NOTAT

Til
Forvaltningsdirektør med ansvar for dagtilbud og tilsyn
Forvaltningschef med ansvar for dagtilbud og tilsyn

Dato: 8. juni 2021

Invitation til partnerskab om udvikling af kommunal tilsynspraksis
KL inviterer kommunerne til at deltage i et nyt partnerskab om kommunal tilsynspraksis. Afsættet for partnerskabet er, at der fra 1. januar 2022 vil være nye og skærpede lovkrav til kommunernes tilsynsmodeller.
Et stærkt kommunalt tilsyn er vigtigt for god kvalitet i landets dagtilbud
Alle kommuner er stærkt optaget af kvaliteten i dagtilbud. Det kommunale tilsyn spiller en vigtig rolle i vurderingen og udviklingen af kvaliteten.
Nye lovkrav på vej
Som et element i udmøntning af aftalen om minimumsnormeringer bliver kravene til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene skærpet. Der kommer nye
lovkrav på området, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2022.
De skærpede lovkrav til kommunernes tilsynspraksis vil betyde, at kommunerne skal revurdere egne tilsynsmodeler. Kommunerne står her med en
stor og vigtig opgave i udvikle og beskrive justerede tilsynsmodeller, der lever op til nye lovkrav og betrygger alle parter i, at tilsynsopgaven løftes kvalificeret af kommunerne.
Med det afsæt inviterer KL til et nyt partnerskab om tilsynet på dagtilbudsområdet.
Formål og succeskriterier
Partnerskabets formål er at understøtte udvikling og revurdering af kommunernes egen tilsynspraksis med afsæt i de ændrede lovkrav, der er på vej.
Succeskriterier for partnerskabet er:
– at deltagerkommunerne reviderer og videreudvikler egen tilsynspraksis og
tilsynsmodel, så den lever op til gældende lovkrav
– at deltagerkommunerne udvikler en tilsynsmodel, der fremmer en systematisk vurdering og udvikling på kvaliteten i dagtilbud
– at deltagerkommunerne får tydeliggjort grundlaget for vurdering af kvalitet
i tilsynet.
Partnerskabets indhold og organisering
Kommunernes udvikling af egne tilsynsmodeller vil i partnerskabet bliver understøtter ved, at deltagerkommunerne får:
– præsenteret nye relevante videns- og forskningsperspektiver
– indsigt i andre kommuners tilsynsmodeller
– en faciliteret udviklingsproces og kommunal sparring.
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Partnerskabet vil bestå af kommunalt netværk af 6-10 kommuner. Størrelse
og sammensætning af netværket afhænger af tilmeldte kommuner. Hver
kommune kan deltage i netværket med 3-5 personer. Deltagerne er dagtilbudschefer, konsulenter i forvaltningen og evt. dagtilbudsledere efter lokal
beslutning om sammensætning af deltagergruppen.
Partnerskabet vil i lighed med tidligere partnerskab blive organiseret som en
fastlagt og forpligtende møderække. Der vil være fire netværksmøder, hvor
det første og det sidste afvikles som fysiske møder, mens andet og tredje
møde afvikles på Teams.
Forventningen til partnerskabskommunerne er:
– at kommunerne i partnerskabet har truffet beslutning om at justere egen
tilsynspraksis og - model
– at kommunerne gennemfører en vurdering af egen tilsynspraksis inden
opstart
– at kommunerne sikrer en intern organisering og planlægning af den del af
udviklingsarbejdet, der skal drives i kommunen mellem partnerskabsmøderne.
KL går i dialog med hver deltagerkommune inden opstart på partnerskabet
med henblik på at indsamle input til partnerskabets indhold samt at tilrettelægge forløbet bedst muligt i forhold til deltagerkommunernes behov.
Tidsplan
Tidsplanen for partnerskabet ser således ud:
Fredag den 20. august 2021
Frist for tilmelding til partnerskabet
I uge 35 og 36 2021
Individuelle dialoger med deltagerkommunerne
Den 21. september 2021
Første partnerskabsmøde (fysisk møde)
Den 27. oktober 2021
Andet partnerskabsmøde (virtuelt)
Den 29. november 2021
Tredje partnerskabsmøde (virtuelt)
(NY DATO)
Den 6. januar 2022
Fjerde partnerskabsmøde (fysisk møde)
Pris
Prisen for deltagelse i partnerskabet er 55.000 kr. ex moms. pr. kommune.
Prisen dækker fire heldagsmøder, hvoraf to er fysiske møder og to virtuelle.
Hver kommune kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris. Hvis kommunen ønsker at deltage i partnerskabet med mere end fem deltagere tilkøbes
pladser enkeltvis.
Tilmelding
Tilmelding til partnerskabet sker via dette link: https://tilmeld.kl.dk/netvaerkkommunaltilsynspraksis.
Tilmelding er bindende. Frist for tilmelding er fredag den 20. august kl.10.00
Eventuelle spørgsmål til partnerskabet og tilmelding kan rettes til specialkonsulent Jette Kyhl, jeky@kl.dk, tlf. 3370 3776 eller chefkonsulent Lisbeth Due
Pedersen, ldpe@kl.dk, tlf. 3052 5062.
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