Referat fra møte i Kompetanseforum
Tid: 4.9.2014 kl. 0900-1430
Sted: Kongsbergregionens møterom, Kirkegt.4, Kongsberg

Til stede:
Hanne Krokrud (Kongsberg), Ingebjørg Skavlebø (Tinn), Ingrid Haugstad (Notodden), Johs Aagaard
(Utdanningsforbundet), Knut Helge Klonteig (Fagforbundet), Lars Petersen (Rollag), Svein Foss
(Flesberg), Torleif Nordskog (Hjartdal), Kjetil Gulsrud Lundemoen (Kongsbergregionen/PL) og Halvor
Rostad (Kongsbergregionen).

Saker:
27/14 Referat
Referatet fra møtet 20.6.2014 ble godkjent.
28/14 Presentasjon og innsjekking
Kjetil innledet med en presentasjon av sin forståelse av oppdraget. (Presentasjon fra møtet)
Det ble tatt en runde med innsjekking av kommunenes arbeid og forventninger til prosjektet.
Hvordan arbeider kommunene med strategisk kompetanseutvikling?




Ingen av kommunene har overordnete strategiske kompetanseplaner
I de fleste kommunene arbeides det strategisk med kompetanseutvikling innenfor
helse/omsorg og oppvekst og i mindre grad innenfor øvrige fagområder
I alle kommunene er det et forbedringspotensiale. Innsatsen er i praksis nokså mye
personavhengig, knyttet til lederne som har personalansvar.

Hvilke forventninger er det til gevinster og resultater?


De mindre kommunene har store forventninger til nytten av samarbeidet. De større er inntil
videre mer avventende. Det antas å være enkelt å synliggjøre gevinster av dette samarbeidet
for alle kommunene, men det krever målrettet innsats og synliggjøring av oppnådde
resultater.

29/14 Orienteringssaker





Liv Bergset er oppnevnt som ny kontaktperson fra Nore og Uvdal kommune
Prosjekt kompetanseregionen skal opp som sak i regionrådet 9. september
Kongsbergregionen innfaser gevinstmetodikk som arbeidsform
Det oppfordres til å delta på eKommune-konferansen 16.-17. september

30/14 Høringsutkast strategiplan
Høringsutkast til strategiplan ble gjennomgått og godkjent for utsending til kommunene. Høringsfrist
settes til 4.10.2014. Høringsuttalelsene behandles og innarbeides i neste møte 14.10.
31/14 Videre organisering av prosjektet
Det var enighet om at det inntil videre ikke velges leder for Kompetanseforum. PL fortsetter å lede
møtene. Kompetanseforum fortsetter i rollen som prosjektgruppe for prosjektet.
32/14 Budsjett 2015
Fremlagt budsjettforslag innarbeides i regionens felles budsjettinnspill, som legges fram for
Rådmannsutvalget i septembermøtet.
33/14 Plan for opplæringstiltak – tidlig fase
PL sender ut en oversikt over tilgjengelige opplæringsttiltak så snart som mulig. Kommunene bes
gjøre prioriteringer av tiltak og melde tilbake før møtet i Kompetanseforum 14. oktober.
34/14 Informasjonsarbeid
Vedtatt plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse gir de overordnete rammene for
arbeidet. Den konkrete oppfølgingen krever imidlertid ytterligere detaljering.
Medlemmene kom med en del kommentarer og innspill til allerede eksisterende
informasjonsmateriell. Oppdateringen av prosjektets nettsider prioriteres.
35/14 Eventuelt
Følgende temaer ble satt på dagsordenen og drøftet:
 Aktuelle søknadsordninger
 Tilknytning av strategisk FOU-partner
 Tilknytning av kompetansesamarbeid i private nettverk
PL følger opp med konkrete forslag til oppfølging, når dette er nødvendig for videre framdrift.

