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Tilbud om kompetansepåfyll i digital kompetanse for forbundenes 

tillitsvalgte på bedrift og virksomhet 
 

LO tilbyr gjennom et samarbeid med Digital Norway kompetansepåfyll for 

forbundenes tillitsvalgte på bedrifter og virksomheter som er opptatt av å styrke 

sin kunnskap om ny teknologi og digitalisering. 

 

Gjennom spørring til LOs Tillitsvalgtpanel har tillitsvalgte uttrykt behov for å 

vite mer om ny teknologi og kompetanseutvikling. Enten det handler om å bruke 

sin stemme i omstillingsprosjekter eller forhandle fram kompetansetiltak, så gir 

trygghet i rollen det beste utgangspunktet for å ivareta medlemmenes interesser. 

Dette tilbudet håper vi kan bidra i den retningen. Se sak på LOs nettside. 

 

Hva håper vi at forbundene bidrar med? 

 

LOs initiativ må ses i sammenheng med Tillitsvalgtåret og er et gratis og 

frivillig tilbud som supplerer forbundenes egen ordinære tillitsvalgtopplæring.  

 

Forbundenes bidrag blir å gjøre tilbudet kjent i egen organisasjon og rekruttere 

deltakere gjennom å oppfordre tillitsvalgte til å delta. De fire læringsreisene 

fordeles ut over 2021. Forbundene vil motta en ferdig e-post som kan sendes ut i 

organisasjonen. 

 

LO dekker selve opplæringstilbudet, mens andre avklaringer om deltakelse i 

arbeidstid og annet må tas opp med arbeidsgiver eller forbund på vanlig måte.  

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/tillitsvalgtsaret/nyheter-tillitsvalgtaret/nytt-tilbud-til-tillitsvalgte/


 

To forestående viktige datoer er altså: 

 

• 14.april – 14.00 -15.00  Åpent webinar for mulige deltakere – lansering  

• 19.april – 09.00 -10.00 Første læringsreise og webinar starter 

 

 

Hvilke temaer inngår i læringsreisene? 

 

Med mellom 6-8 timer innsats fordelt over flere dager gir den første 

læringsreisen gir deg innsikt i: 

• Sammenhengen mellom digitale teknologier 

• Kunstig intelligens 

• Tingenes internett 

• Avansert dataanalyse 

• Autonome systemer 

 

De påfølgende tre læringsreisene vil gi praktisk veiledning i digital samhandling 

på Teams og Zoom, sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen knyttet til digitale 

teknologi og til slutt et verktøy for partsdialog for ledere og tillitsvalgte som vil 

samarbeide om digitale endringer. Digital samhandling kommer i mai, mens de 

to andre kommer på høsten/vinteren.  

 

Hvordan melder interesserte seg på? 

 

LO og Digital Norway presenterer tilbudet i et eget lanseringswebinar 14.april 

14.00-15.00 der interesserte både får et faglig program og mer detaljert 

informasjon om læringsreisene. Webinaret skjer på plattformen MyOnvent som 

ble benyttet til LOs utdanningskonferanse. Hvis man er ny bruker, vil man først 

lage en brukerkonto – og deretter registrere seg for webinaret:  

 

Påmelding til LOs lanseringswebinar 14.april! 

 

Når de ulike læringsreisene starter opp, får registrerte deltakere en e-post med de 

ulike kursdelene rett til seg. Der kommer det også invitasjoner med lenker til 

webinarer og ekspertmøter på nett som hører med ut over året. 

 

Det er ingen krav til forkunnskaper og deltakere kan velge å studere i det stille – 

eller delta i samhandlinger på forum og webinarer. Vi tror mange vil like å få 

kontakt med andre tillitsvalgte som er interessert i de samme utfordringene! 

 

Påmelding til læringsreisene skjer rett til Digital Norway her! 

 

https://myonvent.com/event/digital-kompetanse-for-tillitsvalgte
https://digitalnorway.com/digital-kompetanse-for-tillitsvalgte/


 

 

 


