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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

Kongsbergregionens lokaler

Dato:

20. august 2015

Tidsramme: 0900 – 1500
Til stede: (Kongsberg) Hanne Krokrud, (Tinn) Ingebjørg Skavlebø, (Notodden) Ingrid
Haugstad, (Rollag) Lars Petersen, (Hjartdal) Torleif Nordskog, (Fagforbundet) Knut Helge
Klonteig, (Utdanningsforbundet) Knut Ole Aasland, (Kongsbergregionen) Margrethe TaxtLamolle, (Kongsbergregionen) Kjetill Gulsrud Lundemoen.
Frafall: (Flesberg) Svein Foss, Nore og Uvdal har for øyeblikket ingen representant.
Andre deltagere: Systemadministratorer var invitert f.o.m sak 32\15: (Notodden) Hilde Floor
Jacobsen (Kongsbergregionen) Britt-Inger Kolset, (Kongsberg) Odd Resser

Sak 27/15

Referat 10.juni 2015

Referatet fra 10.06.15 ble godkjent
Link til dokumentet:


Referat 10.06.15

Sak 28/15

Orienteringssaker

Det ble orientert om:


Presentasjon av ny prosjektleder, Margrethe Taxt-Lamolle (MTL)

Kontaktinformasjon: margrethe@kongsbergregionen.no, Tlf: 48 14 20 55


Presentasjon av ny programleder for Velferdsteknologiprogrammet, Kjersti Linneberg

Kontaktinformasjon: Kjersti@kongsbergregionen.no, Tlf: 930 20 911



Møte angående kurs i legemiddelhåndtering 21. august
Status “en god start” – kurs for lærere i første klasse
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o Prosjektleder informerte om de to første samlingene i kurset, og
tilbakemeldinger vi har fått vedr. disse.
Status nyansattkurs for kommunene
o Rollag er online
o Nore og Uvdal er online

Sak 29/15

Arbeid med lederopplæring med tema kompetanse
v. MTL

Det ble gitt en status for lederopplæringen i kompetanseledelse som skal gjennomføres i
løpet av høsten. Det digitale kurset er publisert på KS Læring. Påmeldingen er fulltallig.
Etter avtale med KS Konsulent har vi innledet samtaler med Rollag kommune om
gjennomføring av pilotarbeidet. Disse skal brukes for å bruke verktøyene og dele sine
erfaringer i samlingene.
Kompetanseforum gav utrykk for at de så langt var fornøyde med det kursmateriellet som
var produsert. Noen endringsforslag kom ift. arbeidsboken, disse har blitt implementert.

Sak 30/15

Evaluering av prosjektet.

v. KGL

I forbindelse med at prosjektet nærmer seg slutten, innledet Kompetanseforum drøftingen
knyttet til hvordan prosjektet skal evalueres. Kompetanseforum ble invitert til å komme med
innspill på hva som blir viktige elementer og hvilken struktur rapporten bør ha.
Spesielt fokus fikk blant annet verdien av samarbeidet i Kompetanseforum, erfaringer
knyttet til bestilleransvaret, struktur for innmelding av behov, erfaringen av digitale
ressurser. Det ble også gitt innspill på at kommunenes egeninnsats skulle synliggjøres som
en del av rapporten.
Innspillene tas med inn i arbeidet med evalueringsrapporten.

Sak 31/15

Gjennomgang av prosjektets økonomi .

v. KGL

Det ble gitt en oversikt over prosjektets økonomi for Kompetanseforum. Det er god kontroll
på utgiftene ettersom disse i hovedsak omhandler lønnsmidler og avtalte honorarer ved kjøp
av tjenester. Kompetanseforum tar dette til orientering, ettersom det er prosjektansvarlig
ved daglig leder som har det økonomiske ansvaret ved prosjektet.
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Sak 32/15

KS Læring

v. MTL

KS Læring er stadig under utvikling og flere funksjoner kommer til og bruken øker.
Prosjektleder informerte om nye kurs, om funksjoner for mikrolæring, samt verktøy for
kompetanseplanlegging. Det var enighet om at funksjonaliteten med mikrolæring skal testes
ifm. kurs i kompetanseledelse.
Prosjektet har nå innhentet tilbud for å importere alle ansatte i kommunene til KS Læring,
samt sende ut én epost med nettadresse til hurtiglogin, og én med PIN-kode. Prosjektleder
anbefalte at dette tas i bruk, men Kompetanseforum ønsker ikke å sette dette i bestilling p.t.
Problemstillinger som ble tatt opp og som er til bekymring for kompetanseforum er
oppdatering av medlemsdatabaser dersom alle ansatte legges inn som brukere, samt
datasikkerhet tilknyttet dette. I tillegg påpeker forumet læringseffekten av å måtte logge seg
på med Min ID.
Kompetanseforum diskuterte omfang og ambisjoner for bruken av KS Læring. Dette må hver
kommune ta stilling til enkeltvis, og det ble foreslått at Prosjektleder utarbeider en mal for
oppsett av implementering og pilotering av KS læring. Alle kommuner diskuterer internt og
fyller ut. Det ble enighet om at dette diskuteres videre med utgangspunkt i en slik mal på
neste møte.
Lenke til mal.
De innmeldte systemadministratorene for KS Læring:
Hjartdal

Margit Karlsen-Rinde

Margit.Karlsen-Rinde@hjartdal.kommune.no

Nore og Uvdal

Berit Rustberggard

Berit.Rustberggard@nore-og-uvdal.kommune.no

Rollag

Lars Petersen

Lars.Petersen@rollag.kommune.no

Notodden

Ingrid Haugstad

ingrid.haugstad@notodden.kommune.no

Flesberg

Ranveig Hvila

ranveig.hvila@flesberg.kommune.no

Tinn

Hilde Floor Jacobsen

hilde.flor.jacobsen@tinn.kommune.no

Kongsbergregionen

Britt-Inger Kolset

britt-inger@kongsbergregionen.no

Kongsberg

Odd Resser

Odd.Resser@Kongsberg.kommune.no

Det ble informert om systemadministratorkurs den 23 sept., og prosjektleder oppmuntret til
at så mange som mulig ble med på det. Medlemmer av Kompetanseforum er også
velkommen til dette.

Sak 33/15

Eventuelt

Ingen saker meldt inn.

