KF stopper salg og videreutvikling av KF Kvalitetsstyring
Din kommune/virksomhet bruker KF Kvalitetsstyring. KF Kvalitetsstyring er et kvalitets- og
internkontrollsystem for kommunal sektor. Følgende moduler stoppes:
•
•
•
•
•
•

KF Avviksbehandling
KF App for avvik
KF App for vernerunde
KF Risikostyring
KF Årshjul
Prosessmodellering

Vi beklager å meddele at vi vil stoppe videreutvikling av KF Kvalitetsstyring fra 1.1.2021. I de senere
år, og særlig i forbindelse med kommune- og regionreformen, har løsningen mistet brukere. Med
stadig minkende antall brukere og krevende tekniske løsninger blir det umulig å opprettholde en
leveranse som holder den kvaliteten vi har lovet. Det blir for kostbart å vedlikeholde og videreutvikle
produktet. Vi har derfor besluttet å avvikle KF Kvalitetsstyring som produkt. Som første del av
avviklingen har vi stoppet alt nysalg.
KF vil gjøre det vi kan for å hjelpe dere i overgang til en annen leverandør. Vi har utviklet en egen
prosedyre for overgang til Compilo Kvalitet, som er det mest brukte systemet i dag. KF anbefaler
overgang til Compilo Kvalitet, som tilbyr tilsvarende funksjonalitet som KF Kvalitetsstyring. KF tilbyr
seg å løse de praktiske forholdene rundt denne overgangen.
I markedet finnes det flere alternative løsninger. Dersom dere ikke ønsker overgang til Compilo men
vil se på andre tilbydere, står dere selvfølgelig fritt til å si opp avtalen med KF. Oppsigelsen må være
inne før 12.oktober 2020.
For en gjennomgang av muligheter og planlegging av overgang fra KF Kvalitetsstyring til Compilo
Kvalitet har vi satt opp informasjonsmøter på følgende tidspunkter:
•
•
•

Torsdag 17. september kl. 14:00 – 15:00
Tirsdag 22. september kl. 11:00 – 12:00
Fredag 25. september kl. 09:00 – 10:00

Møtene avholdes digitalt via Microsoft Teams, og påmelding kan gjøres via e-post til:
Kf-kvalitetsstyring@kf.no. Send gjerne eventuelle spørsmål til samme adresse før møtene holdes.
Spørsmål knyttet til avvikling av KF Kvalitetsstyring kan også stiles til:
•
•

Adm. dir Thor Jørgen Kristiansen, e-post: thor.jorgen.kristiansen@kf.no, mobil: 976 50 660
Salgs- og markedssjef Usman Khan, e-post: usman.khan@kf.no, mobil: 410 70 902

Med vennlig hilsen
KF

Thor Jørgen Kristiansen
Adm. Dir

