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Næsten hele mit arbejdsliv er foregået i opholdsstedsverdenen, på henholdsvis Solskovgaard
som lærer og souschef på intern skole, og på Ølandhus som jeg i dag ejer sammen med 4
andre i et APS. Her er jeg daglig leder, og står for administrationen, udadvendte aktiviteter,
servicering af bestyrelsen og kontakt til Socialtilsynet. De seneste år har budt på mange
forandringer i vores virksomhed. Vi har blandt andet lavet en virksomhedsomdannelse, og
udvidet ejerkredsen, med alle de udfordringer og ekstra dialog med tilsynet det medfører.
Indsigten i det at være privat – privat i vores branche, har jeg kunnet tilføre
bestyrelsesarbejdet i LOS.
Jeg har siddet i LOS bestyrelse de sidste 8 år, og synes det er et både spændende og vigtigt
arbejde. Bestyrelsen arbejder i et godt og nært samarbejde med sekretariat og direktør for at
varetage alle medlemmernes interesse bedst muligt.
Det fokus jeg i sin tid med mit kandidatur til bestyrelsen, ønskede at være med til at sætte på
virksomhedsdrift og det at turde stå ved at det er ok at drive en sund forretning, synes jeg vi
er kommet rigtig langt med. Jeg synes fokusset er helt rigtigt, og ønsker fortsat at LOS skal
arbejde med det for øje.
De mange områder hvor vi private med både kvalitet og fleksibilitet har store fordele over for
de offentlige tilbud skal stadig tydeliggøres, og med disse fordele belyst, skabe grundlag for at
vi kan arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv
forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Herunder fylder det at give ens
konkurrencevilkår meget. Som det er idag er vi private dårligere stillet end kommunerne, og
det skal laves om. Det vil jeg fortsat kæmpe for.

Jeg har i 8 år siddet i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune, blandt andet som
medlem af økonomiudvalget alle 8 år, og de sidste 4 som formand for Børne og Unge udvalget.
Ligeledes er jeg ansat ved Byretterne i Jylland som Børnesagkyndig.
Med mig har I de seneste 8 år i bestyrelsen fået:
•

Stor indsigt i de kommunale tankegange og mange kontakter i den kommunale
verden

•

Bred erfaring med bestyrelsesarbejde i flere sammenhænge

•

En ildsjæl der vil gøre mit yderste for at yde en solid indsats for alle
medlemmer i LOS

•

En person der står ved sine meninger, og som ikke er bange for at dele dem

•

En ejer af en virksomhed, der ved hvad det betyder at have ”hånden direkte på
kogepladen” med egen økonomi hængt op som sikkerhed for virksomhedens
drift

•

Solid arbejdsindsats samt en stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen

Jeg er overbevist om, at kun gennem viden og kendskab ved selvsyn, får vi forståelse for
hinandens arbejde og de betingelser, vi arbejder under. Således må vi arbejde på at fortælle
alle de gode historier fra vores verden. Jeg vil arbejde for at flere får indsigt i og kendskab til
det kæmpe arbejde LOS medlemmer yder hver eneste dag rundt omkring i hele landet.

