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Forord
Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og 
omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2013.
Hensikten med planen i kommunen er å gjøre den økonomiske delen av
kompetansebyggingen mer forutsigbar, og bygger på målsetninger i den 
overordnede kompetanseplanen. En god kompetanseplan for helse- og 
omsorgstjenesten vil bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene som Balsfjord 
kommune yter overfor innbyggerne. Målet videre er at den skal være et verktøy 
for rekruttering og stabilisering av personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Den vil gi politisk- og administrativ ledelse i kommunen en 
god oversikt over utfordringene. De utfordringene som kommunehelsetjenesten 
står ovenfor både i form av omfang og nye oppgaver er kartlagt og dokumentert 
i planen, noe som vil bidra til at kommunen er bedre forberedt til å møte 
fremtidens utfordringer.
Kompetanse millionen som kommunestyret bevilget i 2012, 2013 og 2015 har 
vært med på å styrke utdanningskapasiteten gjennom økonomiske bidrag til 
enhetene og/eller direkte til studentene. Gjelder både til grunn – og 
videreutdanning innen helse og omsorgstjenesten.

Denne planen er utarbeidet av;

Tillitsvalgte Mette Christoffersen Fagforbundet og Inge Thorwarth fra NSF, enhetsleder 
Rigmor Hamnvik, enhetsleder Marit Tollefsen, stedfortreder for kommunalsjef: enhetsleder 
Renate Salangli. 

Sluttført av kommunalsjef Karin F. Berger
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Kapittel 1: Innledning

Flere forskere fremhever at kompetanseplanlegging bør ta utgangspunkt i organisasjonens 
overordnede mål og strategier. Linda Lai sier: ”beslutninger om hvordan man skal satse på
kompetanse, er kritiske, strategiske beslutninger som påvirker hele organisasjonen, og som
derfor bør inngå i det øvrige strategiarbeidet”.

I denne sammenheng er det viktig at både kommunens overordnede kompetanseplan og denne 
fagspesifikke planen sees i sammenheng med de øvrige planer kommunen utarbeider. 
Herunder både strategiske plandokumenter og mere fagspesifikke som kreft-, rehabiliterings-
og demensplan, rus politisk handlingsplan.
Det har vært satt av begrensede kompetansemidler i økonomiplanen, men de siste 3 årene har
kommunestyret bevilget midler til kompetanseheving ved bruk av regnskapsoverskudd.
For fremtiden vil det være av stor betydning at utfordringer innen kompetansebehov for helse-
og omsorgstjenestene synliggjøres i økonomiplanen.

Denne planen er rettet mot personell i kommunen som arbeider i helse- og /eller 
omsorgstjenestene. Det er kartlagt behov som enhetene har for økt kompetanse ut fra dagens 
kjente situasjon. Endringer på bakgrunn av samhandlingsreformen viser økt behov for 
personell med høyere utdanning, spesielt i fht institusjons – og hjemmebaserte tjenester. 
Kompleksiteten for oppgaver som kommunen har ansvar for i behandlings og pleieoppgaver 
har endret karakter. 
Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten viser bemanningssituasjon i dag til 
sammenligning fra tidligere år, videre befolkningsutviklingen i kommunen de kommende år, 
samt en beskrivelse av dagens kompetansesituasjon og fremtidens kompetansebehov. 

1.1 Bakgrunn for kompetanseplan
Det er i dag kamp om arbeidskraft, dette vises spesielt innen omsorgstjenesten hvor det er 
krevende å rekruttere fagkompetanse på alle nivå.
Endrede og flere tilførte oppgaver som kommunen skal løse, viser endret behov for 
kompetanse. Det er viktig at det tas strategiske valg i forhold til hvilke utdanninger og 
kompetansetiltak som skal prioriteres innen det enkelte fagfelt. Dersom dette ikke er 
planmessig kan det medføre utfordringer i forhold til å foreta prioriteringer av økonomiske 
midler og permisjoner for ansatte i grunn- og videreutdanninger.
Det vurderes også som viktig å styrke kompetanse gjennom fokus på tverrfaglig samarbeid og 
samhandling internt i kommunen. Ved tilrettelegging av utdanning og andre 
kompetansehevende tiltak mener en at arbeidstilfredshet og trivsel øker og dermed også 
kvalitet på tjenesten til innbyggerne. Det er en oppfatning om at dersom fag settes i fokus vil 
det styrke tilgangen på fagfolk. Et faglig godt arbeidsmiljø med tilfredse arbeidstakere 
påvirker rekrutteringen av nye arbeidstakere. 
Det vil være viktig for kommunen å ha en kompetanseplan for å sikre riktig og nødvendig 
kompetanse, nødvendig rekruttering og stabilitet blant ansatte.
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Kapittel 2: Presentasjon av tjenestetilbudet i Balsfjord kommune

Balsfjord kommune har et desentralisert tjenestetilbud innen omsorgstjenesten. Kommunens 
store areal medfører mye tid til kjøring for fagfolk i tjenesten. Helse og omsorgstjenestene 
organiseres fra 7 enheter.
Omsorgstjenestene er organisert med hjemmetjeneste og omsorgsboliger på Laksvatn og i 
Nordkjosbotn, hjemmetjeneste og omsorgsboliger lokalisert i tilknytning til sykehjemmene på 
Storsteinnes og på Mestervik. Tilbudet innen rus og psykisk helse er organisert ut fra baser på 
Storsteinnes, men tjeneste gis i hele kommunen. Omsorgsboliger for målgruppen Psykisk 
helse er lokalisert på Storsteinnes. Boligtjeneste for voksne funksjonshemmede er lokaliser 
med bofellesskap på Storsteinnes og i Nordkjosbotn, samt avlastning for barn og egen 
barnebolig på Nordkjosbotn.
Legetjenesten har kontorsted på Mestervik og Storsteinnes. Helsesøstertjenesten gir tilbud om 
skolehelsetjenester og helsestasjonsvirksomhet desentralisert, hovedbasen er på Storsteinnes. 
Fysio- og ergoterapi gir tjenester på Mestervik og Storsteinnes, dette gjennom kommunalt 
ansatte fysioterapeuter og to med driftstilskudd fra kommunen. Det gis hjemmebehandling 
ved behov.

2.1 Befolkningstall og demografi
Figur 1 viser alderssammensetningen i kommunen i 1990, 2000, 2010 og 2014, og 

prognosene i 2020, 2030 og 2040, basert på SSBs framskrivinger. En velger kun å bruke SSB 

sine framskrivninger.

Figur 1: 

Befolkningssammensetning 1990-2014 og SSB-prognose for 2020, 2030 og 2040 – absolutte tall
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Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen 
og for etterspørselen av kommunale tjenester.  Prognosene framover gir oss et bilde av 
hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid.  SSB-prognosen viser hvordan 
befolkningsutviklingen forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige 
aldersgrupper.  Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i hht SSB-prognosen, forventes det en 
økning i folketallet totalt på 995 fra 2014 til 2040. Av dette vil barn under 15 år øke med 89. 
Unge i videregående skolealder vil derimot synke med 23. Samlet sett for barn og unge under 
19 år vil økningen være på 66. For mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 20 og 67 vil
økningen være på 361. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 568.

Den demografiske utviklingen får betydning for tjenesteproduksjonen i Balsfjord kommune. 

Med en markant økning i aldersgruppa over 67 år vil det stille økte krav til omsorgstjenesten,

og det kan medføre at kommunen ikke kan yte tjenester utfra dagens organisering og tilbud. 

Velferdsteknologi vil være et tiltak som må tas i bruk og videreutvikles.  I SSB-prognosen 

forventes befolkningen i yrkesaktiv alder for å øke noe, men økningen i eldre over 67 år er 

nesten dobbelt så stor.  Det kan gi ekstra utfordringer i forhold til menneskelige ressurser som 

skal fylle arbeidslivet i fremtiden.

2.2 Status kompetansestillinger i helse og omsorgstjenestene

Kompetansen hos ansatte i helse og omsorgssektoren har stor variasjon, dette fra ansatte uten 
formell kompetanse til mastergrad. Hoved tyngden innen omsorgstjenestene er sykepleiere / 
spesialsykepleiere og helsefagarbeidere, samt assistenter innen ulike funksjoner.
For å belyse kompetansefordelingen er dette lagt frem i tabell. Det er tatt utgangspunkt i 
registrerte stillinger pr 01.01.2016, men det kan være en liten feilmargin. Denne påvirker i 
kompetansebildet i vesentlig grad.

Antall 
årsverk 2016

Prosentandel 
av totalt antall 
ansatte

Ansatte uten formell helse- og 
sosialfaglig utdanning

31,72 13,22

Lærlinger 5 2,08

Ansatte med helse-/sosialfaglig utdanning 
fra videregående skole

81,18 33,82

Ansatte med helse-/sosialfaglig utdanning 
fra videregående skole m/fagskoleutdanning eller 
videreutdanning

18,03 7,51

Høgskoleutdannede/universitetsutdannede 
(3 årig bachelorutdanning i helse og sosialfag)

48,51 20,22

Høgskoleutdannede/universitetsutdannede 
med videreutdanning

15 6,25
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Høgskoleutdannede/universitetsutdannede 
med mastergrad i helse- eller sosialfag 
(inkl. leger) 

8,3 3,45

Ansatte kjøkken
Leger *
Helsesekretærer
Ergo – fysioterapitjenesten 
Helsesøster/jordmor, folkehelse
Felleskontor og barnevern

8,5
2,3
7
3,8
4,5
6,45

3,55
0,96
2,9
1,6
1,9
2,68

*Legene har kun deltidsansettelse i kommunal stilling

Endringen fra forrige registrering i 2013 viser små endringer, men ansatte uten formell 
kompetanse har en svak økning, ansatte med bachelorutdanning har økt med 4 
stillingshjemler, helsefagarbeidere med 2 stillingshjemler og master med 4. Reduksjon vises 
på videreutdanninger innen helsefag/miljøarbeidergruppen. Det er også behov for økt 
kompetanse / videreutdanninger innen bachelornivå. 
Denne kartleggingen er viktig i fht prioriteringer for fremtidige kompetansebehov og må også 
sees i sammenheng med avgang / seniorer i faste fagstillinger.

2.3 Avgang / seniorer
Alderssammensetningen for ansatte innenfor omsorgstjenesten viser at det kommer til å bli 
mange helsefagarbeidere som i løpet av en 8 årsperiode fyller 62 år. Erfaringer viser at 
omsorgsyrket er tungt og medfører slitasje for ansatte. Det er viktig å se alder og mulig 
avgang i en sammenheng med prioriteringer av studieplasser. Dette for å sikre rekruttering til 
tjenesten. Assistenter har erfaringsvis mindre stillingsbrøk enn helsefagarbeidere, men er en 
viktig ressurs for tjenesten, her er det også mulig avgang ved oppnådde 62 år og medfører 
behov for ny rekruttering. Samtidig er det vesentlig å legge til rette for at seniorene kan 
arbeide utover fylte 62 år, deres erfaring og kompetanse er av stor betydning for tjenesten.

Stillingskategori 2016 2017 -2019 2020 - 2024
Sykepleier 0 2 1
Helsefagarbeider 1 12 11
Annen 
høyskoleutdanning

0 0 0

Assistenter 4 3 11
Sum 5 17 23

2.4 Ansatte i deltid- og heltidsstillinger
Det er en diskusjon i samfunnet knyttet til uønsket deltid og ulike turnusordninger. 
Målsetningen i Balsfjord kommune har vært å tilrettelegge for at alle som ønsker skal ha 100 
% stilling, men på bakgrunn av bemanningsbehovet i helge og høytider er det et behov for 
helgestillinger.  Størst mulig stillingsprosent er viktig av hensyn til brukernes ønsker om 
færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til, og der det er hensiktsmessig, kan en å benytte 
muligheter til tilrettelegging gjennom lange vakter. Kontinuitet i tjenesten er med på å sikre 
kvalitet i tjenestene.
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Det er prioritert arbeidshelg 3. hver helg for flest mulig ansatte for å få tilfredse arbeidstakere. 
Man må være oppmerksom på at det også er ansatte som går i ønsket redusert stilling som en 
tilrettelegging av behov i egen livssituasjon. Helgestillinger dekkes i stor grad av 
skoleungdom, ungdom som har tatt seg friår fra utdanning og studenter i helsefaglig 
utdanningsløp. Det er vanskelig å si om disse gruppene kan dekke ledige helge stillinger i 
framtida, men det kan synes som det kan være en måte å gi ungdom helsefaglig erfaring, og at 
en tidlig introduksjon for helsefaglig arbeid kan rekruttere flere til bl.a. høyere helsefaglig 
utdanning.
Tabellen under viser endringer i fht deltidsutfordringer. Fra 2013 har det vært aktivt arbeidet 
med økning av stillinger i tråd med ansattes ønsker, men fortsatt mange deltidsansatte under 
30 % i omsorgstjenesten. 14 flere personer i full stilling enn i 2013. 

Stillingsprosent 2013 2016
100 % 63 77
80 – 89 % 16 33
50- 79 % 87 113
30 – 49 % 70 36
Under 30 % 78 81

Kapittel 3: Fremtidens helse- og omsorgsutforminger

Når fremtidens helse og omsorgstjenester skal belyses er det viktig å ta inn hva som er 
føringer i den nye nasjonale helse og sykehusplanen (2015). Her belyses blant annet økt antall 
eldre, endrede behov i befolkningen, økte behov for tjenester, pasientens helsetjenester og 
ikke minst pasientens medvirkning i utforming av eget helsetilbud. Et økende behov for 
styrking av samhandling mellom nivåene i helsetjenestekjeden.

Virkningen etter implementering av samhandlingsreformen har medført oppgaveforskyving 
mellom sykehus/spesialist- og kommunehelsetjenesten. Flere helsetjenester og behandling 
utføres i kommunene og behandlingstiden reduseres i spesialisthelsetjenesten. Erfaringer viser 
at oppgavene er medisinsk komplisert og krever kompetanse på spesielle prosedyrer og 
behandling. Dette er oppgaver som det kreves kompetanse personell for å få utført på en 
forsvarlig måte. Tilbud om observasjon og behandling gis også i kommunalt akutt døgntilbud, 
et tilbud som ble etablert i 2015. Dette er et tilbud som kan forventes økt bruk av på bakgrunn 
av endringer gjort i sykehus. Rekruttering av ansatte med høyere utdanning må ha fokus.
Kompliserte medisinskfaglige oppgaver innen somatikken er og vil i fremtiden være spesielt 
en utfordring ved sykehjemmene og den hjemmebaserte tjenesten når de mottar pasienter fra 
sykehus.

I tråd med den demografiske utvikling vil andel eldre øke, samtidig som flere mennesker har 
kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Dette omfatter blant annet diagnoser som KOLS, 
kreft, diabetes, spiseforstyrrelser, overvekt, demens, psykiske lidelser og rusproblemer, og 
nevrologiske tilstander som gir helse og adferds utfordringer.
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Aldersgruppe Antall
0 – 17 år 2
18 – 49 år 55
50 – 66 år 66
67 – 74 år 28
75 – 79 år 49
80 - 84 år 52
85 – 89 år 50
90 år og eldre 31
Mottakere av hjemmetjenester pr 01012016

Tabellen over viser aldersfordelingen i aldersgrupper for de som mottar tjenester fra 
hjemmetjenesten, dette gjelder både praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det viser en stor 
aldersspredning noe som også må ses i en sammenheng ved utvikling av tjenestetilbudet i den 
hjemmebaserte tjenesten, herunder også funksjonshemmede, rus og psykisk helse. Det viser 
seg også at flere yngre også mottar tjenester i institusjonene, men eksakte tall legges ikke 
frem i denne planen.

Det skal også vektlegges forebyggende innsats og fokusere på egenmestring hos pasientene 
og kommunen har ansvar for koordinering, habilitering, rehabilitering og mestringstilbud.

Fra 2017 er det varslet endring med etablering av akutt døgntilbud også for brukergruppen 
innen psykisk helse og rus. Hvordan dette skal etableres må ivaretas i videre planarbeid innen 
helse og omsorgstjenestene. Det er anslått en seng pr 7000-10 000 innbyggere.

Individuelle planer (IP) skal utarbeides og oppfølges for pasienter med sammensatte og 
langvarige helseutfordringer. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (2012) viser til at 
helsetjenesten har ansvar IP-plan, opplæring, opprette personlige koordinatorer og sikre 
planprosesser for flere pasientgrupper.

Kommunen vil få flere eldre personer med utviklingshemming, flere eldre har psykiske 
lidelser og rusproblematikk. Livsstilsykdommer krever samhandling og tverrfaglig arbeid 
både innad i kommunen, og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er behov for 
institusjonsplasser og fagpersonell med kompetanse for å ivareta innbyggere som følge av 
alvorlig sykdom.

Samhandling og bruk av kompetanse på tvers av fagenheter må videreutvikles for god praksis 
i behandling og oppfølging. Fremtidens fagpersonell må beherske nye oppgaver og 
utfordringer. Dette kan være tidkrevende prosedyrer, observasjoner, kartlegginger og 
evalueringer og tiltak. Videre må fagpersonalet være gode på samhandling for å kunne møte 
sammensatte faglige, etiske og juridiske situasjoner.

For å gi bedre helse og mestring, samt redusere døgnopphold er det behov for satsing på 
rehabilitering i hjemmet.  Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsmodell hvor trening 
i hverdagslivets gjøremål skal ivaretas i omgivelser, der folk bor. Et tiltak som vil forebygge 
og forhindre innleggelse i institusjon.

I forhold til barn og unge må det styrkes kompetanse til personell som møter disse i ulike 
arenaer, som barnehager, skoler, helsesøstertjenesten og annet helsepersonell. Fokus vil være 
å forebygge livsstilsykdommer relatert til kosthold, røyk, rus, og mestring av psykiske 
helseutfordringer og livsbelastninger. Det må også sikres kompetanse og tjenester til å 
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handtere utfordrende og uforutsigbar atferd både til barn, unge og voksne som følge av ulike 
sykdommer og tilstander.

Nye lover med forskrifter og veiledere stiller krav til kvalitet og forsvarlige tjenester, samt 
kunnskap om rettigheter til befolkningen. Det nevnes her lover som Folkehelseloven, Helse 
og omsorgstjenesteloven, Bruker- og pasientrettighetsloven, Helsepersonell-loven, 
Spesialisthelsetjenesteloven, Lov om psykisk helsevern, Folketrygdloven og Lov om sosiale 
tjenester i NAV, og Barnevernloven. Samarbeid og samhandling med tverrfaglige og 
helhetlige tiltakstjenester er fremtidens utfordringer, noe som stiller krav til høy kompetanse i 
faglig arbeid. 

Dette stiller store krav til formell kompetanse hos fremtidens ledere og medarbeidere for å 
skape gode fagmiljø, og trivelige arbeidsmiljø som ivaretar helse hos ansatte.

3.1 Kompetansebehov i kommunen.

Det er behov for personell med fagkompetanse både med grunnutdanninger og 
videreutdanninger. Høyskoleutdanning og helsefag må prioriteres. Dette gjenspeiles i 
kartleggingen av forventet pensjonering samt kompetansebehov.

Grunnutdanninger:

o Helsefagarbeidere og helsesekretærer med fagbrev
o Sykepleiere og vernepleiere
o Fysio -  og ergoterapeut
o Sosionom og barnevernspedagog
o Psykolog/er
o Leger

Videreutdanninger, årstudier og masterprogram:

o Eldreomsorg, demens og alderspsykiatri
o Psykisk helse og Rusfaglig arbeid, ulike aldersgrupper
o Kreftomsorg
o Helsesøster og jordmor
o Rehabilitering
o Folkehelsearbeid
o Lederutdanninger 
o Ernæring og fysisk aktivitet
o Miljøterapeutisk arbeid
o Psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi
o Folkehelsearbeid 
o Aldring og utviklingshemming

Kurs/etterutdanninger: Det er dokumentert behov for ulike fagkurs og kompetansehevende 
tiltak, dette både i form av videre – og etterutdanninger samt kurs. Dette velger en å ikke 
omhandle i kompetanseplanen, men at det ivaretas tiltak for kompetanseheving på den 
enkelte fagenhet innenfor egen ramme eller som et samarbeid mellom flere enheter. Behov 
for kurs som er meldt berører tilbud både i forhold til barn, unge, voksne og eldre.
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3.1.1 Rekruttering og stabilisering

Kommunens behov for arbeidskraft vil øke og det må rekrutters nye arbeidstakere med 
etterspurt kompetanse, samtidig som det må tilrettelegges for fagutvikling via videre og 
etterutdanninger. Motivere unge til å ta relevante utdanninger, samtidig som det må jobbes 
med rekrutters nye medarbeidere. Det må rettes fokus på positive sider ved å arbeide innen 
helse- og omsorgsyrker, og en positiv holdning til lærlinger og studenter i praksis. Et nært 
samarbeid med Norges arktiske universitet i Tromsø og andre utdanningsinstitusjoner og 
kompetansemiljø, er vesentlig og nødvendig for rekruttering.

Fokuset må også være å skape gode fagmiljø som gjør at ansatte blir i stillingene over tid og 
at antall hele stillinger kommunen økes. God opplæring av nytilsatte og tid og ressurser til 
veiledning og fagutvikling er viktige tiltak for stabilisering. 

Ved rekruttering er det viktig å tenke på både egne ansatte og ungdommer fra egen kommune, 
men også ha oppmerksomhet rundt nye tilflyttere / innbyggere.

3.1.2 Tiltaksplan 

Tiltak Mål Målgruppe Ansvarlig Kostnader
Utdanne 
sykepleiere og 
vernepleiere

Økt kompetanse 
i helse- og 
omsorgstjeneste
n

Unge som skal 
velge 
utdanningsløp, 
ansatte som 
ønsker økt 
kompetanse

Enhetslederne Stipend 
100 000 
fordelt til 4 
studenter årlig

Utdanne 
barnevernspedagog
er

Økt barneverns 
faglig 
kompetanse og 
god 
saksbehandler 
kompetanse

Unge i 
utdanningsløp 
og ansatte som 
ønsker ny 
kunnskap

Enhetsleder Stipend kr 
25 000 årlig

Ergoterapeut Rekruttere ved 
pensjonering

Ansatte som 
ønsker nye 
utfordringer og 
eller unge som 
er i 
utdanningsløp

Enhetsleder Stipend kr 
25 000 årlig

Fagbrev 
helsefagarbeider, 
renhold og 
helsesekretær

Rekruttering 
pga avgang og 
økte behov

Egne ansatte 
som hever 
kompetanse, 
ungdommer i 
utdanningsløp 
og valg

Enhetsleder Stipend kr 25`
avhengig av 
kombinasjon 
lønn og 
utdanning.
Lærlingeplasse
r

Videreutdanning 
innen eldreomsorg, 
kreft, rus og psykisk 
helse.

Økt kompetanse 
og rekruttering

Ansatte eller 
studenter i 
videreutdannin
g

Enhetsleder Stipend, beløp 
avhengig av 
mulighet for 
kombinasjon 
studie og 



12

arbeid
Helsesøster Rekruttering 

pga økt behov 
evt avgang 

Ansatte eller 
studenter under 
utdanning

Enhetsleder Stipend, beløp 
avhengig av 
mulighet for 
kombinasjon 
studie og 
arbeid

Lederutdanning Økt kompetanse 
på ledelse

Ledere uten 
lederutdanning

Kommunalsjef / 
rådmannen

Stipend / 
utgiftsdekning. 
Beløp 
avhengig av 
kombinasjon 
studie og 
arbeid. Må ses 
i sammenheng 
med nasjonale 
føringer 

Omgjøring av 
stillinger fra 
assistent til 
helsefagarbeider

Øke antall 
kompetanse 
stillinger

Assistenter 
som tar 
utdanning

Enhetsledere Jmf punkt om 
fagbrev

Omgjøring av 
stillinger fra 
fagarbeider til 
høgskolestilling

Øke antall 
kompetanse 
stillinger og 
kompetanse

Ansatte under 
utdanning eller 
ved ny 
tilsetting

Enhetsleder Ses i 
sammenheng 
med lønns 
politisk 
handlingsplan

Samarbeidsavtale 
med utdannings 
institusjoner

Styrke 
rekruttering til 
tjenestene

Studenter og 
lærlinger

Kommunalsjef, 
personalrådgiver 
og enhetsledere

Ingen 
kostnader

Motivasjonspatrulje Styrke 
rekruttering til 
tjenestene

Ungdommer Helse og 
omsorgsnettverk
et

Ingen

Bruke muligheten i 
AML i fht lange 
vakter

Bedre 
rekrutteringen 
og stabilisering 
av ansatte på 
arbeid ved 
ubekvem 
arbeidstid.

Ansatte Enhetsledere Ingen

3.1.3 Økonomiske tiltak

 Dekning innen kompetansemidler på egen ramme
 Innarbeide kompetansemidler i økonomiplanen
 Søke kompetansemidler gjennom Fylkesmannen
 Søke gjennom fagorganisasjoner
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Dersom ansatte søker stipend eller annen form for økonomisk støtte vurderes søknaden 
individuelt og om utdanningen er i tråd med de prioriteringer som er lagt inn i planen.

Kapittel 4: Rullering av plandokumentet

Kompetanseplanen må og skal ses i sammenheng med økonomiplanen. Planen legges frem til 
politisk behandling. Denne sendes ikke på høring til fagforeningene da de har deltatt i 
prosessen med utarbeidelse og prioriteringer. Behandles i kommunalt råd for eldre og 
mennesker med varig nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

Utarbeidelse og oppfølging av kompetanseplan ivaretas på rådmannsnivå og må i fremtiden 
ses i sammenheng med overordnet helse og omsorgsplan som skal utarbeides inneværende 
valgperiode.


