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KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - INVITASJON TIL DELTAKELSE

Ny mulighet til å bli med i Kvalitetskommunesamarbeidet.  Søknadsfrist 1.
september 2007.

20. desember i fjor sendte jeg på vegne av de åtte partene i
Kvalitetskommuneprogrammet (Kommunal-  og regionaldepartementet,  Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS, og Akademikerne, LO-
Kommune, YS-Kommune og Unio) en invitasjon om å delta i dette spennende arbeidet.

Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten innen pleie-  og omsorgstjenestene og
oppveksttjenestene slik at innbyggerne merker en forbedring. Arbeidet lokalt skal
spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kvalitetsutviklingen skal
skje i et samarbeid mellom lokalpolitikerne,  den administrative ledelsen og de
ansatte/ tillitsvalgte.  Deltakerkommunene blir organisert i nettverk,  og prosjektet vil
sørge for prosessbistand og kompetansetilførsel.  Det vil ikke bli gitt økonomisk støtte
til den enkelte deltakerkommune.  Programmets bidrag kanaliseres gjennom
organisering av nettverk,  prosessbistand og kompetansetilførsel.

I slutten av mars i år valgte vi ut 29 kommuner til å delta i første pulje (i tillegg til de 12
sykefraværskommunene), og det har vært avholdt oppstartskonferanser med disse.
Sekretariatet for programmet er under oppbygging og vil fullt bemannet ha 7-8 erfarne
prosjektmedarbeidere.

Vi inviterer nå til opptak til neste pulje i programmet,  med oppstartskonferanse så snart
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de nye kommunestyrene har konstituert seg. Søknaden skal tydeliggjøre egne
innsatsområder, og hvordan man tenker å arbeide, herunder sikre involvering og
hvordan trepartssamarbeidet tenkes organisert. En overordnet tidsplan for arbeidet
skal fremgå av søknaden. De deltakende kommunene skal sette mål for eget
forbedringsarbeid, også når det gjelder sykefraværsreduksjon. Målene trenger ikke å
være detaljert på søknadstidspunktet.

Søknaden skal være behandlet på politisk nivå, og det skal fremgå på hvilken måte
lokalpolitikerne, administrativ ledelse og de ansatte/tillitsvalgte har samarbeidet om
søknaden.

Søknadsfrist er satt til 1. september 2007.

Informasjon om kvalitetskommunesamarbeidet finnes på www.kvalitetskommuner.no.
Søknaden sendes Kvalitetskommuneprogrammet, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo, evt.
på epost til kari.andreassen@ks.no. Spørsmål i forbindelse med søknaden kan rettes til
prosjektleder Kari Andreassen (414 35945).

Med hilsen

Åslaug Haga

Vedlegg:
• Avtalen av 23.10.06
• Notat om kvalitetskommuner
• Oversikt over kommuner som hittil er tatt opp i kvalitetskommuneprogrammet
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