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CoP Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling - 13. januar 2017  

(klokkeslett: 11 - 15) 

Veidekke, Skabosvei 4, Skøyen i Oslo 

Deltakere: 

Hege Skårbekk Dammerud (Vert fra Veidekke) 

Trine Marie Stene, SINTEF (Faglig ansvarlig) 

 

Veidekke: Ida Cecilie Brynildsrud, Anders Bentzrød, Andrea Dannemark 

Statnett: Karianne Prytz 

Skanska: Katharina Wozniak, Kristen Vollestad 

Statens vegvesen: Siri Hustad 

Sykehusbygg: Unni Dahl 

Kruse Smith: Trond Olav Stupstad 

OPAK: Lars Anders Larsen 

NTNU/Prosjekt Norge: Stein Mjøen 

SINTEF/Prosjekt Norge: Jan Alexander Langlo 

Agenda 

1. Velkommen 

2. Veidekkes aktiviteter knyttet til kunnskapsledelse og kompetanseutvikling: 

 Veidekkeskolen 

 Bruk av nettverk 

 Oppstarthjelp 

 Involverende planlegging 

 Forskning (på prosesser) 

3. Veileder for CoP 

4. Evaluering og veien videre 

Deltakernes forventninger 

Forventningene til dagens møte var både kortsiktige og konkrete og mer langsiktige, eksempelvis: 

 Få innsikt i Veidekkeskolen 

 Spesielt interessert i temaet "Evaluering"; Hvordan gjøre dette? Hvordan få evaluering inn i 

måten vi jobber på 

 "Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling" er et stort og vanskelig tema. Ønsker å finne ut 

om vi i Prosjekt Norge sitt fagnettverket kan konsentrere innsatsen om noen felles tema som 

er mer spesifikke og avgrensede 

 Har behov for å dele og reflektere over egne erfaringer som grunnlag for videre innsats i egen 

bedrift. Tiltak og innsats videre kan gjerne romme samarbeid med andre. 

 Bygge nettverk for erfaringsdeling; Har lite tid til refleksjon i en travel hverdag 

 Bli inspirert og få energi. Dette kan gjerne være suksesshistorier, tips og råd 
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Mål med møtet 

Formål 

 Veidekke ønsker 

o Å presentere aktiviteter knyttet til kompetanse og forskning 

o At erfaringsutveksling og tilbakemeldinger kan bidra til kompetanseutvikling og 

forbedring 

 Prosjekt Norge vil 

o Bidra til læring og erfaringsutveksling 

o Skape felles forskningsprosjekter som medvirker til verdiskaping og utbytte/nytte for 

partene  

Læringsmål – Etter møtet skal deltakerne … 

 Ha innsikt i Veidekke sine aktiviteter og praksis innen kompetanseutvikling og forbedring 

 Ha delt erfaringer og blitt bedre kjent med hverandre 

 Fått innspill som styrker eller bekrefter praksis i egen bedrift 

 Ha kjennskap til veileder for CoP i regi av Prosjekt Norge 

 Fått tips & råd til forbedring av egen praksis 

 Ha reflektert over mulig felles forskning/utvikling 

Veidekkes aktiviteter knyttet til kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 

(Se egen fil som er sendt ut fra Hege) 

Det var rom for dialog, innspill og refleksjoner i løpet av Veidekke sin presentasjon. Noen spørsmål, 

kommentarer og refleksjoner er gjengitt nedenfor. 

Veidekkeskolen 

 Hvordan bestemmes hvilke kurs som skal tilbys årlig? Gjøres dette i forbindelse med strategi- 

og budsjettprosessen? Hvordan benyttes utviklingssamtaler? Hvordan påvirkes kurs og 

treninger av nye, ytre krav som kommer? Er det en strategi på dette? 

 En utfordring med fagarbeidere er tilgangen til PC e.l. I framtiden vil flere og flere få smart-

telefon og liknende. Hvordan tilrettelegge og gjennomføre kurs i praksis? 

 Bruk av bilder i undervisning ble diskutert. Dette kan gi både muligheter (engasjere deltakere 

til selv å ta bilder og gi egne eksempler) eller skape motstand (dersom konteksten eller 

illustrasjonen er irrelevant for målgruppen). 

 Å ta i bruk ny kunnskap i praksis: En utfordring er å få de som har gått på kurs til å ta i bruk ny 

lærdom i praksis. 

 Hvordan settes kompetansekrav? Veidekke knytter dette til rolle (ikke stilling). Tar 

utgangspunkt i styringssystemet. 

 

Bruk av nettverk 

 Hvordan bemanne team? Kan oversikt over individuell kompetanse benyttes for å sikre at 

teamet har nødvendig kompetanse? 

 Hvordan lære mellom prosjekter? Skal vi gjenta de samme feilene? Hva er forretningsideen i å 

lære av de store feilene? Erfaringene er blandet med hensyn til å "tagge" suksess og feil på 

individnivå. 
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 Å lære av suksess – Hva er driverne for å dele erfaringer fra prosjekt til prosjekt? 

 Har vi de rette nettverkene innen bedriften til å bidra til erfaringsoverføring? Hva har folk i 

hemmelighetsskuffen? 

 Man må ha et fag-system. Det er behov for fagspesifikke rutiner, system, 

spesifikasjoner m.m. 

 SamBIM prosjektet er relatert til denne problemstillingen. Hva har de (har de ikke) 

funnet svar på i dette prosjektet? 

 

Oppstarthjelp 

 Praktisk gjennomføring i distriktene - Hvordan får veidekke til dette? 

 Hvordan skaffe relevante og kompetente ressurser? 

 

Involverende planlegging 

 Veidekke har jobbet systematisk med dette siden 2003, og har eksempelvis hatt flere 

FoU-prosjekter innen temaet 

 Veidekke har laget en veileder for IP 

 

Forskning (på prosesser) 

 FoU må omfatte mer enn byggebransjen. Hva bidrar de ansatte med for å lære bort til 

andre og overføre erfaringer videre? 

 Hvilke KPI'er kan vi bruke? 

Veileder for CoP 

Veilederen vil gjøres om fra å være spesifikk for sitt fagnettverk (Communities of Practice) til å gjelde 

kompetansetiltak generelt. Dette betyr at veilederen må gjøres mer generell, og vil da berøre flere 

arenaer for tilegnelse av kompetanse. 

Evaluering av dagen og veien videre 

Vurdering av dagen og deltakernes utbytte: 

Både vert og deltakere var positive til form, innhold og nytteverdien av dagen. Presentasjonene gav 

rom for dialog underveis, og som bidro til avklaringer, gode refleksjoner, tilbakemeldinger og innspill 

til hverandres praksis.  

Forskning: 

Et formål med at Prosjekt Norge initierer fagnettverkene, er å skape felles forskningsprosjekter som 

medvirker til verdiskaping og utbytte/nytte for partene.  

Flere av deltakerne vil gå sammen for å skape et felles FoU-prosjekt som grunnlag for utveksling av 

erfaringer mellom organisasjoner og prosjekt. Det vil sendes søknad til Prosjekt Norge i løpet av 

februar/mars. Parter som vil samarbeide om søknaden er: 

 Statens vegvesen (Siri Hustad) 

 Kruse Smith (Trond Olav Stupstad) 

 Sykehusbygg (Unni Dahl) 
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 Statnett (Karianne Prytz) 

 SINTEF (Trine Marie Stene) 

Trine Stene tar ansvar for å koordinere arbeidet med søknad. 

 

Nytt møte i CoP'en: 

SINTEF/NTNU blir vert for neste møte i løpet av mars. Trine sender ut en Doodle for å avklare hvilket 

tidspunkt som passer for flest. 

 

 

Temadag om "Evaluering"?  

Fra Prosjekt Norge stilles det spørsmål om deltakerne har interesse for en temadag om "Evaluering og 

måling". En del av dette kan omfatte bruk av verktøyet 10-10 for prestasjonsmåling. 

 

 

 

 


