Prosjekt
Kompetanseregionen
Kompetanse for morgendagens forventninger
Ansatte er den viktigste ressursen for at kommunene skal kunne levere
gode tjenester. Behov og forventninger knyttet til offentlige tjenester
blir stadig i større. Kommunene må til enhver tid møte morgendagens
forventninger. I dette spiller kompetanseutvikling en nøkkelrolle.
Kommunene ønsker i prosjekt Kompetanseregionen å samarbeide om
kompetanseutvikling. Prosjektet skal legge til rette for at arbeidet med
kompetanseutvikling blir mer strategisk. Kompetanseutvikling må
være tilrettelagt, tilgjengelig og fleksibelt for den enkelte ansatte.

Prosjekt
Kompetanseregionen
skal:
Gi mer attraktive kommunale
arbeidsplasser
Gjøre kommunene bedre
rustet til å møte sitt behov for
kompetanse og
kompetanseutvikling
Øke evne til omstilling og
fornying (innovasjon) i de
kommunale virksomhetene

KS læring er en arena hvor
du kan finne kurs og
opplæringsaktiviteter som
kan brukes i din kommune.
Her finnes nyttig e-læring i
form av videoer, interaktive
kurs, diskusjonsgrunnlag og
annet materiell relevant for
kommunene i Norge.

https://kurs.kommit.no

Innholdet er stadig i
utvikling og utvikles av
kommunene selv.

Ta kontakt med oss:
Strategisk kompetanseutvikling
Kompetansebehovet kan bestå av både formell- og realkompetanse,
teoretisk og praktisk kompetanse. Alle virksomheter trenger en
kombinasjon av disse for å fylle ulike roller og arbeidsoppgaver i
hverdagen. Ved å kartlegge nødvendig kompetanse for virksomheten
og sammenligne med eksisterende kompetanse i virksomheten, kan vi
arbeide målrettet fram mot virksomhetens kompetansebehov gjennom
kurs og opplæring på alle nivåer. Dette gjør at kompetanseutvikling
blir strategisk fundert og tiltakene ut fra de reelle behovene hver enkelt
virksomhet har. Kompetanseutvikling kan foregå på en lang rekke
arenaer med alt fra høyskole- og universitetsstudier, til enkle kurs og
læringsløp basert på nettbaserte løsninger og e-læring.
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