Referat fra møte i RAG alor Norge
Tid/sted; 14.09.18, Akans lokaler
Tilstede: Hasle, Einar, Ingunn, Else Kristin, Åsa og Nina

Saker:
1. Referat fra møte 02.05.18

Til avklaring/
oppfølging:
Godkjent

2. Hovedsaker:
-

-

-

Status alor Norge samlingen 2019
Ved gjennomgang av høringsinnspill forrige samling
(se vedlegg) utpeker det seg 6 områder som aktuelle
tema for neste samling: GDPR/personvern,
behandlingsbenet, markedsføring/rekruttering,
implementering/avtrykk i bedriftene, dele
erfaringer/metoder og faglig påfyll.

Alle forbereder seg til å
komme med innspill til tema
på nettmøte 19.12.18, klokka
10.00 – 12.00.

Intranett, - struktur og innhold v/ Einar
alors nettside er tilpasset GDPR, og nødvendige
personvernsinnstillinger er foretatt. På intranettsidene
er det lagt inn eget punkt for RAG som skal inneholde
referat og handlingsplan, og det er opprettet egen
kunnskapsbank hvor blant annet metodebeskrivelser,
rekrutteringstips, mediestrategi mm. kan legges ut.

Til kunnskapsbanken:
Tipsliste rekruttering – Else K
Tips mediastrategi – Einar
Pauls epistler - Paul
Stasjonsjobbing – Nina
Dypdykk - Ingunn

Hvordan står det til med alors «goodwill» og
framtidige kår? (med bakgrunn i innspill fra Paul)
For å sikre forutsigbarhet i drift av nettverk, alor Norge
og nettside, ønskes tydeligere føringer om veien videre.
Dette ble også drøftet i en av gruppene under
gruppearbeid på kompetansesentersamlingen.

-

Gjennomgang - og oppdatering av Handlingsplanen

-

GDPR
Nettsiden er tilpasset GDPR. Utover dette må hvert

Nina sender påminnelse om
dato til hovedtilretteleggere

Prosedyrer for innlegg?
Referat mm fra alor Norge
som eget punkt? (inkl. alors
Norges mål og intensjon)

Alle tilretteleggere snakker
med sin leder før drøfting
på virksomhetsledermøte.

Ingunn oppdaterer, og Einar
legger på intranett

enkelt KoRus sikre at lovverket overholdes. Diskusjon
om deltakerlister kan utleveres med bakgrunn i
nettverkstankegangen. Samtykke må da innhentes ved
påmelding.

- Evt
- Skal det legges påmeldingslink i emnefeltet for
invitasjoner til alor samlingen? Konklusjon: Vi
opprettholder at link til påmelding legges i e-post
invitasjonen, og på side 2 i malen.
- Henvendelse fra NAV Arbeidslivssenter; tolkes som
en henvendelse om å bære med i nettverket, ikke i
tilretteleggergruppa.
- Innspill vedr kontaktinformasjon på nettsidens header.
Endret til: For generelle spørsmål, kontakt…
- Einar kan kontaktes på telefon 911 70 803, eller på
einar.nilsen@digitalsor.no
Neste møte blir nettmøte den 19.12.2018, kl 10-12 hvor
hoved-agenda er å starte planlegging av innholdet for alor
Norge samlingen i 2019

I pennen av Nina 15.09.2018

