
len.Hun rykkede i 2014 til Det
KriminalpræventiveRåd som
forebyggelseschef. I januar 2016
blevHenrietteKorfGraversen
chef forCenter for udsatte og
kriminalitetstruede unge iKø-
benhavnsKommune, og det var
herfra, at hun imaj 2018 rykkede
til OdenseKommunes beskæfti-
gelses- og socialforvaltning som
områdechef for Supplerende
Sociale Indsatser.Hun tiltrådte
6. april somkoncernchef for den
nye paraplyorganisation Social
ogHandicap i FredericiaKom-
mune.Hunbor iKolding.

Nye forvaltnings-
chefer i Aarhus’
Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommuneændrer pr. 1.
juni organisationsstrukturen i
magistratsafdelingen Sundhed
og Omsorg. Direktør er uændret
Hosea Dutschke, der er 53 år og
direktør siden 2006. Vicedirek-
tør i den nye struktur er Thune
Korsager, der også har en lang
karriere i afdelingen, senest
som strategi- og sekretariats-
chef siden 2010 – og nu som
vicedirektør/chef for området
Strategi &Udvikling.
Otto JungeOhrt, der er 40 år og
magistratsafdelingens sund-
hedschef, er den eneste for-
valtningschef, der var i samme
stilling i denhidtidige struktur.
Hanhar været sundhedschef
siden 2017. Annette Secher,
der er plejehjemschef i den nye
struktur, er 53 år og kommer
fra en stilling som sundheds-
og omsorgschef i Silkeborg
Kommune. Hun er uddannet
sygeplejerske fra Rigshospi-
talet 1993, har en diplomud-
dannelse i ledelse fra 2000 og
enmaster i offentlig ledelse
fra 2016. Efter afslutningen af
sin sygeplejerskeuddannelse
var hun ansat på sygehuse og i
hjemmepleje, indtil hun i 2001
blev assisterende områdeleder i
Aarhus Kommunes Sundhed og
Omsorg. I 2008 skiftede hun til
nabokommunen Syddjurs som
visitationschef og blev halvan-
det år senere socialchef. I 2012
blev hun ansat ved BDOCon-
sulting sommanager – afbrudt
af en periode i 2013 som center-
chef for pleje og omsorg i Rebild
Kommune. I november 2015
blev hunældre- og sundheds-
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jur. fra Københavns Universitet
i 1988. Han blev somnyudklæk-
ket jurist ansat som fuldmægtig
i Indenrigsministeriet og året
efter forsker i Retsvidenska-
beligt Institut på Københavns
Universitet. I 1992 rykkede Bo
Kristiansen til Fredensborg-
HumlebækKommune som juri-
disk konsulent i byrådssekreta-
riatet, og tre år senere blev han
vicesocialdirektør i Rødovre
Kommune,men skiftede i 1999
til Københavns Kommune som
chef for Lokalcenter Sundby
Nord under familie- og arbejds-
markedsforvaltningen. Det var
herfra, BoKristiansen i 2004
kom til BrøndbyKommune som
socialdirektør. I 2010 skiftede
han til direktør for Boligsel-
skabet BoligNæstved, og året
efter blev han direktør for den
erhvervsdrivende fondMarie-
hjemmene (syv plejehjem og
12 botilbud). Han etablerede
i 2020 egen rådgivningsvirk-
somhed, og det er herfra, at Bo
Kristiansen ved næstemå-
nedsskifte kommer til Brøndby
Kommune som socialchef, og
han efterfølger i denne stilling
TineWilbert Larting, der som
tidligere omtalt er blevet cen-
terchef for sundhed og voksne i
Herlev Kommune. BoKristian-
sen bor i Humlebæk.

Ny børn- og familie-
chef i Favrskov
Favrskov Kommune henter ny
børn- og familiechef i nabo-
kommunen Aarhus. Blandt 28
ansøgere er Charlotte Bøcher,
der er sektorleder i Aarhus
Kommunes børn- og ungefor-
valtning, ansat i stillingen.
Hun efterfølger Helle Støve,
der i marts rykkede til Horsens
Kommune som børn- og
forebyggelseschef.

Charlotte Bøcher er 44 år og
uddannet socialrådgiver fra
Aalborg Universitet 1999. Ef-
terfølgende er hun uddannet i
social antropologi fra Aarhus
Universitet 2001 og afsluttede i
2014 enmasteruddannelse fra
Aalborg Universitet om udsatte
børn og unge. Efter etårige an-
sættelser ved RegionMidtjyl-
land og vikarbureauet Kava-
leriet har Charlotte Bøcher
siden 2009 været ansat ved
børn- og ungeforvaltningen i
Aarhus Kommune, senest siden
november 2016 som sektorle-
dermed ansvar for tværfagligt
sundhedsarbejde blandt børn
og unge. Charlotte Bøcher til-
træder 1. maj som chef for Børn
og Familie i Favrskov Kommu-
ne. Siden oktober 2020 har hun
samtidigmed sit lederjob været
tilknyttet Norges Forsknings-
råd. Hun bor i Aarhus.

Skanderborg får
direktør for økonomi
og digitalisering
Skanderborg Kommune har
ansat Asbjørn Friis Jensen i en
nyoprettet stilling som direk-
tør for økonomi, digitalisering
og ejendomme. Han var forud
direktør for job og økonomi i
nabokommunen Favrskov.
AsbjørnFriis Jensen er 57 år og
cand. oecon. fra AarhusUniver-
sitet. Efter sin eksamen blev
han i 1992 ansat ved Randers
Kommune som fuldmægtig i
planlægningssekretariatet,
som han blev leder af i 1997.
Tre år senere blev han direkti-
onssekretær, og fra den stilling
rykkede han i 2001 tilHadsten
Kommune somøkonomichef.
DaHadsten ved strukturrefor-
men i 2007 indgik i dannelsen af
storkommunenFavrskov, blev
AsbjørnFriis Jensen økonomi-

direktør i dennye kommune, og
stillingen var udvidet til direk-
tør for job og økonomi, da han i
dennemåned skiftede til Skan-
derborgKommune somdirektør
for økonomi, digitalisering og
ejendomme.Hanbor i Skæring
i dennordlige del af Aarhus
Kommune.

Skanderborg har
ansat byggechef
SkanderborgKommunehar
ansatKirstenAndersen, der er
områdechef i landinspektørfir-
maetGeopartner, somchef for
det nyoprettede område ”Anlæg
ogEjendomme”, der er etableret
som led i en større organisations-
ændring.Hunhar været redak-
tør på publikationen ”Håndbog
for den kommunale bygherre”.
KirstenAndersen er 54 år, ud-
dannet bygningsingeniør fra
ÅrhusTeknikum1991 og fra 2018
i gangmed enmaster i offentlig
ledelse fra SyddanskUniversi-
tet (lige nu sat i bero).Hun var
1994-1999 projektingeniør ved
HerningKommunaleVærker
og derefter i femår projektleder
vedForsvarets Bygningstjeneste.
I 2004-2005 var hunbygherre-
rådgiver vedViborgAmt,men
vendte derpå tilbage tilHerning
Kommune somafdelingsleder
for kommunale ejendomme.
I januar 2014 skiftedeKirsten
Andersen til JyskeBank som
afdelingsdirektør for bygninger
og teknik,men vendte efter halv-
andet år tilbage til kommunal
forvaltning somafdelingschef for
byggeri og ejendomme iHolste-
broKommune, og det var herfra,
at hun kom til landinspektør-
firmaetGeopartner. Kirsten
Andersen tiltræder stillingen
somområdechef i Skanderborg
Kommuneden 17.maj.Hunbor
i Viborg.

Ny chef for byudvik-
ling i Odense
OdenseKommunehar ansat
AnetteKold, seniorrådgiver
hos konsulentfirmaetGrand-
ville (byplanlægning), somny
afdelingschef for byudvikling i
kommunens by- og kulturfor-
valtning.Hun efterfølger i denne
stillingMortenMøller Iversen,
der i december blev fast ansat
som forvaltningens administre-
rende direktør.
AnetteKold er 37 år og arkitekt-
uddannet fra Arkitektskolen
Aarhus i 2009.Hunhar desuden
diplom i ledelse fraUCSyd 2018.
Somnyuddannet arkitekt blev
hun ansat vedAabenraaKom-
mune sombyplanlægger og var
her programleder og koordi-
nator på projektet ”Aabenraa
Fremtidens udvikling”, da hun
i 2016 rykkede til Billund som
programchef for ”By i børne-
højde” – et privat/offentligt
partnerskabmellemLEGO-
Fonden ogBillundKommune. I
juni 2017 skiftede hun til ansæt-
telse vedBillundKommune som
områdechef for PLAN&BY.Et
år senere komhun til Kolding
Kommune somstabschefmed
ansvar for etablering af en afde-
ling for strategisk vækst. Det var
fra denne stilling, at AnetteKold
i august 2019 kom til konsulent-
firmaetGrandville som senior-
rådgiver.Hun tiltræder 1.maj
somafdelingschef for byudvik-
ling iOdenseKommunes by- og
kulturforvaltning. AnetteKold
bor iKolding.

Fredericia har
ansat klimachef
FredericiaKommunehar ansat
GitteWad, forud projektleder i
energi- og fiberselskabetNord-
lys, i en nyoprettet stilling som
klimachef. GitteWad er 52 år
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ogmaskiningeniør fra Aarhus
Teknikum1993. Efter sin eksa-
menblev hun ansat ved energi-
og fiberselskabetNordlys, og
har her lang erfaring inden for
energisektoren, hvor hunblandt
andet har været energirådgiver
for store industrivirksomheder
og har arbejdetmed grøn omstil-
ling. GitteWad var projektleder
inden for forretningsudvikling,
da hun6. april tiltrådte somkli-
machef vedFredericiaKommu-
nes teknik- ogmiljøforvaltning.
Hunbor i Silkeborg.

Jammerbugt får ny
familie- og forebyg-
gelseschef
Jesper IldalDjørup, der er chef
i Ankestyrelsen på socialom-
rådet, rykker til Jammerbugt
Kommune, hvor han 1.maj over-
tager stillingen som familie- og
forebyggelseschef.Han efterføl-
ger Bo SkouFrank.
Den45-årige Jesper IldalDjø-
rup er cand.merc.jur. (erhverv-
sjurist) fra AalborgUniversitet
2002 og blev i 2017master i of-
fentlig ledelse samme sted.Han
har været ansat i Ankestyrelsen
siden februar 2019 og var forud
fra juni 2016 ansat vedAalborg
Kommune somkontorchef i sko-
leforvaltningen. Før det var han
i tre år kontorchef i Statsforvalt-
ningen og i to år administrativ
leder vedHjørringKommune.
Hanbor i Aalborg.

Lejre henter center-
chef i Lyngby-Taarbæk
Lejre Kommune har ansat

MetteMolin, områdeleder i
Lyngby-Taarbæk Kommune,
som ny centerchef for Velfærd
og Omsorg. Hun kender på for-
hånd egnen ganske godt, idet
hun er vokset op påMidtsjæl-
land. MetteMolin efterfølger
LeneMiller Nielsen, der nu er
selvstændig og arbejder med
børn på sin bopæl i Holbæk.
MetteMolin er 51 år og uddan-
net fysioterapeut påRigshospi-
talet i 1998. Somnyuddannet var
hun i godt et år forskningsfysio-
terapeut påKommunehospitalet
i København og vendte derefter
tilbage til Rigshospitalet –med
ansættelse på hospitalets klinik
for rygmarvsskader iHornbæk.
I 2001 skiftedeMetteMolin til
fysioterapeutisk konsulent ved
HillerødKommune, og i januar
2003 vendte hun tilbage til Rigs-
hospitalet, hvor hun var kon-
stitueret overfysioterapeut, da
hun i august 2007 blev ansat i en
tilsvarende stilling vedGlostrup
Hospital. I februar 2014 blev
MetteMolin ledende terapeut
forRighospitalet ogGlostrup
Hospital, og det var fra denne
stilling, at hunmarts 2017 kom
til Lyngby-TaarbækKommune
somområdeleder for kommu-
nens trænings- og rehabilite-
ringscenter.Hun tiltræder 1.maj
somchef for LejreKommunes
velfærds- og omsorgscenter og
bor i Birkerød.

RUNDE ÅR

80

Else Møller (K), hushold-
ningslærer og medlem af Ker-
teminde Byråd, fylder 80 år

den 10. maj. ElseMøller har
været medlem af byrådet si-
den 1978, kun afbrudt af årene
2010-2017, og hun var Ker-
temindes borgmester 2002-
2006. Hun er i indeværende
valgperiode medlem af ældre-,
handicap- og psykiatriudval-
get. Hun var desuden i 1990-
1993medlem af Fyns Amtsråd.
ElseMøller har været meget
aktiv i det lokale forenings-
liv, var således blandt andet i
10 år formand for Foreningen
for Kunst og Kultur på Ker-
temindeegnen og indtil 2019
formand for frivilligforeningen
Turismens Venner, som hun
selv var medstifter af i 2011.
ElseMøller er uddannet hus-
holdningslærer i 1964 og har
undervist i 57 år, nu på aften-
skole underÆldresagen. Else
Møller var i øvrigt inspektør-
frue på Hverringe Gods i 1967-
1997. Hun holder landet over
foredrag med titlen ”Fra bon-
dekone til borgmester”. Hun
er i sit virke hæmmet af nedsat
syn og genopstiller ikke ved by-
rådsvalget til november.

75

Svend Erik Christiansen (S),
læreruddannet og medlem af
Hørsholm Kommunalbesty-
relse, fylder 75 år den 7. maj.
Han har tidligere (1986-1999)
været medlem af Fredensborg-
Humlebæk Byråd, hvor han var
borgmester 1988-1998. Den 1.
januar 2018 blev Svend Erik
Christiansen igen kommu-
nalpolitiker – sommedlem af
Hørsholm Kommunalbestyrel-
se. Her er hanmedlem af øko-
nomiudvalget og formand for

børne- og skoleudvalget. Svend
Erik Christiansen er oprinde-
ligt uddannet boghandler, men
afsluttede i 1992 en lærerud-
dannelse på Silkeborg Semi-
narium og i 1975 en bachelor i
samfundsfag på Københavns
Universitet. Han var 1972-1980
lærer ved den daværende Skov-
bo Kommune og efterfølgende
konsulent i Danmarks Lærer-
forening frem til 1988. Han var
1999-2010 administrerende
direktør i Landsforeningen
Frie Børnehaver og Fritids-
hjem, er i øjeblikket formand
for det selvejende plejecenter
Hørgården i Københavns Kom-
mune og er formand for Selveje
Netværket i Københavns Kom-
mune. Svend Erik Christensen
er Socialdemokratiets borg-
mesterkandidat ved efterårets
kommunalvalg i Hørsholm.

60

Lars Mann Pedersen (S), ejen-
domsleder ogmedlem afHerlev
Kommunalbestyrelse, fylder
60 år den 4.maj. Han har været
medlem af kommunalbesty-
relsen siden 1994 og er 1. vice-
borgmester samt næstformand
i økonomi- og planlægnings-
udvalget, desudenmedlem af
kultur- og fritidsudvalget, af
børne- og uddannelsesudvalget,
i bestyrelsen forHerlev almen-
nyttige Boligselskab, i bestyrel-
sen for Institutionsforum, for
Idrætsforum og for den inte-
grerede institutionKachotten.
LarsMannPedersen er oprinde-
ligt uddannetmaskinarbejder,
menhar de senere år arbejdet
somejendomschef og driftsleder
i forskellige boligforeninger.
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Erik Mollerup (V), it-chef og
medlem af Rudersdal Kom-
munalbestyrelse, fylder 60 år
den 6.maj. ErikMollerup blev i
1998medlem af SøllerødKom-
munalbestyrelse, og i 2007
indgik Søllerød i dannelsen
af Rudersdal Kommune. Erik
Mollerup fortsatte i den nye
kommunalbestyrelse, hvor han
er 1. viceborgmester ogmedlem
af byplanudvalget og afmiljø-
og teknikudvalget, desuden
formand for bycenterudval-
get. ErikMollerup er uddannet
bygningsingeniør og er it-chef
i energi- og fibernetkoncernen
Andel, der blev dannet i efter-
året ved fusion af SEAS-NVE
med blandt andet elselskabet
Radius, hvor ErikMollerup
også var it-chef.

50

Carsten Kudsk (De Lokalna-
tionale), selvstændig ogmedlem
af Nyborg Byråd, fylder 50 år
den 2.maj. Han har væretmed-
lem af byrådet siden 2010 og er
1. viceborgmester, medlem af
økonomiudvalget, af erhvervs-
og udviklingsudvalget, teknik-
ogmiljøudvalget samt beskæf-
tigelsesudvalget. Desuden
formand for ældreudvalget og
for udvalget for grøn omstilling.
Han er indvalgt for Dansk Fol-
keparti, men brød sidste årmed
partiet og har tilsluttet sig det
nydannede ”De Lokalnationa-

le”. Han er DF-suppleant til Fol-
ketinget og har fire gange været
indkaldt som afløser. Carsten
Kudsk er uddannet industris-
lagter/levnedsmiddeltekniker
ogmedejer af firmaerne GE
Green Energi og Kudsken, der
blandt andet sælger tyndisole-
ringsmateriale.

Michael Jensen (DF), maler
ogmedlem af BallerupKom-
munalbestyrelse siden 1. januar
2018, fylder 50 år den 3.maj.
Han ermedlem af økonomi-
udvalget, af kultur- og fritids-
udvalget, af psykiatrirådet,
eliteidrætsrådet samt digitali-
serings- og teknologiudvalget,
desuden i bestyrelsen for Balle-
rup Almennyttige Boligselskab.
Og er formand for DF-gruppen.
Han var i øvrigt opstillet til re-
gionsrådet i 2017, men uden at
blive valgt.Michael Jensen er
uddannet bogbinder ogmaler
og arbejder i øjeblikket som
maler.

Marlene Nyberg (DF), so-
cial- og sundhedsassistent og
medlem af TårnbyKommu-
nalbestyrelse, fylder 50 år den
6.maj. Hun har væretmed-
lem af kommunalbestyrelsen
siden 1. januar 2018 og er her
medlem af arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesudvalget og af
sundheds- og omsorgsudvalget,
desudenmedlem af det nyetab-
lerede udsatteråd, i bestyrelsen
for ældrecentret Solgården og
formand for den lokale afdeling
af Dansk Folkeparti. Marlene

Nyberg er uddannet social- og
sundhedsassistent og arbejder
som koordinator i hjemmeple-
jen TårnbyØst.

Jørgen Lastein (V), møbelpro-
ducent ogmedlem af Vejen By-
råd siden 2014, fylder 50 år den
10.maj. Han er i byrådetmed-
lem af udvalget for sundhed,
kultur og fritid samt af udval-
get for teknik ogmiljø, desuden
formand for Vejen Forsyning.
Han udannetmaskinmekani-
ker og har siden 1994 drevet
møbelhandelmed fabrikation i
Rumænien og salg via butikker
i Danmark ogNorge. Desuden
udnytter han sin landejendom
i Jels til ”bed and breakfast”-
tilbud.

Peter Krogh Olsen (V), sy-
stemingeniør ogmedlem afMa-
riagerfjord Byråd, fylder 50 år
den 11. maj. Han har væretmed-
lem af byrådet siden 1. januar
2018 og ermedlem af børne- og
familieudvalget, samt i besty-
relsen forMariager Saltcenter,
LAGHimmerland og næstfor-
mand i Assens-Hallen. Desuden
i kredsbestyrelsen for Venstre i
Mariager. PeterKroghOlsen ar-
bejder som systemingeniør ved
firmaetMakeenEnergy’s ho-

vedkontor i Randers og har for-
ud i en årrække været ansat ved
cementkoncernenFLSmidth.

40

Helle Koch (K), jurist ogmed-
lem afHøje-Taastrup Byråd,
fylder 40 år den 8.maj. Hun har
væretmedlem af byrådet siden
1. januar 2018 og er formand for
ældre- og sundhedsudvalget
samtmedlem af teknisk udvalg
og af institutions- og skoleud-
valget. Og hun har i en længere
årrække været formand for be-
boerklagenævnet. Helle Koch
er cand.jur. fra Københavns
Universitet 2009 og har siden
da været fuldmægtig i Anke-
styrelsen,men har i øjeblikket
orlov til borgerligt ombud.

Tanja Bachmann Hansen (S),
dagplejer ogmedlem af Vejen
Byråd, fylder 40 år den 9.maj.
Hun har væretmedlem af by-
rådet siden 1. januar 2018 og
er hermedlem af social- og æl-
dreudvalget. Tanja Bachmann
Hansen har siden 2016 arbejdet
som dagplejer og var forud so-
cial- og sundhedsassistent.•




