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INVITASJON TIL Å BLI KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET

Vil din kommune bli med i kvalitetskommunesamarbeidet? En
kvalitetskommune er en kommune med gode velferdstjenester og som har
fornøyde innbyggere og medarbeidere. Staten, KS og arbeidstaker-
organisasjonene har gått sammen i et samarbeid om utvikling av kvalitet i den
kommunale pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet har
også som mål å redusere sykefraværet. Nå inviterer vi din kommune til et
tilsvarende samarbeid på lokalt nivå.

23. oktober ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kommunal- og
regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet,

KS, og Akademikerne, LO-Kommune, YS-Kommune og Unio (vedlegg). Målet med
samarbeidet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne
merker en forbedring. Arbeidet lokalt må derfor spesielt involvere medarbeiderne som
møter innbyggerne. Kvalitetsutviklingen skal skje i et forpliktende samarbeid med
medvirkning av lokalpolitikerne, den administrativ ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte.

Det sentrale samarbeidsprosjektet skal gi stimuleringshjelp til arbeidet lokalt i et større
antall kommuner. Arbeidet skal trekke på eksisterende kunnskap, og forsterke og
videreutvikle det gode arbeidet som gjøres. Kvalitetskommunearbeidet skal ikke
erstatte, men være et supplement til øvrig kvalitetsutviklingsarbeid. Prosjektet vil
gjennom prosjektleder i KS og regionale veiledere bidra med støtte og kompetanse til
analyse og dokumentasjon, prosess, metode/verktøy og eksempler. Prosjektet vil
organisere regionale nettverk og arenaer for erfaringsdeling, og bidra til samarbeidet
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mot NAV og  Fylkesmannen. Deltakerkommunene bidrar med egeninnsats og
finansiering av denne.  Arbeidet  i den  enkelte  kommune vil ta utgangspunkt i
organisasjonens reelle utfordringer.  Den enkelte  kommune avgjør selv innsatsområder
og arbeidsform innenfor de mål og rammer som er  trukket  opp for programmet.
Arbeidet lokalt  må legges opp på en slik måte at det utløser størst mulig engasjement
og medvirkning  fra alle de tre  partene.

Kommunen må forplikte seg til deltakelse i nettverk og på annen måte bidra til
erfaringsdeling og synliggjøring av resultater.  Samarbeidet skal skje innenfor
Hovedavtalens rammer og kommunens formelle styring av egen virksomhet .  Vedlagte
notat "Kvalitetskommuner"  redegjør mer for innholdet i prosjektet.

Hva skal en søknad inneholde?
Kommunene som skal delta i programmet velges ut etter søknad ,  hvor kommunen skal
tydeliggjøre egne innsatsområder ,  og hvordan man tenker å arbeide ,  herunder sikre
involvering .  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.

Invitasjonen går til landets kommuner. En første søknadsfrist for deltakelse er satt til
15. februar 2007 . Av kapasitetshensyn tas det sikte på å starte arbeidet i ca 50
kommuner i første halvår 2007 (kommer i tillegg til de 12 innsatskommunene på
sykefravær ),  og 50 kommuner i andre halvår. Det tas sikte på å avholde
oppstartskonferanse for de første 50 kommunene i midten av mars 2007.

Informasjon om kvalitetskommunesamarbeidet finnes på Kommunal- og
regionaldepartementets og KS nettsider .  Søknaden sendes KS, Postboks 1378, Vika,
0114 Oslo, evt. på epost til astrid.sommerstad@ks.no. Spørsmål i forbindelse med
søknaden kan rettes til Astrid Sommerstad  (982 31643)  i KS, eller Brynhild Hovde (22
24 68 68)  og Fredrik Rivenes  (22 24 72 40) i Kommunal-  og regionaldepartementet.

Med hilsen

Åslaug Haga
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Vedlegg:
• Avtalen av 23.10.06
• Notat om kvalitetskommuner

Kopi:  KS, HOD,  KD, Akademikerne ,  LO-K, Unio, YS-K, NAV,  Fylkesmennene
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