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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

KRONA , 6.etasje, møterom Styggemann

Dato:

22. april 2016

Tidsramme:

0900 – 1500

Deltagere:
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal

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

Hanne.Krokrud@Kongsberg.kommune.no
ingebjorg.skavlebo@tinn.kommune.no
ingrid.haugstad@notodden.kommune.no
forfall
svein.foss@flesberg.kommune.no
torleif.nordskog@hjartdal.kommune.no

Nore og Uvdal
Fagforbundet

Berit Rustberggard
Knut Helge Klonteig

Berit.Rustberggard@nore-og-uvdal.kommune.no
Knut.Helge.Klonteig@Kongsberg.kommune.no

Utdanningsforbundet

Knut Ole Aasland

Utdanningsforbundet@Kongsberg.kommune.no

Kongsbergregionen

Margrethe Taxt-Lamolle

margrethe@kongsbergregionen.no

Kongsbergregionen

Kjersti Linneberg

kjersti@kongsbergregionen.no

Kongsbergregionen

Anne Rygaard

Anne@kongsbergregionen.no
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Referat fra sist møte

Referat fra 4 februar foreslås godkjent (Lenke til PDF-fil)
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Velferdsteknologiprogrammet

Kjersti Linneberg, programleder for velferdsteknologprogrammet i Kongsbergregionen, informerte
Kompetanseforum om Kompetanseløpet i programmet. Hennes presentasjon ligger vedlagt dette referatet.
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Orienteringssaker

Ny prosjektleder i Kongsbergregionen Anne Rygaard
Anne Rygaard begynt som prosjektleder i Kongsbergregionen. Anne skal lede implementering av ny felles sakarkivløsning og etablering av elektroniske arkiver i de 7 kommunene i Kongsbergregionen – et stort og
spennende prosjekt.
Anne har bred erfaring fra næringslivet på Kongsberg, hvor hun har vært prosjektleder i Kongsberggruppen,
FMC og også som selvstendig næringsdrivende.
Kontaktinfo: Tlf: 926 55 933 / Anne@kongsbergregionen.no
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Prosjekt Barnekonvensjonen, kort orientering
Kongsbergregionen og Unicef skal i 2016 samarbeide om et prosjekt der ambisjonen er å sørge for at
Kongsbergregionen skal skape Norges beste oppvekstmiljø for barn og unge
Dette gjøres gjennom å kartlegge hvordan kommunene i regionen oppfyller barnekonvensjonen.






Spørreundersøkelser (frivillig):
Barn (5, klasse/mellomtrinn)
Foreldre, til femåringer og til 5.klassinger
Sivilt samfunn
Kommuneadministrasjon (til høsten)

Unicef og forskere fra Nord universitet vil bearbeide data, og Unicef vil komme med konkrete
forbedringsforslag til kommunene. Prosjektet vil danne basis for en nasjonal sertifiseringsordning fra Unicef for
«barnevennlige kommuner».

Prosess omkring nye digitale løsninger i skolesektoren, kort orientering
I Kongsbergregionen er vi nå først ute i landet med å kjøre en bred behovskartlegging innen digitale løsninger
for oppvekstsektoren. Gjennom utstrakt brukerinvolvering ønsker vi nå å finne ut hvilke behov vi egentlig har –
hvordan vi løser dem per i dag, og kanskje hvordan vi burde ha løst dem. Vi har invitert rektorer, skoleeiere,
lærere, elever, helsesøstre, IT-folk, arkiv folk - ja de aller fleste aktørene innenfor skole- for å fortelle oss
hvordan digitale løsninger i skolen bør se ut – og hvilke behov de har. Dette skal vi gjøre gjennom en rekke
med workshops. I etterkant skal informasjonen sammenfattes i en rapport og vi skal gå i en konkurransepreget
dialog med leverandørmarkedet. Det er oppvekstnettverket som holder i prosessen.
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Prosjekt digital kompetanse

Spørreundersøkelse vedr opplæringsbehov
Den ble sendt ut mandag 19 april. Det ser ut til at det har vært problemer med utsendelse. Rådmenn har fått
den for videre distribusjon – men ikke alle i forumet har fått den videresendt. Kompetanseforum etterspør
undersøkelsen fra «sine» rådmenn.

Det spilles inn til Kongsbergregionen at en bør sende ut ting på andre måter enn via Rådmenn som får veldig
mye post – kanskje sende direkte til alle ansatte der dette er hensiktsmessig.

Digitaliseringskonferansen 26 mai
Programmet er klart og påmeldingslisten vokser (p.t 160). De beste innenfor feltet kommer til Kongsberg for å
fortelle om digitalisering – dette blir en dag med faglig påfyll, erfaringsutvekslinger, humor og suksesshistorier.
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Sentralisering av kompetanseressurser

Er det hensiktsmessig å se på en regional side for kompetanse hvor all publisering av guider / bruksanvisninger
skal foregå. Dette gjøres forskjellig i kommunene per i dag. Noen har det på intranett – men intranett er i ferd
med å fases ut andre steder. Noen ønsker at dette legges i Compilo, men andre ikke ser hensikten med det.
1.

Det er flott at det utarbeides en oversikt over systemer og ev. brukerdokumentasjon
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2.

Kompetanseforum ønsker et forslag til hvordan dette kunne legges i Compilo / og ev på intranett – og
deretter at hver kommune gjør det de finner hensiktsmessig.
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Kompetanseledelse

Kurs runde 2:
Avtaleforslag med KS-K vedr «Kompetanseledelse runde 2» foreligger og ble sendt ut med innkallingen til
møtet. Det var ingen kommentarer til avtaleutkast. Tentativt budsjett fro «runde to» ble fremlagt.
Det er enighet for følgende datoer for samlinger:
 Samling 1: tirsdag 17 Januar
 Samling 2: tirsdag 21 Mars
 Samling 3: Onsdag 7 juni
Margrethe sender søknad om OU midler for samlingen, og arbeider videre med alle praktiske detaljer.
Strategisk kompetanseledelse i Kommunene
Det er fort gjort andre prosjekter nå tar over og det er viktig vi opprettholder trykket på kompetanseplaner.
Mange av kommunen opplever dessverre at det er få resultater fra kompetansekurset i form av strategiske
planer. Det finne mange sektor vise opplæringsplaner, men det er enighet om at den overordnede strategiske
fokuset ikke har kommet på plass ennå.
Det var enighet om at Kompetanseforum sender en «sonderingsmail» til noen av deltagerne på kurset og følger
opp: Hvordan gikk det med strategiske planer? Ble de laget? Ev. – Hvorfor ikke?
Margrethe sender ut påmeldingslisten fra kurset.
Det er enighet om at dette er et arbeid som er langt fra ferdig og at det blir høy deltagelse på «Runde 2».
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Status KS Læring

KS Læring og frikomport sammenslås – og vil snarlig fremstå som en og samme løsning (dato ikke klar).
Fremdrift i løpet av vår og sommer:
• Full ADFS integrasjon bestilles
• K-IKT kobles inn og teknisk løsning settes opp
• Kort kontrakt med e-Faktor (nytt anbud i oktober)
• Ny kontrakt med leverandør (etter okt) vil Inkludere SSO med ADFS integrasjon
• Pin-kode tilgang vil forsvinne
Alle ansatte skal få god informasjon:
• Utsendelse av informasjon per e-post
 Info på web, Kongsbergregionen og K-ikt
 Tekster /bilder dere kan legge på web /intranett
 Brukerguider for KS Læring e-læringskurs og for klasseromskurs
 Kurs for kursopprettere
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Søknadskoordinering ifm eksterne midler i regionen

Det har kommet en avklaring på hvilken rolle Margrethe Taxt-Lamolle skal ha ifm koordinering av søknader til
eksterne midler i regionen. «Kongsbergregionen vil i 2016 bistå kommunene i søknadsprosesser i nasjonale og
internasjonale kompetansefond og støtteordninger».

I første omgang vil det foregå en kartlegging av behov i kommunene og en kartlegging over aktuelle kilder.
1.
2.
3.
4.

Behov kartlegges i regionale nettverk
Nasjonale og internasjonale kilder kartlegges
Plan for det regionale arbeidet settes opp
Bygge infrastruktur for støttetiltak

Kompetanseforum kom med innspill på:



Kommunenes behov ifm dette
Kilder for eksterne midler

Margrethe sender ut mer Informasjon om dette i en egen e-post.
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Eventuelt

Nyansattkurs

•
•
•
•
•
•
•

Kongsbergs har blitt kopiert av Asker og Bergen ! Stas! Kurset er testet og ansees som ferdig.
Tinn: Det har vært problemer ifm spørsmål i passeringstest.
Hjartdal: Kurset har vært ferdig en god stund og fungerer godt.
Notodden: Det har blitt oppdaget feil i tildeling av kursbevis. Feilen er rettet.
Nore og Uvdal: film av rådmann mangler – ellers ok.
Flesberg: Enighet oma t Margrethe deltar på arbeidsmøte for ferdigstillelse av kurset.
Rollag: det var vært problemer med innlogging – ukjent status p.t

Sekretariatets informasjonsarbeid:
(Kompetanseforum oppfordres til å følge oss på sosiale medier – hjelp sekretariatet å spre informasjon om alt
det gode arbeidet som pågår regionalt!
•
•
•
•

Vi jobber med å bli bedre på informasjon
Vi har oppdatert nettsider (visuelt)
Det vil sendes ut nyhetsbrev – positivt!
Vi er i gang med å oppdatere alle tekster
o Info om prosjekter
o Info om faggrupper og nettverk

Det spilles inn at man ønsker å bli bedre kjent med sekretariatet for ev. å kunne utnytte kunnskapen /
kompetansen i sekretariatet bedre.

Skype for Business blir tilgjengelig – dere vil snarlig få informasjon tilsendt på e-post fra egen rådmann.
Brukerguide vedlegges referat.

