Fagseminar om utvikling i tjenesteproduksjon
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Torsdag 9. desember 2004 kl. 10.00 – 15.30 Auditoriet i R5, Akersgt. 59, Oslo

PROGRAM:
10.00 – 11.00 Åpning ved utvalgsleder Lars Erik Borge
Situasjonsbeskrivelse og status for den økonomiske situasjonen i
kommunene. det vil her også bli orienterert om utformingen av en
produksjonsindeks basert på KOSTRA-data.
11.00 – 11.30 EffektiviseringsNettverkene
Kort orientering om erfaringene fra nettverksarbeidet ved
prosjektleder/direktør Gudrun Grindaker.
11.40 – 12.20 Innlegg fra kommuner som har medvirket i nettverkene
Over 300 kommuner har de siste par årene vært med i
effektiviseringsnettverk. Resultater og prosess fra to
nettverkskommuner og hva som må til for å komme videre,
presenteres.

12.20 – 13.00 Lunsj serveres i kantinen i R5

13.00 – 13.45 Kvalitets- og organisasjonsutvikling i skolesektoren
v/Astrid Søgnen – Direktør for utdanningsetaten i Oslo kommune.
Tidligere utvalgsleder for Kvalitetsutvalget.
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Nye organisasjonsformer
Forskningsleder Kjell J. Sunnevåg ved Samfunns- og
næringslivsforskning, presenterer prosjekt om effektivitet og nye
organisasjonsformer på operativt nivå. På grunnlag av en gjennomført
pilotstudie, vil det bli trukket fram kommuneeksempler.
15.00 – 15.30 Kan finansieringssystemer brukes for å bedre produktivitet?
Presentasjon fra helse- og sosialdirektør Lars Dahlen og rådgiver Arild
Rekve fra Kristiansand kommune som gjennomfører prosjekt om
innsatsstyrt finansiering på ulike tjenesteområder.
15.30

Diskusjon og innspill fra forsamlingen

Det er tre måter å melde seg på innen fristen 3. desember:
Enten: Send påmeldingskjema via e-post til eirik.lund@krd.dep.no
Eller: Fyll ut og send inn slippen til:
Kommunal- og regionaldepartementet
”TBU-seminar 2004”
Postboks 8112 Dep,
0032 Oslo
Eller: Ferdig utfylt slipp fakses til 22 24 27 35

Navn:
Stilling:
Virksomhet:
Telefon:
Adresse:
E-post:

Praktiske opplysninger:
Om det blir stor interesse for seminaret, må vi ta forbehold om at det er
tilstrekkelig med plasser til alle. Bekreftelse på påmelding vil bli sendt.
Om påmeldte allikevel ikke kommer, vennligst meld avbud i rimelig tid
til eirik.lund@krd.dep.no. Seminaret er gratis. R5 ligger i
regjeringskvartalet (Akersgata 59) vis a vis høyblokka og ved siden av
VG-passasjen.

