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Pressemeddelelse

Ny koncerndirektør godkendt af kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen har på et møde i formiddag godkendt ansættelsen af vores kommende
koncerndirektør, som var anbefalet af et enigt ansættelsesudvalg.
”Vi har i dag ansat Helle Vibeke Carstensen som koncerndirektør”, siger borgmester Christian
Thygesen. ”Helle Vibeke har masser er ledelseserfaring, hun har kompetencer, som matcher vores
behov og jeg er overbevist om, at hun med sin tilgang til at udvikle en tidssvarende offentlige
sektor vil være med til at styrke vores arbejde med at skabe en positiv udvikling i vores kommune”.
Helle Vibeke Carstensen er økonom og har en master i innovationsledelse. Hun kommer med en
solid erfaring som offentlig leder og er i høj grad vant til at omsætte strategi og visioner til
handlinger. Hun kommer fra et job som organisationsudviklingschef i Socialforvaltningen i
Københavns Kommune og har tidligere bl.a. været henholdsvis innovationschef og kontorchef for
Personale- og Organisationsudvikling i Skatteministeriet.
Udvikling af den offentlige sektor har været et af de centrale elementer i Helle Vibekes karriere, og
en innovationstankegang, der sigter efter træfsikker effekt, er for hende et naturligt virkemiddel i
løsningen af den omstilling, vi som kommune er i gang med.
”Der er en masse innovationskraft i jeres udviklingstanker, men tanker bliver først til innovation, når
de er implementeret og har skabt værdi for borgerne. Det glæder jeg mig til at være med til at
sikre”, siger Helle Vibeke Carstensen. ”Kommunalbestyrelsen har en ambitiøs og visionær plan for
Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er en forudsætning for at nå målet på 2000 nye borgere, at
borgerne er tilfredse med kommunen. Arbejdet med at sikre dette vil være en af de ting, som jeg vil
have opmærksomhed på fra dag 1”.
Helle Vibeke Carstensen tiltræder den 1. august 2017.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ansættelsen af vores nye koncerndirektør er du
velkommen til at kontakte borgmester Christian Thygesen på tlf. 7253 1017 eller kommende
koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen på tlf. 2382 1224.

