NYT OM N A V N E

Ny teknisk rorsmand
Horsens' nye kommunale
rorsmand på det tekniske
område, den nyansatte tekniske chef, Knud Andersen,
er en god tackler.
Både når det gælder en
fodbold - men også, når en
kommunal forvaltning skal
ledes.
Begge dele har han bevist, mens han i sine nu 46
år har slået sine folder i og
omkring Randers-egnen,
hvor han er født, opvokset
og har arbejdet i mange år.
I 10 år fra 1968 var Knud
Andersen spiller på Randers Frejas hold i første division. 11968 var han med
til at vinde landspokalen i
en kamp mod Vejle.
Knud Andersen tacklede
dog sin fodbold-karriere så
smart, at han var stået af
førsteholdet, inden Randers
Freja i slutningen af
1970'erne startede sin nedtur til i dag en bund-placering i anden division. Siden
har de gamle førsteholdsspillere - inklusive Knud
Andersen - gået og hygget
sig på et serie-seks-hold.
Karrieremæssigt har
Knud Andersen valgt at
tackle en række udfordringer - og det har nu kvalificeret ham til jobbet som teknisk chef i Horsens. Et job,
hvor han afløser teknisk
direktør P. E. Legarth,
der har valgt en lidt lavere
kommunal post i sine
sidste embedsår.
Knud Andersen tiltræder
1. december i sit nye top-job
i Horsens kommune.
Knud Andersen stammer
fra en lille by lidt nord for
Randers. Han er student fra
Randers og blev siden uddannet akademiingeniør i
Aalborg i 1971.
I perioden 1972-76 var
han ansat i det rådgivende
ingeniørfirma Ib Eriksen i
Århus, hvor han især beskæftigede sig med byggemodninger - dengang der
var gang i den slags.

Knud Andersen.

DAGENS PORTRÆT
Han kom i 1976 til Randers kommunes kloak- og
miljøafdeling for at lave en
spildevandsplan - og blev
hængende. Fra 1985 blev
han leder af kommunens
anlægsafdeling.
I 1992 tiltrådte Knud Andersen en stilling som chef
for centralforvaltningen i
Arden kommune. Her har
han især beskæftiget sig
med
ledelsesmæssige
opgaver, og det kom ham
til nytte, da han søgte
stillingen i Horsens kommunen lægger nemlig
vægt på, at den nye
tekniske chef kan andet og
mere end de rent tekniske
ting.
Og det kan Knud Andersen: Han har beskæftiget.
sig med kommunal ledelse,
siden han i 1985 blev chef
for Randers' anlægsafdeling. Dengang var han
nyuddannet merkonom i
organisation.
Da han i fjor tiltrådte stillingen
som
forvaltningschef i Arden,
fik han ledelsesopgaver på
topplan - men kom samtidig
på afstand af by-

udviklingen i en større købstad.
- Jeg har været meget
glad for mine stillinger i
både Randers og Arden,
men specielt i Arden kom
jeg
på
afstand
af
byudviklingen, som den
foregår i en større købstad.
Det har jeg savnet lidt, men
det får jeg nu fuld
mulighed for på højeste niveau i den nye stilling i Horsens, som jeg glæder mig
meget til, siger Knud Andersen.
Hans mål er i øvrigt at
drive teknisk forvaltning i
Horsens så effektivt og service-orienteret som muligt.
- Jeg kender ikke så meget til Horsens nu. Derfor
vil jeg selvfølgelig stikke
fingeren i jorden i starten.
Mit håb er, at jeg kan
kombinere det bedste fra
Horsens med den ballast,
jeg kommer med fra de
stillinger, jeg har haft i
andre byer, siger Knud
Andersen.
Hans umiddelbare mål
er, at byerne skal gøre mere
ud af kvaliteten i netop bycentrene. Skabe udsmykning og byfornyelse - noget,
Horsens allerede er godt i
gang med.
Personer med kendskab
til Knud Andersen beskriver ham som en lidt stille
type, der dog ikke viger tilbage, når han har fået en
ide. Han er ikke umulig at
rokke med gode argumenter, men kæmper for ideen,
så længe han tror på den.
Han er meget systematisk i
sin arbejdsform.
Privat er Knud Andersen
gift med Zitta Andersen.
Parret har fire børn i alderen 10-20 år. Da Knud Andersen tiltrådte i Arden
kommune, bosatte familien
sig i en lejet bolig, og Knud
Andersen har derfor let
ved - og er indstillet på hurtigt at rykke teltpælene
op og slå sig ned i Horsensområdet. (hj)

