Ta steget
Kompetensplanering för ekonomer

Ta steget är ett web-baserat stöd för:
ff Dokumentation av den egna kompetensen
ff Planering av den egna kompetensutvecklingen
ff Dokumentation av befintlig och önskad kompetens i arbetsgruppen

Ta steget omfattar för närvarande fyra kompetensområden:
ff
ff
ff
ff

Styrning och budget
Redovisning
Uppföljning och intern kontroll
IT användning

Varje kompetensområde är sedan nedbrutet i delkompetensområden.
Totalt finns ca 40 delkompetensområden definierade. Varje delkompetensområde är indelat i fyra ”kompetensnivåer”. Inom varje nivå finns
sedan frågor att ta ställning till avseende:
ff Kunskap
ff Erfarenhet
ff Utvecklingsbehov
Du som är medlem i Kommunalekonomernas förening kan använda stödet gratis, för enskilt bruk. Detta sker via en inloggning på
www.kef.se. Där kan du välja ut de områden du vill studera, besvara
frågorna och skriva ut resultatet. Resultatet kan sedan användas för
planering av den egna kompetensutvecklingen t.ex. i samband med
utvecklingssamtal.
Information om när funktionen är klar att använda kommer i vårt
medlemsbrev och på vår web-plats.

Utveckling
av Ta steget
Kommunalekonomernas
förening har utvecklat Ta
steget. I arbetet har ett 50tal ekonomer varit engagerade. Tanken är att Ta
steget successivt ska utökas
med fler kompetensområden. Är du intresserad
av att delta i arbetet
kontakta KEFs kansli.

För dig som chef kan Ta steget användas för kartläggning av ekonomifunktionens befintliga och önskade kompetens. Du väljer då ut vilka
kompetensområden som ska studeras och vilka medarbetare som ska
delta i undersökningen.

Kontakt
& förfrågningar
Nils-Hugo Johansson
tel. 0706-26 81 48
nils-hugo.johansson@kef.se

KEF`s kansli iordningställer en skräddarsydd enkät med detta innehåll
och sammanställer resultatet. Kontakta kansliet för en offert.

eller Helena Sjöholm
tel. 073-838 80 62
helena.sjoholm@kef.se
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EXEMPEL
Exempel PÅ
på FRÅGESTÄLLNINGAR:
frågeställningar

Nedan följer ett exempel från delkompetensområdet ”Jämförelser och lärande”;

Nedan följer ett exempel från delkompetensområdet ”Jämförelser och lärande”:
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