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Vibeke Jensen deltager i forandringsudvalget i kraft af sin viden om 
beskæftigelsesområdet og inklusion af udsatte grupper i både ud-
dannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vibeke har både teore-
tisk viden om og ledelsesmæssig erfaring med at reformere beskæf-
tigelsesindsatsen.

Vibeke Jensen er cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og ph.d. fra 
Handelshøjskolen i Aarhus. Hun har arbejdet som uddannelses- og 
arbejdsmarkedsforsker og har bl.a. været medlem af Arbejdsmarkeds-
kommissionen og af ekspertgruppen Koch-udvalget, der tilbage 
i 2013 fik til opgave at udarbejde en udredning af den aktive be-
skæftigelsesindsats. Vibeke Jensen sidder i Bestyrelsen for boligsociale 
helhedsplaner i Aarhus Kommune.

Bent Madsen deltager i forandringsudvalget i kraft af sin position som 
administrerende direktør i BL, der er interesse- og brancheorganisa-
tion for de almene boligorganisationer, og som administrerende direk- 
tør i Landsbyggefonden. Bents arbejdsområde er især den boligpoli-
tiske interessevaretagelse, herunder kontakter til det politiske system, 
ministerier, kommuner og andre organisationer. 

Bent Madsen har været ansat i BL siden 2001 og administrerende 
direktør siden 2010. Han har tidligere arbejdet i Finansministeriet og 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er bestyrelsesformand i NBO 
Housing Nordic og bestyrelsesmedlem i bl.a. Boards of Directors of 
Housing Europe, Det Sociale Netværk og Socialt Udviklingscenter 
SUS. Bent Madsen er cand. polit. fra Københavns Universitet. 

Niels Olsen deltager i forandringsudvalget som administrerende direk-
tør i boligselskabet DAB. DAB administrerer den almene boligbebyg-
gelse Værebro Park for Gladsaxe Almene Boligselskab. Værebro Park 
er udvalgt som et af de tre pilotprojekter i kampagnen By i balance, 
og DAB arbejder sammen med Gladsaxe Kommune på at omdanne 
Værebro Park fra et isoleret bolig- og byområde til at være en del af 
en velfungerende, blandet by i social balance. 

Niels Olsen er uddannet cand. scient. i geografi fra Københavns Uni-
versitet. Har været ansat i DAB siden 1991, og tiltrådte stillingen som 
DAB’s administrerende direktør i 2007.
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Poul Broberg deltager i forandringsudvalget, fordi han er ansvarlig 
for Danmarks Idrætsforbunds samfundspolitiske indsatser inden for 
socialt udsatte, integration, miljø/planlægning samt idrætsfaciliteter. 
Poul har ansvar for DIF’s politiske interessevaretagelse af idrættens 
rammer nationalt og kommunalt og DIF’s ledelsessekretariat. DIF-fami-
lien består af 61 specialforbund, 9.000 idrætsforeninger og mere end
1,9 millioner aktive medlemmer. 

Poul Brobjerger er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet.

Thomas Holluf Nielsen deltager i forandringsudvalget, fordi Domea.dk 
administrerer og driver Boligselskabet DFB’s almene boliger i de ud-
satte boligområder Gadehavegård og Charlottekvarteret, der ligger 
i Høje-Taastrup Kommune, og er en del af et af de tre pilotprojekter i 
kampagnen By i balance.
 
Thomas Holluf Nielsen er bl.a. bestyrelsesmedlem i Mind Your Own 
Business og bestyrelsesmedlem i Almennet.dk. Han har været ansat i 
Domea.dk siden 2000 og administrerende direktør siden 2012. Han er 
uddannet HD i informationsteknologi og økonomistyring fra CBS.  

Hans Kjær deltager i forandringsudvalget i kraft af sit virke som direktør 
for Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune og det udsatte 
boligområde Stengårdsvej er udvalgt som et af de tre pilotprojekter i 
kampagnen By i balance, hvor der skal udarbejdes en strategisk ud-
viklingsplan og siden igangsættes et eller flere realiseringsprojekter, der 
kan igangsætte en positiv udvikling af området. 

Hans Kjær er uddannet cand. arch. fra Arkitektskolen i Aarhus og har 
tidligere været teknisk direktør i Ribe Kommune og Bramming Kommune.

Bo Rasmussen deltager i forandringsudvalget i kraft af sit job som kom-
munaldirektør i Gladsaxe Kommune, der er en af tre kommuner, der 
deltager som pilotprojekt i kampagnen By i balance. Bo Rasmussen 
står i spidsen for at få en bedre social balance i bl.a. boligområderne 
Værebro Park og Høje Gladsaxe. Ambitionen er, at alle bydele i Glad-
saxe skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. 

Bo Rasmussen er uddannet cand. scient. i geografi fra Københavns 
Universitet med bifag i psykologi fra AUC og teoretisk pædagogik fra 
KU samt MPA fra CBS.
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Charlotte Markussen deltager i forandringsudvalget, fordi hun er di-
rektør i Høje-Taastrup Kommune og blandt andet har ansvar for soci-
al-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunen. Høje-Taastrup 
Kommune er udvalgt som et af de tre pilotprojekter i kampagnen By 
i balance, hvor en ny strategisk udviklingsplan skal sætte retning for 
udviklingen af kommunens tre udsatte boligområder Taastrupgaard, 
Charlottekvarteret og Gadehavegård. 

Charlotte Markussen er uddannet cand. scient. adm. fra Roskilde Uni-
versitet. Charlotte er medlem af hovedbestyrelsen for FSD Foreningen 
af socialchefer i Danmark, og har tidligere været ansat i Frederiks-
berg Kommune, Socialministeriet og Finansministeriet.

Morten Mandøe deltager i forandringsudvalget som direktør og 
cheføkonom i KL, der er interesse- og medlemsorganisation for alle 
98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske 
kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk 
og administrativt løser deres opgaver. Herunder opgaver knyttet til 
de udsatte boligområder, hvor den kommunale kernedrift spiller en 
afgørende rolle i at løfte områderne. 

Morten Mandøe er uddannet cand. polit. fra Københavns Universi-
tet og har været ansat i KL siden 2001. Her har Morten bl.a. arbejdet 
med styrings- og effektiviseringsprogrammet på det specialiserede 
socialområde og de årlige forhandlinger med regeringen om det 
kommende års økonomi.

Landsbyggefonden støtter og udvikler alment boligbyggeri gennem 
forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer. 
Fonden udarbejder også analyser af den almene boligsektor. Leif 
Tøiberg deltager i forandringsudvalget som leder af Landsbyggefon-
dens Center for Særlig Driftsstøtte, der bl.a. står for støtte til renove-
ring og tilskud til boligsocial indsats i almene boligområder, herunder 
de udsatte boligområder. 

Leif Tøiberg er uddannet exam. art. i samfundsfag fra Københavns 
Universitet og sidder i bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling.

Charlotte Markussen
Direktør, Høje-Taastrup 
Kommune

Morten Mandøe
Vicedirektør og cheføkonom, 
KL – Kommunernes Lands-
forening

Leif Tøiberg
Driftsstøttechef, Landsbygge-
fonden

FORANDRINGSUDVALG FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER



03. november 2017
Side 4 af 5

Maria Kavita Nielsen deltager i forandringsudvalget på baggrund 
af hendes arbejde med udviklingsprogrammer for drenge i udsatte 
boligområder i samarbejde med både civilsamfundet og erhvervs- 
livet. Programmet ’Mind Your Own Business’, har modtaget flere 
priser, heriblandt Lillebror Prisen i 2013 og Kronprinsparrets Sociale Pris 
i 2015, og har eksempelvis hjulpet drenge i det udsatte boligområde 
Gadehavegård i Taastrup med at skabe en mikro-virksomhed. 

Maria Kavita Nielsen er uddannet socialrådgiver, medlem af Børns 
Vilkårs Advisory Board, bestyrelsesmedlem i Frivilligrådet og tidligere 
programchef i Dansk Flygtningehjælp.

Anne Skovbro er filantropidirektør i Realdania, der er en foreningen, 
hvis mål er at fremme livskvaliteten for alle danskere gennem det 
byggede miljø. Realdania har afsat 75 mio. kr. til kampagnen By i 
balance. Derudover har Realdania også støttet indsatser i en række 
andre udsatte boligområder fx Gellerup og Ålborg Øst, og fonden 
har gennemført modningsprojektet ’Boligliv i balance’.

Anne Skovbro er uddannet civilingeniør og ph.d. i arkitektur og 
design fra Aalborg Universitet. Hun har tidligere haft en række leder-
stillinger i Miljøministeriet og Københavns Kommune, senest som 
direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, før hun i 
2015 kom til Realdania. Anne er bl.a. bestyrelsesformand i Bolius, 
og medlem af bestyrelsen i BLOXHUB og Realdania By & Byg.

Mikael Lynnerup deltager i forandringsudvalget i kraft af sin stilling 
som kontorchef i Center for bolig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
der varetager myndighedsansvaret for bl.a. almene boliger, ældre-
boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og 
byfornyelse. 

Mikael er uddannet cand. ocoen. fra Aarhus Universitet. Han har 
mange års erfaring med udsatte boligområder og almene boliger. 
Han har tidligere været ansat i Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Socialministe-
riet/Velfærdsministeriet, hvor han bl.a. var en del af sekretariatet for 
Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder, der 
havde til opgave at følge udviklingen i de udsatte boligområder og 
implementeringen af regeringens ghettostrategi i perioden 2004-2008.
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Peter Sandager deltager i forandringsudvalget, fordi han er direktør 
i Boligforeningen Ungdomsbo, der er den største almene boligorga-
nisation i Esbjerg og blandt andet har boliger i det udsatte boligom-
råde Stengårdsvej, der er udvalgt som et af de tre pilotprojekter i 
kampagnen By i balance. Ungdomsbo udlejer – trods navnet – både 
familieboliger, studieboliger, ældreboliger, seniorbofællesskaber, 
institutioner og erhvervslejemål.

Peter Sandager er uddannet bygningskonstruktør og har tidligere haft 
job som projektchef hos MT Højgaard og projektleder hos KPC. Herfra 
har Peter en stor erfaring med komplicerede byggesager og projekt-
udvikling, hvor der har været mange interessenter og stor økonomi 
involveret. Peter har som direktør hos Ungdomsbo kunnet kombinere 
sin ekspertise indenfor byggeri med en brændende interesse for for-
eningsarbejde, ledelse og projektudvikling.
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