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Som en opfølgning på sidste efterårs mange opstartsworkshop besluttede gruppen af
aktivitetsansvarlige på et møde i går at afholde et to dages seminar for alle projektledere i
de forskellige aktiviteter til efteråret.
I stedet for at holde mange workshops på 8 eller 24 timer, faldt valget på at holde én
workshop på 48 timer. Det giver en tidsmæssig besparelse og bliver en anledning til at få
arbejdet med nogle af de synergieffekter, der ligger imellem de forskellige aktiviteter.
Stedet for arrangementet er endnu ikke på plads, men I kan regne med at høre mere efter
sommerferien.
Se datoer og programmer for efterårets øvrige arrangementer på kalenderen.

Konference om jobrotation
Der blev som tidligere annonceret afholdt en konference om jobrotation på Learnmark
Horsens den 18. maj 2011. Mere end 200 medarbejdere fra lokale virksomheder deltog i
det første af en række tiltag, der det kommende år skal få virksomhedernes
opmærksomhed rettet mod jobrotation som vækstmotor. I sin velkomsttale på konferencen
understregede borgmester i Horsens, tidligere minister Jan Trøjborg, vigtigheden af
jobrotation: ”Der er mange velkvalificerede ledige i øjeblikket. De kan blandt andet komme
i arbejde, hvis vi udnytter de mange muligheder, der er inden for jobrotation.”

Fremtidens kompetencebehov
Projektet har siden efteråret 2010 forsøgt at lave en pejling på, hvilke kompetencebehov
virksomhederne i Region Midtjylland vil efterspørge frem mod 2020. Gennem bl.a. 8
workshops med scenariebeskrivelser, ca. 20 virksomhedsportrætter og e-surveys,
forsøges det at give en billede af kompetenceefterspørgsel i fremtiden i en region.
Analysen for Region Midtjylland er blevet døbt ”Kompetencekompas MIDT 2020”. I
forlængelse af analysen udarbejdes der en en casebeskrivelse af processen til brug for de
andre regioner i projektet, der efterfølgende kan lave en tilsvarende regional analyse af
deres fremtidige kompetencebehov.
Resultaterne af Kompetencekompas MIDT 2020 bliver i øjeblikket skrevet sammen og vil
være tilgængeligt på SkanKomps hjemmeside kort efter sommerferien.

Nyt fra styregruppen
SkanKomps Styregruppe holdt møde i Arendal den 31. maj og drøftede bl.a.
afrapporteringstermin og mindreforbrug. I den forbindelse kan vi fortælle at
afrapporteringsterminen forbliver uændret, dvs. at næste claim sker med udgangspunkt i
31. juli 2011.
I løbet af den forløbne projektperiode har der ikke været så megen aktivitet som
oprindeligt budgetteret. I stedet for at brænde inde med uforbrugte midler, besluttede
Styregruppen at tildele en del af projektets mindreforbrug til øvrige projekter i KASKområdet, mens en anden del reserveres til aktivitet, der går ud over det allerede
budgetterede for 2011.
Det var i den forbindelse vigtigt for Styregruppen at understrege, at alle fremadrettede
aktiviteter kan gennemføres som planlagt, samt at det fortsat er muligt for projektet og den
enkelte partner at bruge flere penge end budgetteret i 2011.

Nyt fra projektledelsessekretariatet
Revisionen af projektets første delperiode er nu langt om længe gået i gang, og det
betyder at alle partnere er blevet eller vil blive kontaktet af den nationale revisor. Herefter
fremsendes de reviderede regnskaber til Region Midtjylland, der som lead partner laver et
samlet regnskab, der sendes til fornyet revision.

Nyt på hjemmesiden
Vi havde egentlig etableret et intranet som en del af skankomp.eu.
Brugerfladen var desværre ikke tilfredsstillende, hvorfor vi har
nedlagt intranettet igen. I stedet har vi oprettet SkanKomp på
facebook – i første omgang som en åben side – men vi overvejer at
lave det om til en lukket gruppe på samme måde som et intranet.
Åben eller lukket – gå ind på facebook og sig hvad I foretrækker.
Der er dog også kommet nye ting til, såsom det seneste nyhedsbrev om strategisk
kompetenceudvikling og en spændende invitation til et strategiseminar på Lesbos.
Efter pinse vil en oversigt over alle partneres aktiviteter ligeledes kunne findes på
www.skankomp.eu/nyheder.

Hvis du vil annullere dit abonnement på SkanKomps nyhedsbrev, så skal du sende en
mail til: skankomp@ru.rm.dk

