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1. Indledning 

Sorø Kommune søger en ny vicekommunaldirektør til tiltrædelse snarest muligt. Vores nuværende 
vicekommunaldirektør er efter en fremragende indsats i Sorø blevet kommunaldirektør i Glostrup. 
 
Med udgangspunkt i en række drøftelser i økonomiudvalget og organisationen er der formuleret 
følgende job- og kravprofil til stillingen.  

Formålet med job- og kravprofilen 

Job- og kravprofilen har til formål: 

 At udgøre baggrundsmaterialet til stillingsopslaget og dermed give kvalificerede kandidater bedst 
mulige betingelser for at få et indblik i indholdet i stillingen som vicekommunaldirektør i Sorø 
Kommune såvel som af kommunen som arbejdsplads 

 At medlemmerne af ansættelsesudvalget har et fælles billede af, hvad det er for et job, der slås 

op 

 At skabe grundlaget for at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til de krav og forvent-

ninger og de kommende arbejdsopgaver, der venter i stillingen. Job- og kravprofilen bliver der-

med central i vurderingen af kandidaternes egnethed til stillingen.  

Ansættelsesudvalg  

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, som består af 
følgende medlemmer: 

 Gert Jørgensen, borgmester  

 Lars Schmidt, Økonomiudvalget 

 Anne Madsen, Økonomiudvalget 

 Rolf Clausen, Økonomiudvalget 

 Linda Nielsen, Økonomiudvalget 

 Søren S. Kjær, kommunaldirektør (formand) 

 Kenneth Damsgaard Hyde, arbejdsmarked- og borgerservicechef 

 Henrik Madsen, børne- og aamiliechef 

 Pia Nyborg, leder af Sundhed og Omsorg 

 Johanna Jonsdottir, områdeleder Dagtilbud Syd 

 Dorte T. Andersen, F-TR, næstformand i Hovedudvalget 

 Karin Dam Petersen, AMR, næstformand i Hovedudvalget 

 Flemming Andreasen, næstformand i Sektorudvalget for administrationen 
 
Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsesprocessen i samarbejde med Mercuri Urval og 
afgiver indstilling til Økonomiudvalget, som har ansættelseskompetencen. 
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Kontaktoplysninger og ansøgning 

Er du interesseret i stillingen, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte John 

Reynolds, Mercuri Urval, telefon 5076 1222, e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com.  

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Sorø Kommune vil ikke blive orienteret uden 

forudgående aftale herom.  

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-

mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-06955). Ansøgningsfristen udløber den 22. november 2019 kl. 10.00. 

2. Sorø Kommune 

En klar vision og styr på økonomien – Det er udgangspunktet for Sorø Kommune.  

Vision 22: FN Verdensmål til hverdag, sådan kan man på yderst kort form beskrive rammen for det 
visionsarbejde, der sker i regi af Sorø Kommunes Byråd. Politikerne arbejder for, at de beslutninger, 
der træffes, og de resultater, der skabes, er til gavn for borgerne i Sorø Kommune og samtidig 
bidrager til en bedre verden. Vision 22 ses her. Budgettet for 2020 er vedtaget den 5. november. 
Budgettet lever op til kriterierne for en sikker økonomisk planlægning – også selvom der skal 
prioriteres og omstilles år for år.  
 
Sorø Kommune er en mindre kommune på vej mod de 30.000 borgere. Vi arbejder målrettet for at 
skabe de bedste rammer for bosætning og tiltrækning af nye borgere. Der er i løbet af 2018 og 2019 
taget op mod 200 nye boliger i brug. Der er med andre ord plads til at modtage interesserede nye 
borgere til kommunen i både ejer- og lejeboliger. Fra Sorø Station kan man komme til hhv. 
København og Odense på 45 minutter, og Vestmotorvejen går gennem kommunen.  
 
Sorø Kommune arbejder meget målrettet på at skabe de bedste rammer for det lokale erhvervsliv.  I 
DI´s erhvervsklimaanalyse er Sorø over tre år steget fra en placering som nr. 76 til placeringer som 
nummer 6, 10 og 20 i de seneste tre år. Denne placering er mulig ved et tæt samarbejde mellem 
virksomhederne og Sorø Kommune, hvor vi har implementeret en sammenhængende servicekultur, 
så virksomhederne altid kan opleve en kommune, der reagerer hurtigt som såvel myndighed og som 
partner. Vores styrke er, at kommunens forskellige enheder reagerer som en samlet organisation, 
hvor vi fremstår koordineret i vores betjening af den enkelte virksomhed. 
 
Sorø Kommune er et naturskønt område på Vestsjælland med en ganske særlig natur i søland-
skabet med masser af skov og natur. Egnen har en stærk historie, både i forhold til by og i forhold til 
landskabet. Man kan ikke lade være med at tage Sorø Kommune til sit hjerte, når det drejer sig om 
et smukt, dansk landskab, attraktive byer og lokalsamfund, som kalder på aktivitet og bosætning for 
såvel unge som gamle.  
 
Sorø Kommune er karakteriseret ved:  

 Et attraktivt erhvervsmiljø 

 En økonomi i balance 

 Økonomisk og befolkningsmæssig vækst. Antallet af private arbejdspladser er i vækst 

 Et lavt sygefravær og høj medarbejdertilfredshed 

 Færre ledige end gennemsnittet for hele landet.  

mailto:john.reynolds@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
https://vision2022.soroe.dk/media/2160034/Vision-og-Planstrategi-2022-for-Soroe-Kommune.pdf
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Den politiske struktur 

I Sorø Kommune har Byrådet som borgmester Gert Jørgensen (C). Den politiske kultur i Sorø 
Kommune er kendetegnet ved, at man har sit partipolitiske udgangspunkt som ledetråd, men der er 
et stærkt fælles engagement i at tage vare på kommunens og kommunens borgeres interesser. 
 
Byrådet har 25 medlemmer og seks udvalg: 

 Økonomiudvalget 

 Social- og Sundhedsudvalget 

 Børne- og Undervisningsudvalget 

 Kultur- og Fritidsudvalget 

 Teknik- og Miljøudvalget 

 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. 

 
Sorø Kommune tænker decentralt politisk og administrativt. Byrådet fastlægger de økonomiske og 
strategiske rammer og styrer politisk med udgangspunkt i de statsligt fastlagte rammer. Den kon-
krete udformning af politik er i høj grad uddelegeret til de ovennævnte fagudvalg. Ligeledes er en 
meget stor del af kompetencen for kommunens udformning og udførelse af opgaveløsningen udde-
legeret til centre, afdelinger og institutioner. Sekretariatsbetjeningen af fagudvalgene varetages af 
organisationens centerchefer. Kommunaldirektør og vicekommunaldirektør arbejder sammen som et 
team om at betjene Økonomiudvalg og Byråd.  
 
Sorø Kommunes ledelsesorganisation 

 
 
Sorø Kommunes ledelsesorganisation består af kommunaldirektør Søren S. Kjær, vicekommunal-
direktør og syv fag- og stabscenterchefer. Dertil kommer 33 gruppe- og institutionsledere. Disse 
ledere udgør Sorø Kommunes Lederforum. 
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Den administrative organisation er kendetegnet ved en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt 
på borgeren. Sorø Kommune har i størrelsesordenen 2.000 ansatte og et samlet driftsbudget på kr. 
2,4 mia.  

 
Sorø Kommune vil have et serviceniveau, der er i overensstemmelse med nye muligheder – både 
teknologisk og kommunikativt. Kravene til den kommunale service ændrer sig og følges op af stadig 
nye og større økonomiske udfordringer, som nødvendiggør, at organisationen udvikler sig og kan 
levere den ønskede service inden for de givne rammer og ressourcer. 
 
Sorø Kommune vil med særligt fokus på digitalisering og teknologisk udvikling indrette opgave-
løsningen med færre hensyn til fysisk lokalisering og samtidig skabe nye muligheder for at under-
støtte fagligheden, opnå stordriftsfordele og sikre sammenhæng i betjeningen af opgaveløsningen 
over for borgere og virksomheder. Sorø Kommunes digitale løsninger nyder stor tilfredshed blandt 
borgere og medarbejdere. 
 
Læs om Sorø Kommunes vision her: http://soroe.dk/politik/politikker,-strategier-og-planer 
 
Karakteristika for organisation og styringsmodel er: 

 De politiske mål omsættes til drift gennem fagudvalgenes udviklingsaftaler med de enkelte 
fagcentre 

 Der er tydelighed om politikken for mødet med borgerne, der skal opleve kvalitet, imøde-
kommenhed og invitation til dialog og partnerskab fra kommunens side 

 Klar, men smal ledelsesstruktur med stort fokus på proaktiv og konsekvent styring af økono-
mien og stort fagligt ledelsesrum decentralt  

 Sikker drift gennem effektiv og fleksibel organisering af opgaverne - også når opgaverne 
skal løses i et samspil mellem flere institutioner og afdelinger, som sikrer, at aktiviteterne 
kan omstilles, så der løbende er balance mellem ressourcer og opgaver 

 Korte kommunikations- og kommandoveje i en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt 
på borgerne 

 Fokus på transparens: 

o Den løbende omstilling af opgaverne år for år skal ske i åbenhed, og der skal løben-
de fortælles om værdien af kommunens arbejde 

o Porteføljestyring, som giver et centralt overblik over samtlige udviklingsaktiviteter på 
tværs af organisationen; et overblik der gør det muligt at prioritere og udvælge udvik-
lingsprojekter for hele organisationen og dermed optimere udviklingskapaciteten i 
kommunen 

o Projektmodellen, som sikrer, at projekter bliver gennemført professionelt med fokus 
på dyb implementering og gevinstrealisering 

 Trivsel, gode relationer og respekt for hinanden. Fundamentet er troværdighed, åbenhed, 
dialog, anerkendelse og arbejdsglæde. Optaget af medarbejderne og deres trivsel i forhold 
til den primære drift i kerneområderne. 

 
Sorø Kommune vil over de kommende år skulle udvikle og omstille driften for fortsat at kunne levere 
velfærdsydelser af god kvalitet til et stigende antal borgere. Det vil kræve højere grad af: 

 Samskabelse med borgere, samarbejdspartnere, organisatoriske fagenheder og medarbejdere, 

med Vision 22 og verdensmålet om ”Partnerskaber for handling” har byrådet sat nyt fokus på 

samspillet med borgerne 

http://soroe.dk/politik/politikker,-strategier-og-planer
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 Omstilling og udvikling af de sædvanlige procedurer, metoder og designs herunder den digitale 

udvikling, med henblik på hele tiden at få mest ud af de aktuelle ressourcer ift. til borgernes 

aktuelle behov 

 Udvikling af kompetencer og adfærd hos både ledere og medarbejdere, så man til stadighed får 

mest ud af Sorø Kommunes mange fagligheder – der skal arbejdes for, at udvikling er lig med 

anerkendelse og dermed en kilde til trivsel. 

 
De centrale retningslinjer for ledelse i Sorø Kommune fremgår af Ledelsesgrundlaget fra 2016. 
Se ledelsesgrundlaget her  
 

Fokuseret ledelsesstil i en balance mellem topstyring og fællesskabs-
styring 

I Sorø Kommunes koncernledelse bestående af kommunaldirektør, vicekommunaldirektør samt syv 
centerchefer arbejder direktion og centerchefer på en fælles, strategisk platform og arbejder i stort 
omfang sammen og på tværs. Politiske og faglige emner af principiel, strategisk eller tværgående 
organisatorisk karakter og betydning drøftes, udvikles og besluttes i denne gruppe, der arbejdes for 
løbende at udvikle den fælles meningsskabelse, som skal bidrage til en fælles motivation af hele 
organisationen. Koordinationen af dagsordnerne for det politiske arbejde er en central opgave i den 
fælles strategiske ledelsesopgave.  
 
Centercheferne arbejder helt tæt på den politiske beslutningsproces, agerer strategisk på helhedens 
og fællesskabets vegne og har en aktiv og betroet rolle som udvalgssekretærer i forhold til de poli-
tiske fagudvalg. Chefgruppen har været tæt på Byrådet i udarbejdelsen af Vision 22 og har dermed 
spillet en væsentlig rolle i at bringe ni af FN’s verdensmål ind i de politiske mål for Sorø Kommune. 
Arbejdet med Vision 22 og verdensmål fortsætter i de enkelte fagudvalg, hvor fagcenterchefen har 
ansvar for sammen med formanden at implementere visionen og integrere indholdet i driften. 
 
Chefgruppen har faglig og strategisk fylde, både i den ledelsesmæssige og politiske organisation. 
Det er vigtigt at pointere, at både politikere og centerchefer sætter stor pris på og bakker op om den 
nære og direkte kontakt mellem driftsorganisationen og den politiske ledelse. 
 
Kommunal- og vicekommunaldirektøren har det overordnede ansvar for at koordinere og samstem-
me de forskellige indsatsområder og udøve koncernledelse. Direktionen udvikler sig som et top-
ledelsesteam, hvor man dels har klare ansvarsområder, og hvor man dels er fælles om at udvikle og 
udøve den strategiske ledelse af Sorø Kommune.  
 
Direktionen og chefgruppen arbejder ud fra et ledelsesgrundlag, hvor der er en afstemt og tydelig 
balance mellem topstyring og fællesskabsstyring; mellem den enkelte leders bidrag og engagement i 
ledelsesfællesskabet og hensynet til driften inden for eget fagområde. 
 
Direktionens og chefgruppens samarbejde er kendetegnet ved at være tillidsfuldt, åbenhjertigt og 
gensidigt understøttende.  
 
Ledelsesorganisationen i Sorø Kommune arbejder ud fra tre grundlæggende strategier: 

1. Topstyring og netværks- og fællesskabsstyring 

Det betyder en stram styring af de økonomiske rammer oppefra, men med transparens, tillid og 
samskabende medspil med medarbejdere på alle niveauer. 

2. Fælles kurs, koordinering og commitment 

Det betyder en fælles forståelse af og enighed om, hvor kommunen skal hen, hvem der gør hvad, samt 
ejerskab og inddragelse hos de relevante interessenter. 

file:///C:/Users/hsor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EHG7I637/ledelsesgrundlag-soroe-kommune.pdf
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3. Professionel kapital 

Det betyder udvikling og læring i professionelle læringsmiljøer, der samtidig har fokus på at sikre effektivitet 
og kvalitet i kommunens ydelser og leverancer. 

 
Direktionen arbejder år for år for at styrke ledelsesorganisationen og de fælles og individuelle 
ledelseskompetencer. I 2020 implementeres en ny mødestruktur for den fælles del af ledelses-
organisationen, hvor der følges op på Ledelseskommissionens anbefalinger. I 2019 har chefgruppen 
udviklet et master class koncept for fælles kompetenceudvikling. Fra 2018 har en del af ansvaret for 
tilrettelæggelse af møderne i Lederforum været uddelegeret fra direktionen til en gruppe af niveau 3 
ledere. Det er med andre direktionens opgave at skabe engagement, fællesskab og fornyelse i sit 
arbejde med ledelsesorganisationen. 

3. Vicekommunaldirektørens roller og opgaver 

Vicekommunaldirektøren refererer til kommunaldirektøren og leder velfærdscentercheferne, og 
vicekommunaldirektøren har det overordnede ansvar for områderne ”Social og Sundhed”, ”Børn og 
Familier”, ”Arbejdsmarked og Borgerservice” samt kerneydelsesopgaverne på kulturområdet.  
 
Herudover er vicekommunaldirektørens hovedopgaver og ansvarsområder at: 

 Skabe resultater på tværs af fagcentrene gennem tværgående og inddragende processer 

 Sikre koordineret betjening af det politiske niveau 

 Skabe udvikling og innovation af kernevelfærden og driften både inden for det enkelte fagcenter 
og på tværs, herunder fokus på at integrere nye metoder og praksisser på velfærdsområderne, 
politik for mødet med borgeren 

 Nytænke og innovere måden, Sorø Kommune interagerer, inddrager og samskaber med 
borgerne 

 Bidrage til udviklingen af Sorø Kommune og til det fortsatte strategiske arbejde op imod de 
politiske visioner 

 Være en markant trækkraft for dyb implementering af fornyelse i organisationen 

 Bidrage til at styrke udvikling og brug af teknologiske og digitale løsninger 

 Stå i spidsen for udvalgte udviklingsopgaver som projektejer for plejecenterstrategien, ejendoms-
strategien og reformen af myndighedsarbejdet på det specialiserede voksenområde 

 Endvidere har vicekommunaldirektøren ansvaret for – sammen med kommunaldirektøren – at 
udvikle direktionens rolle i den strategiske ledelse af Sorø Kommune. 

 
Hvert halve år vil direktionens ansvarsområder blive evalueret for at sikre bedst mulig balance og 
kompetencematch mellem kommunal- og vicekommunaldirektør.  
 
Som vicekommunaldirektør har man også følgende ansvar: 
 

Chef for chefer  

Vicekommunaldirektøren er nærmeste foresatte og personaleleder for centerchefen for hhv. ”Social 
og Sundhed”, ”Børn og Familier”, ”Arbejdsmarked og Borgerservice”.  
 
Som chef for centercheferne er det vicekommunaldirektørens ansvar at kunne understøtte den 
enkelte i at lede eget ansvarsområde og sikre kapacitetsudnyttelsen i fagcentret, samt at der ud af 
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fagcentret sker den nødvendige koordinering og sammenhængende udvikling, både på tværs af 
disse områder og på tværs af kommunen generelt.  
 
Vicekommunaldirektøren er formand for det Strategiske Forum, hvor direktion og de tre velfærds-
centerchefer samt centerchefen for Kulturområdet mødes på månedlig basis og arbejder med en 
integreret udvikling af velfærdsområderne.  
 

Betjening af det politiske system 

Kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren er overordnet ansvarlige for betjeningen af den 
politiske ledelse og tilrettelægger og prioriterer dagsordenen for Økonomiudvalg og Byråd. 
Direktionen medvirker ved Økonomiudvalgs- og Byrådsmøder. Direktionen deltager ikke i de øvrige 
fagudvalgsmøder, her er det fagcentercheferne, der medvirker. Direktionen har ansvaret for den 
løbende koordinering af fagudvalgenes dagsordner.  
 

Borgerbetjeningen 

Vicekommunaldirektøren har det strategiske ansvar for, at kommunens borgere oplever en 
kommune, der er kompetent, inddragende og imødekommende. Det sker med udgangspunkt i ”Politi 
for mødet med borgeren”. Der skal også arbejdes for at skabe mening og opbakning til, at den 
kommunale opgaveløsning udvikler sig år for år, og at kommunen ikke har kræfter til at opfylde alle 
borgernes ønsker og behov. 
   

Trivsel og motivation 

Trivsel er et vigtigt element i Sorø Kommune, som er scoret højt på trivsel i de seneste APV-
målinger. Tidens krav i den sammenhængende offentlige sektor indebærer, at der er behov for at 
man hele tiden holder et blik rettet på at have den rigtige balance mellem travlhed og et positivt aktivt 
arbejdsliv. Det er derfor vigtigt, at man som ny vicekommunaldirektør i Sorø Kommune har erfaring 
og kan bidrage til videreudviklingen af det strategiske arbejde med trivsel. 

 

Samarbejde og medinddragelse 

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdersystemet i Sorø Kommune er aktivt og dialogbaseret. 
Der lægges vægt på at spille hinanden gode, og at medarbejderne løbende bidrager til udviklingen af 
Sorø Kommune. 
 
Sorø Kommune er bevidst om, at vores gode resultater i APV/Trivselsundersøgelser også skyldes 
det frugtbare og udviklende samarbejde, der er opbygget i relationen mellem ledelse og MED-
organisation.  
 

4. Den ønskede direktørprofil 

Den nye vicekommunaldirektør er en driftssikker og visionær leder, der har erfaring og indsigt i de 
kommunale velfærdsområder. Du skal være dybt optaget af orden i hele kommunens økonomi og have 
håndelag for at lede en driftsstærk, politisk organisation.  

Faglige kvalifikationer 

 Relevant akademisk uddannelse 
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 Stærke ledelseskompetencer og solid ledelseserfaring, gerne på direktørniveau og gerne fra en 
politisk styret organisation 

 Erfaring og indsigt i de velfærdspolitiske dagsordener  

 Erfaring med udvikling og anvendelse af modeller til ressourceoptimering og med udvikling og 
implementering af nye driftsmetoder på velfærdsområderne, digitalt mindset 

 Erfaring som strategisk sparringspartner for politikere og politisk tæft 

 Erfaring med borger- og brugerinddragelse og et aktivt lokaldemokrati. 

Ledelsesmæssige kompetencer 

 Stærke relationelle kompetencer og samarbejdsorienteret 

 Sikkert blik for det driftsmæssige ’maskinrum’ og kan sikre, at der bliver implementeret i bund, 
herunder fokus og brug af såvel digitalt mindset som ledelsesinformation 

 Dygtig kommunikator med fokus på enkelthed og forståelse i budskaberne 

 Visionær, nyskabende og retningssættende 

 Politisk tæft 

 Leder hele vejen rundt:  

o Skaber følgeskab gennem engagement, indsigt og inddragelse 

o Motiverer både politikere, chefkolleger og medarbejdere på en konstruktiv, udfordrende 
og samarbejdende facon 

 Drifts- og resultatorienteret 

 Erfaring med arbejdet i MED-organisation og det strategiske arbejde med trivsel. 

Personlige kompetencer 

 Åben og tydelig  

 Ærlig, ordentlig og tillidsskabende 

 Ser muligheder og evner at balancere disse op imod realiteterne  

 Energisk og handlekraftig  

 Tilgængelig og inddragende  

 Empatisk og humoristisk. 

Direktørens succeskriterier 

Efter 6 måneder i jobbet er det forventningen, at vicekommunaldirektøren: 

 Har bidraget til et stærkt og tillidsfuldt samarbejde i direktion og chefgruppe og har vist sig som  
en kompetent og værdifuld sparringspartner for de chefer, han/hun leder, samt for kommunal-
direktøren 

 Har etableret gode samarbejdsrelationer til kommunens politikere – særligt borgmester og 
medlemmer af økonomiudvalget 

 Har bidraget til, at organisationen i endnu højere grad ser og arbejder på tværs af fagcentre – 
særligt ved at have sat sig tydeligt i stolen som formand for Strategisk Forum, Har medvirket til at 
udvikle grundlaget for Budget 2021 
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 Har bidraget med nye ideer og engagement til udvikling af ledelsesorganisationens mødestruktur 
og samarbejde. 

 

Efter 12 måneder i jobbet er det forventningen, at vicekommunaldirektøren: 

 Har etableret et tillidsfuldt og stærkt samspil med hele byrådets politikere, herunder bidraget til 
implementeringen af Budgetaftalen for 2020 og implementeringen af Vision22 

 Har skabt resultater som projektejer af projekter og udviklingsopgaver som plejecenterstrategi, 
ejendomsstrategi og politik for mødet med borgeren 

 Har medvirket til at styrke, forny og forenkle – dels gennem Sorøs projekt og porteføljestyrings-
model – opgaveløsningen i velfærdsområderne 

 Er blevet et kendt ansigt i hele organisationen gennem den interne kommunikation og et udad-
vendt samspil med de decentrale enheder 

 Har etableret sig som en væsentlig strategisk kraft i den fortsatte udvikling af strategisk forum, 
samt udviklingen af den økonomiske styring i Sorø Kommune – særligt på velfærdsområderne.  

5. Ansættelsesvilkår 

Ansættelse efter gældende overenskomst, lønnen forhandles med den faglige organisation.  

6. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 22. november 2019 kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 25. november 2019 kl. 8.30 

Indledende samtaler 28. november 2019 

Testaktiviteter og referencetagning  Uge 49 

Topkandidaterne møder kommunaldirektøren – møderne arrangeres 
af Sorø Kommune 

Mellem 1. og 2. samtalerne 

Rapportering og anden samtalerunde 9. december 2019 

Forhandling  Efter 2. samtaler 

Tiltrædelse 1. februar 2020 

 
Konsulenten vil efter et antal måneder gennemføre opfølgningssamtaler med den ansatte og repræ-
sentanter fra Sorø Kommune efter nærmere aftale. Samtalerne skal sikre, at samarbejdet forløber 
tilfredsstillende for begge parter. 
 
 


