Margrethe Taxt-Lamolle
Emne:
Plassering:

REFERAT - Møte i regionalt Kompetanseforum
Skype-møte

Start:
Slutt:

fr 04.11.2016 12:00
fr 04.11.2016 14:00

Regelmessighet:

(ingen)

Møtestatus:

Møtearrangør

Arrangør:
Obligatoriske deltakere:

Margrethe Taxt-Lamolle
Hanne Krokrud; Ingebjørg Skavlebø; Ingrid Haugstad; Lars Petersen;
svein.foss@flesberg.kommune.no; Torleif Nordskog; Berit Rustberggard;
Knut Helge Klonteig; KK-Delt-Utdanningsforbundet
Hilde Flor Jacobsen

Valgfrie deltakere:

Hei,
Takker for et godt og effektivt møte på Skype i dag.
Her er referat fra møtet:

Referat:
Innledning:
•
•

Heretter vil sakslister, referater og vedlegg KUN bli distribuert i Outlook møteinnkalling.
Oppfølgingspunkter vil bli sendt ut som oppgaver i Outlook, med frister.

24\16 Referat fra sist møte
Referat fra 09\09 februar ble godkjent (Lenke til PDF-fil)

25\16 Status KS Læring
•
•
•

SSO fungerer nå fra alle Visma kommunene, DVS Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Tinn.
o K-ikt jobber videre med Agresso kommunene.
Det er fremdeles enkelte data som ikke kommer med i overføringen, dette jobber K-ikt med. Informasjon om Roller og
arbeidssted vil p.t ikke kommer med automatisk i KS Læring. Dette vil kunne ta tid, og bør inn som en del av IDM (ID
management) jobben som gjøres i regionen for øvrig.
Margrethe har fått tall fra KS Læring på faktisk bruk av KS Læring
o De ligger vedlagt referat i presentasjonen.
o Det er åpenbart et stort potensialt hva angår bruk av KS læring, men det er grunn til å tro at SSO og
kompetanseportalen vil bidra til økt bruk.

26\16 Kompetanseledelse
•
•
•

Informasjonsmail ble gjennomgått
o Den sendes ut denne uken.
o Margrethe sender til Kompetanseforum og rådmenn for videre distribusjon til ledere
Det opprettes som et arrangement i KS Læring
o Alle i k-forum ser igjennom og kommer med en tilbakemelding innen fredag 11. nov.
Problematikken omkring overordnende strategiske kompetanseplaner ble forelagt RMU den 28 okt.
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o

Rådmennene var enige i at det må satses på strategisk kompetanseutvikling, og arbeid med
kompetanseplaner.

Sak 27\16

Prosjekt digital kompetanse – status

1. Digitaliseringskonferansen for ledere
•
•

Dato for konferansen 30 mai
o Dersom noen har grunn til å tro at denne datoen ikke passer så meld i fra!
Saker /tematikk dere ønsker til Konferansens agenda?

2. Kompetanseportalen
•
•
•
•
•

Portalen ble presentert for RMU 20. okt – godt mottatt
Alle har nå fått skrivebords ikon, og info har blitt sendt ut.
o I tinn har det ikke blitt sendt ut info – Margrethe og Hilde purrer
o Notodden - ikke sendt ut info – Margrethe og Ingrid tar opp dette på mandagens møte i Notodden.
Portalen er allerede godt besøkt, tall ligger i vedlagt presentasjon.
Det er viktig at oppdateringer i informasjonen som ligger der, sendes til Margrethe
K-IKT er informert om portalen , og vil også bidra til innhold. Man er enige om en god grenseoppgang til
Kompetanseportalen.

Margrethe sjekker ut hvorvidt det er problematisk å oppgradere til Office 2016, og om det er interaksjonsproblemer til ePhorte.

Sak 28\16

Forespørsel fra Prosjekt Sak / Arkiv:

Sak / arkiv ber om at Kompetanseforum velger 3-4 personer som representanter for gruppa som kan delta på arbeidsgrupper.
De utvalgte bør få et betydelig mandat til å komme med forslag / innspill på vegne av personal.
Temaer som skal diskuteres i slik arbeidsgruppemøter er:
• Hvilke behov har man på personal ifm personalmapper i ePhorte elements. Hva brukes de til og hvordan kan vi best
mulig legge til rette for at informasjon man trenger blir enkel å få tak i (klassifisering/skjerming)
• Hvilke behov har lederne når det gjelder deres ansatte
o Føringer når en person er ansatt flere steder i kommunen – hvem ser hva og hvem er ansvarlig for å følge opp
sak/arkv
o Hva skal skje ved bytting mellom avdelinger
• I dag er det ikke integrasjon mellom HR og sak/arkiv i noen kommuner. Agresso-kommunene får en mulighet gjennom
ny modul (M5). Vi må se på hva den gir av muligheter – og så må vi se om det kan være en idé å evt bestille samme fra
Visma. Dette er ikke garantert er på plass til igangkjøring av nytt system, men kan hende kommer på lista over det vi
må jobbe med å få på plass ila første driftsår

Kompetanseforum ønsker at følgende skal delta i arbeidsgruppe:
•
•
•
•

Nore og Uvdal, Berit Rustberggard
Kongsberg, Hanne Krokrud
Tinn, Hilde Flor Jacobsen
Notodden, Ingrid Haugstad

Anne Rygaard vil kalle inn til disse arb.gruppemøtene, etter at representanter for Kompetanseforum er valgt ut.

Sak 29\16

Møteplan 2017

Avtale fire møtedatoer for 2017, Margrethe kaller inn i kalender.
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•
•
•

fredag 27 . januar: 09.30 - 15.00 heldags Kongsberg
Fredag 31. mars - Skype 12-14
Fredag 16. juni Skype 12-14

•
•
•

Fredag 15. sept. 09.30-15.00 heldags møte på Kongsberg
Fredag 3. november Skype 12-14
Fredag 15. Des Skype 12-14

Sak 29\16
•
•

Eventuelt

Verneombudskurset (40 times kurset)
o Lars tester dette ut i Rollag i samarbeid med Stamina,
Kurs i velferdsteknologi
o Margrethe holder dere orientert dersom det blir laget nettkurs.
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