Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:
Kongsbergregionens lokaler
Dato:
14. oktober 2014
Tidsramme: 0900 - 1430

Til stede: Hanne Krokrud (Kongsberg), Liv Bergset (Nore og Uvdal), Ingrid Haugstad
(Notodden), Lars Petersen (Rollag), Svein Foss (Flesberg), Torleif Nordskog (Hjartdal), Kjetil
Gulsrud Lundemoen (Kongsbergregionen/PL) og Halvor Rostad (Kongsbergregionen).

Forfall: Ingebjørg Skavlebø (Tinn), Johs Aagaard (Utdanningsforbundet), Knut Helge Klonteig
(Fagforbundet)

Presentasjon brukt under møtet

Sak 36/14

Referat 04.09.14

Referatet fra 04.09.14 ble godkjent.

Sak 37/14

Orienteringssaker

Det ble orientert om:
 Foreløpig tilbakemelding fra regionale nettverk
 Etablert kontakt med OPUS Kongsberg og Notodden
 Kurs i kursutvikling i Oslo 13.-14. november
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Anbefaling av strategiplan

Strategiplanen har vært gjenstand for innspill fra kommunene etter Kompetanseforums siste
møte og det kom ett innspill. Det ble redegjort for generelle endringer i strategiplanen fra
PL.
Strategiplan ble gitt tilslutning og sendes over til RMU for vedtak
Endelig strategi
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Plan for aktivitet tidlig fase

Innspillene fra kommunene og foreslåtte tiltak i plan for aktivitet ble gjennomgått og
supplert etter diskusjon i Kompetanseforum. Kategorien “Opplæringsaktivitet” ble supplert
med “Håndtering av vold og trusler, grensesetting og etikk”. Kategorien “Utviklingsaktivitet”
ble supplert med “Turnusplanlegging og arbeidstidsbestemmelser” med et ønske om å se på
andre måter å arrangere dette på som kan møte et løpende kompetansebehov innen feltet.
Kompetanseforum vil kunne supplere plan for aktivitet løpende, men det er enighet om å
konsentrere seg om relativt få områder i første fase av prosjektet.
Prosjektleder undersøker hvilke digitale læringsressurser som finnes innenfor lov-, og
avtaleverk som er relevant for kommunal virksomhet.
Det er enighet om at all aktivitet må evalueres og vurderes hvilken praktisk effekt aktiviteten
har i kommunene. Hver aktivitet bør også ha en arbeidsgruppe som planlegger og evaluerer.
Justert plan for aktivitet ble vedtatt.
Endelig plan for aktivitet fram til 1. april 2015.
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Hvordan måle effekter av prosjektet

Kompetanseforum drøftet ulike muligheter for dokumentasjon av prosjektets effekter i
kommunene. Dette må være konkrete og direkte følger av prosjektets arbeid og er
krevende. Det tas kontakt med et fagmiljø knyttet til et design for evaluering av prosjektet.
Det fremmes ny sak i Kompetanseforum når dette er drøftet med det aktuelle fagmiljøet.
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Karrieresenter Kongsbergregionen

Kompetanseforum er enig om at etablering av et karrieresenter for Kongsbergregionen er en
spennende tanke. Kommunene bør involveres i en slik etablering, også kommunene Tinn,
Hjartdal og Notodden.
Etablering av karrieresenter bør diskuteres som sak i rådmannsutvalget.
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Videre arbeid med KS læring

Varslet kontrakt mellom KS Kommit og kommunene var ikke tilgjengelig før møtet og kunne
ikke tas stilling til. Funksjoner og innhold i KS læring ble gjennomgått av Ståle Hegna fra
region Midt-Telemark. Det er kontinuerlig behov for å informere kommunene om innhold og
funksjoner i KS Læring.
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Etablering av aktuelle arbeidsgrupper

Kompetanseforum ønsker å utpeke tre-fire ressurspersoner fra kommunene for
nedenstående oppgaver. Disse personene er ment å være sparring for PL innen relevant
fagområde. Det er enighet om at alle aktiviteter har behov for slike hurtigarbeidende
arbeidsgrupper for å sikre at kvaliteten er tilstrekkelig.
Følgende arbeidsgrupper oppnevnes:
- for gjennomføring av kurs i legemiddelhåndtering
- for gjennomføring av kurs i forvaltnings- og offentlighetsloven
- for gjennomføring av kurs i håndtering av vold og trusler, grensesetting og etikk
- for utvikling av nyansattkurs
- for utvikling av kurs i strategisk kompetanseutvikling
- for utvikling av oppfriskningskurs for lærere på 1. trinn
For kurs i arkivrutiner vil arkivnettverket være arbeidsgruppe.
For utvikling av kurs i turnusplanlegging vil helse-, og omsorgsnettverket være arbeidsgruppe
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Strategisk FoU-partner

Det ble gitt tilslutning til å fortsette dialog med tanke på en strategisk FoU-partner som faglig
bistand til flere faser i prosjektet. Det gjennomføres innledende dialog med tre fagmiljøer og
det utformes en mindre konkurranse mellom disse.
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Møteplan 2015

Følgende møteplan for 2015 ble vedtatt:
5. november 2014 (allerede fastsatt)
11. desember 2014
22. januar
19. februar
19. mars
30. april

4. juni
20.august
24. september
22.oktober
19. november
17. desember

Eventuelle justeringer av datoene i henhold til prosjektets utvikling og milepæler må tas
underveis.
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Eventuelt

Foreløpig ingen saker innmeldt.

