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Sammendrag:

Vedlagt ligger utkast til Kompetanseplan for Fauske kommune, 2012-2020

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 74/12 den 15. desember 2011
Kompetanseplan for Fauske kommune legges fram til politisk behandling førstehalvdel 2012. .

I bht Hovedtariffavtalens kap 3, pkt 3.3 har arbeidsgiver ansvar for å kartlegge de ansattes
kompetanse og analysere kommunenes kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger
med de tilltsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Kompetanseheving må bygge på de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter man finner i det
kommunale arbeidet.

Utkast til Kompetanseplan tar bla utgangspun i Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt
av kommunestyret 08.09.2011.
i kapittel 6 freinommer Strategier, samarbeids aktører og handlinger

(( planen fremmes det tre gjennomgâende perspektiver: Folkehelse, Omdømme og Kompetanse. Dette er
viktige innsatsomrâder som vil berøre alle de foreslâtte strategier og handlinger, og sees pâ som sentrale

for mâloppnâelsen i Fauske kommune.))

Kompetanse er spesielt beskrevet i 6. 1.3. Kompetanse

En av de viktigste innsatsfaktorer for â utvikle et bærekraftig næringsliv og en fremtidsrettet offentlig
sektor er kompetanse. I de gjennomførte folkemøtene i planprosessen kom dette momentet svært tydelig
frem. Som vist i kap. 3.1.6. har befolkningen i Fauske kommune et utdanningsnivâ som ligger nær
fYlkesgjennomsnittet. Her mâ vi merke oss at utdanningsnivâet NordlandfYlke ligger n

Videre tar Kompetanseplanen utgangspun i pleie/omsorgsplanen, Samhandlingsreformen og
økonomiplanen.

Planen skal være et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier.



Den skal synliggjøre den kommunale innsatsen knyttet til kompetanseheving i forhold til
arbeidsområder, økonomi og deltakelse samt bidra til at prioriterte tiltak får fokus og
opprettholdes.
Den skal videre dane gruag for samarbeid med eksterne parnere.

Prosess
Rådman nedsatte. i januar ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmanens stab
samt to fellestilltsvalgte. RK-Ieder har bistått i prosessen.
Gruppa utarbeidet skisse for plan og metode for innenting av data.
Planen er utarbeidet i samarbeid med alle enheter og drøftet med tilitsvalgte i enhetene.
Rådmann har fortløpende hatt planprosessen som tema på ledermøtene.

Metodisk
Enhetene ble bedt om å gi tilbakemelding på følgende:
Karlegging av enhetens kompetansebehov ut fra dagens driftIkommunens overordnete
mål/rame.
De viktigste kompetanseutfordringene i enhetene i forhold til utviklingstrekk og vedtak.
Virksomhetenes prioritering av kompetansebehov på kort sikt.

Resultat
Den foreliggende planen gir et grulag for det kompetanseløftet som bør gjennomføres i
perioden 2012-20 med bakgru i kommunale behov og sentrale føringer/utviklingstrekk.

Det vil videre bli utarbeidet årlige konkete tiltaksplaner både i enhetene og på tvers av enhetene
med bakgru i innsamlet materialet og i bht fortløpende utvikling og nye behov.

Det vil bli utarbeidet en egen rekrtteringsplan med utgangspunk bla i kompetanseplanen.

INNSTILLING:

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes
kompetanseutvikling.

PART-012/12 VEDTAK- 24.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Vedlagte Kompetaiseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes
kompetanseutvikling.

FOR-132/12 VEDTAK- 24.09.2012

Parsamensatt utvalgs innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:



Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes
kompetanseutvikling.

Even Ediassen
rådman
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k.om,petanseplan

20.1.2-20.20

Vi ser tre store kompetanseutfordringer fram mot 2020:

. Utvikle organisasjonens kunnskap og kompetanse knyttet til rollen som samfunnsutvikler med

fokus pã innovasjon og utvikling
. Ha et lederskap som er nyskapende og endringsorientert med god prosessforstãelse

. Ha ansatte med tilstrekkelig kompetanse for ã utvikle gode, effektive tjenester og samhandling
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. Kommunep/anens samfunnsde/skal ta for seg langsiktige utfordringer og gi svar pã tre spørsmãl:
Hvor er vi? Hvor vil vi? Hvordan kommer vi dit? Area/strategien i den kommunale planstrategien vil
være en viktig premiss for samfunnsdelen fordi den har betydning for utviklingen av
samfunnstjenestene i kommunen
o Kommuneplanens samfunnsdel kap 6 omhandler Strategie¡; samarbeidsaktører og handlinger:

((1 planen fremmes det tre gjennomgJende perspektive¡;' - Folkehelse, Omdømme og Kompetanse. Dette er viktige
innsatsomrJder som vil berøre alle foreslJtte strategier og handlinger og sees pJ som sentrale for mJloppnJelsen i
Fauske kommune.))

. Kompetansep/anen er ã betrakte som en handlingsdel og konkretisering av samfunnsdelen som
beskriver den kompetanse de ansatte trenger for ã nã mãlene. Kompetansebyggingen bygger pã
de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter man finner i det kommunale arbeidet knytet til
forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling
Dette dokumentet er et verktøy for ã videreutvikle lokale kompetansestrategier og gi langsiktig
forutsigbarhet og synliggjøre de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene i
kommunen.

. Konkretiserte kompetansetiltak / aktivitetsoversiktvil ãrlig bli utarbeidet av den enkelte enhet/ pã
det enkelte tjenesteomrãdet i samarbeid med rãdmann.

Lokale behov - Nasjonale forventninger

. Kommunen har en viktig rolle som lokal samfunnsutvikler. Dette forutsetter innsikt i de sentrale
forventningene og evne og kapasitet til utvikling og innovasjon.

. Kompetanseplanen bygger pã de føringer og forventninger som er tydeliggjort under.

Lokal GAP-analyse:

Kartlagte kompetansebehov, utfordringer, prioriteringer i alle enheter/på hvert tjenesteområde:
. Ut fra dagens drift/mål/rammer: registrert og beskrevet enhetenes nåværende og ønskede kompetanse
. Ut fra utviklingstrekk og lokale/sentrale vedtak/føringer: registrert kompetanseutfordringene

. Registrert enhetenes prioritering av kompetansebehov på kort sikt.

Målrettet kompetansebygging og prioritering av tiltak:
. Gapanalysen danner grunnlag for de strategier og fokus som presenteres i denne planen og som gir

retning og ramme for arbeidet.
. Planen synliggjør også de områdene der det er størst behov for tiltak både på kort og lang sikt. Dette sees

i sammenheng med de sentrale forventningene til kommunens samfunnsoppdrag.
Evaluering:
. Beskrives i vedlagte milepælsplan.
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Utviklingstrekk
. Kommunen har et stort oppdrag som velferdsprodusent og

samfunnsutvikler, noe som krever bãde langsiktighet og helhetstenkning.
. Det gjelder planlegging, forvaltning av ressurser, beredskap, helse, omsorg,

velferd, utdanning, oppvekst, klima og miljø, kommunal infrastruktur.
. De offentlige oppgavene mã løses pã en mer effektiv mãte.

. Relevant kompetanse blir avgjørende for hvordan vi utfører tjenestene med
hensyn til kvalitet og kapasitet.

. Rekrutteringsbehov: Kommunen har utfordringer i ã tiltrekke seg og holde
pã arbeidskraft.

. For ã være en attraktiv arbeidsgiver mã det derfor tenkes langsiktig og
investeres tilstrekkelig i arbeidsplassene og de ansatte.

. Befolkningen levealder og helsetilstand vil forsterke behovet for

kompetanse innenfor flere omrãder i ãrene fremover.
. Flere fagmiljø er smã og derved sãrbare.

. Det er høy gjennomsnittsalder pã de ansatte, for lav avgangsalder og for
stor andel deltidsansatte.

Utvikling, innovasjon og kompetanse
. Det er et stort behov for langsiktig og systematisk innovasjons- og

kompetansearbeid. Dette er avgjørende for ã forbedre kommunens
tjenester og det strategiske kompetansearbeidet mã knytes opp til dette.

Kommunens overordnede mâl for arbeidet
. Utvikle organisasjonens kunnskap og kompetanse knyttet til rollen som

samfunnsutvikler med fokus pã innovasjon og utvikling.
. Ha et lederskap som er nyskapende og endringsorientert med god

prosessforstãelse.
. Ha ansatte med tilstrekkelig kompetanse for ã utvikle gode, effektive

tjenester og samhandling.

Kommunens 7 fokusomrâder fram mot 2020
1. Innovasjon og utvikling
2. Administrasjon og ledelse

3. Høyere utdanning

4. Fagbrev

5. Fagspesifikke kurs og netterk

6. Kvalitetssikring og internkontroll

7. Rekruttering
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Utfordringer .
. Endrings- og forbedringsarbeidet i kommunen mã sees i sammenheng med det brede

samfunnsoppdraget spesielt knyttet til:
. Kommunen som samfunnsutvikler
. Styring, forvaltning og tjenesteyting

. Teknologi

. Helse, omsorg, velferd og beredskap

. Utdanning og oppvekst

Prioriterte tiltak
. Sentrale reformer og oppfølging av disse

. Tiltak i relasjon til kommuneplanens samfunnsdel

. Internkontrollsystem

. Klimameldingen

. ((Nordlandsløftet)), samarbeid med ulike utdanningsaktører i Nordland og kommunene

. ((Newton Saltem), spesiell fokus pã realfag og teknologi

. Traineebasert utdanning

Virkemidler
. Utarbeide interne tiltaksplaner

. Interkommunalt netterkssamarbeid/kompetanseheving

. Årlige interkommunale utviklingsmøter med alle RKK-kommunene

Aktuell finansiering
. KS, Fylkesmannen (bL.a. skjønnsmidler) Fylkeskommunen IRIS Salten

Fôkusoirråde 2: Administrasjon og ledelse il ll

Utfordringer
. God ledelse: Krever en administrasjon og et lederskap med komplekse kunnskaper og

ferdigheter som analytiske, metodiske, prosjektrettede, økonomiske, personalledelse/HR og
kommunikasjon.

. Kommunal virksomhet er kompleks og sammensatt. pã den ene siden skal det arbeides
kollektivt i forhold til drift og utvikling. pã den annen side mã det forventes at enhetene
arbeider selvstendig innenfor sine fagfelt/ansvarsomrãder.

Prioriterte tiltak
. Fortløpende lederopplæring

. Økonomistyring

. Juridisk kompetanse

. Kvalitetssikring, internkontroll, HMS

. HR-verktøy

. IT-verktøy

. Offentlige anskaffelser

. Lov og avtaleverk

Virkemidler
. Fokus pã ledermøter/- samlinger

. Intern opplæring

. Kartlegge hvilke kvalitetssystemer som finnes/brukes

. Analyser og rutiner

. Interkommunalt netterkssamarbeid/kompetanseheving

Aktuell finansiering
. Ekstern finansierinq kan være fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS

- Side 4-
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Utfordringer
. Kommunen vil de nærmeste ãrene ha en naturlig avgang av høyt kvalifiserte ansatte. I tillegg

vil flere velferdsoppgaver overført fra staten kreve ansatte med høy og rett kompetanse innen
flere felt.

. Behovet sees spesielt i sammenheng med Kunnskapsløftet, Kompetanseløftet,

Samhandlingsreformen og klimameldingen.
. Kommunen har behov for flere ansatte med høyere utdanning. Dette gjelder spesielt innenfor

barnehage, skole, pleie/omsorg, WA og plan/ utvikling.
. I forhold til bãde internt og eksternt initiert utvikling av tjenestetilbud mv, er det behov for

kompetanse innenfor prosjektledelse.

Prioriterte tiltak
Grunnutdanning
. Førskolelærer/ Lærerutdanning (traineebasert)

. Sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, miljøterapeututdanning

. Ingeniørutdanning/teknisk fagskole

Videreutdanning
. Prosjektledelse

. Juss

. Digital kompetanse

. Teknisk-/ingeniørspesialisering i hht VA-kompetanse

. Norsk, leseopplæring, regning, engelsk, veiledning/ teamledelse

. Diabetes, kreft, demens, psykisk helse, kols

. Familie- og relasjonskompetanse

Virkemidler
Enhetene
. Ârlig oppdatering av utdanningsbehov og rekrutteringsbehov

Rãdmannens stab
. Avklare og gjøre kjent prinsippene for økonomisk støtte og deltakelse

Eksternt
. Interkommunalt samarbeid for bestilling og gjennomføring av utdanninger i tett samarbeid med

universiteter, høgskoler og RKK

Aktuell finansiering
. Tilskuddsordningene fra Utdanningsdirektoratet

. Tilskuddsordningene fra Fylkesmannen

. KS/ aU-fond

. Nordland fylkeskommune qiennom nærinqsfond

- Side 5-
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Utfordringer
. Kommunen har en del ufaglærte. For ã ha videre fokus pã kvalitet pã tjenestene bør disse fã

tilbud om ã ta fagbrev.

Prioriterte tiltak
. Fagbrev til ufaglærte innen pleie/omsorg, renhold, barnehage, SFO og skole, relevante

fagomrãder innenfor kommunalt teknisk arbeid.

Virkemidler
Enhetene
. Årlig oppdatering av behov

. Delta pã rekrutteringsmesser/utdanningsmesser

. Legge til rette for at fast ansatte assistenter/ufaglærte kan ta fagbrev

. Legge til rette for veiledning pã arbeidsplassen

Rãdmannens stab
. Lærlingeplasser i aktuelle fag. Avklare og gjøre kjent prinsippene for lærlingeplasser og

voksenlærlinger. Praksiskandidatordningen. (Godkjenning av tidligere praksis)
. Økonomisk støtte og permisjon

. Lokale veiledere (rolle og funksjon)

. Møteplass med nettbaserte studiemuligheter

Eksternt
. Nordland fylkeskommune/ ((Åpen skole)). Praksiskandidatordningen
. Interkommunalt samarbeid for ã fã etablert ((klasser))

Aktuell finansiering
. VOX-midler, Fylkeskommunen

i Fokusområde 5: FaClsDesifikke kurs oa netterk ~

Utfordringer
. Det behov for kontinuerlig oppdatering i alle enhetene innenfor fagfeltene. Som hovedregel skal

disse behovene avklares pã enhetene gjennom kartlegging og prioritering. I dette arbeidet skal
det tydeliggjøres hvordan vi kan benyte egen kompetanse og hva vi trenger ã hente inn
eksternt. Den enkelte enhet har ogsã selv ansvar for ã bestille/ delta pã slike kurs. Det er
likevel noen fagomrãder som vektlegges.

Prioriterte tiltak

. Fagspesifikk kompetanse innenfor alle enhetene

. IKT

. Demensomsorg/ psykisk helse, eldreomsorg, kreftomsorg

. Lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring

. Veiledning, prosjektledelse, teamledelse

Virkemidler
Enhetene
. Den enkelte enhet lager hvert ãr en oversikt over prioriterte kompetansetiltak hvor det framgãr

hva som gjennomføres internt/ eksternt
. Intern veiledning av andre ansatte

Rãdmannens stab
. Planlegge og gjennomføre kurs i veiledning og prosjektledelse
Eksternt
. Interkommunale kurs/utviklingsverksteder i samarbeid med ulike aktører som RKK, KS,

regionrãdet og helseforetak
. Ekstern finansierinq kan være fra: Fylkeskommunen, Fylkesmannen, VOX

- Side 6-
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Utfordringer
. Innsikt i og oversikt over lowerk og forskrifter er en forutsetning for ã sikre kvaliteten pã

tjenestetilbudet. I tillegg vii det alltid foreligge offentlige utredninger av betydning for
kommunen. Aktuelle ansatte mã være oppdatert og ha nødvendig innsikt.

. Det forutsettes at vi har ansatte med juridisk kompetanse.

Prioriterte tiltak

. Sentrale reformer og oppfølging av disse

. Kvalitetssikring, internkontroll og dokumentasjon

. Beredskap

. HMS for ledere

. Offentlige anskaffelser

. Plan- og bygningslov

. Klima

Virkemidler
Enhetene
. Ha oversikt og innsikt i aktuelt lowerk, forskrifter og sentrale føringer

. Gjennomføre internopplæring utfra aktuelle kvalitets-/og veiledningssystemer
Rãdmannens stab
. Fortløpende vurderinger av systemer for kvalitetssikring, internkontroll og dokumentasjon

. Gjennomføre HMS-kurs for ledere og verneombud (40-timers-kurset)

. Gjennomføre opplæring knytet til sektorovergripende lowerk og forskrifter
Eksternt
. Interkommunale fagspesifikke samarbeidsgrupper/kurs med særskilt fokus pã kvalitetssikring,

internkontroll og dokumentasjon
Aktuell finansiering
. Ekstern finansiering kan være fra KS, Fylkesmannen, Fylkeskommunen

Fokusområde 7: Rekrutterina !I

Utfordringer
. Det blir et stort behov for og konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.

. Intern rekruttering: Krever gode prosesser i forhold til ã utvikle egne ansatte.

. Ekstern rekruttering: Markedsføre oss slik at vi fãr aktuelle utdannede søkere.

Prioriterte tiltak
. Utarbeide kommunal rekrutteringsplan

Virkemidler
Enhetene
. Framskrive rekrutteringsbehovet for minst 5 ãr

Rãdmannens stab
. Gjøre nødvendige vedtak for ã redusere bruk av deltid for ã sikre kontinuitet og stabilitet for

brukere og ansatte
. Sikre traineeordninger

. Sikre lærlingeplasser

Eksternt
. Initiere et interkommunalt rekrutteringsprogram i samarbeid med bL.a. KS, Universitetet i

Nordland og RKK

Aktuell finansiering
. Fylkeskommunen, FYlkesmannen, KS

- Side 7-
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Bakgrunn

I forbindelse med kompetanseheving er det i prinsippet 3 typer finansiering:
1. Prosjektmidler:

Midler som tildeles ut fra pãmelding/deltakelse i konkrete prosjekter.
2. Søkte midler:

Midler som kommunen fãr gjennom egne søknader.
3. Kommunale midler:

Midler som kommunen avsetter selv til kurs, utdanning osv.

Det er ofte snakk om ((spleiselag)) hvor kommunen mã dekke egne lønnsutgifter/vikarutgifter samt
bidra med en lokal egenandeL. Â tenke 50/ 50 % i mange sammenhenger er naturlig.

Økonomisk oversikt
Oversikter bygger pã følgende prinsipp i bruk av midler:
. Fauske kommune avsetter ãrlig 1 mill til kompetansearbeidet og det søkes om minimum 0,5 mill i

eksterne midler.
. Innovasjon og utvikling, høyere utdanning og fagbrev 20 % hver.

. Kvalitetssikring og internkontroll, administrasjon og ledelse, fagspesifikke kurs og rekruttering 10

% hver.

20~12-13 2014-15 2016-.17 2018~20 Sum Snitt' pr år .1

300000 300000 300000 300000 1 200000 3000001
i

300000 300,000 300000 300000 1 200000 3000001

200000 200000 200000 200000 800000 2000001

200000 200000 200000 200000 800000 2000001

2000000 2000000 2000000 2000000 8000000 2000000J
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evaluering og rapportering av gjennomført kompetanseheving
Høyere utdanning; søknader til univ./ høgskoler
Eksterne søknader om midler (PO/ helse/ rus/ skole/ barnehage..)
Kompetansebehov for neste år
Prioritering av innmeldte kompetansebehov
Enhetenes kompetansetiltak for neste år
Utarbeide neste års handlingsdel med økonomi
Avklare rapporteringskrav for neste år

1

3

4

5

6

8

9

10

Sentrale reformer og oppfølging av disse
Tiltak i relasjon til kommuneplanens samfunnsdel
"Newton Salten"
"N ordla ndsløftet"

i nte rnko ntro lI~yste m

Klimameldingen
Traineebasert utdannin

, . .: ~. 8

Fo rtlø pende ledero pplæ ring

Ø_ko no mist yring
Juridisk kompetanse
Kva litetssikring, inte rnko ntro Il, HMS
HR-verktøy
iT ve rktøy
Offentlige a nskaffe Iser
Lovo avtaleverk

li ru iin utd!ln n in g
Fø rsko lelæ re r/ læ re rutda nning (tra ineebase rt)

Syke pJe ierutda nning

ingeniørutdanning/ teknisk fagskole
Vid ere utd a nn ing
Prosjektledelse
Juss
D igita I ko m peta nse

Teknisk-/ ingeniørspesialisering i hht VA-kompetanse
Norsk, leseopplæring, regning, engelsk, veiledning/ teamledelse
Diabetes, kreft, demens, psykisk helse, kols
Familie- og relasjonskompetanse

--.

Fagbrev

Fagspesifikk kompetanse innenfor alle enhetene
iKT

Demensomsorg, psykisk helse, eldreomsorg, kreftomsorg
Lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring
Veiledning, prosjektledelse, teamledelse

Se ntra le refo rm e r o g oppfø Iging av disse
Kvalitetssikring, internkontroll og dokumentasjon
Beredskap
HMS for ledere
O ffe ntlige a nskaffe Iser
Plan og bygningslov
Klima

Utarbeide kommunal rekrutteringsplan
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