Competence Server
För att lyckas i arbetet med att skapa, driva och underhålla företagets
kompetensförsörjningsprocess är ett effektivt IT-stöd en mycket viktig faktor.
Competence Server är ett IT-stöd som är helt anpassat för att hantera den processen, och
verktyget används idag bland annat av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Vid utvecklandet av Competence Server har ramarna i den svenska standarden SS624070 ledningssystem för kompetensförsörjning – varit en av de tongivande referenserna.

Systemet
Systemet stödjer analys, planering, genomförande och uppföljning av kompetensförsörjning.
T.ex. stöds hantering av följande:
® Inventering av kompetensläget
® Organisatoriska målsättningar (dessa kan ställas på godtyckliga grupperingar i
organisationen såväl rent organisatoriska/hierarkiska till processorienterade)
® Individuella mål
® Insatser som skall tjäna till att uppnå de uppsatta målen
® Utvärdering av genomförda insatser
® Analyser och sammanställningar kan göras på allting i systemet, t ex:
o Sammanställning över aktuellt kompetensgap
o Planerade insatser för en period fördelat på ålder och könskategorier
® Simulering av olika scenarion, t ex:
o Vad händer med våra uppsatta mål om vi plockar bort den personal som går i
pension inom 5 år?
o ...eller om alla individer avdelning X plockas bort ur organisationen?
En nyckelkomponent i systemet är att medarbetarna själva aktiveras och kan delta på ett
konstruktivt, lättförståeligt men ändå strukturerat sätt i sin kompetensutveckling.
Våra erfarenheter efter en tids användning av lösningen är att de flesta medarbetare mer än
gärna engagerar sig i sin kompetensutveckling (och i förlängningen hela organisationens
kompetensförsörjning) och på så sätt eliminerar tidskrävande administration för de ansvariga
cheferna.
Genom att engagera medarbetarna skapar systemet tillsammans med en strukturerad process
möjligheten att spårbart överbrygga gapen mellan organisationens målsättningar, individens
kunskaper och individuella mål till de insatser som görs för att möta målen. Systemet kan
även hämta och sammanställa medarbetarnas utvärderingar av genomförda insatser.

För ytterligare information om Competence Server kontakta Comperio på +46 31 769 05 00
eller info@comperio.se.
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