
294 D E T  E R  S Å  Y N D I G T  A T  F Ø L G E S  A D

3. korrektur – bog1433 – Det er så yndigt at følges ad – Børsen

Om forfatterne

Tom Ahmt er cand.polit. og konstitueret amtsdirektør i Sønderjyllands Amt.
Som økonomidirektør har han sammen med amtets vejchef og et konsulentfir-
ma stået for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for amtets OPP-projekt.
Han har skrevet diverse artikler og holdt adskillige foredrag på seminarer og
kurser om OPP.

Bente Andersen, byggeøkonom mdb og MBA, er projektleder i Slots- og Ejen-
domsstyrelsen med det daglige ansvar for Projekt Rigsarkiv. Hun har i ca. 20 år
været beskæftiget med projektledelse, bygherrerådgivning, projektering og fag-
tilsyn samt udviklingsopgaver, herunder nye organiseringsformer i byggeriet,
bl.a. partnering og OPP.

Per Nikolaj Bukh, cand.oecon., ph.d., er professor ved Institut for Erhvervsstu-
dier, Aalborg Universitet, og har publiceret flere end ti bøger samt en række
artikler om mange forskellige emner, herunder omkostningsregnskaber, balan-
ced scorecard og offentlig ledelse. Han er desuden redaktør af ledelseshåndbø-
gerne Økonomistyring, Offentlig Ledelse samt Offentlig Økonomistyring. Ud over
sin forskningsindsats er Per Nikolaj en hyppigt brugt foredragsholder, ligesom
han har fungeret som konsulent for en række danske virksomheder og organisa-
tioner.

Christian Grønbjerg, cand.merc.(jur.) og HD(O). Intern konsulent i GGK fra
2003. Primære beskæftigelsesområder er procesdesign, kvalitetsudvikling og
projektledelse. Projektleder på OPP-projektet i Græsted-Gilleleje Kommune i
samarbejde med Ny Weisser Øhlenschlæger.

Pernille Bastrup Henriksen, cand.mag., har som fuldmægtig i Slots- og Ejen-
domsstyrelsen i knap ti år beskæftiget sig med kommunikationsopgaver og or-
ganisationsudvikling.
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Lars Molte Jakobsen, civilingeniør, MBA, er director i KPMG’s danske afde-
ling for Corporate Finance, hvor han rådgiver KPMG’s kunder om finansiering,
gældsoptagelse, værdiansættelse og M&A. Han har tidligere været afdelingsdi-
rektør i Unibank/Nordea, hvor han var ansvarlig for projektfinansiering m.m.
Lars har arbejdet med finansieringsprojekter både i Danmark og udlandet i
mere end 20 år.

Carsten Jarlov, cand.scient.pol., er direktør i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Han
har de seneste 20 år været direktør i forskellige statslige institutioner, heraf de
seneste ti år i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Han har i den forbindelse opnået stor
erfaring med udlicitering og samspillet mellem den offentlige og den private
sektor, ikke mindst i forbindelse med bygge- og ejendomsadministration.

Christian Koch er civilingeniør og lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.
Han forsker og virker som konsulent inden for organisation og ledelse. Han har
to bøger og mere end 100 internationalt publicerede artikler bag sig. Han har
arbejdet med udviklingen i byggebranchen, fremstillingsindustrien og service-
sektoren. Hans aktuelle forskning om OPP fokuserer på udenlandske erfaringer
med små partnerskaber på uddannelses-, hospitals- og infrastrukturområdet.

Torben Korsager er advokat (H) og partner hos Interlex Advokater. Han har 15
års erfaring inden for entreprise- og udbudsret samt stor praktisk erfaring med
OPP-lignende internationale projektstrukturer (BOT/BOOT, ESCO m.v.).
Han har endvidere forfattet en række entreprise- og udbudsretlige artikler og
har undervist og afholdt kurser om projektfinansiering samt entreprise- og ud-
budsretlige problemstillinger. Torben Korsager er desuden medlem af en række
erhvervsvirksomheders bestyrelser.

Curt Liliegreen er cand.polit. Han har siden 2002 været administrerende direk-
tør for Byggeriets Evaluerings Center, en erhvervsdrivende fond stiftet af den
danske stat og byggeriets organisationer i forening. Han har arbejdet i byggesek-
toren siden 1979, 1988-2002 som cheføkonom i Danske Entreprenører. Han
har i mere end 25 år beskæftiget sig med konjunkturanalyse, regnskabsanalyse,
konsekvensberegninger af byggepolitiske tiltag og byggestatistik og har en om-
fattende foredrags- og skribentaktivitet.

Kurt Lopdrup, arkitekt, HDO, er chef for teknisk forvaltning i Trehøje Kom-
mune. Han har 20 års erfaring med udlicitering, udbud, konkurrenceudsæt-
ning og kontrahering.

O M  F O R F A T T E R N E
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Jørgen Kjærulff Nielsen, forsikringsmægler og partner i forsikringsmæglervirk-
somheden Willis. Han har mere end 20 års erfaring inden for forsikringsrådgiv-
ning, heraf mere end 15 år som uafhængig forsikringsmægler og medejer af
Willis I/S. Hans rådgivning har knyttet sig til energisektorens og entreprenørers
særlige risici og forsikringsforhold, hvor et mangeårigt samarbejde med Dansk
Energi og Danske Entreprenører har medført foredragsvirksomhed, rådgiv-
ningsopgaver samt undervisning på Entreprenørskolen. Jørgen Kjærulff Niel-
sen har endvidere medvirket som konsulent i forbindelse med forundersøgelser
af OPP-lignende projekter, hvor der er behov for særligt komplekse risikoaf-
dækninger.

Mette Plejdrup Nielsen er cand.jur. og sproguddannet og arbejder som juridisk
rådgiver i Vejdirektoratets anlægsområde. Hendes arbejdsfelt dækker såvel vej-
og naboretlige problemstillinger som entreprise- og udbudsretlige opgaver. Hun
har især fulgt og evalueret brugen af samarbejdsmodeller på store vejanlægspro-
jekter og er forfatter til en række artikler inden for dette område. Hun er endvi-
dere medlem af byggejuridiske netværk i Danmark og i nordisk sammenhæng.

Klaus Pallesen, cand.scient., er projektleder og bygherrerådgiver hos Birch &
Krogboe, Rådgivende Ingeniører. Han har mere end 15 års erfaring fra rådgiver-
branchen, hvor han har arbejdet med et bredt felt af opgaver, som spænder helt
fra miljørådgivning over udviklingsprojekter og formidlingsopgaver til “klas-
sisk” projekteringsledelse. I de senere år har han især arbejdet inden for feltet
“offentlig-privat samarbejde”, med bl.a. udbud af serviceydelser og bygge- og
anlægsopgaver, baseret på længerevarende samarbejdsaftaler og partnering.

Bo Kobber Petersen, cand.jur. og MBA, er jurachef i Slots- og Ejendomsstyrel-
sen. Han har ca. ti års erfaring med administration af statslige bygninger.

Svend Petersen, civilingeniør, vejchef i Sønderjyllands Amt siden 1986. An-
svarlig for ca. 1.150 km landeveje med et årligt budget på 200-250 mio. kr. og
har dermed også det tekniske ansvar for planlægningen af OPP-motorvejspro-
jektet i Sønderjyllands Amt. Siden 1986 er vejvæsenet totalt ændret fra et amts-
vejvæsen med næsten 300 medarbejdere inkl. eget asfaltværk og et stort drifts-
personale til en rent administrativ organisation med godt 50 medarbejdere,
hvor alle opgaver på vejene er udliciteret. Svend har arbejdet aktivt med offent-
lig-privat samarbejde og bl.a. været initiativtager til udvikling af funktionsbase-
rede langtidskontrakter (12-18 år) på asfaltbelægninger i Danmark. I OPP-
sammenhæng har Svend deltaget i Transport- og Energiministeriets følgegrup-
pe og holdt indlæg ved en række konferencer og seminarer.
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Egil Rindorf er afdelingsdirektør og chef for Nordeas afdeling for Eksport og
Projektfinansiering. Egil Rindorf har mere end 25 års erfaring fra ansættelser i
både Københavns Handelsbank, Finansieringsinstituttet for Industri og Hånd-
værk og i Nordea. Inden for projektfinansiering har Egil Rindorf således opbyg-
get en meget bred erfaring fra danske og internationale projekter, og Egil er en
ofte benyttet underviser i projektfinansiering på bl.a. Handelshøjskolen i Kø-
benhavn og Bankskolen. Nordea har deltaget i samtlige hidtidige statslige OPP-
projekter gennemført i Norden, og banken har engageret sig aktivt for at frem-
me brugen af OPP i Norden såvel som i det baltiske område samt Polen. Egil
Rindorf er medforfatter til bogen Eksport og Projektfinansiering, Schultz Forlag,
2002.

Preben Staun er kommunaldirektør i Trehøje Kommune. Lærerudannet fra
Aalborg Seminarium 1975, Skoleinspektør på Rindum Skole, Ringkøbing
Kommune 1980-89 og skoledirektør i Trehøje Kommune siden 1989. Admini-
strativt ansvarlig for OPP-projektet Vildbjerg skole. Han er Trehøje Kommu-
nens repræsentant i styregruppen for OPP Vildbjerg Skole A/S. Foredragsvirk-
somhed om OPP i mange sammenhænge de sidste to år.

Mads Uldall er erhvervskonsulent i Roskilde Kommune. Han er uddannet
cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter med speciale i offentlig-privat
samarbejde. Han har været projektleder på et større udviklingsprojekt for So-
cialministeriet med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde i forbin-
delse med omdannelse af ældre erhvervsområder. Som konsulent har han arbej-
det med bypolitik og offentlig-privat samarbejde i Danmark og Norden.

Ny Weisser Øhlenschlæger er arkitekt maa og tidligere ansat i Græsted-Gillele-
je Kommune som konsulent og byplanlægger. Har været involveret i projektet
“Daginstitution og handicapboliger i Græsted” fra den tidlige planlægnings-
fase. Indtil december 2005 projektleder for projektet sammen med Christian
Grønbjerg.

Thomas Vestergaard er uddannet cand.scient.pol. og specialkonsulent i Er-
hvervs- og Byggestyrelsen. Han arbejder til daglig i styrelsens kompetenceenhed
for offentlig-privat samarbejde, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med de første
kommunale og statslige partnerskabsprojekter og deltaget i udviklingen af vej-
ledninger og værktøjer til forskellige offentlig-private samarbejdsformer. Her-
udover arbejder Thomas Vestergaard med politikudvikling på området og hol-
der jævnligt foredrag om offentlig-privat samarbejde.

O M  F O R F A T T E R N E
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