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Hedensted henter ny kommunaldirektør 

i egne rækker 

Direktøren for Læring, 48-årige Marianne Berthelsen, der siden slutningen 

af oktober sidste år har været konstitueret kommunaldirektør, er blandt et 

stærkt felt af ansøgere udpeget til at fortsætte i stillingen. 

”Hedensted skal være markedsførende på god og bæredygtig velfærd, bosæt-

ning, erhvervsvenlighed og grøn omstilling, og så skal vi være Danmarks bed-

ste arbejdsplads.” 

Sådan lyder blot nogle af de ambitiøse visioner fra den nye kommunaldirek-

tør, der siden hun i 2016 kom til kommunen som først læringschef og siden 

direktør for Læring har været ansvarlig for blandt andet nye politikker på 

børn-, unge og skoleområdet, rekrutterings- og fastholdelsesstrategier og 

som del af den øverste ledelse medarkitekt på Kommunalbestyrelsens visions- 

og strategiproces, der sætter en retning for kommunens udvikling de kom-

mende år. 

Marianne Berthelsen er uddannet pædagog og har en master i læreprocesser 

med speciale i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet. 

Hun har, inden hun kom til Hedensted Kommune, i en årrække arbejdet som 

blandt andet pædagogisk konsulent og centerchef for Ungdomscentret i Aar-

hus Kommune. 

”Vi får med Marianne Berthelsen en kommunaldirektør, som allerede har de-

monstreret, at hun er visionær og idérig, og samtidig er hun med sin ufor-

melle facon vellidt og god til at skabe følgeskab i organisationen. Hun har et 

godt blik for både de strategiske processer og de udfordringer, vi som kom-

mune står over for i de kommende år – og nok så vigtigt også bud på, hvor-

dan vi løser dem. På mange måder en moderne kommunaldirektør, som gerne 

tænker i utraditionelle arbejdsmetoder og løsninger.”, udtaler borgmester Ole 

Vind.   

Marianne Berthelsen sætter stor pris på den tillid, som Kommunalbestyrelsen 

har udvist og udtaler:  

”Det er ikke en hvilken som helst organisation for mig. Jeg har været en del af 

holdet de seneste seks år, og jeg er både utrolig glad og stolt af, hvad vi kan 

og gør i Hedensted – sammen! Sammen med hinanden som kolleger og sam-

men med vores borgere i hele kommunen. Jeg ser frem til det videre arbejde 

med både ydmyghed og stor begejstring. Og jeg har en tro på, at vi fortsat vil 

lykkes med det, vi har for – at sikre en god kommune, som er rustet til frem-

tiden.” 

Den ny kommunaldirektør tiltræder formelt stillingen 1. marts. Marianne Ber-

thelsen bor i Aarhus-forstaden Stavtrup sammen med sin mand og to sønner 

på 18 og 21 år. 

 

For mere information: 

Ole Vind, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 4074 7179  

Marianne Berthelsen, konst. Kommunaldirektør, tlf.: 2920 9077 

 


