Referat prosjektgruppemøte (PG-møte) Kompetanseregionen
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Fredag 20.6.2014, kl. 0900-1440
Kongsbergregionen, Kirkegt. 4 Kongsberg
Representanter for kommunene: 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)
Hjartdal samt Nore og Uvdal er inntil videre uten representanter.

Britt Inger Kolset (PA) var til stede under sak 2. Johs forlot møtet i en periode på formiddagen.

Saker på agendaen
1. Referat
 PL meldte at siste prikkpunkt under sak 4 fra møtet 6.5 inneholdt en ufullstendig setning og
retter opp dette. For øvrig ble referatet fra møtet 6.5 ble godkjent.
 Referatene fra Kompetanseforum bør så snart som mulig gjøres tilgjengelig fra
Kongsbergregionens nettsider.
2. Orienteringssaker
 De planlagte møtene i juni og september ble flyttet på grunn av kollisjoner med andre
uforutsette møter som PL måtte prioritere.
 Forslaget til samarbeidsavtale ble godkjent og undertegnet i Rådmannsutvalgets møte
6.6.2014.
 Ny prosjektleder, Kjetil Gulsrud Lundemoen, begynner i stillingen 18. august. Det ser vi fram
til. Britt Inger orienterte kort om tilsettingsprosessen. Takk til Johs og Lars for god innsats i
tilsettingsutvalget!
 PL møtte i Helse- og omsorgsnettverkets møte 9.5. De kommer med innspill til
handlingsplanen i sitt neste møte 15.8.
 PA og PL deltok under workshop i «Læringsløpet» i Oslo 10. og 11.6. Piloten er i stor grad
gjennomført iht. planen og ansvaret for oppfølgingen overdras til KS/KommIT nå ved
halvårsskiftet. Arbeidsgruppene arbeidet med planlegging av program til eKommune 2014 i
september, se nedenfor.
 Ny digital læringsarena basert på piloten fra «Læringsløpet», ble lansert i forbindelse med
fylkestinget i Telemark 17.6. PL viste en kort video som er utarbeidet til lanseringen. Videoen
er tilgjengelig herfra (boks nede til høyre):
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/ny-nasjonal-laringsplattform-lanseres-pa-fylkestinget-i-Telemark-i-dag/



Prosjekt Kompetanseregionen ble presentert under Rådet for Kongsbergregionen sitt møte
på Norefjord 17.6. Rådet ønsket nærmere info om forankring og implementering i
septembermøtet.





Det gjennomføres kurs i gevinstrealisering for henholdvis «gevinsteksperter» og
virksomhetsledere i regi av Kongsbergregionen 19. og 20.8. Informasjon er tidligere sendt ut
om dette til gruppa. Det er bra at også noen fra Kompetanseforum er interessert i å delta.
KS sin eKommune 2014 finner sted i Stavanger 16. og 17. september. Hovedtema dette året
er «Digital kompetanse» med bl.a. orientering om ny digital læringsarena for norske
kommuner. eKommune-konferansene er tradisjonelt mest besøkt av kommunale IT-ledere,
men denne gangen ønskes det større innslag av ledere fra de tjenesteytende enhetene.

3. Prosess vedr. strategiplan, handlingsplan og budsjett 2015
 Budsjettforslag for 2015 må foreligge innen midten av september. Et forslag utarbeides i
løpet av neste møte i Kompetanseforum 4.9. Forslaget må vise hvilke rammer en trenger for
å holde aktuelt ambisjonsnivå i prosjektet neste år.
 Når det gjelder strategiplanen og handlingsplanen, forutsettes det at vi kommer mest mulig i
mål med et første forslag i løpet av neste møte 4.9. Deretter tas forslagene med tilbake for
drøfting på aktuelle arenaer i kommunene, jfr. planen for informasjon, medvirkning og
medbestemmelse.
 Innspillene fra kommunene bearbeides i et ekstra møte i Kompetanseforum 14. oktober, før
planforslagene oversendelse til Rådmannsutvalget for behandling i deres møte 24. oktober.
4. Videre arbeid med forslag til strategiplan
 Hovedtema i dette møtet var satsingsområder og kritiske suksessfaktorer. Ellers ble det gått
gejjnom en del forslag til justeringer og tilføyelser i noen øvrige kapitler.
 PL presenterte noen tanker om struktureringen av kapitlet om satsingsområder.
Medlemmene i Kompetanseforum ble enige om hovedinndelingen av kapitlet og at det ellers
må legges opp så enkelt, praktisk og handlingsrettet som mulig. Deretter ble det avgitt
innspill til den framtidige handlingsplanen basert på eksisterende kommunale planer,
og/eller de forberedelser som var gjort lokalt i forkant av møtet.
 Til slutt fikk hver i oppgave å komme med tre innspill til suksessfaktorer som en mener er
kritiske for å lykkes med å nå målene i prosjektet.
 PL bearbeider strategidokumentet på grunnlag av diskusjon og innspill og ettersender dette i
nærmeste framtid. Det lages også en oppsummering av de foreløpige inspillene til
handlingsplanen.
5. Informasjon, medvirkning og medbestemmmelse
 Temaet ble drøftet i tilknytning til sak 3 ovenfor, jfr. beslutning om nok tid til å kjøre gode
prosesser ute i kommunene i tilknytning til det pågående planarbeidet.
 Kompetanseforum er iht. gjeldende samarbeidsavtale ikke et partssammensatt organ.
 Kongsbergregionens ledelse og styrende organer vil måtte se nærmere på endringene i
Hovedavtalen knyttet til interkommunalt samarbeid.
6. Eventuelt/neste møte
 Det berammes et ekstra møte i Kompetanseforum 14.10.2014.
 Neste møte blir som avtalt 4.9.
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