Insänds till:
Trygghetsrådet TRS
Rehnsgatan 11, 7 tr
113 57 Stockholm
trygghetsradet.trs@trs.se

ANSÖKAN om rådgivarstöd för verksamhets- och
kompetensutveckling.
Namn (företag/organisation)

Organisationsnummer

Postadress

Telefonnummer

Postnummer

Ortsnamn

E-postadress

Antal anställda

Kontaktperson

Befattning

E-postadress

Telefonnummer

Varför vill ni genomföra ett projekt med stöd av TRS?

Önskat startdatum:
Förstudie:

Projektstart:
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Insänds till:
Trygghetsrådet TRS
Rehnsgatan 11, 7 tr
113 57 Stockholm
trygghetsradet.trs@trs.se

Villkor för rådgivarstöd från TRS:
▪ Organisationen ska vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.
▪ Både ledning och personalrepresentanter/fack ska vara överens om att genomföra
utvecklingsarbetet tillsammans med TRS.
▪ Nämnda parter ska kunna beskriva vilka behov organisationen har av att arbeta med
verksamhetsplanering och kompetensutveckling, både under projektet och i framtiden.
▪ Arbetet ska resultera i en verksamhetsplan med mål och en kompetensplan med
utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen samt en plan för kontinuerlig verksamhets- och
kompetensutveckling.
▪ Arbetet ska leda fram till kompetensutveckling för de anställda, baserad på verksamhetens behov.
▪ Arbetet ska vara genomfört inom en överenskommen tidsperiod.
▪ En uppsägningssituation ska inte vara aktuell.
▪ Organisationen ska kunna avsätta tid och resurser för eget arbete, förankring med styrelse och
medarbetare samt med att ta fram en verksamhets- och kompetensplan.
▪ Alla anställda delta aktivt ska under projektet.

▪ Ansvaret för genomförandet ligger på organisationen.
▪ Förstudien ska visa att det finns förutsättningar att genomföra ett projekt.

Information om ekonomiskt stöd till kompetensutveckling
I samband med att kompetensutvecklingsplanen tas fram under projektet är det möjligt att ansöka om
ekonomiskt stöd för kompetensutveckling. En förutsättning är att projektet har genomförts enligt
överenskommelse och villkoren ovan. Det är särskilt viktigt att kompetensutvecklingsplanen är
baserad på verksamhetens behov och att delaktigheten på arbetsplatsen under projektet varit enligt
överenskommelse.

Överenskommelse
Vi är överens om att genomföra en förstudie och, om förutsättningar finns, genomföra ett projekt för
verksamhets och kompetensutveckling enligt Trygghetsrådets TRS villkor.
Ort:

Datum:

Arbetsgivarrepresentant:

E-post:

Facklig företrädare/personalrepresentant:

E-post:

Beslut om rådgivarstöd bekräftas via e-post.
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