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Innledning 
 
Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor 
personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling bør skje i samsvar med kortsiktige og 
langsiktige planer og mål i kommunen. 
 
Kompetansenplanen er et styringsdokument for å sikre en fremtidsrettet og planmessig 
utvikling av personale i henhold til kommunens oppgaver og mål. 
 
Kompetanseplanen er delt i to deler – en fast del som kun oppdateres etter behov og en 
rullerende del som utarbeides hvert år parallelt med budsjettbehandlingen i kommunen. Første 
del beskriver mål, virkemidler og rammer, mens andre del inneholder en konkret beskrivelse 
av satsingsområde innenfor hver  (1)sektor samt en tverrfaglig felles del. Ved at 
satsingsområder til enhver tid er vurdert og kjent, vil planen bli et konkret styringsverktøy i 
personalutviklingen for ledere og personalansvarlig samt en rettesnor for den enkelte ansatte. 
 
Arbeidsmiljølovens inneholder minimumskrav til opplæring innenfor spesielle områder 
angående arbeidsmiljøforhold. 
Avtaleverket, herunder nevnes spesielt hovedavtalen, jfr del C §6, omhandler 
kompetanseutvikling i kommunen. Gjennom hovedavtalen, erkjenner partene den store 
betydning øket kompetanse har for den enkelte, bedriften og samfunnet. Dette gjelder både 
allmennutdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring og etter- og videreutdanning. 
 
 
Framtidsvyer: 
Det er sannsynlig at kravene til ressursinnsats, spesielt innen helse og omsorg vil øke i årene 
framover, både fordi vi får en større andel eldre og pleietrengende i kommunen, og fordi 
innbyggerne og gruppen ”eldre og pleietrengende” vil komme til å stille andre og sterkere 
krav til det kommunale tjenestetilbudet enn hva brukergrupper og innbyggere gjør i dag. 
 
I tillegg vil økt konkurranse om den tilgjengelige arbeidskraften på grunn av mindre årskull, 
stille nye og sterkere krav til hvordan kommunen, som arbeidsgiver, legger til rette for 
kompetanseutvikling. De ansatte vil ovenfor kommunen, komme til å stille sterkere krav om 
muligheter til medinnflytelse og til læring/utvikling i arbeidet. 



 
(1) I dette dokument brukes betegnelsen sektor for enheter innenfor samme fagområde (helse, omsorg, skole, bh, forv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kompetanseplanens oppbygging 
 
      Slik er planen bygget opp: 
 
  

Fast del: Oppdateres etter behov 
 
 
 
 

Del 1:  
Felles for 
kommunen 
 
 
 
 
 
 
Del 2 
4-årig plan  
For sektorene 
Samt fellesTiltak 
  
 
 
 
 
Hovedmål for  
Sektoren 
 
 
 

                                            Del 1 
                      Kompetanseplan – generell del 

Satsing 
Område 
Næring og 
forv 

Satsing 
Område 
Helse/ 
omsorg 

Satsing 
Område 
Oppvekst 
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Opp- 
læring 



 
Delmål for    Personal  Teknisk      Helse  Skole 
Sektoren    Økonomi  Landbruk      NAV  Barnehage 
     IT   Næring      Omsorg  SFO 
                Merkantil/                Areal       Psyk/  Kulturskole 
      øvrige  Plan        Rehab  Bibliotek 
     Ledelse         Barnevern  Voksenoppl. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 1: inngår som en fast del av planen og inneholder generell orientering om kommunens 
holdninger til kompetanseutvikling. Del 1 justeres etter behov. 
Denne delen av kompetanseplanen beskriver for øvrig ansvarsfordeling og retningslinjer for 
den formelle behandling av kompetanseutvikling. 
 
Del 2: utarbeides årlig i sammenheng med budsjettprosessen. Denne delen beksriver hva som 
er viktige prioriterte satsingsområder innenfor hver sektor påfølgende år. 
I den utstrekning det etter kommunens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke 
kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal kostnader i 
forbindelse med dette dekkes av arbeidsgiver. 
 
Da eksterne krav til kommunens tjenester stiller krav til hurtig endring og utvikling blant 
personalet, er det viktig at de satsningsområder og tiltak som beskrives i del 2 er rullerende. 
Ut fra de tiltak som kartlegges hvert år, utarbeides en oversikt over opplæring på tvers av 
sektorene. Kostnader relatert til kursavgift, reise og opphold dekkes over felles post for 
opplæring. 
 
Statlige øremerkede midler behandles i fagnettverket. 
 

3. Formell behandling 
 
Innspill til kompetanseplanen skjer samlet fra sektorene etter forutgående drøfting på 
enhetene. Planutkastet fremmes samlet til rådmannen innen utgangen av september 
forutgående år. 
Etter budsjettvedtak, skal den endelige kompetanseutviklingsplanen for kommende år 
ferdigstilles. 
Den endelige kompetanseutviklingsplanen fremlegges for administrativ behandling innen 
utgangen av februar i gjennomføringsåret. 
 



4. Målsetting 
 
I henhold til hovedavtalens intensjon, skal kompetanseplanen avdekke opplæringsbehov blant 
annet gjennom virksomhetens kvalifikasjonskrav, forventede kvalifikasjonskrav- og 
bemanningsbehov i forhold til mål og oppgaver nedfelt i kommunens øvrige planverk samt de 
til enhver tid gjeldende sentrale føringer. Planen må også tilpasses i forhold til etter- og 
videreutdanningsreformen, jfr AML §12.11. 
 
Kompetanseutviklingsplanen for Balsfjord kommune har som overordnet mål å kunne øke 
kompetansen for ansatte innen sitt arbeidsområde, slik at ansatte gis mulighet til å utføre 
arbeidsoppgaver effektivt og rasjonelt, og derved bedre tjenesteytelsen for kommunens 
innbyggere. 
Kompetanseheving gjennomføres fortrinnsvis som intern opplæring og erfaringsutveksling 
samtidig som planen er ment å tjene som redskap for tilrettelegging for etter-/og 
videreutdanning. 
Planen skal også fange opp forventede kvalifikasjonskrav og bemanningsbehov i forhold til 
kommunens overordna mål, nedfelt i andre kommunale hovedplaner, delplaner, økonomiplan 
og vedtak (4-års perspektiv). 
 
Målgruppe for planen er i utgangspunktet samtlige fast ansatte i Balsfjord kommune. 
Midlertidig ansatte bør kunne delta på opplæring som blir avholdt i kommunen når forholdene 
ligger til rette for dette. 
Ved prioritering pga antall deltakere eller kostnader, skal fast ansatte prioriteres. 
 
 
 

5.Evaluering og erfaringsdeling av opplæringstiltak  
 
En opplæringsprosess eller en annen kompetanseutvikling som er av en viss varighet skal 
evalueres. 
Omfanget, formaliseringen og metoden avhenger av opplæringstype og hva som er mest 
praktisk for hver sektor eller enhet.  Evaluering i avdelingsmøter, medarbeidersamtaler eller 
gjennom bruk av skjema kan være alternativer som benyttes avhengig av type opplæring og 
omfang. 
Nærmeste leder og den som har gjennomgått opplæringen vurderer om og eventuelt hvordan 
ny kunnskap kan formidles til andre ansatte. 
 

6. Godtgjørelse – interne kursholdere m.v. 
 
Ledere og øvrige medarbeidere har ansvar for egenopplæring, videreopplæring som er 
nødvendig i forhold til arbeidsoppgavene samt at disse også har ansvar for opplæring og 
veiledning av nytilsatte. Det tillegges også enhver medarbeider å videreformidle kunnskaper 
en skaffer seg gjennom egen jobbsituasjon eller gjennom egen opplæring. Det er viktig å ha et 
arbeidsmiljø som fremmer denne form for læring. 
 
I tilfeller hvor en ansatt i kommunen påtar seg opplæring/kurs internt i egen kommune og 
utenfor egen enhet, honoreres dette etter følgende satser: 



 
 

• Timepris kr. 175,- for elementære kurs som ikke krever særskilt forberedelse 
• Timepris kr. 325,- for kurs som krever forberedelse og eventuelt etterarbeid i fritiden 

 
Ved intern opplæring på egen enhet avsettes tid. Kostnader/honorar til kursholder (utover 
ordinær lønn) belastes respektive kursposter for enheten dette gjelder eventuelt av felles 
kurspost. 
 
Opplæring skal som hovedregel gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid. I unntakstilfeller, 
når opplæring ikke kan gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid på grunn av drift- og/eller 
andre tjenestlige årsaker, kan deltakerne innvilges avspasering i henhold til gjeldende 
regelverk. 
 
Det innvilges ikke overtidskompensasjon i forbindelse med kommunal opplæring. 
 
I særskilte tilfeller kan rådmannen fravike ovennevnte bestemmelse. 
 
 

7. Rammevilkår – finansiering og økonomiske virkemidler 
 
Kartlegging av kompetanseutviklingsbehov lokalt (i sektorer og enheter) og sentral (felles 
kurspott) gjøre en gang om året og er verktøy for fastsetting av kompetansepostene i 
budsjettet. 
 
Midler til kompetanseutvikling avsettes ved hver budsjettbehandling. 
 

8. Stipend for grunnutdanning 
 
Kommunen innvilger stipend med en øvre grense på inntil kr 10.000,- pr studieår.  
Stipend utbetales etter nærmere fastsatte  regler . 
 
Etter endt utdanning knyttes det bindingstid over en periode på 2 år. 
 

9. Tilskudd etterutdanning/videreutdanning 
 
Ved samlingsbasert etter- og videreutdanning som er prioritert i kompetanseplanen gis 
permisjon med delvis lønn. 
 
Etter endt utdanning knyttes det bindingstid over en periode på 2 år. 

10. Lønnskompensasjon etter endt videreutdanning 
 
Ved fullført og bestått  videreutdanning utbetales en lønnskompensasjon på kr. 20.000,- etter 
prioritering i kompetanseplanen. Videreutdanningens størrelse skal være på 60 studiepoeng 



eller tilsvarende. Ved færre studiepoeng eller tilsvarende, reduseres kompensasjonen 
forholdsvis. Økt lønnskompensasjon legges på årslønn. 

11. Introduksjon  
 
Alle nytilsatte gis innføring i sine arbeidsoppgaver gjennom en målrettet opplærings- og 
introduksjon fastsatt i særskilt ”introduksjonsprogram”. Introduksjon og opplæring tilpasses i 
forhold til den enkelte enhet eller arbeidssted. 
Ansvar ligger hos nærmeste overordnede. 
 

12. Motivering 
 
Alle med personal- og lederansvar skal drive planmessig informasjon og motiveringsarbeid 
ovenfor ansatte og legge til rette for at ansatte kan utnytte kvalifiserende kurs- og 
opplæringsmuligheter. 
 
Reglementet revideres hvert 4. år. 
 
 
 
 

 


	Innledning
	2. Kompetanseplanens oppbygging
	3. Formell behandling
	4. Målsetting
	5.Evaluering og erfaringsdeling av opplæringstiltak
	6. Godtgjørelse – interne kursholdere m.v.
	7. Rammevilkår – finansiering og økonomiske virkemidler
	8. Stipend for grunnutdanning
	9. Tilskudd etterutdanning/videreutdanning
	10. Lønnskompensasjon etter endt videreutdanning
	11. Introduksjon
	12. Motivering

