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Forord

Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist 
politisk behandlet i 2011.
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 og 2013 har vært med på å styrke 
utdanningskapasiteten gjennom økonomiske bidrag til enhetene og eller direkte til studentene.
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1.0 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 må sees i sammenheng med de øvrige planer kommunen utarbeider. 
Samfunnsdelen i kommuneplan vil bl.a. være et dokument hvor sammenhengene må komme 
frem. I tillegg ser en at kreft-, folkehelse-, rehabiliterings- og demensplanen dokumenterer
forhold mer detaljert, noe som det henvises til i dette dokumentet.
Det har vært satt av begrensede kompetansemidler i økonomiplanen, men de siste 2 årene 
bevilget 1 million årlig til kompetansehevende tiltak.
For fremtiden vil det være av stor betydning at forhold og utfordringer innen
kompetansebehov for helse og omsorg synliggjøres i økonomiplanen.

Planen er rettet mot personell i kommunen som arbeider i helse- og /eller omsorgstjenestene.
Den omfatter alle som arbeider med fra forebyggende tiltak til akutt medisinske tilbud, 
rehabilitering og palliativ behandling. 
Lederne i helse- og omsorgstjenestene har gjennomført en kartlegging og rapportert inn de 
behov som enhetene har for økt kompetanse ut fra dagens kjente situasjon. Det har på dette 
området skjedd en stor endring over de siste år, men et økt behov for stillinger med høy 
kompetanse etter implementering av samhandlingsreformen i 2012.

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten viser bemanningssituasjon i dag, videre
befolkningsutviklingen i kommunen de kommende år, samt en beskrivelse av dagens 
kompetansesituasjon og fremtidens kompetansebehov.

1.1. Betydningen av å ha en kompetanseplan
Sikre kompetanse, rekruttering og stabilisering 
Det er i dag kamp om arbeidskraft, dette vises spesielt innen omsorgstjenesten hvor det er 
krevende å rekruttere fagkompetanse på alle nivå. Som et ledd i rekruttering har kommunen
totalt 7 godkjente lærlingplasser, 6 for helsefagarbeidere og en innen barn og 
ungdomsarbeider. Balsfjord kommune legger til rette for studenter i praksisplass. En stabil 
arbeidsstokk med nødvendig kompetanse sikrer gode tjenester i et fagmiljø hvor folk ønsker å
arbeide. Balsfjord kommune tilstreber et godt samarbeid med utdannings institusjoner for på 
den måten å styrke rekrutteringen av kompetanse personell.
Gjennom planperioden til kompetanseplan har det vært fulgt opp stipendordninger og 
tilrettelegging for ansatte under utdanning. Flere har økt sin kompetanse gjennom 
desentralisert grunnutdanning eller utdanning hos private aktører, videreutdanning innen 
eldreomsorg, psykisk helsevern, psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning, 
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kreftomsorg og ledelse. Etter ønske og behov for tilrettelegging har noen ansatte fått innvilget 
et antall permisjonsdager med lønn. Permisjon er ønskelig å kunne innvilge da flere ansatte 
som tar desentralisert utdanning allerede har en fast stillingsprosent i kommunen.

Det ble i oktober 2013 gjennomført kartlegging på enhetene / fagtjenestene i fht behov for 
kompetanse ut fra dagens behov og også med fokus på forventet fremtidig behov. I lys av 
samhandlingsreformen kan man forvente økt kompetansebehov på bakgrunn av endrede 
oppgaveløsing på kommunalt nivå. Innen helse og omsorgstjenesten er det dokumentert 
behov for å rekruttere personell med både grunnutdanning og videregående utdanning på 
ulike nivå. Det dokumenteres også behov for kompetansehevende kurs/etterutdanning. 
Samtidig vurderes det som viktig å styrke kompetanse gjennom 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 også styrke tilgangen på fagfolk. Et faglig godt arbeidsmiljø med tilfredse arbeidstakere 
påvirker rekrutteringen av nye arbeidstakere.
Endringer etter implementering av samhandlingsreformen viser at pasienter som utskrives fra 
sykehus har komplekse og sammensatte sykdommer med påfølgende behov for god
kompetanse hos ansatte.

1.2. Arbeidsmiljø og sykefravær
Balsfjord kommune har fokus på arbeidsmiljø og nærvær. Det er gjennom prosjektarbeid i 
kommunen vektlagt kunnskap om nærvær, trivsel og arbeidsglede, dermed også enkelt 
individets egenansvar for helse og arbeidsmiljø. Ansatte innen pleie og omsorgssektoren har 
høyt arbeidstempo kombinert med fysisk krevende oppgaver. Arbeidsgiver legger til rette 
med tekniske hjelpemidler og er oppmerksom på behov for tilrettelegging og jobbrotasjon. I 
tillegg har flere av enhetene store faglige utfordringer i arbeidet med rus, psykiskhelse og 
forebyggende arbeid.
Prosjektmedarbeider for sykefraværsoppfølging deltar med kompetanseheving på enhetene.
Et annet moment som planen omhandler er fremtidig behov for personell, dette sett i lys av 
antall ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Det er etter et langt arbeidsliv slik at noen får 
helsemessige utfordringer på bakgrunn av stor total arbeidsbelastning. Dette viser seg også i 
fraværsoversikt og oppmerksomhet om tilrettelegging og mulighet til å endre tjenestested for 
om mulig å kunne stå lenger i arbeid og dermed beholde seniorenes kompetanse.
Ledernes kreativitet for å iverksette tiltak for å øke trivsel, samt se mulighetene i gjennom 
gradert og avventende sykmelding. Det har over tid vært slik at graderte sykemeldinger har 
medført hele dager på arbeid og hele dager ut av arbeid, dette er ikke alltid den mest 
hensiktsmessige løsningen. Det er i større grad mulig å være hele arbeidsdager på arbeid, men 
samtidig yte gradert i jobbutførelsen. En ordning som i større grad må benyttes.
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2.0. Presentasjon av kommunen

Balsfjord kommune har ett variert landskap med areal på 1493 kvadratkilometer. 
Variasjonene innbefatter flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder, de høyeste toppene 
på drøyt 1500 moh. Balsfjord er en typisk jordbrukskommune. De senere år med 
nyetableringer og økt industriell vekst. Naturen innbyr til frilufts- og fritidsaktiviteter både 
sommer som vinter. Tettstedene i kommunen er Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes, 
Meistervik, Malangseidet og Sand. Administrasjonssentret ligger på Storsteinnes. 

2.1. Visjon og omdømme

Balsfjord kommune har utgangspunkt i følgende verdier: stolt, utviklende og imøtekommende. 

Alle enhetene har i sin lokale utvelgelse av verdier tatt utgangspunkt i disse.

Balsfjord kommune har jobbet med omdømmebygging. Det er innbyggernes opplevelse av 

kommunens tjenesteyting som indikerer omdømme. Tilfredse innbyggere som erfarer å få 

hjelp og bistand når de har et behov er den beste indikasjon på omdømme. 

Normer og faglige regler skal vise hva som er godt nok. I en levende organisasjon hvor 

faglige diskusjoner og mål er med på å utforme tjenesten skjer også en vekst. En konkret og 

faglig vektet kompetanseplan skal beskrive det faglige miljø og synliggjøre hvilke behov en 

har for å nå visjoner og mål. Dette vil være med på å bidra til et godt omdømme også utenfor 

kommunen og tiltrekke kompetente fagpersoner.

Tiltak i tråd med kompetanseplan og rapportering av måltall gjennomføres årlig gjennom 

rapportering til fylkesmannen. 
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Gjennom informasjonskampanjer, positiv omtale og fokus på kvalitet på tjenestene bygges 

omdømme for kommunen, og gjøre fagstillinger som det skal rekrutteres til attraktive. 

2.2. Befolkningstall og beskrivelse av utviklingen i årene frem mot 2040

Balsfjord kommune vektlegger å vedlikeholde og utvikle kompetanse i tråd med 
befolkningsutvikling, og geografiske, faglige og organisatoriske utfordringer. I tillegg legges 
det opp til å følge videre utviklingen gjennom Samhandlingsreformen og de utfordringer som
ligger i den. Hittil har samhandlingsreformen i hovedsak vært fokusert inn mot somatiske 
sykdommer, men gjennom føringer skal rus og psykisk helse også gradvis implementeres og 
etterhvert legges også økonomiske virkemidler.

2.3 Demografi
Folketallet i Balsfjord kommune utgjorde 5 573 personer pr. 01.07.2013, (SSB , 2013). Dette 
er en økning på 11 personer siden nyttår. Hovedtrekket i befolkningsutviklingen de siste 5 
årene oppsummeres ved at tidligere befolkningsnedgang har stagnert, og at kommunen i 
hovedsak siden 2002 har hatt høyere innflytting enn utflytting
Figur 1 presenterer befolkningsutviklingen i Balsfjord kommune i perioden 1986 – 2040. 
Hoved prognosen i figuren viser her en til dels betydelig positiv befolkningsutvikling med et 
innbyggertall på i underkant av 6000 ved inngangen til 2030. Veksten som vises i grafen vil 
allikevel ligge under trenden for den nasjonale gjennomsnittlige befolkningsutviklingen.

Befolkningsutvikling Balsfjord kommune 1986 - 2040. Framskrivningsalternativ 

middels nasjonal vekst (MMMM) 2011 - 2040.
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Figur 1. Befolkningsutvikling i Balsfjord kommune 1986 - 2040. Kilde: SSB.

De siste 25 årene har det, slik figur 2 viser, vært ei endring i sammensetninga av befolkninga. 
Det har blitt stadig høyere andel av eldre, og mindre andel av ungdom. Prognoser fra 
Statistisk sentralbyrå basert på middels nasjonal vekst vist i figur 3 forutsetter at denne 
trenden vil fortsette også i framtida. Det vil si at selv om folketallet øker er det primært i de 
eldste gruppene at det blir flere.
Ei slik befolkningsutvikling er ikke uvanlig i distriktskommuner, men stiller likevel 
kommunen overfor en del utfordringer, blant annet økonomisk. Det vil være viktig for 
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Balsfjord kommune å stimulere til økt bosetting av voksne i yrkesaktiv alder. Skal kommunen 
lykkes må det må det tilrettelegges både for boligbygging og for vekst i næringsliv og 
arbeidsmarked.

Figur 2. Endring i befolkningssammensetning fra 1988 til 2013. (Kilde: SSB)

Ei utvikling som vist i figurene 2 og 3 vil på sikt kunne føre til at kommunen får mangel på 
arbeidskraft, spesielt i omsorgssektoren. Samtidig kan utviklinga være et symptom på at 
manglende arbeidsplasser har gjort at kommunens innbyggere har flyttet ut for å skaffe seg 
arbeid andre steder. 

Befolkningssammensetning mot 2040

2012 2020 % fra 2012 2025 2030 2035 2040

0 år 44 58 32 % 59 57 53 54

1-5 år 286 283 -1 % 307 306 292 285

6-12 år 438 426 -3 % 443 478 483 464

13-15 år 230 196 -15 % 185 196 213 214

16-19 år 306 236 -23 % 254 233 258 274

20-66 år 3131 3186 2 %

67-79 år 746 849 14 % 860 836 925 1027

80-89 år 275 324 18 % 366 433 435 425

90 år eller 
eldre 46 58 26 % 64 83 100 124

Figur 3. Prognose for framtidige befolkningsendringer, alternativ MMMM, kilde SSB.

Befolkningssammensetningen i kommunen viser at antall eldre over 90 år lang over fordobles 
frem til 2040. Videre er økningen i aldersgruppen 67 til 89 år en økning på 431 personer. SSB 
sin statistikk viser en befolkningsvekst frem mot 2040. I den gruppen som tilhører 20 til 66 år, 
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altså arbeidsstyrken vil økningen kun være på 19 personer. Fremskrivningen bygger på usikre 
momenter, men viser en tendens som rådmannen velger å bruke i denne sammenheng. 
Gjennom Kostrarapportering ble det dokumentert at ved utgangen av 2012 mottok 337 
personer hjemmetjenester, dersom utviklingen er den samme vil det i 2040 være et betydelig 
større antall som mottar hjemmetjenester. Et annet moment som er dokumentert er økningen 
av yngre brukere i aldersgruppen 18 til 66 år. Ved utgangen av 2012 var det i denne gruppen 
121 personer som mottok hjemmetjenester. Med utfordringene beskrevet i punkt 2.3 forventes 
det at et adskillig større antall innbyggere vil ha behov for å få oppfølging i kommunens helse 
og omsorgstjeneste.

2.4 Fremtidens helse- og omsorgsutforminger.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12, og førte til at flere oppgaver innen helse- og 

omsorgstjenestene skal ivaretas i kommunene. Det ble i forarbeidet til implementering av 

reformen belyst at andelen eldre vil øke, samtidig som flere mennesker har kroniske og 

sammensatte sykdomstilstander. Flere får diagnoser som blant annet KOLS, diabetes, 

overvekt, demens, kreft, psykiske lidelser og rusproblemer, samt nevrologiske- og andre 

tilstander som gir helse og atferds utfordringer.

Ny Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og Folkehelseloven av 01.01.12, har også 

vektlagt fokus på kommunenes ansvar for forebyggende arbeid og tilrettelegging for 

behandling og oppfølging i kommunen. Behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten skal være 

kortest mulig. Dette stiller krav til kompetanse i kommunene og det må sikre rekruttering av 

personell med nødvendig kunnskap for å ivareta fremtidens utfordringer. 

Videre er kommunes ansvar for koordinering, habilitering, rehabilitering og mestringstilbud 

skjerpet for å sikre gode kommunale helse og omsorgstjenester, både i lov og med forskrifter. 

Fra 01.01.16 skal også kommunen sørge for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Det er

anslått en seng pr 7000 innbyggere, og det pågår utredning i forhold til ivaretagelse av 

døgnbehandling i kommunen, mulig som interkommunalt samarbeid. 

Døgnbehandling med øyeblikkelig hjelp og kort liggetid i spesialisthelsetjenesten stiller store 

krav til personell med høy kompetanse. Fremtidens personell både i alle deler av helse- og 

omsorgstjenesten må beherske nye oppgaver, funksjoner og utfordringer. Dette vil kreve et 

god faglig miljø med bred kompetanse.

Etterspørsel og ansvar for utarbeidelse av Individuelle planer for pasienter med sammensatte 

og langvarige helseutfordringer vil øke. Ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

viser til at helsetjenesten har ansvar for opplæring, opprette personlige koordinatorer og sikre 

planprosesser for Individuell plan for flere pasientgrupper.

Kommunen får et økende antall eldre personer med utviklingshemming, psykiske lidelser og 

rusproblematikk. Flere av disse vil i tillegg ha andre livsstilsykdommer som krever ytterligere 

krav til samhandling og tverrfaglig samarbeid både innad i kommunen, og i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. 

Samhandling og bruk av kompetanse på tvers av fagenheter innad i kommunen er en 

utfordring som må løses i praktisk arbeid, behandling og oppfølging. Det må utredes og 

avklares organisering med «kompetansestillinger» som legger til rette for samarbeide med 

ulike fagtjenester, samt overføre kunnskap og sikre koordinering og trygg oppfølging av 

personer med særlig sammensatte helse og livs utfordringer. Eksempelvis behandling av kreft 
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eller demens tilstander til pasienter med langvarige psykiske lidelser, og/eller 

utviklingshemming i bolig og institusjonsplasser. Dette gjelder også å gi behandling og 

oppfølging til brukergrupper med ulike nevrologiske sykdommer og tilstander, eller skader og 

traumer som følge av alvorlige ulykker og livshendelser.

En fremtidig satsing på rehabilitering i hjemmet må vektlegges for å øke den enkeltes 

egenomsorg og redusere innleggelser i institusjoner. I forbindelse med Rehabiliteringsplan 

legges det inn et nytt tiltak med prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dette er en tverrfaglig 

arbeidsmodell hvor trening i hverdagslivets gjøremål skal ivaretas i egne omgivelser, der folk 

bor. En tidlig intervensjon for å forebygge funksjonsreduksjon krever en skjerpet holdning og 

kunnskap for å ivareta dette i praktisk arbeid.

Balsfjord kommunen har flere fagplaner: Rehabiliteringsplan, Kreftplan, Demensplan, 

Russpolitisk handlingsplan, plan for Psykisk helse, Boligsosial/bolig politisk handlingsplan, 

handlingsplan for Vold i nære relasjoner. I tillegg pågår det arbeid med ferdigstilling av 

Folkehelseplan som er en overgripende plan som fokuserer på områder som skal forebygge 

livsstilssykdommer, skader, ulykker og legge tilrettelegge for trivsel og helse i befolkningen. I 

forhold til barn og unge må det styrkes kompetanse til personell som møter de på ulike 

arenaer som barnehager, skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten og andre deler av 

helsetjenestene. Fokus skal være å forebygge livsstilsykdommer relatert til kosthold, røyk, 

rus, og mestring av psykiske helseutfordringer og livsbelastninger. 

Nye lover med forskrifter og veiledere stiller høye 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 nødvendig og høy 

kompetanse i faglig arbeid. 

Nye medarbeidere må rekrutteres, ungdom må motiveres for å velge helse og sosialfaglige 

utdanninger, og gode fagmiljø må stimuleres og utvikles videre. Dette stiller også store krav 

til formell og personlig kompetanse hos fremtidens ledere og medarbeidere for å skape 

trivelige arbeidsmiljø, ivareta helse hos ansatte og legge til rette for trygge arbeidsplasser, 

hvor fagpersonell samtidig må tåle omstilling og sammensatte utfordringer i 

arbeidshverdagen.

2.5. Presentasjon av eksisterende kommunale helse- og 
omsorgstjenester 
Balsfjord kommune har et tjenestetilbud som er organisert desentralisert med stor geografisk 
spredning, dette i tråd med hvor tjenestemottakerne bor. I tabellen nedenfor er tilbud, 
målgruppe og mengde tjenester beskrevet.
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Tilbud Målgruppe Antall og type 
avdelinger

Antall 
plasser/brukere per 
år

Forebyggende 
helsearbeid som
Folkehelsearbeid
Samfunnsmedisin

Hele befolkningen. Kommuneoverlege. 
Helsesøster
Folkehelsekoordinator jmf 
handlingsplan for 
folkehelse. 
Frisklivssentral
Kompetansehevende tiltak 
om vold

I 2013 deltok ca 250 
på Ti på topp.

Røykeslutt

Kosthold

Helsestasjon, 
jordmor, 
skolehelsetjeneste
Ungdommens 
helsestasjon

Barn og ungdom, gravide, 
alle i befolkningen med 
behov for vaksinasjon

Helsestasjon for ungdom 
annen hver uke. 
Skolehelsetjeneste med 
kontortid på skoler. 
Helsestasjon.

3 helsesøstre, 0,5 jordmor 
og 0,40 kontor ass

3 kommunale 
tjenestested med
helsestasjon. 6 barne-
og ungdomsskoler 
med kontortid. 
Videregående - og 
folkehøyskole med 
kontortid. Ungdom
Helsestasjon

Rehabiliterings-
tjeneste

Befolkning i alle 
aldersgrupper med behov 
for tjeneste.

1,75 driftstilskudd private 
fysioterapeuter. 3 
kommunalt ansatte 
fysioterapeuter, 
ergoterapeut i 80 % 
stilling.
Rehabiliteringskontakt

Tjenesten er 
organisert på 
Nordkjosbotn, 
Storsteinnes og 
Meistervik, samt 
rehab kontakt på 
enhet psyk, rus og 
rehabilitering

Legetjeneste med 
akutt beredskap, 
legevakt og 
ordinær drift

Akutt beredskap til alle 
som til enhver tid 
oppholder seg i 
kommunen.
Kommunens innbyggere 
med fastlege i 
kommunen. 

2 legekontor, legevakt på 
Storsteinnes, 
legevaktstelefon i 
samarbeid med Tromsø og 
Karlsøy kommune, 
legetilsyn på begge 
institusjonene, 
helsestasjon og 
skolehelsetjeneste. 6 
leger, 1 – 2 turnus 
kandidater. 
Hjelpepersonell 6,3 still. 

Konsultasjoner / 
pasienthenvendelser 
var i 2012 - 37375, 
dette inkluderer 
telefon, vakt og 
ordinære 
konsultasjoner

Dagsentertilbud 
på institusjoner, 
Sandbukt, BULA 
huset

Brukergrupper:
Utviklingshemmede, 
psykisk helsevern,
Rus, eldre og demente 

Malangstun, Balsfjord Bo 
og servicesenter, 
Sandbukt aktivitets og 
dagsenter, grønt arbeid på 
gårder,

Eldre 25 brukere, 
APS plasser gjennom 
NAV og BASVO.
Utviklingshemmede
19 og psykisk 
helsevern 20

Oppfølgingstjenes
te innen rus og 
psykisk helse

Personer med rus 
problematikk og psykisk 
sykdom

Enhet Rus/Psykisk helse 
og ReHablitering

Hjemmetjenestetil Hele befolkningen uansett Fordelt på 6 enheter: 337 tjenestemottakere 
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bud etter helse og 
omsorgstjeneste
loven

behov og alder 2 hjemmetjeneste enheter, 
2 kombinert med 
institusjon, 1 enhet for 
boligtjeneste 
utviklingshemmede og 1 
Rus/Psykisk helse og 
ReHabilitering

ved årsskiftet 2012

Omsorgsboliger 
med døgn
kontinuerlig 
tilsyn;
Storsteinnes 
Nordkjosbotn

Målgruppe: eldre og 
utviklingshemmede i 
Nordkjosbotn og på 
Storsteinnes. 
Omsorgsboliger for 
mennesker med psykiske 
lidelser på Storsteinnes

Eldre 15 på Storsteinnes
og 13 på Nordkjosbotn.
Utviklingshemmede 5 på 
Nordkjosbotn og 13 på 
Storsteinnes.
Psykisk helsevern 6 på 
Storsteinnes

Ved årsskiftet var 
samtlige besatt. 
Erfaringsmessig kan 
leiligheter tildeles til 
andre enn den ene 
målgruppen ved 
behov

Avlastingstilbud Eldre, utviklingshemmede Barneavlastning, 
institusjon for eldre og 
andre med stort 
bistandsbehov, i hjemmet.

4 får tilbud i 
avlastningsbolig for 
barn. Flere personer 
fordelt på 
avlastningsplasser i 
institusjon. Antall 
varierer ut fra behov i
befolkningen.

Institusjonstilbud -
Kortidsplasser

Hele befolkningen Behov for behandling og 
rehabilitering. 
terminalpleie

Inntil 12 på Balsfjord 
bo- og service senter 
og inntil 6 på 
Malangstun

Institusjonstilbud -
Langtidsplasser

Primært eldre og kronisk 
syke

Somatisk sykehjem med 
skjermet avdeling

10 eldresenter plasser 
og 6 skjermet og 8 
somatisk på 
Malangstun. 
Balsfjord bo og 
service senter 25
langtidsplasser 
somatisk, 16 plasser i 
2 skjermede 
avdelinger. 

Omsorgslønn, 
BPA, 
forebyggende 
ungdomsarbeid, 
støttekontakt, 
integrering av nye 
innbyggere, 
språkpraksis

Hele befolkningen med 
spesielle behov

Tildeles etter søknad.

Figur 4 Eksisterende kommunale helse- og omsorgstjenester
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2.6. Kommunens kompetansesammensetning innen helse – og 
omsorgstjenester 

Som det dokumenteres i tabell 5 har ansatte  kompetanse som spenner fra ingen formell 
kompetanse til masternivå. I stillingshjemler utgjør det 237, men antall ansatte er adskillig 
høyere, dette pga deltidsstillinger. 

Antall årsverk i 
dag

Prosentandel 
av totalt 
antall ansatte

Ansatte uten formell helse- og 
sosialfaglig utdanning

29,78 12,56 %

Lærlinger 8 3,37 %

Ansatte med helse-/sosialfaglig utdanning 
fra videregående skole

78,95 33,30 %

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

20 8,44 %

Høyskoleutdannede/universitetsutdannede
(3 årig bachelorutdanning i helse- og 
sosialfag) 

44,44 % 18,74 %

Høyskoleutdannede/universitetsutdannede 
med videreutdanning

23 9,7 %

Høyskoleutdannede/universitetsutdannede
med mastergrad i helse- eller sosialfag 
(inkl. leger) 

4,2 * 1,77 %

Ansatte kjøkken
Leger                                           
Helsesekretærer                          
Ergo - fysioterapitjenesten                                  
Helsesøster/jordmor, kontor ass                
Felleskontor og barnevern                                                      

8,51
2,2
6,7
3,8
3,5
4

3,58 %
0,92 %
2,83 %
1,6 %
1,48 %
1,67 %

* Legene har kun deltidsansettelse i kommunal stilling
Figur 5 Årsverk

Videreutdanninger hos ansatte er eldreomsorg, rus, psykisk helse, rehabilitering, 
administrasjon og ledelse og lindrende behandling.  En oppsummering viser at ca 40 personer 
har en eller flere videreutdanninger. Flest innen psykisk helse. I tillegg er det stillinger som i 
utgangspunktet krever videreutdanning, eksempelvis helsesøster, jordmor.

Kommunen må ut fra befolkningsutvikling, befolkningssammensetning og fremtidige 
brukergrupper i årene fram mot 2040, gjøre en videre analyse av hvordan personell
sammensetningen skal være. Erfaringer viser et endret behov for tjenester og eller kompetanse 
i den kommunale helse og omsorgskjeden. Det gjelder både kompetansebehov og økt behov 
for personell på flere områder.
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2.7. Antall ansatte i deltidsstillinger og i heltidsstillinger

Problemstillinger knyttet til uønsket deltid og ulike turnusordninger er et tilbakevendende tema i 

faglige og personalpolitiske diskusjoner. Det er ønskelig med hele stillinger til alle som ønsker det, og 

det har vært satset på å legge deler av ledige stillinger til deltidsstillinger for å få så mange som mulig i 

100 % stillinger. Antall helgestillinger påvirkes av antall 100 % stillinger. Imidlertid er større stillinger 

viktig av hensyn til brukernes ønsker og behov om færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til. 

Kontinuitet i tjenesten skal være med å sikre kvalitet.

Ønsket om arbeid hver 3. helg for alle er imidlertid ikke forenlig med å få bukt med 

deltidsproblematikken. På grunn av mindre helgearbeid for samtlige ansatte vil det bli helgestillinger i 

turnus som må dekkes. Det har vært gjort forsøk med å lage turnus som medførte hyppigere 

helgejobbing, men etter kort tid ble det uttrykt sterk misnøye og eksempler på at ansatte begynte å 

søke seg til tjenestested med mindre helgebelastning. 

Det har det siste året ikke vært foretatt kartlegging av hvor mange i deltidsstillinger som ønsker seg 

større/full stilling, men ved forrige registrering var det  21 personer. Gjennom medarbeidersamtaler er

det kartlagt at det fortsatt er ansatte i deltidsstillinger (50, 75 %) som ønsker større eller full stilling. 

Det kan virke som at man må erkjenne at når de ansatte krever å ikke ha høyere helgebelastning enn 

hver 3. helg kombinert med ønsket om flest mulig store stillinger, vil antall helgestillinger holde seg 

stabilt. For å møte den utfordringen har man i økt grad tilbydd ledige helgestillinger til 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 helgestillinger i framtida, men det kan synes som at 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. Uten at det er gjort noen kartlegging på denne 

effekten kan man se konturene av en slik trend.

Skulle en ha som mål at det kun skulle være stillinger på en størrelse fra 50 – 60 % og til 100 % ville 

den økonomiske konsekvensen være opp mot 4 – 5 millioner. Dette vurdert i fht arbeid hver 3. helg for 

fast ansatte.

Stillings % 2010 2013
10 – 20 % 60 55
20 – 30 % 38 23
30 – 50 % 82 70
50 – 80 % 89 87
80 – 99 % 20 16

100 % 54 63
Figur 6 Hel - og deltidsstillinger i helse og omsorgssektoren

Tabellen viser at 314 personer i 2013 dekker en stillingsmasse på 237 stillinger. Innen helse 
og omsorgstjenesten er uønsket deltid størst utfordring for institusjonene og bofellesskapene. 
Helsetjenesten har stort sett bare stillingshjemler som er fulltid. Trenden viser endring med 
flere i større stillingsbrøker.
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3.0. Fremtidens behov for helse- og omsorgspersonell
Helsefagarbeidere – samlebegrep for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Nasjonalt foreligger 
det et mål om å utdanne flere helsefagarbeidere hvert år for å dekke behovet sett i lys av at 
gruppen eldre øker. Det nasjonale målet er langt fra oppnådd. Det skyldes en hittil lav 
tilstrømming av kandidater og få lærlingplasser i kommunene. Balsfjord kommune har 
engasjert seg i rekrutteringsarbeid for å motivere flere unge til å velge å utdanne seg til 
helsefagarbeidere. Kommunen har også ei aktiv holdning til å ta imot lærlinger. Det er flere 
voksne som skaffer seg utdanning gjennom en kombinasjon av praksis og skole. 

Sykepleiere – Yrkesgruppen med lengst tradisjon innen omsorgsyrkene og helsesektoren. 
Sykepleieren har en nøkkelrolle i omsorgstjenesten, dette i forhold til faglig utøvelse, men 
også ved å bekle lederstillinger. Det er et betydelig behov for vekst i yrkesgruppen. Med 
demografisk utvikling og endrede behov i kommunehelse- og omsorgstjenesten er det mangel 
på sykepleiere. Samhandlingsreformen gir kommunene økte utfordringer i forhold til kravet 
om sykepleierfaglig kompetanse. Andelen sykepleierstillinger i sykehjem, hjemmetjeneste og 
innenfor psykisk helsevern må økes slik at kommunene kan møte kravet om kvalitet i 
tjenesten og forsvarlig drift.

Yrkesgruppene er grundig beskrevet i forrige plandokument, men kompetansestillinger inne 
storkjøkken med institusjonskokk må være i fokus. Dette i forhold til nasjonale mål og 
satsinger på riktig ernæring og kosthold, samt økt krav til kvalitet og dokumentasjon ved 
produksjon av mat.

I tillegg til sykepleier og helsefagarbeider er følgende kompetanse stillinger nødvendig;

Vernepleiere 
Fysioterapeuter 
Ergoterapeuter
Helsesekretærer 
Leger
Sosionomer
Barnevernspedagoger
Jordmor

Avgang fra stillinger pga seniorer 
Tabellen under viser alderssammensetning innen noen yrkesgrupper i Helse og 
omsorgstjenesten. Det dokumenterer også behov for økt rekruttering på bakgrunn av avgang 
fra yrker på grunn av pensjonering. 

Stillingskategori 2014 2015 - 2018 2019 - 2021
Sykepleiere 3 2 1
Helsefagarbeidere 13 7 9
Annen høyskole 
utdanning 

0 1 1

Assistenter 8 12 10
Sum 24 22 21

Figur 7.
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Figuren viser antall som er eller fyller 62 år det aktuelle tidsrommet, for 2014 gjelder det 62 
år og eldre.
Med den dokumentasjon som kommer frem vil kommunen måtte iverksette tiltak på flere 
områder for å sikre rekruttering, samtidig som en nasjonal dugnad vil kunne bidra til sikre 
fremtidig rekruttering.
Statistikken viser at i perioden er 67 ansatte innen omsorgsyrker over 55 år.

3.1. Kompetansebehov helse og omsorg
Ved kartlegging på enhetene viser det seg at ansatte er i behov av økt kompetanse i form av 
videreutdanning og grunnutdanning, men også kurs og etterutdanninger er meldt inn som 
behov. Erfaringer viser at kurs og opplæringer som gis til flere ansatte lokalt i kommunen har 
positive ringvirkninger i og med at mange ansatte nås samtidig. Et fellesskap for 
kompetansehevende tiltak er positivt og gir et faglig løft. Noen fagavdelinger og enheter har 
trange økonomiske rammer, noe som vanskeliggjør kompetansehevende tiltak. Samtidig er 
det en forutsetning at midler på budsjett prioriteres i fht de kartlagte og dokumenterte behov 
som enheten har. Dette for å styre begrensede midler i en opplæringsplan lokalt. 

Tiltak på kurs/etterutdanning innarbeides i årsplan for enhetene. Fagdager arrangeres der 
det er fag spesifikke tema som settes på dagsorden og er satsing gjennom årsplan og / eller 
prosjekt. Kollegabasert veiledning benyttes aktivt som kunnskapsoverføring og refleksjon.

Innmeldte behov for kompetanse: 
Grunnutdanning for sykepleiere, helsefagarbeider, vernepleiere, helsesekretærer.

Videreutdanning i eldreomsorg, psykisk helsevern, kreftomsorg, miljøarbeid, rus, 
lederutviklingsprogram, folkehelsearbeid, alders demens, rehabilitering, IT, kreftomsorg,

Kurs / etterutdanning ; vold og seksuelle overgrep, livsstilssykdommer som kols og diabetes. 
Autisme, kosthold og ernæring, vaksinasjonsprogram, prevensjon, førstehjelp, IT, aldring og 
utviklingshemming, barn og unges psykiske helse, spiseforstyrrelser.

I tillegg fremtidig behov for økt kompetanse med økt kapasitet på fysioterapeuter, helsesøster, 
legetjeneste med kompetanse innen eldreomsorg. 

3.2. Rekruttering og stabilisering
Kommunens behov for arbeidskraft påvirkes av ulike faktorer. Forhold som har betydning er 
demografiske endringer, yrkesdeltakelse, etterspørsel av ulike tjenester, utdanningskapasitet, 
arbeidsmarked og etterspørsel utenfor offentlig forvaltning og tjenesteutøvelse. Trender i 
tiden påvirker også utdanningsvalg hos ungdommen.
På nasjonalt plan er det satsing på rekruttering til omsorgsyrket, det er en oppmerksomhet 
rundt å heve status på omsorgsyrker blant annet gjennom kampanjer av 
interesseorganisasjoner. Balsfjord kommune leder arbeidet med rekrutteringspatrulje til flere 
kommuner, dette etter økonomisk tilskudd fra Fylkesmannen. Lokalt er det av stor betydning 
at arbeidsgiver og ansatte fokuserer på positive sider ved helse- og omsorgsyrke, yrkesstolthet 
og en positiv holdning til mottak og veiledning av lærlinger og studenter. 
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3.2.1. Tiltak for å sikre rekruttering og stabilisering.
Lærlingordningen: Som et ledd i styrking av kvalifisert personell har kommunen vedtatt 6 
lærlingeplasser innen helsefag. Dette krever gode veiledere og lærearena innen 
tjenesteområdene pleie og omsorg. Ansatte som påtar seg veilederrollen må tilbys opplæring 
og kompetansehevende tiltak som stimulerer til utøvelse av oppgaven. 

Godt kjennskap om pleie og omsorgstjenesten hos unge: Som et ledd i å øke rekruttering til 
omsorgsyrker er det viktig å øke kunnskap hos ungdommen slik at de kan se en mulighet for å 
velge ulike helsefaglige utdanninger. Tidlig introduksjon vil være med på å avkrefte uheldige 
myter og øke interessen for fagområdet. Tiltak er å delta på karrierecamp som årlig 
arrangeres for 9. klasser på videregående skole i Nordkjosbotn. Et samarbeid med 
ungdomsskolen hvor det gis mulighet for elever til å komme inn i tjenesten for å få innblikk 
i arbeidsområder. Samarbeid mellom skole, helse og omsorgstjenesten.

Praksisarena for elever og studenter: Kommunen skal legge til rette for gode praksisplasser 
for studenter og elever i et utdanningsløp. Kommunen tildeles ingen konkrete statlige 
styringskrav tilknyttet veiledningsoppgaven og må derfor ivaretas gjennom kommunenes 
rammebevilgninger. Det er viktig å tilrettelegge for gode lærings-/praksisarena i kommunen i 
forbindelse med utdanningsløpet, dette vil være med på å rekruttere studenter og elever til 
vikariater og fremtidige arbeidstakere etter endt utdanning.
Praksisveiledning gir positive utfordringer i tjenesteenhetene selv om det krever 
tilrettelegging og koordinering av praksisfeltet. Faglige utfordringer til fagmiljø ved 
studentveiledning gir også faglig vekst i tjenesten. 
Tiltak vil være et aktivt arbeid med utvikling av praksisarena for ulike elever og studenter.
Sentralt her er også å videreføre positive holdninger til mottak og veiledning av studenter 
og lærlinger.

Stipend under utdanning: Stipend til videreutdanninger innen helse og omsorgsfagene.
Balsfjord kommune har under utarbeidelse av overordnet kompetanseplan kartlagt 
kompetansebehov. Det vil bli gjort politiske prioriteringer for bruk av kompetansemidler som 
er avsatt i budsjett / økonomiplan. Behov for å skape en kultur for kompetansebygging med 
en kombinasjon av stimuleringstiltak fra arbeidsgiver og en egen innsats fra ansatte selv. 
Egenutvikling og tjenesteperspektiv vurderes ved tildeling av stimuleringstiltak. 
Tiltak: Innvilge stimuleringstiltak i tråd med de behov som er meldt inn fra enhetene. 
Gjelder både i fht overordnet kompetanseplan og denne fagspesifikke planen. Dersom 
fortsatt ekstra tildeling av kompetansemidler fra kommunestyret prioriteres tildelinger 
gjennom ordinær tildeling fra rådmannen.

Tilrettelegge for utdanning: I dagens organisasjon er det flere, både faste ansatte og vikarer,
som tar utdanning. Det krever tilrettelegging og fleksibilitet fra arbeidsgiver.
Tiltak: Finne muligheter for ungdom og andre under utdanning for fast ansettelse i 
stilling. Finne fleksible ordninger for avvikling av praksisperioder i studiet. Stille lokaliteter 
og utstyr for videobasert undervisning.

Rekruttering av nye yrkesgrupper: Tiltak: Være kreativ på rekrutteringssiden og se 
muligheter som tidlig introdusering av unge arbeidstakere.. Dette samtidig som det er fokus 
på faglige ressurser. 
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Arbeidsinnvandring: Balsfjord kommune har arbeidsinnvandring for typiske industrielle 
arbeidsplasser, i den sammenheng flytter familier til kommunen. Dette medfører en 
arbeidskraft reserve som det må fokuseres på og legges til rette for å rekruttere. 
Tiltak norskundervisning, VOX midler, arbeidsplasspraksis i samarbeid med NAV, 
tilrettelegge for utdanning. Informasjon om behov for arbeidskraft og utdanningsveier.
Språkpraksis. Tilrettelegge for og veilede til godkjenning av kompetanse fra tidligere.

3.2.2 Fremtidig kompetansebehov i kommunen
Kompetanse er sammensatt av flere typer kompetanse og beskrives ulikt. I denne planen 
brukes kompetanse som et samlebegrep for de faglige og personlige kvalifikasjoner som 
trenges til daglig utøvelse av tjenestetilbudet. Profesjonell kompetanse består av de faglige 
kvalifikasjonene som er nødvendig og hensiktsmessig i yrkesutøvelse. Denne kan splittes på 
ulike måter, men et vanlig skille er mellom kunnskap og praksis, og samtidig er personlig 
kompetanse en faktor som påvirker den samlede profesjonelle kompetanse. 

I kap 3.0 er det beskrevet de yrkesgrupper som kommunen må ha i fremtiden dette sett i lys av
de utfordringer som er og som vil komme. I vår kartlegging som også gjenspeiles i søknad om 
kompetansemidler er det ikke bare formell utdanning det er behov for. Balsfjord kommune 
har behov for kompetanseheving innen ledelse på flere nivå i tjenesten, herunder kan nevnes 
faglederne innen helse og omsorgstjenesten. Erfaringer viser at det stilles stadig større krav til 
kompetanse hos ledere. Strategisk ledelse ivaretas av kommunens toppledelse, men det er 
strategiske valg som også gjøres gjennom faglig ledelse på enhetene. Med det som bakgrunn
videreføres kompetanseheving blant faglederne i alle sektorer i kommunen.

Et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø vil være nødvendig og viktig. Dette for å være 
deltakende i utvikling av fremtidige utdanningstilbud i Tromsø.

3.2.3 Kompetansemål
Under punkt 3.2.1 skisseres ulike mål for rekruttering og stabilisering. I dette avsnittet settes 
allerede beskrevne tiltak inn i en rekkefølge med kompetansemål.

Tiltak Tid Mål Deltakere Ansvarlig Frist Kostnad
Legemiddel
handtering

Årlig Kvalitetssikre 
legemiddelhand-
teringen

Ansatte i hele 
tjenesten

Enhetsledere Utgang-
en av 
året

Kr  40 000

Økt kompetanse 
om vold i nære 
relasjoner

2014 Øke kompetansen om 
vold i nære relasjoner.

Ansatte i helse-
omsorg /  barne 
vernstjenesten

Enhetsledere i 
samarbeid 
med 
rådmannen

Utgang
en av 
2014

Kr 100 
000

Økt kompetanse 
om terapeutisk 
mestring av vold 
og trusler

Årlig Sikre ansattes 
kunnskap og 
kommunikasjonsferdig
heter i møte med 
personer med 
utfordrende adferd

Ansatte i helse-, 
omsorg og 
barnevernstjenes
ten

Enhetslederne, 
koordineres 
fra enhet 
psykiskhelse/ 
rus og 
ReHabilitering

2014 og 
2015

Kr 100 
000

Økt kunnskap 
folkehelse, Bra mat 

Årlig Bedre kunnskap og 
tilrettelegge med tiltak 

Innbyggere og 
ansatte innen 

Folkehelsekoo
rdinator

Kontinu
erlig

Kr 40 000
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og røykesluttkurs.
Fysisk aktivitet

for hele befolkningen 
om folkehelse

barnehager, 
skole og 
helseområdene

Kompetanse-
hevende tiltak 
kreftomsorg og 
lindrende 
behandling

2014 Gi pasientgruppen et 
bedre helsetilbud.
Øke kompetansen hos 
kommunens ansatte

Ansatte i helse 
og omsorgs-
tjenesten

Kreftsyke-
pleier

Kontinu
erlig

Kr 30 000

Kompetanse-
hevende tiltak om 
eldreomsorg, dette 
gjennom 
videreutdanninger

2014 
og 

2015

Gi pasientene og deres 
pårørende et bedre 
faglig tilbud. Øke 
kompetansen hos 
ansatte

Ansatte i pleie 
og omsorgs-
tjenesten

Spesialspl. i 
eldreomsorg
og 
enhetslederne, 
samt 
demensnettver
ket

2014 og 
2015 
med 
rullerin
g 
jevnlig

Kr. 50 
000

Lederutvikling 2014 
-2015

Gode og trygge ledere 
som kan ivareta 
ansatte, innbyggere og 
drive faglig 
utviklingsarbeid.

Enhetsledere og 
fagledere 

Enhetslederne 
i samarbeid 
rådmannen

2014 -
2015

Kr 50  000

Videreutdanning 
innen pskisk 
helsearbeid

2014 
-

2015

Sikre kunnskap innen 
fagområdet psykisk 
helse

Ansatte innen 
helse og 
omsorgstjeneste
n

enhetslederne 2014 -
2015

Kr 100 
000

Grunnutdanning 
sykepleiere, 
vernepleiere og 
helsefagarbeidere

Årlig 
oppst

art 
med 
nye 

stude
nter

Økt 
utdanningskapasitet og 
kompetanse.

Ansatte som 
ønsker høyere 
utdanning

Personalrådgiv
ere og 
enhetsledere

Kontinu
erlig

Kr 300 
000

Økt kompetanse 
innen eldreomsorg 
i legetjenesten

2014 
-

2015

Sikre best mulig faglig 
kompetanse for å 
ivareta de eldre

Fastlegene Enhetsleder og 
kommunelege

2015 0

Økt kompetanse på 
rus området, 
forebyggende og 
oppfølgende arbeid 

2014 
-

2015

Øke kunnskap og 
dermed økt forståelse 
for mennesker med 
rusproblemer. 

Enhet psyk og 
rehabilitering

Enhetsleder Konti-
nuerlig

Søke 
styrknings
midler

Økt kompetanse i 
samfunnsmedisin 
hos 
kommunelegene

2014 Økt kunnskap for å 
ivareta de sentrale 
føringer, lover og 
retningslinjer

kommunelegene Enhetsleder 2014 Kr 50 000

Økt kompetanse 
om sykdommer og 
atferd hos 
utviklings -
hemmede

2014
-

2015

Økte kunnskaper for å 
ivareta behov hos 
mennesker med 
utviklingshemming

Ansatte i 
boligtjenesten 
og andre som 
arbeider med 
målgruppen

enhetsledere 2015 Kr 20 000

Figur 8 Planlagte og iverksatte tiltak

I tillegg til prosjektrettet og interne tiltak er det skissert behov for kompetansestillinger 
fremover, herunder i hht søknad på tilskudd fra Fylkesmannen når det gjelder de prioriterte 
mål innen omsorgsplanen. Kronebeløp er blant annet beregnet ut fra bruk av egne forelesere, 
lokaliteter, kontorhold som kommunal egenandel. Dette medfører aktive tiltak som nevnt 
under rekruttering og stabilisering. 
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3.2.4 Økonomiske tiltak for å oppnå mål i kompetanseplanen
Hver enkelt enhetsleder disponerer innen egen ramme kurs og kompetansemidler i tråd med 
de innrapporterte behov. Det søkes årlig om kompetansemidler fra Fylkesmannen, samt at 
eventuelle andre tilskuddsordninger gjøres kjent slik at en kan søke på disse. 
Kompetansehevende tiltak organiseres lokalt da dette er lite kostnadsdrivende.
Det søkes innarbeidet ytterligere kompetansemidler gjennom økonomiplan arbeidet.

4.0 Rullering av plandokumentet
Kompetanseplanen må og skal ses i sammenheng med økonomiplanen. Planen godkjennes av 
kommunestyret både ved første gangs behandling og ved revidering. Planen sendes ikke på 
høring til fagforeningene da de har deltatt prosessen. Behandles i eldrerådet og kommunalt 
råd for mennesker med varig nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Utarbeidelse og oppfølging av kompetanseplan ivaretas på rådmannsnivå.
Ved utarbeidelse av helse og omsorgsplan innarbeides kompetanseplanen som en del av dette 
dokumentet.

Denne planen er utarbeidet av følgende personer:
Tillitsvalgte Mette Christoffersen Fagforbundet og Inge Thorwarth fra NSF, enhetsleder 
Rigmor Hamnvik, enhetsleder Gunda Johansen, personalrådgiver Jorunn Bråthen og 
kommunalsjef Karin F. Berger


