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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

KRONA , 6.etasje, møterom Knuten

Dato:

24. novemeber 2015

Tidsramme: 0900 – 1500
Deltagere:
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal

Hanne Krokrud
Ingebjørg Skavlebø
Ingrid Haugstad
Lars Petersen
Svein Foss
Torleif Nordskog

Frafall

Nore og Uvdal
Fagforbundet

Berit Rustberggard
Knut Helge Klonteig

Frafall
Frafall

Utdanningsforbundet

Knut Ole Aasland

Frafall

Kongsbergregionen

Margrethe Taxt-Lamolle

Kongsbergregionen

Britt-Inger Kolset

Sak 50\15

Orienterte i sak 57/15

Referat 22. oktober 2015

Skrivefeil i referatet påpekt. Feilen på side 5 er rettet, og ny versjon er publisert på nettsider.
Referatet fra 22.10.15 godkjent. Lenke til referat Kompetanseforum 22. oktober 2015.

Sak 51\15






Orienteringssaker

Kongsbergregionens besøk av statsråd Jan Tore Sanner 5.november
Nye Frikomport lanseres denne uken (26.nov). Mer informasjon kommer.
Margrethe Taxt-Lamolle, Prosjektleder, har fått en treårig stilling i Kongsbergregionen
AD integrasjon kan komme på plass første kvartal av 2016
Det er nå mulig å logge inn på KS Læring med Mobil ID
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Sak 52\15
Kommune
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal
Nore og Uvdal

Nyansattkurs, status:
Status
Kurset er live
Ny dato for veiledning avtales.
Kurset er live
Kurset er live
Kurset er planlagt ferdigstilt i slutten
av november
Kurset er live
Kurset er live

Kompetanseforum forslår inn i sine kommuner at informasjon om kurset legges inn i brev nytilsatte får.

Sak 53\15

KS Læring – piloteringsplan

Pilotering har gått fint – svært få tilbakemeldinger av negativ/vanskelig art.
Det oppleves som naturlig at tilbakemeldinger meldes til medlem av kompetanseforum i stedet for at
prosjektleder sender ut en formalisert brukerundersøkelse.
Det er enighet om at dersom man får til AD integrasjon vil mye være løst, og dette må prioriteres i 2016.
Alle medlemmene (fra kommunene) i kompetanseforum har nå fått rapporttilgang for arbeidsstedsrapporter i
sine respektive kommuner.

Sak 54 \15

Arbeid med lederopplæring med tema kompetanse

Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse er nå sluttført. Siste veiledningsmøte i Rollag er den 27 nov.
Generelle tilbakemeldinger på kurset har vært positive. Dessverre er det lav fullføringsgrad på KS Læring på de
ulike delene av kurset, og på kurset som helhet.
Prosjektleder la frem foreløpige resultater fra brukerevalueringen (25 respondenter): I all hovedsak er det
positive tilbakemeldinger, men det er lav grad av respons fra deltagere i brukerundersøkelsen. Siste versjon av
svar fra brukerundersøkelsen gås igjennom på neste møtet i desember.
27. november var det et evalueringsmøte med KS-K konsulentene. Referat fra dette møtet er vedlagt referatet.
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Sluttrapport for prosjektet

Prosjektleder har skrevet en første versjon av sluttrapport for prosjektet. Den var vedlagt innkallelsen.
Prosjektleder gikk gjennom rapporten. Det var enighet om at siste del (kap 8) bearbeides og ny versjon sendes
ut. Kompetanseforum ønsker også at et forenklet regnskap synliggjøres i rapporten, samt tydeliggjøring av
kompetanseforums egeninnsats i prosjektet.
Prosjektleder sender ut nytt utkast i god tid før neste møte.
Sak 55\15

Nye prosjektsider på KS Læring

Prosjektleder har satt opp et område på KS Læring LAB til bruk for både kompetanseforum og
administratornettverket, og gjennomgikk dette. Det var enighet i gruppen om at dette vil føre til unødvendig
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merarbeid ift. publisering av informasjon, og det er ønskelig at man fortsetter å publisere informasjon på
kongsbergregionens nettsider.

Sak 56\15

Møteplan 2016

I sak 41\15 ble det enighet om kvartalsvis møtefrekvens i 2016, med tilleggsvise videomøter ved behov.
Følgende datoer ble satt, og prosjektleder kaller inn i kalender.:
-

Fredag 5. februar
Fredag 22. april
Fredag 2. september
Fredag 4. november

Sak 57\15

Ny digitaliseringsstrategi for Kongsbergregionen v. Britt-Inger Kolset

Ny digitaliseringsstrategi for Kongsbergregionen 2016-2018 er vedtatt og foreligger på nett:
http://www.kongsbergregionen.no/digitaliseringsstrategi/
Et av hovedprosjektene som er vedtatt gjennomført er «Hovedprosjekt Digital Kompetanse».
Digital kompetanse ligger nært opptil det som til nå har vært arbeidsområdet til Kompetanseforum. Det ansees
som viktig at Kompetanseforum består, og den kompetansen som har blitt bygget i Kompetanseforum kommer
til nytte.
Det vil være en workshop for kursforslag/opplæringstiltak for 2016 den 12. januar, hele gruppen er velkomne
til å delta. Si ifra til Margrethe om dere kommer.

Vedtak: Kompetanseforum brukes som prosjektgruppe for «Hovedprosjekt Digital Kompetanse».
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Eventuelt

Prosjektleder gikk gjennom hvordan man endrer kursleksjoner som ligger publisert på KS Læring.

