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 Opdragsgiver Sorø Kommune 
 

 Adresse Sorø Kommune 
  Rådhusvej 8  
  4180 Sorø 
  Tlf. 78 75 80 36 

  www.soroe.dk  
 
 
 Stilling Vicekommunaldirektør 
 
 
 Refererer til Kommunaldirektør, Søren S. Kjær 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse efter gældende overenskomst på 

kontraktvilkår, lønnen forhandles med den faglige 
organisation.  Der er tilknyttet pensionsordning. 

  Årligt lønniveau inkl. kontrakttillæg og ekskl. pension ca. 
1.080.000 kr. 
 
Tiltrædelse: 1. maj 2021  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Kommunaldirektør, Søren S. Kjær 
  Tlf. 21 68 50 30  

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 76 72 27 
 
  Se Sorø Kommunes hjemmeside www.soroe.dk  
 
 
 Ansøgningsfrist Onsdag den 17. marts 2021 kl. 12.00 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  fredag den 19. marts 2021 
  Test: mandag d. 22. marts 2021 

2. samtaler: fredag den 26. marts 2021 

 

 

http://www.soroe.dk/
http://www.soroe.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Stillingen som vicekommunaldirektør i Sorø Kommune 

Sorø Kommune søger en ny vicekommunaldirektør til tiltrædelse 1.maj 2021. Vores nuværende 
vicekommunaldirektør skal være kommunaldirektør i Stevns Kommune. 

 

Nærværende job- og kravprofil udgør baggrundsmaterialet til stillingsopslaget. Dokumentet 
indeholder: 

1. Sigtelinjer for Sorø Kommunes forventninger til ansøgernes kvalifikationer og direktørprofil 
2. Vicekommunaldirektørens opgaver og roller 

• Ønsket direktørprofil 
• Efter 6 måneder i jobbet 
• Efter 12 måneder i jobbet 

3. Beskrivelse af Sorø Kommune 
• Centralt og aktuelt 
• Den politiske struktur 
• Organisation og styringsmodel 
• Særligt om de store velfærdsområder 
• Fakta om Sorø Kommune 

4. Ansættelsesudvalg 
 

1. Ansøgerens kvalifikationer og direktørprofil 

Kort sagt skal vicekommunaldirektøren i Sorø Kommune:  

• have kommunal erfaring, allerhelst på direktørniveau. Den dybe kommunale erfaring skal igen 
og igen bringes i anvendelse, når du sætter retningen for den daglige drift og for udviklingen 
af Sorø Kommune, 

• mestre balancen mellem velfærdsledelse og økonomisk ledelse, kunne bidrage til den 
strategiske økonomistyring og skabe de fortællinger, der skal til for at bygge bro mellem 
økonomiske rammer, politiske visioner og hverdagen blandt medarbejdere og ledere. Du skal 
kunne sætte retning og lægge ord oven på regnearkene og sammen med 
kommunaldirektøren stå i spidsen for aktiv økonomistyring og strategisk budgetlægning, 

• mestre betjening af borgmester, Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg og have et godt 
kendskab til de juridiske rammer omkring den politiske betjening.  

• udøve ledelse gennem en tæt styringsdialog med centerchefer og ledere. Styringsdialogen er 
direktionens centrale aktivitet i et tæt og åbent ledelsesarbejde, hvor der sættes fokus på 
udvikling, prioritering, problemløsning samt trivsel og motivation for ledere og medarbejdere. 
Vi er en smal ledelsesorganisation, hvor fagcentercheferne arbejder selvstændigt med afsæt 
i et stærkt fællesskab i chefgruppen 
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• stille sig i spidsen for at koordinere Sorø Kommunes håndtering af coronakrisen og sikre, at vi 
fremadrettet drager nytte af kriseerfaringerne og i samarbejde med ledelsesorganisationen, 
politikerne og medarbejderne udvikler kommunens måde at arbejde på,  

• indgå med tyngde og inspiration i Sorø Kommunes ledelsesorganisation, som skiller sig ud i 
det kommunale landskab. Fagcentercheferne er udvalgssekretærer og varetager driften af de 
store velfærdsområder. Direktionen ser på tværs af fagområderne og medvirker kun i 
fagudvalgenes behandling gennem koordination af dagsordener og viderebehandling af de 
sager, der går fra fagudvalgene til Økonomiudvalget og Byrådet. Direktionen har til gengæld 
ansvaret for tilrettelæggelsen af arbejdet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og har 
høje ambitioner for den politiske betjening,  

• være en dynamo og integrerende kraft i videreudviklingen af tværgående arbejde på tværs af 
fagcentre og fagudvalg, særlig indenfor fagcentrene Social og Sundhed, Arbejdsmarked og 
Borgerservice samt Børn og Familier. Du skal kunne facilitere de komplekse samtaler, hvor 
forskellige fagligheder og logikker mødes i udviklingen af det tværgående samarbejde i 
kommunen, og medvirke til at skabe løsninger for fremtiden. 
 

 

2. Vicekommunaldirektørens opgaver og rolle 

Vicekommunaldirektøren refererer til kommunaldirektøren og er overordnet ansvarlig for områderne 
”Social og Sundhed”, ”Børn og Familier”, ”Arbejdsmarked og Borgerservice” samt kerneopgaverne på 
kulturområdet, samt personaleleder for de pågældende fagcenterchefer.  

 

Som chef for centercheferne for de tre områder er det vicekommunaldirektørens ansvar at kunne 
understøtte den enkelte i at lede eget ansvarsområde og sikre kapacitetsudnyttelsen i fagcentret, 
samt sikre at der sker den nødvendige koordinering og sammenhængende udvikling både i og på 
tværs af centrene og i den øvrige kommunale organisation.  

 

Herudover er vicekommunaldirektørens hovedopgaver og ansvarsområder at: 

• 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 eksempelvis 
plejecenterstrategien og ejendomsstrategien og herunder være ansvarlig for politisk 
forberedelse og gennemførelse af køb og salg af fast ejendom, 

• Styrke trivsel og kompetenceudvikling i chefgruppe (9 fra niveau 1 og 2) og i lederforum (43 fra 
niveau 1,2 og 3). 
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Ønsket direktørprofil 

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

• Politisk tæft og erfaring som strategisk sparringspartner for politikere  

• Stærke relationelle kompetencer og samarbejdsevner 

• Et sikkert blik for det driftsmæssige maskinrum og evne til at sikre, at der bliver implementeret i 
bund, herunder med fokus på såvel digitalt mindset som ledelsesinformation 

• Stærke kommunikationsevner med fokus på enkelthed og forståelse i budskaberne 

• Erfaring med udvikling og implementering af modeller til omstilling, der kan styrke 
ressourceoptimering, kvalitet og trivsel indenfor velfærdsområderne, 

• Blik for muligheder og evnen at balancere disse op imod realiteterne  

 

Du er:  

• Åben og tydelig  

• Ærlig, ordentlig og tillidsskabende 

• Energisk og handlekraftig  

• Tilgængelig og inddragende  

• Empatisk og humoristisk 

 

 

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. 

• Etableret gode samarbejdsrelationer til kommunens politikere – særligt borgmester og 
medlemmer af Økonomiudvalget. 

• Bidraget til, at organisationen i endnu højere grad arbejder på tværs af fagcentre – særligt ved at 
have sat sig tydeligt i stolen som formand for Strategisk Forum – samt har medvirket til at 
udmønte de store ambitioner i Budget 2021 og til at udvikle grundlaget for Budget 2022. 

• Bidraget med nye ideer og engagement til udvikling af ledelsesorganisationens mødestruktur og 
samarbejde med afsæt i erfaringerne fra ledelsen af Sorø Kommunes coronahåndtering. 

 

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

• Etableret et tillidsfuldt og stærkt samspil med hele Kommunalbestyrelsen og bidraget til en god 
modtagelse af den nye kommunalbestyrelse - herunder bidraget til videreudvikling af Vision 2022 
frem mod Vision 2026 

• Skabt resultater som projektejer af projekter og udviklingsopgaver som plejecenterstrategi, 
ejendomsstrategi og politik for mødet med borgeren 
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• Medvirket til at styrke, forny og forenkle opgaveløsningen på velfærdsområderne – og i stort 
omfang gennem udbredelse og videreudvikling af Sorø Kommunes projekt og porteføljestyrings-
model 

• Formået at blive et kendt ansigt i hele organisationen gennem den interne kommunikation og 
gennem et udadvendt samspil med de decentrale enheder 

• 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.  

 

 

3. Beskrivelse af Sorø Kommune 

 

Centralt og aktuelt 

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

Vision 2022: FN’s Verdensmål til hverdag, sådan kan man på yderst kort form beskrive rammen for det 
visionsarbejde, der sker i regi af Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse. 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 2022 ses her.  

 

Alle Kommunalbestyrelsens partier står bag aftalen om Budget 2021. Sorø Kommune blev godt 
placeret i udligningsreformen og fik stigende indtægter i 2021. Det er vigtigt at have for øje, at Sorø 
Kommune dermed befinder sig på et lidt højere niveau i forhold til at kunne satse offensivt med 
investeringer og har et tydeligt om end fortsat beskedent råderum, til at udvikle kommunen for. Det er 
dog vigtigt at understrege, at det er højt prioriteret politisk og ledelsesmæssigt at bevare dette 
overskud, hvorfor man skal holde fast i, at råderummet skal plejes og udvikles, så der til enhver tid er 
et fornuftigt råderum til politisk udvikling og prioritering. Budgetaftalen kan ses her. 

 

Som alle landets kommuner har vi siden marts 2020 haft fokus på at håndtere coronakrisen. Der er 
vigtige opgaver, der skal løses dag for dag, aktuelt handler det om bidrag til en omfattende 
teststrategi og udrulningen af vaccinationer. Corona har bibragt os mange erfaringer, og en del af 
dem er værd at integrere i den videre udvikling af opgaveløsningen.  

 

Organiseringen af vores coronahåndtering giver et godt indblik i vores kultur og ledelsespraksis. Vi er 
organiseret med et tæt samarbejde i den øverste ledelse med korte hyppige møder, støttet af en 
tværgående operativ gruppe ledet af vicekommunaldirektør og fagcenterchef for Social og Sundhed. 
Oprettelse af en tværgående værnemiddelenhed med ophæng under indkøb. En massiv 
kommunikationsindsats med ugentlige statusafrapporteringer til Kommunalbestyrelse, hyppig intern 
kommunikation og et fast samarbejde med de lokale medier. Der er blevet lånt medarbejdere på 
tværs, og der er løbende arbejdet med trivsel i en travl tid og sygefravær - sidstnævnte i tæt dialog 
mellem ledelse og samarbejdsstruktur.    

https://vision2022.soroe.dk/media/2160034/Vision-og-Planstrategi-2022-for-Soroe-Kommune.pdf
https://muusmann.com/wp-content/uploads/2021/02/en-staerkere-soroe-kommune-budgetaftale-2021.pdf
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Vi samler kræfterne i en stærk indsats for, at erfaringer fra coronakrisen og mulighederne indenfor 
digitalisering kan integreres og styrke vores arbejde i Sorø Kommune. Projektet kalder vi ”Modern 
Workplace”, hvor vi sætter fokus på udrulningen af næste generation af IT-systemer og en mere 
fleksibel arbejdstilrettelæggelse.  

 

Den politiske struktur 

I Sorø Kommune har Kommunalbestyrelsen 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. 

 
Kommunalbestyrelsen 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. Kommunalbestyrelsen fastlægger de 
økonomiske og strategiske rammer og styrer politisk med udgangspunkt i de statsligt fastlagte 
rammer. Den konkrete 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 uddelegeret 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 
Kommunalbestyrelse.  

 

Vi forudser, at der skal gøres en særlig indsats for at skabe viden og ny indsigt til det politiske arbejde, 
hvor der er efterspørgsel på det, eller hvor omverdenen tilsiger, at det er hensigtsmæssigt. Sorø 
Kommune har blandt andet gennem arbejdet med Vision 2022 og verdensmålene sat en høj standard, 
og det er forventningen, at dette arbejde på ambitiøs vis skal føres videre i den ny 
kommunalbestyrelsesperiode, så den politiske betjening skal kvalitetsudvikles og styrkes år for år.  

 

Særligt med afsæt i udviklingen af Sorø Kommunes DK 2020 Klimahandlingsplan, sætter vi fokus på at 
styrke interessentinvolveringen. Vi har gjort os nogle erfaringer med borgerinddragelse i forbindelse 
med Sorøs Folkemøde i 2019, og borgerinddragelse i en kompliceret sag om trafikforholdene i 
landsbyen Tersløse. Vi ser frem til i den nye kommunalbestyrelsesperiode at udvikle samspillet med 
borgerne yderligere og dygtiggøre os ud i interessent involvering, på en måde der kan styrke den 
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politiske rækkevidde og den politiske interaktion med resten af samfundet, med henblik på at styrke 
Sorø Kommune samlede sammenhængskraft.  

 

Organisation og styringsmodel 

Sorø Kommune er stolt af sin evne til at arbejde på tværs af grænser – både fagcentre og fagudvalg. 
Strategisk Forum er et tværfagligt ledelsesforum bestående af direktionen og de 3 velfærdschefer, 
centercheferne for Social og Sundhed, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Børn og Familier. 
Vicekommunaldirektøren er formand for og leder Strategisk Forum, som typisk holder møde en gang 
om måneden. I forlængelse af Strategisk Forum er nedsat et Gruppelederforum bestående af 
gruppelederne fra de 3 velfærdscentre. Gruppelederforum arbejder på det operationelle niveau med 
strategiske input fra Strategisk Forum, og vicekommunaldirektøren leder møderne i 
Gruppelederforum for at sikre den røde tråd begge veje. 

 

Vellykket kommunal velfærd er betinget af et velfungerende samarbejde mellem de kommunale 
velfærdsområder. De enkelte centre arbejder som udgangspunkt med forskellige faser i borgernes liv, 
men velfærdsindsatsen lykkes kun, hvis vi samtidig har blik for sammenhængen og er parat til også at 
lade det centerspecifikke fokus underordne sig helheden og fællesskabet. Borgerne oplever sig af 
gode grunde som borgere og ikke som nogen, der den ene dag hører til et bestemt fagområde og den 
næste dage til et andet, og vicekommunaldirektøren har sat sig i spidsen for at sikre det 
helhedsorienterede borgerperspektiv. I Sorø Kommune er vi nået langt i vores opbygning af helhed, 
sammenhæng og fællesskab, men vi vil endnu længere, og vicekommunaldirektøren er vores mest 
ambitiøse drivkraft på dette område. 

 

Ledelsesfilosofien i Sorø Kommune er, at vi tager afsæt i tydelige strukturer og klare rammer og 
bruger det som afsæt for en samarbejdsform, der er præget af tillid, samarbejdsevne og et tydeligt 
fagligt råderum for medarbejdere og ledere i alle dele af organisationen. Det er politikerne, der sætter 
retningen, mens staten og økonomiaftalens indtægtsrammer sætter nogle tydelige hegnspæle for 
forbruget i Sorø Kommune. Indenfor disse to milepæle kalder vi på ledelse og på fagfolk i forhold til at 
tilrettelægge den bedste opgaveløsning. Det giver borgerne i Sorø Kommune, hvad enten det er de 
små, de gamle eller de udsatte, en god kommunal service i takt med tidens muligheder og krav. 
Borgerne skal opleve, at kommunen har noget at byde på. Vi vil være serviceorienterede, vi vil have en 
god kvalitet i vores kommunikation. Vi vil med andre ord, på ydmyg vis, være den bedste kommune, 
som vores borgere kan ønske sig. Velvidende at det skal der arbejdes hårdt for løbende at udvikle. 

 

Sorø Kommune har udviklet et koncept for at arbejde målrettet med ledernes kompetenceudvikling i 
fællesskab. Vi har i 2019 og 2020 lavet fælles indsatser, hvor vi til stadighed sætter fokus på centrale 
temaer som meningsskabelse, talentudvikling, ledernes egen trivsel og en række andre emner, der er 
vigtige i forhold til at have det ledelsesmæssige svar på nutidens og fremtidens udfordringer.  

 

Sorø Kommune har et aktivt MED-system, der er en værdifuld makker i forhold til 
ledelsesorganisationen. Direktionen tager et ambitiøst ansvar for at have en løbende samtale om, 
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hvordan vi tilrettelægger opgaveløsningen, så vi på bedste vis tager hensyn til de forskellige behov, 
interesser og præferencer, som ledelse og medarbejdere kan have. Vi taler om at udvikle fremtidens 
MED i det kommende år og sætte spot på, hvordan MED-systemets eksistensberettigelse i Sorø 
Kommune er tydelig for enhver, i en tid hvor arbejdsmiljøet er præget af corona, og hvor vi kan se ind i 
en fremtid, hvor vi får brug for alle kræfter for at løse de velfærdspolitiske opgaver i en mere og mere 
individuel tid med flere og flere digitale muligheder. Der er nok at tage fat på for et konstruktivt og 
ambitiøst MED-system.  

 

Sorø Kommunes ledelsesorganisation 

 

 

 

Sorø Kommunes ledelsesorganisation består af kommunaldirektør Søren S. Kjær, vicekommunal-
direktøren og syv fag- og stabscenterchefer. Dertil kommer 33 gruppe- og institutionsledere. Disse 
ledere udgør Sorø Kommunes Lederforum. 

 

Den administrative organisation er kendetegnet ved en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt 
på borgeren. Sorø Kommune har ca. 2.000 ansatte og et samlet driftsbudget på kr. 2,4 mia.  

 
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 
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over for borgere og virksomheder. Sorø Kommunes digitale løsninger nyder stor tilfredshed blandt 
borgere og medarbejdere. 

 

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 øko no-
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  

• Fokus på transparens: 

o Porteføljestyring, som giver et centralt overblik over samtlige udviklingsaktiviteter på 
tværs af organisationen; et overblik der gør det muligt at prioritere og ud vælge 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, åben hed, 
dialog, anerkendelse og arbejdsglæde.  

 
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, og 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 Kommunalbestyrelsen i udarbejdelsen af Vision 2022 
og har dermed spillet en væsentlig rolle i at bringe FN’s verdensmål ind i de politiske mål for Sorø 
Kommune. Arbejdet med Vision 2022 og verdensmålene fortsætter i de enkelte fagudvalg, hvor 
fagcenterchefen har ansvar for sammen med formanden at implementere visionen og integrere 
indholdet i driften. 

 

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

Særligt om de store velfærdsområder 

Børne- og familieområdets politikere er – bl.a. inspireret af coronaerfaringerne – optagede af at se på 
de digitale og virtuelle muligheder i udviklingen af hele børne- og familieområdet. Hvordan får vi lagt 
grundstenen til digitale medborgere allerede i vores dagtilbud, og hvordan veksler vi godt mellem 
virtuel og fysisk undervisning i vore folkeskoler? Teknologiske løsninger generelt i alle fagområder er 
vi nysgerrige på. 

Læring, dannelse og trivsel er sideordnede nøgleord, og det samme er tidlig indsats på alle niveauer. 
På hele foranstaltningsområdet bruger Sorø Kommune mange penge på forebyggelse og forholdsvis 
få på anbringelser. Det er et generelt fokus i arbejdet med børn. 

 
Helhed og sammenhæng, lodret og vandret og ikke mindst til voksenområdet, er centralt. Og så er 
børne- og familieområdet kendetegnet ved, at vi ikke vil løse opgaverne alene. Det omgivende 
samfund – erhvervsliv, ungdomsuddannelser, foreningsliv, kulturinstitutioner, ja, hele civilsamfundet 
– er det, der sammen med os gør kommunen stærk. 

 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er bl.a. optaget af at indfri FN’s verdensmål nummer 8, der har 
fokus på at sikre anstændige job og økonomisk vækst, således at der sikres selvforsørgelse til 
kommunens ledige borgere og samtidig den nødvendige arbejdskraft til kommunens virksomheder. 
Den vej rundt sikres muligheder for at kunne skabe ny vækst og dermed nye job. Uddannelse til alle 
unge er endvidere et centralt indsats- og udviklingsområde, hvor indsatsen er bundet sammen på 
tværs af velfærdsområderne og forankret i Kommunens Unge Team.  

 

Fokus på udvikling af og sikring af sammenhæng og fællesskab omkring opgaveløsningen på tværs af 
de store velfærdsområder er en generel del af kommunens DNA, det samme er resultatskabelsen i 
særdeleshed på arbejdsmarkedsområdet, hvor performancemålinger er en naturlig del af hverdagen 
og dialogen. Som vicekommunaldirektør har du naturlig interesse for og kan se muligheder i de 
digitale omstillingsprocesser, som løbende implementeres på både Arbejdsmarkeds- og 
borgerserviceområdet.    

      

Sundheds og Socialudvalgets arbejde er præget af at Sorø Kommune er midt i en omstillingsperiode, 
hvor ældrebefolkningen stiger, der ses et stigende antal borgere med psykiske lidelser, og det nære 
sundhedsvæsen stiller større og større krav til den kommunale indsats. For at håndtere denne 
udvikling og kunne nå borgerne med tilbud, der matcher deres behov også ude i fremtiden, er der på 
Social- og Sundhedsudvalgets område iværksat en række store omlægnings- og 
investeringsindsatser, og Kommunalbestyrelsen er på vej til at tage hul på en visionsdrøftelse af 
udviklingen af kommunens sundhedsindsatser. 

https://muusmann.com/wp-content/uploads/2021/02/2017.05.22-ledelsesgrundlag-2016.pdf
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Vores udviklingsindsatser er datadrevne og står på skuldrene af solide analyser. Eksempelvis er vi 
med afsæt i en budgetanalyse på ældreområdet i gang med at opdatere vores 
budgettildelingsmodeller på området. På voksenspecialområdet er der gennemført en 
kapacitetsanalyse, og vi er midt i en større omstilling. Der er fokus på den rehabiliterende tilgang og 
indsatstrappetænkningen, og vores tilbudsvifte er under omlægning og er senest udbygget både med 
afklaringspladser til unge og et nyt straks-tilbud, Kompasset. Der er mere på vej på 
hjælpemiddelområdet og i forhold til den kommunale sundhedsindsats. Vi arbejder med 
velfærdsteknologi og digitalisering og har indgået en første aftale med regionen om E-
hospitalsløsninger. 

 

Social- og Sundhedsudvalget har et særligt ansvar for at arbejde med FN´s verdensmål nr. 2 og 
temaet om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle. Der arbejdes med at styrke 
fællesskaber og mental sundhed samt ambitionen om, at flere skal vælge røgfrit og vælge at drikke 
mindre alkohol – en indsats der er tværgående i kommunen. 

 

Fakta om Sorø Kommune 

Sorø Kommune er en mindre kommune og har netop rundet 30.000 borgere. Vi arbejder målrettet for 
at skabe de bedste rammer for bosætning og tiltrækning af nye borgere. Der er i løbet af de senere år 
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 Kommune i tre ud af fire målinger placeret i top ti – vi bliver kaldt 
det jysk erhvervsklima øst for Storebælt. Denne placering er muliggjort gennem 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 og koordineret 
både som myndighed og som partner.  

 

Sorø Kommune er et naturskønt område på Vestsjælland. Egnen har en stærk kultur og 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.  

 

I den nordlige del af Sorø Kommune befinder Åmosen sig, som er et kæmpe naturområde, set med 
østdanske øjne. Det er vigtigt, at der fra den denne budgetperiode og mange år frem, arbejdes på at 
udvikle potentialet i dette projekt. Det skal blandt andet bidrage til at reducere klimagasudledningen 
gennem udtagning af lavbundsjorde, der samtidig bidrager til kultur og fritidsformål, biodiversitet og 
renere vand.  
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Sorø Kommune er karakteriseret ved:  

• Et attraktivt erhvervsmiljø 

• En økonomi i balance 

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

• Færre ledige end gennemsnittet for hele landet.  

• Sammenhæng og kort vej mellem politikere, medarbejdere og borgere 

• Et lavt sygefravær og høj medarbejdertilfredshed 

 

4. Ansættelsesudvalg 

Gert Jørgensen, borgmester  

Søren S. Kjær, kommunaldirektør (formand)  

Lars Schmidt, Økonomiudvalget  

Anne Madsen, Økonomiudvalget  

Rolf Clausen, Økonomiudvalget  

Linda Nielsen, Økonomiudvalget  

Kenneth Damsgaard Hyde, Arbejdsmarked- og Borgerservicechef  

Henrik Madsen, Børne- og Familiechef  

Annette Homilius, Social og Sundhedschef  

Kasia Vad, leder af Social Service 

Camilla Ledsgaard Jensen, leder af Ung Sorø  

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

Karin Dam Petersen, AMR, næstformand i Hovedudvalget  

 


