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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

KRONA, Møterom Styggemann

Dato:

05.02.2016

Tidsramme: 0900 – 1500

Deltagere:
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal
Nore og Uvdal
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Kongsbergregionen
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Merknad
Hanne Krokrud
Ingebjørg Skavlebø
Ingrid Haugstad
Lars Petersen
Svein Foss
Torleif Nordskog
Berit Rustberggard
Knut Helge Klonteig
Knut Ole Aasland
Margrethe Taxt-Lamolle

Forfall

Forfall
Forfall
Forfall
Forfall

Referat fra sist møte

Referat fra 17. desember foreslås godkjent (Lenke til PDF-fil)
Vedtak: referatet godkjennes
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Orienteringssaker

Tilbud om startpakke fra KS BTV – alle oppfordres til å takke ja til dette! Samordne gjerne
mellom kommuner dersom dere ikke har mange nok deltagere
KS Læring systemadm. møte 12.februar
Org. Struktur i KS Læring er nå rettet opp for alle kommuner
Eierskap av KS Læring – Vi opplever nå at det er god «driv» i arbeidet med KS Læring i KSProsjektleder er ansatt og det er fremgang.
Frikomport status – ikke ennå lansert.
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Overlevering av Prosjekt Kompetanseregionen

Prosjektleder orienterte Rådmannsutvalget den 29. januar.



Rådmannsutvalget var tilfredse med orienteringen og tilfredse med det prosjektet har levert.
De var opptatte at man viderefører kompetanseforum, og videreføringen av leveranser

Sluttrapporten er nå godkjent av RMU. Sluttrapporten er lagt ut på nett.
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Mandat for videre arbeid og valg av leder

Mandatet for gruppens fortsatte arbeid behandles i Rådmannsutvalg 29. jan (tidligere utsendt)
Margrethe Taxt-Lamolle stilles til rådighet av Kongsbergregionen som sekretær for Kompetanseforum.
Vedtak:

Lars Petersen fra Rollag er valgt til leder av Kompetanseforum for 2016.
Mandatet er lagt ut på nett.
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Strategisk kompetanseledelse

Det blir en ny runde med Kurs i strategisk kompetanseledelse våren 2017, men denne gangen større krav
til deltagelse, krav til fullføring og krav til resultatet (kompetanseplaner). Denne gang ønsker K-forum å
satse på kommunevise grupper, og gjøre en sektorvis satsning. På den måten håper vi å kunne skape en
virkelig endring i kulturen rundt kompetansearbeidet i kommunene.
Ledelsesforankring er avgjørende for oppføling fra den ansatte. En Ide er at RMU leder / en annen
rådmann åpner kursene. Det er også en ide at kommunens representant i K-forum kan fungere som en
slags ressursperson for kursdeltagere fra den samme kommunen – for å sikre fremgang i arbeidet med
kompetanseplaner.
Kompetanseforum er tilfreds med KS-K som FOU partner, og ønsker en fortsettelse av samarbeidet til
«runde 2».
Vi søker OU-midler for å finansiere en ny runde med samlinger.
Tentative datoer for samlinger: medio januar, medio mars og begynnelsen av juni.
Informasjon: det må informeres bedre om kurset i forkant. Mulige tiltak er:
Presentasjonsrunde på nettverksmøter i regionen
Presentasjon på ledermøter / ledersamlinger
RMU forankring
En-siders til e-post distribusjon med konkret info
Forslag til tidsplan for deltagere, med alel relevante datoer og frister
Vurdere mikrolæringsmodulen i KS Læring
Undersøke mulig kobling mot kalender
Informasjon på en webside
Vedtak: Sekretær gis mandat til å fortsette arbeidet med kurs i 2017
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Prosjekt Digital Kompetanse

Prosjekt Digital Kompetanse ønsker å gjennomføre følgende tiltak:
En kompetansekartlegging av alle PC-brukere i kommunene for å kartlegge behovet for
kurs/opplæring knyttet til fellesløsningene. Målsetning er at undersøkelsen går ut (via e-post) i
løpet av mars.
Regional digitaliseringskonferanse for alle ledere i alle kommunene 31. mai
Opplæringsaktiviteter i Outlook og Skype
K-Forum ønsker at det sendes ut en e-post fra prosjektet med litt informasjon om ledersamlingen og
forespørsel om at ledere må holde av datoen allerede nå (detaljert program kommer senere).
Gruppen mener videre at det bør informeres om at det finnes KommiITguider for mange program, og at vi
tilgjengeliggjør lenker til dem.
Vedtak: Prosjektet gis mandat til å utvikle og sende ut en undersøkelse for å kartlegge digital kompetanse.
Prosjektet gis mandat til å organisere regional digitaliseringskonferanse for ledere 31 mai.
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Innføring av SSO og AD-integrasjon av KS Læring

Bergen kommune har allerede implementert ADFS Single Sign On og det fungerer. Det jobbes nå med
neste steg som er integrasjon mot deres «Fellesdata» hvor org-struktur og hvem som jobber hvor etc.
synkes automatisk hver natt. Dette kan nå innføres i vår regionen, og har vært et tidligere uttalt mål (også
diskutert i RMU den 29\1-16)
Følgende ble diskutert i møtet:
Kritiske faktorer ved en innføring
Hvordan prismodeller ser ut.
Informasjons- og opplæringsbehov
Vedtak: Det avventes med å fullinnføre KS læring til avklaringer kommer ifm pris (fra KS)
Det blir viktig å komme med god informasjon i forkant av en SSO av KS Læring for å sikre at
ansatte tar det i bruk.
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Eventuelt

Det meldes inn til KS at det å få en fullstendig oversikt over egen kommunes org. struktur i KS læring er et
endringsønske fra vår region.
Det er utarbeidet en tekst om offentlige anskaffelser /innkjøp i kommunen i samarbeid med Petter Hoen ,
regional innkjøpsansvarlig. Teksten skal med som en del av nyansattkurset.
Den vedlegges referatet (med bilde). De kommunene som ikke var til stede må gi tilbakemelding på
hvorvidt de legger den inn selv, eller om sekretær skal bistå med dette. Margrethe legger den inn på
kursene for de som var tilstede, i siste del av del 2.

