
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

16. NOVEMBER 2017 Egil Stokken 

 

Til stede: 17 medlemmer. 

President Ola ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder, Erling 
Rønnekleiv, fra nystartet Telemark Kompetanse AS.  

Dagen i dag 16 november:  

Navnedag: Edmund og Edgar 

Følgende har funnet sted på denne dagen: 

2010: Prins William av Wales forlovet seg med Catherine Middleton. 

2001: Den første Harry Potter-filmen hadde première. 

1997: Innbyggertallet i Oslo passerte 500 000. 

1988: Benazir Bhutto ble Pakistans første kvinnelige statsminister. 

1985: Mjøsbrua mellom Biri og Moelv ble offisielt åpnet. 

1972: UNESCOs konvensjon om vern av kultur- og naturarv ble vedtatt. 

1967: Natur og Ungdom ble stiftet. 

1967: 23 tyrkisk-kyprioter ble drept i kamper på Kypros. 

1945: FN-organisasjonen UNESCO ble opprettet. 

1939: Forfatteren Tor Åge Bringsværd ble født. 

1855: David Livingstone oppdaget Victoriafallene. 

1532: Spanjolen Francisco Pizarro tok Inka-leder Atahualpa til fange. 

Sitat: 

 Humor er en alvorlig sak. Det er vårt eneste vern mot fortvilelse og depresjon. 
(Tor Åge Bringsværd) 

 Målet er å dø ung så sent som mulig. (Peter F. Hjort) 

3-minutt ved Nils: 

Tema vestlendinger, Nils siterte meget innlevende fra et av reisebrevene til Nils Kjær på 
tur til Vestlandet, som avsluttes slik:  

«Han så ud som en opbyggelse, der var gået i sig selv og klabbet sammen til en 
eneste skikkelse af fugt og mugg. Og – netopp fordi han indfandt sig så over al 
beskrivelse paa tværs af al rimelighed, men både kisteklædt og kortskallet, (...) 
saa forstod jeg med en gang, at det var selve Vestlandsfanden.» 

https://no.wikipedia.org/wiki/William_av_Cambridge
https://no.wikipedia.org/wiki/Catherine,_hertuginne_av_Cambridge
https://no.wikipedia.org/wiki/Benazir_Bhutto
https://no.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B8sbrua
https://nbl.snl.no/Tor_%C3%85ge_Bringsv%C3%A6rd
https://snl.no/David_Livingstone
https://no.wikipedia.org/wiki/Victoriafallene
https://no.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://no.wikipedia.org/wiki/Atahualpa


Dette til ære for de tilstedeværende vestlendinger. 

Erling Rønnekleiv, nå i Telemark Kompetanse AS – 
vært her to ganger tidligere – da som sekretær for 
Midt-Telemarkrådet – «det gikk til helvete», sitat 
Erling.  

Telemark Kompetanse AS startet for ett år siden, 
med tre eiere. For tiden er det fem ansatte ved 
hovedkontoret i Lunde, med avdelingskontor i Bø. 
Dette synes ordføreren i Nome er tøft.  

Selskapets fokusområder er: 

 Digitalisering av offentlig sektor, bruke 
teknologien til å gjøre arbeidsoperasjonene 
mer effektive ved digitalisering. 

 Organisasjonsutvikling og rådgivning – fokus 
på å realisere gevinster hos oppdragsgiver 

Foreløpig største installasjon er KS’ lærings- og 
kompetanseplattform for ansatte i kommuner1. 

Ca. 150 kommuner har tatt denne i bruk (137 000 brukere). Potensialet er 550 000.  

Kommunenes gevinster ligger i at ressursene deles i felles plattform. 

Selv med fem meget dyktige personer i selskapet behøves mer kompetanse. Derfor er 
det viktig med samarbeidspartnere over hele landet. 

Hva har vi lagt vekt på ved oppstarten av bedriften? 

 Kompetanse og nettverk med kunnskapsmiljø. Markedet er i hele landet. 

 Rasjonelle arbeidsplasser og verktøy 

 Vi dekker hele Norge som marked. Skal vi rekke over dette i praksis, må vi jobbe 
sammen med miljøer over hele landet. Og vi må jobbe gjennom digitale kanaler. 
Alle ansatte skal ha personlig utstyr til å kjøre videokonferanser. Når og hvor som 
helst. 

Hvorfor nystarta bedrift i 
næringshage i Lunde: 
Kort veg til jobb – kan gå 
eller sykle. Naboskapet er 
viktig -  felles lunsj og så 
videre, nettverk - ulike 
bedrifter kan dele 
kunnskap, inspirere og 
lære av hverandre. 
Næringshagen er et 
fleksibelt bygg, der man 
kan ta inn nye ansatte 

                                                 
1 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, til 2004 Kommunenes 

sentralforbund 

Erling har trøkket oppe! 

Forsamlingen var faktisk engasjert – selv om dette ikke synes her ☺ 

https://no.wikipedia.org/wiki/KS


eller studenter uten å måtte investere tungt sjøl. Toget stopper her, trenden er vekst i 
arbeidsplasser i sentrum av byer og tettsteder. 

Gevinster ved digitalisering:  

 Deling av digitale ressurser – en brøkdel av fysiske ressurser 

 Deling av opplæringsressurser 

 Dokumentasjon i sanntid 

 Samhandling via videomøter 

 Samskriving – to kan jobbe i samme dokument samtidig 

 Transaksjonskostnader 

 Rettighetsstyrte tjenester tildeles 

 Regelstyrte arbeidsprosesser automatiseres 

Eksempel på effektivisering ved digitalisering: hvorfor måtte søke om barnehageplass 
når dette har vært en rettighet i 10 år? – kommunen kjenner all info slik at plassen kan 
tilbys i stedet.  

Diskusjonen gikk livlig med spørsmål om alt 
fra datavegring til personsikkerhet, 
menneskers vegring mot forandring, 
sikkerhet og hacking, m.m. En meget 
interessant og tankevekkende kveld! 

Presidenten overrakte fotoboken om 
kanalen til Erling, midt i blinken for en som 
er nær nabo med denne. 

Vin til: Hans Petter Framnes 

Napp til: til Erling, som ga «nappet» til Per 
H. 

Enden var god for flere – noen fikk gave, andre vant 
noe … 


