Referat prosjektgruppemøte Kompetanseregionen
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Onsdag 26.3 2014, kl. 0930-1450
Rådhuset, Notodden
Kontaktpersoner kommuner: Hanne Krokrud (Kongsberg), Ingebjørg Skavlebø (Tinn),
Ingrid Haugstad (Notodden), Lars Petersen (Rollag), Svein Foss (Flesberg).
Tillitsvalgte: Astrid Øvrebø (Fagforbundet), Johs Aagaard (Utdanningsforbundet).
Kongsbergregionen: Halvor Rostad (PL)
Bengt Halvard Odden (Hjartdal), Knut Helge Klonteig (Fagforbundet – Astrid Øvrebø
møtte som stedfortreder).

Hilde Hansen (RKK Vesterålen) og Ståle Hegna (Midt-Telemarkrådet) bidro med informasjon og
erfaringer under sak 4.

Saker på agendaen
1. Referat
Ikke gjennomgått. Følges opp i neste møte.
2. Innledning
Om deltakelse i prosjekt og møter
 Lars Petersen som er ny personalkonsulent i Rollag kommune, tiltrer som representant i
Kompetanseforum i stedet for Else Berit Grette.
 Rådmannen i Nore og Uvdal kommune har meddelt at kommunen tar en midlertidig pause i
deltakelsen i prosjekt Kompetanseregionen, i påvente av ny organisering og bemanning av
personaladministrasjonen. Nore og Uvdal kommune skal holdes orientert via oppnevnt
kontaktperson, men deltar inntil videre ikke i prosjektaktivitetene.
 Under oppstartsmøtet 21.2.2014 ble det drøftet hvorvidt representantene i
Kompetanseforum skulle bestå av faste medlemmer eller om det skulle oppnevnes
vararepresentanter. Spørsmålet ble tatt opp på for ny drøfting og endelig beslutning: Av
hensyn til kontinuiteten bør det normalt være de samme som deltar i møtene. Det skapes
forutsigbarhet vedr. møtetidspunktene gjennom å vedta en møteplan, men dersom et
medlem med god grunn likevel blir forhindret fra å delta, skal kommunen eller fagforeningen
kunne stille med vararepresentant. Hovedrepresentant og vararepresentant må begge ta
ansvar for nødvendig utveksling av informasjon og dokumentasjon til hverandre. Det vil ikke
bli brukt tid på dette i møtene.
 Kommunene og de to fagforeningene bes således oppnevne hver sine vararepresentanter til
Kompetanseforum.
 Når det gjelder representantene for de ansattes organisasjoner i Kompetanseforum, ble det
framhevet at de oppnevnte i første rekke deltar som kompetente ressurspersoner i gruppa.

De pålegges ikke noe direkte ansvar for å formidle informasjon og resultater fra
prosjektarbeidet til øvrige fagforeninger og tillitsvalgte i kommunene. Dette må løses av
prosjektet i fellesskap gjennom de generelle ordninger som nå skal etableres eller anvendes
for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i kommunene, jfr. sak 7 nedenfor.
Oversikt over prosjektaktivitetene
 Det ble tatt en kort repetisjon av prosjektaktivitenene i prosjektets etableringsfase, for å se
hvor de aktuelle agendapunktene i møtet hører hjemme. Se vedlagt presentasjon fra møtet.
3. Kompetansebegrepet
 Klargjøring av kompetansebegrepet ble under oppstartsmøtet satt opp som tema for
behandling i Kompetanseforum. I forkant av møtet var det sendt ut dokumenter med noen
eksempler på aktuelle formuleringer. Tida tillot ingen omfattende drøfting i denne runden,
men Johs Aagaard spilte inn noen forslag som tas med videre i prosessen. Hovedfokus må
ligge på den kompetansen den enkelte kommune faktisk har behov for tilgang på.
Formuleringene tas inn i et dokument som kan seinere kan gi grunnlag for en strategiplan.
Dokumentet ettersendes så snart det er nærmere bearbeidet.
4. Erfaringsinnhenting/informasjon
RKK Vesterålen
 Hilde Hansen, som er leder for RKK Vesterålen, deltok i møtet via Web-konferanse. Hilde
presenterte informasjon og erfaringer fra samarbeidet om kompetanseutvikling mellom de 6
kommunene i Vesterålenregionen (www.vestreg.no). Presentasjonen er tidligere oversendt
medlemmene i Kompetanseforum.
Læringsløpet
 Ståle Hegna fra Midt-Telemarkrådet, er prosjektmedarbeider i prosjektet «Læringsløpet for
Telemark og Kongsbergregionen. Ståle orienterte om innhold og utforming, samt
tankegangen bak utviklingen, av den nye digitale læringsarenaen. Det ble vist eksempler fra
pilotportalen http://kompetanse.org, som er utviklet i forbindelse med «Læringsløpet». Det
ble vist hvordan en kan registrere seg som bruker og bli nærmere kjent med innholdet på
denne portalen.
 Under oppfølging av KS gjennom programmet KommIT, skal http://kurs.kommit.no etter
planen bli den offisielle digitale læringsarenaen for norske kommuner fra og med 1.7.2014.
Denne er bygd på samme lest som piloten.
 Noen har møtt Ståle med flere fra Midt-Telemark på strategikonferanse i KS-regi. Dette
henger sammen med at Midt-Telemarkrådet er leid inn av KS Region BTV for bistand i saker
vedr. kompetanseutvikling.
5. Etablering av kunde/bestillerrollen
 Oppsummeringen av idédugnaden fra oppstartsmøtet, med tema «Hva vil vi med
Kompetanseforum?», ble gjennomgått i møtet. Det ble foreslått å slå sammen punkter med
beslektet innhold. PL bearbeider dette nærmere iht. forslagene og oversender ny versjon.
 Det er aktuelt å samle de mer strategiske avklaringene som gjøres i prosjektet, i et forslag til
strategiplan for samarbeid om kompetanseutvikling i Kongsbergregionen. Beskrivelse av
oppgaver og temaer for Kompetanseforum medtas i dette forslaget.
 Prioritering av temaer for mulige felles kompetanseutviklingsaktiviteter i Kongsbergregionen
tas opp til videre vurdering seinere i etableringsfasen og foreslås samlet i en første versjon av
en handlingsplan.







PL stilte spørsmålet om det skal oppnevnes en kontaktperson eller eventuelt koordinator
blant medlemmene i Kompetanseforum. Formålet vil bl.a. være et kontaktpunkt mellom
bestiller- og leverandørrollen (dvs. PL i prosjektfasen) og mot tilsvarende aktører blant
eksterne samarbeidspartnere. Hvis det blir enighet om å etablere en noe mer omfattende
koordinatorfunksjon, kan det diskuteres behovet for frikjøp. Saken tas opp til nærmere
vurdering i neste møte.
Samspillet mellom de kommunale representantene i Kompetanseforum og de kommunale
fagenhetene må finne sin naturlige form i den enkelte kommune. Fra prosjektledelsens side
må det tilrettelegges for informasjon og involvering overfor regionale fagnettverk og
faggrupper. Formen på dette må utvikles gradvis gjennom utprøving og erfaring. Se også sak
7 nedenfor.
Møteplanen for Kompetanseforum i resten av 2014 blir slik: 6. mai, 11. juni, 3. september og
5. november. Møtene er lagt inn i møtekalenderen på Kongsbergregionens nettside.

6. Etablering av leverandørrollen
 Stillingen som prosjektleder/ivaretaker av leverandørrollen i hovedprosjektfasen, er lyst ut
internt i kommunene med søknadfrist 26. mars. På slutten av dagen ble det meldt at det ikke
foreliggere interne søkere. Stillingen vil da bli lyst ut eksternt, med sikte på ansettelse i
Kongsbergregionens sekretariat med Kongsberg kommune som arbeidsgiver. Det legges opp
til at sekretariatet og eventuelt Kompetanseforum er representert i tilsettingsutvalget.
Dersom det heller ikke skulle være kvalifiserte eksterne søkere, må prosjektets organisering
vurderes på nytt.
 Mulige arbeidsoppgaver knyttet til leverandørrollen er angitt i vedlegget til sluttrapporten fra
forprosjektet (se opplisting i den vedlagte presentasjonen fra møtet). Rollen må utvikles
gradvis gjennom prosjektperioden. Kompetanseforum vil gis ansvaret for å foreslå konkrete
prioriteringer.
7. Plan for informasjon og medvirkning
 Arbeidet med å lage en plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse ble påbegynt
i møtet. Første versjon vedlegges referatet.
 Det fremmes en sak for rådmannsutvalget i aprilmøtet nå i 2014. Hensikten er å forankre
oppfølgingen vedr. informasjon, medvirkning og medbestemmelse på øverste strategiske
ledernivå i kommunene.
8. Eventuelt/neste møte
 Ingen flere saker var meldt eller ble tatt opp i møtet
 Neste møte blir 6. mai i Kongsbergregionens møterom i Kirkegt. 4, Kongsberg.

HR 31.3.2014

Vedlegg
 Presentasjon fra møtet 26.3.2014
 Første forslag til plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse
 Div. oppsummering i dokument som etter hvert kan bli en strategiplan

