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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

Kongsbergregionens lokaler

Dato:

19. mars 2015

Tidsramme: 0900 – 1200

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

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

Sak 08/15

Referat 19.02.15

Referatet fra 19.02.15 ble godkjent
Link til dokumentet:


Referat 19.02.15

Sak 09/15

Orienteringssaker

Det ble blant annet orientert om:




Vi fikk full klaff på vår søknad til KS's OU-midler til utvikling og gjennomføring av
lederopplæringen "kompetanse om kompetanse". Tilskuddet er på ca 365 000 kroner.
Det var ventet å få noe, men vanligvis gis ikke penger til utvikling av opplæringsløp. Her
får vi til gjennomføring av samlinger og piloter, og til utvikling av manus og filming.
Tilbakemelding fra målgruppeseminaret med KS Konsulent den 11.mars 2015.

Sak 10/15

“Får Walter lov?” – og andre kurs på KS Læring

Erfaringer fra gjennomføringen av kurset “Får Walter lov?” ble delt og det var enighet om at
det forsøkes nye kurs. Det blir laget innsalg for kommunenes enheter med andre kurs for å
spre læringsressursene.
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Sak 11/15

Aktivitetsplan sommer og høst 2015

Kompetanseforum ble enige om at det er hensiktsmessig å utarbeide halvårlige aktivitetsplaner.
Denne deles, som eksisterende, i opplæringsaktivitet og utviklingsaktivitet. Erfaringen fra
gjennomføringen av eksisterende er at bestillingene må være mer konkrete. Innspillene bør
inneholde målgruppe, akseptabelt omfang, målsetning med opplæringen, og eventuelt aktuelt
fagmiljø som kan levere opplæringen.

Kompetanseforums medlemmer bes utarbeide innspill til ny aktivitetsplan. Det gis frist til
fredag 24.04.
Sak 12/15

KS Læring – etablering av systemansvarlig i kommunene

Kompetanseforum anbefaler at det etableres et nettverk av systemansvarlige med to formål;
det ene for å bygge kompetanse om plattformen blant flere, det andre med tanke på en
driftsfase etter prosjektets avslutning. Det bes om innspill til navn fra kommunene. Dette
nettverket vil ha som formål å holde informasjon om kommunene oppdatert, blant annet
organisasjonsstruktur, nyansattkurs og annet.
Sak 13/15

Kompetanseregionen i en driftsfase

Kompetanseforum diskuterte kompetansearbeidet etter prosjektets avslutning. Det ble
diskutert flere scenarier med en nettverksmodell og en sentralmodell som ytterpunkter. Det
skrives en sak om denne problemstillingen til en mer prinsipiell avklaring i
rådmannsutvalgsutvalget i april.
Sak 07/15

Eventuelt

Ingen saker meldt inn.

