Vel overstått sommer, kjære kunde.

Sommeren 2017.

Sommeren som vi ventet på så lenge, heller nå mot høst, og etterlater seg gode minner om sol, varme,
opplevelser og familie. Jeg har lært å seile i sommer, og erfart viktigheten av samspill mellom båt, vind, seil og
mannskap. Fungerer ikke dette så får heller ikke båten den ønskede fremdrift eller stabilitet. En parallell som
enkelt kan overføres til vår alles hverdag. Seilingen var ett av flere høydepunkter i min sommer.
Neste rundingsbøye som ligger foran oss er julehøytiden, men først venter et travel og begivenhetsrikt halvår.
For oss i Compilo er høsten alltid travel med egne interne prosesser og prosjekter på beddingen, som vi
ønsker å sjøsette for å bringe kommune-Norge fremover. Ambisiøst, javel, men like fullt vår visjon.
Vi strekker oss og har lang erfaring med nytenkning og innovasjon.
Hør bare:
I 2015 skiftet vi navn fra KvalitetsLosen til Compilo, og vi skiftet profil på selskapet, det var en stor endring i vår
historie.
I 2016 lanserte vi nye løsninger for innbyggere og kommunale ledere, fremtidsrettede løsninger:
1.
2.

Mobil App for Borger/innbygger involvering.
Borgerne/innbyggere kan abonnere på kommunal informasjon og delta i kvalitetsutviklingen.
Ledelsessystemet Bridge
Ledere kan enkelt styre interne prosesser og følge opp politiske vedtak.

I 2017 skjer det også noe spennende.
Utover vinteren 2017/2018 vil dere bli kjent med en nyhet som vi tror vil glede dere alle.
Vi holder kortene litt tett til brystet inntil videre, så følg med på våre nyhetsbrev utover høsten/vinteren 2017.

Compilo er avhengig av flinke medarbeidere, som er lytter øre, ser hele bildet, er utviklende og knirkefri, og
Compilo er avhengig av samarbeid med dere som representerer 240 kunder med til sammen over 300.000
ansatte.

Dere er våre rådgivere, pådrivere, læremestere og sensorer. Sammen har dere en unik kompetanse som vi er
så heldig og takknemlig å kunne øse av. Jeg takker for deres vilje til å dele kunnskap med oss og med
hverandre, sammen er vi et komplett mannskap.
Jeg håper at sommeren har gitt dere rikelig med vind i seilene, slik at dere får en god seilas gjennom høsten
og vinteren.
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