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1. Forord

Formålet med Strategisk kompetanseplan i Eigersund kommune, er å få et planmessig godt 
grunnlag for å sikre nødvendig kompetanse i helse og omsorgsavdelingen. Dette trengs for å 
utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne 
møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte. 
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Planen gir en oversikt over kompetansesituasjonen i kommunens helse- og omsorgsavdeling i 
dag. Den belyser hvilke utfordringer man har, og gir anbefaling om tiltak for å imøtekomme 
den, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor laveste effektive 
omsorgsnivå. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på målrettet kvalitets- og 
kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos mottakere av 
helse- og omsorgstjenester.

Eigersund kommune må bli tydeligere på hvilken kompetanse kommunen trenger, og 
motivere ansatte til å ta denne utdannelsen – enten som videreutdanning, etterutdanning eller 
kurs. En må få til en mer styrt kompetanseutvikling. For å motivere de ansatte er det viktig at 
de praktiske og økonomiske forutsetningene er avklart på forhånd.

En ny grunntanke er under etablering. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes 
i stedet for å tilby kompenserende pleie. Dette krever en endring hos tjenestemottaker, 
pårørende og ansatte. Medvirkning er et suksesskriterie; i Omsorgsplan 2015, kapittel 15 
beskrives behovet for mer systematisk organisering av brukermedvirkning slik: En av 
hovedkonklusjonene i reformarbeidet er behovet for å understøtte brukernes evne til å mestre 
egen helse. Det kan bare gjøres gjennom aktiv deltakelse fra brukerne selv, både på 
systemnivå, i arbeidet med å organisere tilbudet, og på individnivå gjennom måten den 
enkelte gis muligheten til individuell tilpasning av tilbudet. Et av grunnprinsippene i 
Samhandlingsreformen er at reformen skal følges opp av kommunene. Det skal lønne seg å
forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. 

Litt om planprosessen; I 2011 ble det besluttet at Eigersund kommune skulle delta i et 
nettverk for strategisk kompetansestyring innen helse, pleie og omsorg, i regi av KS. I 
nettverket utvekslet man erfaringer og idéer og jobbet med utvikling av kommunale 
kompetanseplaner. Nettverkssamlingene ble lagt opp som utviklingsverksted med 
kombinasjon av forelesning og gruppearbeid og refleksjoner. Rådmannens ledergruppe 
nedsatte en arbeidsgruppe som bestod av:

 Kommunalsjef personal, Kristin B.Haugeland 

 Personalrådgiver Mirjam Mong-Olsen

 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W.Tengesdal 

 Leder IBO (Interkommunalt bofellesskap) Alf Tore Sæstad 

 Fagforbundet Inger Walskaar Dyrsand 

Plansjef Dag Kjetil Tonheim har også deltatt i planprosessen.

I januar 2011 fikk enhetslederne i helse og omsorg informasjon angående oppstart av 
planarbeidet. Våren 2011 fylte hver enhet ut SWOTanalyse og GAPskjema. Den enkelte 
enhet fylte ut nytt GAPskjema i november 2012. I april 2013 ble planen oversendt 
styringsgruppa; rådmannens ledergruppe, før den i samme måned ble sendt ut til høring hos 
fagforeningene. Planen ble deretter tatt opp i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget 
i juni 2013. 

2. Mål og ambisjoner

Planen har tatt utgangspunkt i en SWOT-analyse utført av lederne innen sektoren, og der 
resultatene er sammenfattet av arbeidsgruppa. Kompetanseplanen for helse- og 
omsorgssektoren er tenkt utformet slik, at den kan videreføres til andre avdelinger/ 
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hovedområder i kommunen. Planen består av en overordnet strategisk del som varer for en 
planperiode på fire år. Dernest følger en konkret opplæringsplan for helse og omsorg. Denne 
revideres årlig, for å få fram kommunens kompetansebehov, samt for å evaluere tiltak fra
foregående år. Oppsummerende følger en plan for organisering og gjennomføring av 
kompetansehevende tiltak for kommende år, basert på en GAP-analyse foretatt av de enkelte 
enhetslederne innen avdelingen. 

Det er utarbeidet og vil, etter kompetanseplanens godkjenning, innføres et årshjul hvor de 
ulike elementer i kompetanseplanleggingen inngår. Medarbeidersamtaler vil være sentrale for 
å få dokumentert hvilken kompetanse den ansatte har, hvordan denne kan benyttes og hvilke 
kompetansehevende tiltak som er aktuelle. Innspill fra slike samtaler vil, sammen med GAP-
analyser, danne utgangspunkt for utarbeidelse av den årlige kompetanseplanen for de ulike 
enheter og avdelinger. 

Eigersund kommune må bli tydeligere på hvilken kompetanse kommunen trenger, og 
motivere ansatte til å ta denne utdannelsen – enten som videreutdanning, etterutdanning eller 
kurs. En må få til en mer styrt kompetanseutvikling. For å motivere de ansatte er det viktig at 
de praktiske og økonomiske forutsetningene er avklart i forkant av utdanningen/ kursrekken. 
Dette har vi fokusert på i kompetanseplanen.

For å kunne arbeide målrettet mot strategisk kompetanseutvikling er det viktig at nødvendige
økonomiske rammebetingelsene er tilstede. Et viktig tiltak i så måte, er at en del av 
stipendmidlene årlig blir ”øremerket” til kompetanseheving innen områder der kommunen 
har særlig behov for økt kompetanse.

3. Overordnete mål: kommuneplan og personalpolitisk plan

3.1. Kommuneplanen

3.1.1. Innbyggerne

”En vil ha fokus på å kunne tilby gode oppvekstvilkår. Dette for å bidra til god mental og 
fysisk helse for innbyggerne. En vil ha fokus på kvalitet og høyt nivå på kommunale 
tjenester. For å få dette til, har vi behov for kompetente medarbeidere.” 

For å oppfylle dette målet, er det viktig at kommunen i mye større grad styrer 
kompetanseutviklingen. Kompetansetilførsel skal være planmessig og kompetansetiltak 
skal settes inn for å dekke gap og utvikle kompetanse, særskilt innen periodens 
satsningsområder.

3.1.2. Attraktiv arbeidsgiver

”Eigersund kommune skal være en offensiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, som 
ivaretar og videreutvikler sine ansatte til beste for kommunens innbyggere.”

For at ansatte skal trives og blomstre, har de behov for arbeidsoppgaver som er 
utfordrende, samtidig som de er innenfor ansattes kompetanseområde. Samfunnet er i 
utvikling og behovene endres. Det er derfor avgjørende, at ansatte får tilført rett 
kompetanse, for å møte framtidens utfordringer.

3.2. Personalpolitisk plan
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”Trivsel, tilhørighet og kompetente medarbeider er sentrale nøkkelord i kommunens 
personalpolitikk, sammen med å tilstrebe likestilling mellom kjønnene og mangfold blant 
våre ansatte. Overordnede mål for personalpolitikken er å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.”

For å beholde og utvikle glødende og kompetente ansatte, må kommunen bidra med 
rammebetingelser som gjør det mulig for ansatte å utfolde seg og tilegne seg ny 
kompetanse. Økonomiske rammebetingelser kan være en avgjørende faktor i så måte.

4. Begrepet ”kompetanse”

Kompetanse er et sammensatt begrep og vi møter på noe ulike definisjoner. Vi vil her ta 
utgangspunkt i Linda Lai sin forståelse av begrepet:

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det 
mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte oppgaver. (Linda 
Lai)

Kompetanse er slik sett et relativt begrep, hvor kompetansen til å fylle funksjoner og 
oppgaver må ses i sammenheng med hvilke krav som stilles til funksjonene og 
oppgavene som skal løses. Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse, 
det vil si dokumentert kompetanse, og realkompetanse, som i denne sammenheng 
omhandler kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som ikke er dokumentert 
gjennom utdanningssystem eller sertifisert på annen måte. 

*Ulike formelle kompetansekrav: 
Brukes om krav til utdannelse, erfaring og godkjente ferdigheter som en person må ha for å 
fungere i en jobb.

*Realkompetanse:
Den kompetansen en arbeidstaker har tilegnet seg gjennom yrkespraksis og/eller utdanning 
uten dokumentasjon.

*Kompetanseutvikling 
Videreutdanning, kurs, studiepoeng o.s.v. som tas på fagområder arbeidsgiver har behov for.

*Kompetansekomponenter på individnivå,
Ferdigheter som er av ”teknisk” eller sosial art.
Evner/erfaringsbasert innsikt, som oppnås gjennom praktisk erfaring (taus kunnskap).

5. Framtidens kompetansebehov: analyse av kvalitet og kapasitet

5.1. Organisasjonskart, Helse og Omsorg



- 6 -

5.2. Kompetansekartleggingsverktøy

Eigersund kommune benytter Visma Enterprise som kompetansekartleggingsverktøy. Dette er 
en nettbasert løsning hvor de ansatte registrerer egne kompetanseområder, utdannelse, 
arbeidserfaring, kurs, sertifikater med mer. Nærmeste leder gjennomgår kartleggingen før 
medarbeidersamtalen, og godkjenner dokumentert kompetanse, der denne foreligger.
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5.3. SWOT-analyse; resultat og sammendrag

SWOT - analyse er et verktøy for å få oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i 
avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer de engelske ordene 
Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). 
SWOT- analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy 
for å identifisere områder for forbedring.

Sterke sider:
Enhetene har mange kompetente og engasjerte, motiverte og fleksible ansatte. Flere ønsker å 
ta videreutdanning. Ansatte i stab arrangerer lokal undervisning. I tillegg bidrar faglige 
koordinatorer og ulike faggrupper, inkludert en interkommunal kompetansegruppe, til å heve 
kompetansen internt, gjerne ved kurs som er åpne for hele avdelingen/alle 
Dalanekommunene. Hospiteringsordning mellom SUS og kommunen benyttes også. 2012 
fikk Dalanekommunene og Dalane DMS sårt tiltrengte samhandlingsmidler som blant annet 
skal brukes til kompetanseheving. 

Eigersund kommune benytter seg av aldring og helse sitt kompetansehevingstilbud: 
Demensomsorgens, Eldreomsorgens ABC og ABSstudiet utviklingshemmede og aldring. Vi 
har årlig fått tilført midler fra Fylkesmannen i forbindelse med Kompetanseløftet 2015. Disse 
midlene er uvurderlige og bidrar til at flere ansatte i Eigersund kommunes helse- og 
omsorgssektor får mulighet til en videreutdanning. 

Svake sider: 
Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole/ universitetsutdannelse enn 
landsgjennomsnittet. En stram arbeidssituasjon og små stillinger vanskeliggjør felles 
opplæring i Eigersund kommune. Helge- og nattevakter har få treffpunkt med ledere og resten 
av personalgruppen. Få midler til kompetansehevende tiltak fører til at få får del i disse 
tiltakene. Grunnbemanningen tillater kun i svært begrenset omfang at ansatte kan delta på 
kompetansehevende tiltak i arbeidstiden og det er ikke avsatt midler til ekstra innleie av 
personell for å muliggjøre kompetansehevende tiltak. Kompetansemidlene strekker ikke til 
for å dekke behovet for opplæring. En stor utfordring er mangel på midler til å dekke 
vikarbehov, når ansatte er på kurs, videreutdanning eller hospitering. Utdanninger som 
innebærer lengre praksisperioder er særlig utfordrende i så måte. Kompetansemidlene 
strekker ikke til for å dekke behovet for opplæring. En stor utfordring er mangel på midler til 
å dekke vikarbehov, når ansatte er på kurs, videreutdanning eller hospitering. Utdanninger 
som innebærer lengre praksisperioder er særlig utfordrende i så måte.

Tabeller 4 og 5: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer; viser andel personell med 
fagutdanning fra videregående skole og høyskolenivå:
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Enhetene i helse- og omsorgsavdelingen har mange små stillinger, med høy andel ufaglærte. 
Småstillinger og turnusarbeid er hemmende for felles opplæring. Flere ansatte har behov for å 
tilegne seg kompetanse i forbindelse med innføring av ny teknologi. Komplekse 
arbeidsoppgaver og endring i tjenestetilbudet, som innføring av hverdagsrehabilitering og 
akutt døgntilbud, medfører et behov for at ansatte tar videreutdanning i aktuelle fag, listet i 
under pkt. 4.4. i avsnittet: Faglige behov.

Muligheter: 
Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen, peker på at helsetjenesten gjør for liten innsats 
for å forebygge sykdom og igangsette tidlig intervensjon. Ut fra ”oversikt over helsetilstanden 
i kommunen” kan/ skal kommunen iverksette spesifikke tiltak som retter seg mot spesielle 
utfordringer i kommunen. En kan:

 Skape kultur for innovasjon og støtte innovative personer – for å løse de utfordringene 
og problemene som er identifisert.

 Iverksette langsiktig utviklingsarbeid for å forberede og gjennomføre nødvendige 
endringer og omstillinger.

 Styrke arbeidet med tidlig intervensjon og forebyggende strategi.
 Fokus på innovasjonsledelse, som innebærer resultatstyring med mål å skape 

utvikling, ved regulert selvregulering – der en har tro på autonome ansatte. Viktige 
virkemidler er prosjekter og nettverksamarbeid, utvikling av kreative talenter, samt å 
fremme læring og å få fram fokusområdene, slik at ansatte vet hva vi jobber for og 
mot.
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 Iverksette kompetansehevende tiltak ved å ha ressurspersoner innen forskjellige felt, 
gjennom kursing (interne og eksterne), og ved tettere samarbeid med andre enheter, 
som jobbrotasjon og hospitering.

 Oppmuntre og legge til rette for at ufaglærte ansatte tar grunnutdanning og 
videreutdanning.

 Styrke hjemmetjenesten med fagpersonell som har til oppgave å rekruttere, 
organisere, koordinere, lære opp, motivere og veilede frivillige, familie og sosialt 
nettverk og utvikle det til et fag.

Stillinger kan omgjøres fra assistentstillinger til fagarbeidere, og fra fagarbeidere til stillinger 
med krav om høyskoleutdanning. 

Trusler:
I følge Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan er utfordringene knyttet til:

 Nye brukergrupper; sterk vekst i yngre brukere, krever annen kompetanse og et 
helhetlig livsløpsperspektiv i omsorgstilbudet.

 Aldring; at andelen eldre i befolkningen øker, betyr at det blir behov for større 
kapasitet i tjenestene og økt kompetanse om aldring, spesielt om demens og 
sammensatte lidelser. 

 Knapphet på omsorgsytere; både offentlig arbeidskraft og frivillige omsorgsytere. 
Omsorgstjenesten preges av en stor andel ansatte som ikke har helse- og sosialfaglig 
utdannelse. Få har høyskoleutdannelse.

 Medisinsk oppfølging; det er behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av 
mottakere av hjemmetjenester og for beboere på bo- og servicesenter.

 Aktiv omsorg; det er behov for flere yrkesgrupper og større faglig bredde for at 
tjenesten skal få en mer aktiv profil og dekke psykososiale behov. Fremtidens 
tjenester må legge vekt på tilpassede tilbud med tverrfaglig og bred tilnærming.

Den generelle samfunnsutviklingen stiller større krav til offentlige tjenester enn tidligere. 
Norges utgifter til helsetjenester har doblet seg de siste ti årene. Demografiske endringer har 
stått for svært liten del av veksten. Det er først gjennom den meldte veksten av antall eldre i 
Norge, at demografi vil spille avgjørende betydning for helsetjenesten. Antall personer over 
80 år ventes å øke fra 190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030. Tall fra SSB (Statistisk 
Sentralbyrå) viser at personer over 80 år koster helsevesenet 3,5 ganger mer enn 50- til 64-
åringer. Det er ikke forventet at statsbudsjettet kommer til å vokse så kraftig fremover som 
det har gjort de siste 10 årene.

5.4. Kompetansebehov

Personell er den største ressursen og den viktigste innsatsfaktoren i helse- og 
omsorgstjenesten. Utviklingen og omstillingen i helse- og omsorgssektoren er avhengig av
strategisk ledelse, tilstrekkelig rekruttering og kompetanseheving. Det skal være attraktivt å 
jobbe i helse- og omsorgssektoren.

GAP-analyse:
For å få oversikt over kompetansebehov gjøres årlig en GAP-analyse, der en ser på forholdet 
mellom den kompetansen vi har behov for (kompetansebehov) og den kompetansen en har 
(kompetansebeholdning). Årlig GAP-analyse danner grunnlag for kompetansehevingstiltak, 
og fra 2013 vil en del av stipendmidlene bli øremerket områder hvor GAP-analysen har 
avdekket særlig behov for kompetanseøkning. 
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Faglige behov
Det må fortsatt jobbes for at andelen av fagutdannet personell øker. Opplæring innen 
hverdagsrehabilitering vil være nødvendig først og fremst for hverdagsrehabiliteringsteamet, 
men også for alle ansatte i helse og omsorgsavdelingen. Følgende videreutdanninger vil bli 
prioritert: kreftomsorg, palliasjon, aldring og utviklingshemming, demensomsorg, 
rehabilitering, postoperativ akutt sykepleie, geriatri, psykisk helse, rus og psykiatri. Det er 
også ønskelig at noen får veiledningskompetanse. Hospiteringsordning mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten er formalisert og er benyttet av flere.  

Samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning bedre tjenester til lavere kostnader.
Rapporten utabeidet etter undersøkelsen ”Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren”, 
utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av KS, trekker fram to årsaker til at høyere 
kompetanse lønner seg. 1. De med høy fagutdanning har bedre kompetanse til å vurdere 
sykdomstegn tidligere og sette inn tiltak. 2. Fagutdannede har bedre kompetanse til å stille 
krav og forventninger til brukere, og lære dem opp til at de skal klare seg på egen hånd. 
Rapporten bekrefter også at økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet bidrar til lavere 
kostnader. Dette viser at kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av flest 
mulig årsverk, men av at de som gir tjenestene har en god og bred faglig kompetanse.

De faglige utfordringene kommunen står overfor stiller også krav til organisasjonen, både til 
generell fagkompetanse, faglig spisskompetanse og lederkompetanse. Ansatte må være i stand til å 
benytte kommunens kvalitetssystem, kunne utnytte ressursene mest mulig effektivt med henblikk 
på fastsatte mål og ha kunnskap om kommunens systemer og strukturer som bidrar til 
tjenesteproduksjon. Medarbeidere må i tillegg være endringsvillige for å trygge arbeidsplassene og 
for å skape et best mulig tilbud tilpasset endringene i samfunnet. Ansatte må også ha en forståelse 
av helheten i tjenestetilbudet – ut over egen virksomhet. 

5.5. Planlegging i enhet – planlegging av kompetanse

Helse og omsorgsavdelingen lager egen virksomhetsplan med kompetansetiltak. Deretter lager 
den enkelte enhet en virksomhetsplan som må implementere de strategiske satsningsområdene i 
den overordnete planen og konkretiserer tiltakene. Virksomhetsplanene skrives for ett år om 
gangen og gjøres kjent i egen enhet. Den enkelte enhet har ansvar for gjennomføringen av 
tiltakene. Den enkelte enhet avgjør hvordan dette organiseres og hvem som involveres. Felles 
virksomhetsplan med kompetansetiltak danner grunnlaget for søknad om midler og rapporteringer 
til fylkesmannen og må være utarbeidet senest 15. januar.

Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten 
alene. I lys av Samhandlingsreformen vil samhandling være et viktig fokusområde både i 
lederutvikling og blant medarbeidere generelt. En må involvere de fleste samfunnssektorer, 
og støtte og utvikle det frivillige engasjementet fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner 
og virksomheter. En ønsker å endre fokus i helsevesenet: Fokuset settes på forebygging av 
sykdom (et kommuneanliggende), mer enn på behandling. Helsepersonell skal også i større 
grad bidra til at den enkelte kan klare seg selv lengre, dvs. en ny grunntanke må etableres.  
Vi blir langt flere eldre i fremtiden (i et 5-25 års perspektiv). Selv om forebygging lykkes til 
en viss grad, blir vi likevel gamle og svekket, og det vil stilles nye krav og forventning til
helsetjenester. Ved endringer av arbeidsoppgaver og utfordringer ved en enhet, må en også 
tenke på behov for kompetanseheving. Et mål er å bli flinke på kollegaveiledning og 
refleksjon, ved at det settes av tid til dette ved den enkelte arbeidsplass.
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Teknologi og tjenesteutvikling.
Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne med rett standard til lavest mulig kostnad. 
Teknologi får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, 
kvalitetsheving og brukerorientering i offentlig sektor, og systemene er gått fra å være 
støttesystemet til å bli driftskritiske systemer. Det er behov for økt systemforståelse og økt 
forståelse av endringer i samhandling og oppgaveflyt. Ved innføring av ny teknologi, fordres 
det at ansatte får nødvendig opplæring.

Informasjonssikkerhet.
Informasjonssikkerhet har flere nivåer:

1. Behov for robust helhetlig IKT- infrastruktur
2. Lederes forståelse i forhold til generelt behov for informasjonssikkerhet og 

kompleksitet og gjensidig avhengighet av annen struktur.
3. Enkeltindividenes kunnskap om egen rolle som aktør i et nett og aksept/forståelse for

sikkerhetstiltak (rutiner, regler, holdninger).
I kompetansesammenheng retter tiltak seg mot pkt. 2 og 3. Dette forutsetter en overordnet 
sikkerhetsstrategi. Opplæringsmateriell og kompetanse foreligger, så det ligger til rette at 
opplæringen kan foregå internt.

5.6. Våre prioriterte kompetansesatsningsområder

Ledelse og lederutvikling.
Lederutvikling er en hovedoppgave innen kommunens kompetansebygging. Systematisk og 

målrettet arbeid trengs for å styrke og utvikle helhetlig ledelse. Kommunale ledere på alle nivåer 
skal ha kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utøve lederrollen i den komplekse organisasjonen 
en kommune er. Ledere skal skape utvikling og

 Forstå bredden i kommunens rammebetingelser.
 Forstå det særegne ved å jobbe i et politisk ledet system og konsekvensene av dette.
 Reflektere over egen rolle i forhold til det å utøve makt på ulike måter og ulike områder.
 Handle i samsvar med organisasjonskart og kjøreregler.
 Handle i samsvar med kommunens verdier, etiske retningslinjer og kjennetegn på god 

ledelse
 Være trygge på å bruke kommunens lederverktøy på et nivå hvor de gjør de riktige 

tingene og på riktig måte.
 Bruke måleresultater til systematiske forbedringer og styre mot avtalte mål.

Det settes i verk obligatorisk opplæring for nye ledere i kommunen; lederskolen. 
Opplæringen benyttes også til å utvikle talenter internt som ikke har personalansvar. Det 
opprettes også en egen mentorordning for nye ledere, og et introduksjonsprogram for 
nyansatte. Innholdet vil være kunnskap og ferdigheter innen kommunes lederverktøy, 
verdibasert ledelse, lov- og avtaleverket, brannvern og videre arbeid med 
arbeidsgiverpolitikken, inkludert HMS-tankegang og bevisstgjøring ift. seniorpolitikk.

Etikk
Samfunnsutviklingen viser at det er behov for økt bevissthet og refleksjon omkring etikk og 
moral, korrupsjon, habilitet og etiske dilemma. Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer 
som skal gjennomgås i alle enheter hvert år. Disse finner en i vårt kvalitetstyringssystem 
Qm+. I tillegg må ledere og andre med sentrale posisjoner gis anledning til dypere forståelse 
for kompleksiteten på området for å kunne handle etisk riktig og for å kunne veilede egne 
medarbeidere. Det er ønskelig å delta i prosjektet ”Etisk kompetanseheving” i regi av KS og 
håper på oppstart i 2014.
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Konkrete satsningsområder for det enkelte år, tar for øvrig utgangspunkt i resultat av GAP-
analyser fra de ulike enhetene, og innfelles i den årlige kompetanseplanen..

6. Strategier og tiltak for å anskaffe, utvikle, mobilisere og avvikle 

kompetanse

6.1. Beholde og utvikle kompetanse for egne ansatte

Kommunenes sentralforbund (KS) har identifisert fire sentrale områder som er avgjørende for 
å rekruttere og beholde medarbeidere:

 Lønn oppfattes som verdisetting av det arbeidet man utfører. Lønn kan være et egnet 
virkemidler for å rekruttere ny arbeidskraft.

 Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir 
uttelling for kompetanseutviklingen.

 Ledelse er en viktig faktor for trivsel og mistrivsel. Sentralt står tilbakemelding, 
tydelighet, tilgjenglighet, fremme demokrati og sosialt fellesskap og skape attraktive 
og utviklingsorienterte fagmiljøer.

 Arbeidsmiljø; det gode arbeidsmiljøet er summen av mange ulike forhold i en 
arbeidssituasjon, og kan ha sterk påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, 
slitasje og sykefravær, på ønske om å bli i stillingen eller slutte.

Eigersund kommune trenger konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, en langsiktig 
strategi for faglig utvikling, gode ledere og et godt arbeidsmiljø i de enkelte avdelingene. 
Miljøfaktorer i enhetene tas opp som tema på ledermøter. Velferdsmidlene legges 
hovedsakelig til de enkelte enhetene, med formål å øke trivselen internt. Miljøfaktorene i 
kommunen søkes heves gjennom felles arrangementer på tvers av enhetene, og gjennom ulike 
kommunale trivselstiltak.

Eigersund kommune står i likhet med de fleste kommuner, i en krevende situasjon når det 
gjelder å rekruttere, utvikle og beholde ansatte. For å sikre arbeidskraft og for å øke kvaliteten 
på arbeidet, legges det til rette for at medarbeidere skal få helsefaglig utdanning. I 
kommunens helse- og omsorgstjeneste, og spesielt innen bo- og servicesentrene og i 
miljøtjenesten, er det ansatt personell uten fagutdanning. Mange med fagutdanning søker nye 
utfordringer, enten i form av videre utdanning eller nye jobberfaringer. Som følge av 
Samhandlingsreformen, yter kommunen tjenester til flere pasienter som tidligere ble ivaretatt 
av spesialisthelsetjenesten. Til dette trengs det spesielt personell med kompetanse innen 
somatikk1. 
Mye av læringen vil foregå i arbeidssituasjonen og ved hjelp av interne kurs. Temadager vil 
være viktig. Eigersund kommune har i tillegg ordning med lærlinger i flere fag. I den 
forbindelse skoleres instruktører slik at de kan bidra til best mulig læretid for lærlingene. 
Rogaland fylkeskommune organiserer kurs for instruktørene.

 Kommunen fortsetter sitt arbeid med intern effektivisering og kvalitetssikring 
(herunder informasjonssikkerhet) gjennom bruk av elektroniske verktøy, slik som 
elektronisk pasientjournal, meldingsutveksling og avvikssystem. Det trengs også 
kompetanse for å kunne innføre bruk av velferdsteknologi. Eigersund kommune 

                                                  
1

Somatikk kalles den delen av medisinen, i forbindelse med behandling i sykehus, som refererer til den fysiske delen av 
kroppen. I motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse (www.wikipedia.org).
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ønsker kompetanseutvikling hva gjelder omstillingsevne, selvstendighet, ta initiativ, 
ansvar og samarbeid. Mye av denne læringen vil foregå i arbeidssituasjonen og på 
interne kurs/ temadager.

 Styrke arbeidet med å øke antall ansatte med fagutdanning, høyskoleutdanning og 
videreutdanning innen relevante fagområder

 Nyutdannede skal ha en navngitt veileder / mentor på arbeidsplassen i 6 måneder.
 Nytilsatte skal ha en navngitt kontaktperson / fadder på arbeidsplassen i 6 måneder.
 Det skal utarbeides informasjonsmateriell til nytilsatte – om Eigersund kommune som 

organisasjon og samfunnsaktør.

6.1.1. Kompetanseplaner

I tillegg til denne overordnete kommunale kompetanseplanen, utarbeides det årlig 
kompetanseplan for den enkelte avdeling og enhet, på bakgrunn av GAP-analyse og 
medarbeidersamtale. For ansatte som ønsker videreutdanning, og utdanningsløpet er i tråd 
med kommunens og avdelingens behov, utarbeides det individuelle kompetanseplaner. Det 
utarbeides årlig plan for internundervisning ved den enkelte enhet.

AMU gis anledning til å komme med sin anbefaling/ vurdering som skal vektlegges ift. 
utarbeidelse av de årlige overordnete kompetanseplaner. 

Mal for kompetanseplan følger som vedlegg 1.

6.1.2. Medarbeidersamtalen

I løpet av 2013 utarbeides ny mal for medarbeidersamtalen der medarbeiderens kompetanse 
blir et viktig tema, både hva den enkelte ansatte har og kan bidra med i egen enhet og til 
andre enheter. En skal også fokusere på den ansattes ønsker og behov.

6.1.3. Arbeidsbeskrivelser

For de fleste ansatte er det positivt å få beskrevet sine hovedarbeidsområde, og at disse blir 
revidert hvert år i medarbeidersamtalen, eller ved behov.

6.1.4. Organisasjonsendringer

Alle ansatte trenger å bli sett og fulgt opp. Målet er at kommunen organiseres på en slik måte 
at dette lar seg gjøre. Det ble i 2012 gjennomført en organisasjonsgjennomgang, og det 
anbefales at dette utføres med jevne mellomrom. Resultatene fra denne evalueringen, bør 
munne ut i konkrete endringer blant annet innen organiseringen av helse- og 
omsorgssektoren. Talenter og ildsjeler skal tas vare på, og få lov til å skinne! Det er viktig at 
de får utfordringer og tildelt ansvar. Det bør gi uttelling å gjøre en ekstra innsats. I 2012 ble 
det vedtatt at Levekårsavdelingen skulle deles i 2: Avdeling helse og omsorg, og Avdeling 
kultur og oppvekst. Nye kommunalsjefer for disse områdene ble rekruttert i 2013. Dette vil 
kunne bidra til større nærhet mellom ledelse og ansatte.

6.2. Gjennomføring

Kompetanseutvikling, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med 
kvalitet og kunnskap. Å lykkes med dette er avgjørende for å nå målene i 
Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 
Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med nødvendig 
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kompetanse. Kompetansen kan blant annet styrkes ved å øke kompetansemidler slik at man 
kan dekke kostnader i forbindelse med kompetanseheving. Kompetansen vil lettere kunne 
styrkes ved at  alle er bevisst på at kompetanseheving lønner seg både for kommunen og den 
ansatte, samt ved å omgjøre stillinger til et høyere fagnivå og ved å skape attraktive 
arbeidsplasser.

Anbefaling ift. kompetanse/ personell:
 Nyrekrutterte medarbeidere i faste stillinger skal som hovedregel ha helse-/ 

sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning.
 Tilgjengelig kompetanse skal benyttes på riktig sted. 
 I utlysningstekster skal det spesifiseres hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å 

ivareta tiltenkte oppgaver – også de viktigste uformelle kvalifikasjoner nødvendige for 
den enkelte stillingen/enheten. 

 Heve faglig nivå ved å endre stillingshjemler til et høyere nivå. 
 Stimulere til videreutdanning; legge til rette for å kunne gjennomføre relevante kurs, 

fagprøver, høyskoleutdannelser og medvirke til forskning. 
 Tilrettelegge for hospiteringsordning2, både internt (mellom de ulike enhetene, da 

noen har mer kompetanse på ett område enn andre vis a versa) og eksternt (i 
spesialisthelsetjenesten). 

 Konkurransedyktig lønnspolitikk og gode arbeidsforhold for de ansatte. Kommunen 
skal årlig innhente lønnsinformasjon fra aktuelle nærliggende kommuner. Andel 
medarbeidere som har uønsket deltid skal reduseres gjennom hele perioden. 
Ordningen med fleksibel turnus videreutvikles.

 Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold gjennomføres minst 
annet hvert år. Lederne gis bedre tid til å lede ved å få lederopplæring, lederveiledning 
og faste ledersamlinger. Det kan øke ledernes mulighet for å bidra til økt nærvær av 
ansatte. Personalavdelingen gjennomfører samtaler med alle som slutter, slik at
forbedringsområder kan identifiseres. En skal innføre målstyrt ledelse, som gir 
mulighet til å gi ledere en tilbakemelding på sitt arbeid, inkludert ens evne til å skape
trivsel og motivasjon blant medarbeiderne.

 Det legges til rette gjennom arbeidstidsordninger og andre seniorpolitiske tiltak for at 
seniorer kan stå i sitt arbeid helt til oppnådd pensjonsalder. Det legges til rette for at 
ansatte skal kunne avansere internt i kommunen, det være seg faglig eller 
administrativt.

Det antas at det vil være nødvendig å omgjøre 6 stillinger første året og deretter en ekstra 
stilling i året. Kostnader ved omgjøring av ufaglærte stillinger til faglærte, er gjennomsnittlig 
44.000 kr., dvs. omgjøring av 6 stillinger = 264.000 kr., 7 stillinger = 308.000 kr. osv. 
Omgjøring av faglærte stillinger til sykepleierstilling vil utgjøre en kostnad på 
gjennomsnittlig 100 000 kr.  

6.2.1. Årshjul

Vedlagt følger et årshjul for kompetansebygging (vedlegg 2). Dette inneholder oppgaver som 
skal utføres, med tidsfrister og ansvar. Kompetanseutvikling vil da bli en naturlig del av 
driften.

                                                  
2

Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode. 
Hensikten er at medarbeideren skal få prøve seg i et annet arbeid, utvide sin egen horisont, skaffe seg nye erfaringer og få 
innblikk i hvordan andre organiserer sine arbeidsoppgaver.
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6.3. Rekrutteringstiltak

Det er viktig å iverksette rekrutteringstiltak for å sikre nyrekruttering av ansatte med rett 
kompetanse ved ledighet i stillinger. Følgende tiltak kan være aktuelle:

o Framstå som en attraktiv arbeidsplass med et godt omdømme. Det må arbeides 
aktivt med markedsføring av kommunens konkurransefortrinn.

o Møte ungdom ved flere anledninger for å orientere om hvilke stillinger som en 
kommune har og hvordan arbeidsmulighetene vil være i årene fremover. Dette 
kan skje på mange måter for eksempel ved å delta på informasjonsmøter på 
skolen, yrkesmesser og dele ut informasjon. Det skal oppleves positivt å ha 
sommerjobb i kommunen.

o Rekrutteringspatrulje for helsefagarbeidere: Eigersund og Sokndal kommune 
har et samarbeid om en egen patrulje. Her går fagutdannede ut på 
ungdomsskoler og videregående skole for å orientere om, og skape entusiasme 
rundt utdannelse som helsefagarbeider. 

o Yrkesmesser: Det har vært gjennomført yrkesmesse ved Dalane videregående 
skole hvor næringslivet i Dalane er invitert for å presentere seg overfor skolens 
elever. Kommunen deltar på disse, samt romjulsmesse i Dalane, samt andre 
yrkesmesser (sykepleier, lærere, førskolelærere, NAV) i Stavangerområdet. 

o Stipend for sykepleierstudenter/ vernepleierstudenter: Det er mulig for disse 
studentene å søke om stipend mot at de arbeider 3. hver helg og minst 5 uker i 
sommerferien. Dette er et tiltak for å holde på tilhørigheten til Eigersund 
kommune i studieperioden. Så langt har dette vært en populær ordning som har 
gitt ønskede resultater. 

o Dekning av reiseutgifter til/ fra studiested til studenter som jobber i 
helgestillinger: Kommunen dekker billigste reisemåte (max. 199 kr. pr. 
strekning) til/ fra studiested. I tillegg vil studenter som jobber i juleferien og 
påskeferien også kunne få dekket reiseutgiftene tur/ retur etter billigste 
reisemåte (max. 199 kr.  pr. strekning). På den måten beholder en tilhørigheten 
til Eigersund kommune i studieperioden, samtidig som en får dekket behov for 
helgevikarer. 

o Desentralisert utdanning: Det er gode erfaringer med å gjennomføre 
grunnutdanning lokalt. Dette har tidligere vært prøvd for lærere og sykepleiere 
– og nå for vernepleiere. Her går studenter som har tilhørighet til kommunen 
og som i hovedsak ønsker arbeid lokalt etter endt utdannelse. Noen av 
kommunens egne ansatte deltar også på slike desentraliserte grunnutdanninger.

o Fagbrev helse: Det er i stor grad ufaglærte som søker mindre stillinger/ 
helgestillinger i kommunen. Som ett ledd i øke kompetansen til disse har 
Eigersund kommune i samarbeid med RKK (og tidligere Dalane AOF) 
arbeidet for å kunne tilby den teoretiske delen av fagbrevet for denne gruppen. 
En vil heve kompetansen samtidig med at de som tar utdannelsen øker 
muligheten til høyere stilling i kommunen (kan benytte seg av fortrinnsrett til 
utvidelse av stilling). 

o Stipend: Alle fast ansatte i kommunen kan søke om stipend. Resultatene fra 
GAP-analysen vil danne grunnlag for prioritering av stipendmidlene.

6.4. Økonomiske rammebetingelser

Kompetansehevingsmidlene økte fra 2012 til 2013, og det satses på en videre økning innen 
perioden fram til 2017.
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Det avsettes en felles post kompetansemidler som benyttes til interne opplæringstiltak, dvs. 
tiltak som omfatter ansatte innen flere avdelinger og forutsetter å dekke kostnadene til 
foredragsholdere, kursavgift, reise og opphold.

En viss sum av stipendmidlene vil avsettes for å forsøke å dekke kompetansebehovet 
avdekket gjennom GAP-analyse. Det vil da være mulig å søke på stipend som er direkte 
knyttet til utdanningsområder kommunen ønsker økt kompetanse innen. Stipend som utgjør 
mer enn 10.000,- kr, vil normalt utløse en bindingstid på 2 år.

Dersom ansatte innehar en kompetanse som vil være nyttig for andre å få kjennskap til, 
oppfordres ansatte til å holde kurs og foredrag for andre ansatte. Det vil vurderes honorar 
eller funksjonstillegg, dersom dette blir av mer varig art.

Det anbefales at minst 2 personer fra samme enhet/avdeling deltar på prioriterte eksterne 
kurs, og at de i etterkant av kurset, forventes å videreformidle ny kunnskap på personalmøte 
eller liknende. Dette settes som et kriterium for deltakelse på kurs.

Etatsspesifikke tiltak (vikarinnleie, merforbruk av arbeidstid til reise fra/til kurs og 
avdelingsinterne kurs m.v.) dekkes over de enkeltes avdelingers budsjettposter.

7. Plan for evaluering av kompetansetiltakene

7.1. Evaluering av strategiske kompetansetiltak

Den overordnede strategiske kompetanseplanen evalueres hvert fjerde år. Det skal da komme 
frem hvilke tiltak som har blitt gjennomført, en begrunnelse på hvorfor de eventuelt ikke er 
gjennomført, samt en plan for gjennomføring av de resterende tiltak. 

7.2. Evaluering av operative kompetansetiltak

Opplæringsplanen revideres og evalueres årlig av lederne innen helse og omsorg, samt 
tillitsvalgte. På individnivå inngår evaluering av opplæring/ kompetansetiltak i 
medarbeidersamtalen. Årsmeldingene fra enhetene gir informasjon som benyttes ved 
vurdering av kompetansehevende tiltak. Grunnlaget for de individuelle kompetansetiltakene 
legges i medarbeidersamtalen. Brukerundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser er også 
viktige kilder som brukes for iverksetting av kompetansehevende tiltak. I tillegg må leder 
vurdere kompetansebeholdningen ved enheten, opp mot arbeidmessige utfordringer i 
kommende år.

8. Vedlegg 

Vedlegg1: Mal for kompetanseplan

Vedlegg 2: Årshjul
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