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Kompetanse 
er nøkkelen 

 til kvalitet

Ved å satse på kompetanse kan man: 
- utvikle og beholde medarbeidere 
- rekruttere kompetente  
  medarbeidere 
- etablere robuste fagmiljøer 
- øke medarbeidertilfredsheten 
- skape et helsefremmende  
  arbeidsmiljø 
- øke nærværet 
- bidra til at flere kan og vil  
  jobbe mer 
- skape et godt omdømme 
- gi tidsriktige og nødvendige tjenester 

 

Strategisk kompetanseplan er vårt styringsdokument som har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i 
kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og anskaffer kompetanse på prioriterte områder 
som følge av vedtatte mål og føringer. Slik skal vi sikre kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme 
som en attraktiv arbeidsplass. En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunene 
skal lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent. 

Systematisk kompetanseutvikling forutsetter hensiktsmessig styring og ledelse. For å utvikle ansattes og virksomhetens 
kompetanse, fordres bevisst tenkning og handling rundt tiltak. 
 
Anvendt kompetanse direkte i tjenestene er Molde kommunes viktigste ressurs! Den bidrar til verdiskapning når den blir 
brukt og kommer innbyggerne til gode. Krav til kommunen som tjenesteleverandør forandrer og utvikler seg. Kommunen 
trenger kompetanse som til enhver tid matcher vårt samfunnsoppdrag.  

Teorier fokuserer i større grad på fellesskapets erfaringslæring og deling enn tidligere. I Molde kommune fokuserer vi på 
å lære av hverandre. Vi benytter kompetansebeholdningen smart og benytter kompetanse mellom 
enhetene/avdelingene. Vi skal ha en tydelig kultur for læring. Lederutviklingsprogram, medarbeidersamtaler og 
læringstiltak er de viktigste virkemidlene for leder- og medarbeiderutvikling.  

Det er alle ansattes oppgave å sørge for kompetansedeling. Jeg forventer at du tar personlig ansvar og deler raust av 
din viten. Når du investerer i dine kollegaer, vil effekten slå tilbake på deg selv.  

Av deg som er leder/ forventes det at du mobiliserer medarbeidernes kompetanse, engasjement og prestasjoner – og 
som derigjennom formidler en utviklingskultur og gir brukerne nyttige tjenester.  

På bakgrunn av overordnede strategier og tiltaksplaner skal hver enhet/avdeling nå gjennomføre egne analyser og 
utarbeide tiltaksplan for å nå sine mål.  

Jeg ønsker dere lykke til! 

Arne Sverre Dahl 
Rådmann 
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Hva er 
kompetanse? 

 
 

Til refleksjon i enheten/avdelingen: 
Hva legger vi i begrepene kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger og evner? Hvilke 
kompetanser må enheten/avdelingen 
inneha? Hva er på plass og hva må 
prioriteres framover. Ta utgangspunkt i 
figuren på neste side. 

For å lykkes med kompetanseplanlegging, er det avgjørende å ha en god forståelse av hva kompetanse 
egentlig er. Kompetansebegrepet må forstås som mye mer enn den formelle kunnskapen som 
dokumenteres gjennom utdanningssystem. Uformell kompetanse er ikke-dokumentert eller standardisert 
kompetanse som er utviklet gjennom erfaringer.  

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner som må benyttes for å utføre 
kommunens oppgaver.  

 

1. Kunnskaper -  handler om det å vite: kjenne fakta, å kunne se sammenhenger og å kjenne til  
metodikk/fremgangsmåter 

2. Ferdigheter -  er knyttet til handling og evnen til å handle på en bestemt måte. 
Ferdigheter handler om det vi kan gjøre i praksis, enten manuelt eller analytisk. 

3. Holdninger -  handler om meninger, oppfatninger, verdier som påvirker hvordan vi bruker våre 
kunnskaper og ferdigheter i arbeidet.  

4. Evner -  er et individs potensial i form av stabile egenskaper, kvaliteter, talenter, helse og øvrige 
trekk som påvirker mulighetene til å utføre en oppgave og for å tilegne seg og anvende 
nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  

 

Kompetanse har først verdi når den kommer brukeren til nytte. Figuren på neste side viser sammenheng 
mellom kompetansekomponentene og grunnleggende kompetanseformer. 
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Relasjons-/samarbeidskompetanse:  
Jeg skaper tillit og har en empatisk 
tilnærming til kollegaer. Jeg er 
imøtekommende og skaper profesjonelle 
relasjoner og bidrar positivt i 
arbeidsfellesskapet. Jeg søker å forstå 
andres følelser, holdninger og motiver 
samt gruppeprosesser. Jeg forsøker å 
forstå rotårsak.  Jeg deler min 
kompetanse med andre. 

 

Digital- og teknisk kompetanse:  
Jeg tilegner meg, nyttiggjør og deler 
kunnskap om verktøy, teknologi, 
metoder, prosesser og utstyr. 
 

Organisasjonskompetanse:  
Jeg kjenner Molde kommune og det 
offentlige system. Jeg kjenner 
kommunens verdier, mål og etiske 
retningslinjer. Jeg benytter denne viten 
til å handle hensiktsmessig og 
samhandler tverrfaglig. Jeg har 
forståelse for og aksepterer min og 
andres roller. 
 

Brukerkompetanse:  
Jeg har fokus på oppgave og 
måloppnåelse for å sikre nødvendige og 
tilstrekkelige tjenester. Jeg vet hvem jeg 
leverer tjenester til og kjenner deres 
utfordringer og behov. Jeg leter etter 
beste praksis gjennom «se oss sett 
utenfra». 

 

 

Refleksjonskompetanse:  
Jeg reflekterer over mine handlinger og 
egen utvikling og bidrar med refleksjon i 
arbeidsfellesskapet. 

 

Mestringskompetanse:  
Jeg ønsker å bli best mulig og gjøre en så 
god jobb som mulig ut fra egne ferdigheter. 
Jeg tar i mot utfordringer leder gir meg i det 
daglige og i med-arbeidersamtaler. Jeg 
fokuserer på selvledelse/-kontroll, personlig 
utvikling og sørger for god helse og 
egenomsorg. 

 

Forbedringskompetanse:  
Jeg tar initiativ og deltar aktivt for å finne 
bedre måter å gjøre ting på, håndterer 
uforutsette situasjoner og bidrar til 
kontinuerlig forbedring og nyttiggjort 
innovasjon. 

 

Lederkompetanse:  
Jeg legger forventningene i 
lederavtalen/stillingsbeskrivelse til grunn for 
min ledelse. Jeg motiverer mine ansatte til 
innsats og stimulerer til 
kompetansemobilisering, fleksibilitet, bidrar 
til innsats ut over minstekrav. 

 

Fagkompetanse: Jeg utvikler min faglige viten og 
omsetter den til nyttiggjorte ferdigheter. 

Slik definerer vi kompetanse i Molde kommune 
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Kompetanse-
ledelse 

Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at 
kommunen har og bruker nødvendig kompetanse for å nå våre definerte mål.  

Vår plan bygger på professor i organisasjonspsykologi Linda Lais forskning. Modellen under viser strategisk 
kompetanseledelse som en kontinuerlig prosess: 
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Kompetanse-
analyse 
 

Mange forhold påvirker hvordan vi skal jobbe med kompetanse. Endringer i samfunnsoppdraget , 
endringer i tjenestetilbudet, , krav om tverrfaglig samhandling, demografi,  alderssammensetning 
blant de ansatte, vakanser, uønsket deltid, lav arbeidsledighet, bruker- og 
medarbeiderundersøkelse, økonomisk handlingsrom, m.m. er medvirkende momenter når vi skal 
planlegge fremtidig kompetansebehov. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (statistikk- og 
faktapublikasjon) beskriver årlig utviklingen og tilstanden innen sentrale arbeidsgiverrelaterte 
områder i kommunene.  

Enhetene/avdelingene skal gjennomføre kompetanseanalyse for å avklare hvordan vi skal satse på 
kompetanse for å nå vedtatte overordna mål til beste for brukerne og innbyggerne. 
Enhetenes/avdelingenes kompetanseanalyse deles inn i tre hovedaktiviteter:          

 

  

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/KS-Arbeidsgivermonitor/
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 Våre kompetansekrav 1)
Vi må sikre at vi har kunnskap om innbyggernes faktiske behov og at det er samsvar mellom 
kompetanse og oppgavene vi skal løse. Tydelige beskrivelser av enhetene og avdelingenes 
arbeidsoppgaver er nødvendig for å nå kommunens mål. Gode stillingsbeskrivelser (lenke til 
mal) viser hvilken kompetanse som er nødvendig i de ulike stillingene for at vi skal nå våre mål. 

 

 Vår kompetansebeholdning 2)
For å få oversikt over kompetansebeholdningen skal alle benytte Visma Enterprise HRM som 
kartleggingsverktøy. Verktøyet er mest hensiktsmessig for å registrere kunnskap. Leder har i 
tillegg oversikt over sine medarbeideres totale kompetanse og forvaltning av denne (evner, 
holdninger, ferdigheter). 
Gjennom årlige, planlagte medarbeidersamtaler med fokus på både faglig- og personlig 
utvikling kartlegges kompetansebeholdning og partene blir enige om hvordan kompetansen 
skal forvaltes (arbeidsgivers styringsrett), evaluerer effekt av tidligere læringstiltak og vurderer 
om det er behov for kompetanseheving på kort og lang sikt. Et verktøy for oppfølging av 
ansattes personlige og faglige mål skal prøves ut av noen piloter. Verktøyet vil bli nyttig for 
kartlegging av den totale kompetansebeholdningen.  

 

 Våre kompetansebehov 3)
Enhetene/avdelingene/fagseksjonene må vurdere følgende:  
Bør kompetansebeholdningen brukes/utnyttes bedre gjennom bedre ledelse og organisering 
(mobiliseringsbehov)?  
Hva kan og bør utvikles gjennom interne/eksterne opplærings- og utviklingstiltak 
(læringsbehov)?  
Hva kan og bør rekrutteres/hentes inn (anskaffelsesbehov)?  
Vi må også håndtere overflødig kompetanse, kompetanse på feil sted/nivå eller naturlig avgang 
(avviklingsbehov). 
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Lærings- 
strategi 
 

 
 

 

 

 

 

 

Systematisk kompetanseutvikling fokuserer på tiltak for å oppnå eller forsterke kontinuerlig læring for å 
oppnå mål. Læring er tilegnelse av ny eller endret kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for å 
oppnå endringer i ansattes adferdspotensial. Kontinuerlig læring er nødvendig for å levere riktige tjenester.  
 
I mange virksomheter er det en tendens til overfokusering på kompetanseutvikling og mindre på mobilisering 
gjennom å utnytte mer av/bedre den kompetansen som allerede finnes i virksomheten. Forskning viser at så 
mye som en fjerdedel av medarbeiderne har et betydelig uutnyttet kompetansepotensial. 
 

Arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen. Å definere og anerkjenne de læringsarenaene som finnes 
innad i kommunen er en viktig del av den strategiske kompetanseledelsen. Våre læringsaktiviteter skal 
basere seg på ”70-20-10-modellen”. Den illustrerer et anslag på optimal fordeling mellom ulike 
læringsformer for et best mulig resultat. Modellen er basert på anerkjent forskning. som hevder at 70 % av 
det vi lærer, lærer vi gjennom egne erfaringer i jobben og 20 % gjennom eksponering fra andre.  
Bare 10 % lærer vi gjennom å lese eller delta på kurs. Derfor skal 70 % av fokuset i våre  
opplæringstiltak praktisk «on the job training» hvor man regelmessig evaluerer og justerer jobbutførelse. 
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LÆRING GJENNOM PRAKSIS I DET 
DAGLIGE, f.eks.: 
 

• Interne møter/kurs  
• Bruk av egne instruktører/forelesere 
• Sidemannsopplæring/kollega-veiledning 
• Medvandrer, skolevandring 
• Læringspartner 
• Jobbrotasjon 
• Hospitering 
• Erfaringsutveksling 
• Refleksjonsgruppe 
• Praksisfortellinger 
• Dilemmatrening 
• Strukturert/ustrukturert diskusjon 
• Veiledning 
• Samhandling med brukerproblemløsning 
• Etikklunsj/Fagkafe 
• Rolllespill 
• Introduksjonsprogram 
• Junglemap 
• Samhandling med innbyggere/brukere 
• Inntak av læringer 
• Kompetanseoverføring fra seniorer 
  L
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FOKUS PÅ TILBAKEMELDING 
GJENNOM f.eks.:: 
 

• Coaching 
• Sparring fra leder eller kollega 
• Se oss sett utenfra 
• Torgmodellen 
• Mentorordning 
• Fadderordning 
• Nettverk 
• Veiledningsgrupper 
• Ekstern veileder 
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MÅLRETTET FOR PERSONLIG ELLER 
FAGLIG UTVIKLING GJENNOM f.eks.:: 
  

• Kurs 
• Videreutdanning 
• Etterutdanning 
• Temamøter 
• Fagbøker, artikler etc.  
• MOOC (Massive Open Online Courses) 
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Til refleksjon i enheten/avdelingen: 
Hvilke læringsarenaer benyttes i dag og hvilke skal prioriteres? 

Gode kombinasjoner av selvrefleksjon og kollektiv refleksjon bidrar til at den enkelte kan endre adferd, øker 
graden av mestring, lærer kollegaer å samtale, gir trygghet og faglighet.  Enhetene/avdelingene kan spre 
intern kompetanse gjennom å benytte egne ansatte som instruktører til skreddersydd interne seminar, 
opplæring mv. Eksterne krefter kan benyttes når det kan gi nye impulser og erfaringer fra andre.  
 
For enkelte kan læring kan være en smertefull prosess kjennetegnet av uro og forstyrrelser, samt frykt for 
eksponering og uønskede endringer. Dette kan både forsterke og hemme læring (Moxness 1989). Leder må 
sørge for trygge rammer slik at ansatte opplever motivasjon for læring på arbeidsplassen.  
Personer med høy mestringstro vil vanligvis sette seg høyere mål og gjøre en større innsats for å lære enn 
personer med lav mestringstro (Bandura 1990). 
 
Leder må også sørge for at de ulike gruppene har former for kommunikasjon og samarbeid som fremmer 
tilbakemelding og læring. Hvordan organisasjonskulturen kjennetegnes påvirker også læringsmiljøet (Schein 
1985). Mulighetene for uformell læring avhenger direkte av i hvilken grad en tilbyr muligheter for prøving og 
feiling, gode rollemodeller for observasjon og konstruktiv kritikk (Chawla og Renesch 1995). 
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Evaluering 

 
Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren 
til å nå overordnede mål og avhenger 
direkte av i hvilken grad man klarer å skaffe, 
videreutvikle, mobilisere og nyttiggjøre 
nødvendig kompetanse. 
 

Uten systematisk evaluering av konkrete tiltak har vi ikke noe grunnlag for å vurdere hvilke effekter 
iverksatte tiltak har i forhold til definerte mål og behov. Evaluering er ingen tilleggsaktivitet, men en integrert, 
nødvendig og avgjørende del av strategisk kompetanseplan.  

Kompetanseutvikling som ikke er tilstrekkelig strategisk forankret, kan lede til utilsiktede og negative effekter 
på organisasjonen, herunder mistilpasning mellom individ og organisasjon, tap av kritisk kompetanse m.m.  
Evaluering/effektmåling kan skje gjennom f.eks. skriftlig evaluering etter tiltak, eksamen, observasjon i 
arbeidet, 360-graders evaluering, gjennom oppfølgingssamtaler eller medarbeidersamtaler, bedre 
måloppnåelse etc. En mulig evalueringsmodell enhetene kan bruke er Kirkpatricks evalueringsmodell 
(1987): 

 
NIVÅ 

 
SPØRSMÅL 

 
EKSEMPEL PÅ METODE 

 
REAKSJONER 

 
Hvor fornøyde var deltakerne med tiltaket? 

 
Medarbeidersamtaler/ 
Medarbeiderundersøkelser 

 
LÆRING 

 
Hvilken kompetanse har deltakerne  
tilegnet seg som følge av tiltaket? 

 
Praktiske evalueringer,  
skriftlige tester 

 
ANVENDELSE 

 
I hvilken grad blir tilegnet kompetanse  
anvendt i praksis? 

 
Måling av praksis før og  
etter tiltak 

 
NYTTE 

 
I hvilken grad har tiltaket gitt samlet organ- 
isatorisk nytte i forhold til overordnede mål? 

 
Måloppnåelse. Brukertilfredshet. 
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Strategier 

Molde kommune vektlegger: 
- at kompetanseutvikling skal bidra til 

resultater og måloppnåelse 
- kompetansemobilisering – å ta i bruk 

potensialet som bor i hver enkelt 
medarbeider slik at det bidrar til 
måloppnåelse. 

- at utviklingstiltak følges opp med en 
plan for anvendelse (nyttiggjøring) av 
ny kompetanse 

- praksisnær læring på arbeidsplassen 
(70-20-10) 

trategisk kompetanseplan gir føringer for hvordan Molde kommune skal jobbe med kompetanse som sikrer S
at vi anvender rett kompetanse for oppgaveløsningen. Den skal bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler, 
anskaffer og avvikler kompetanse (se sidetall kompledelse) på prioriterte områder som følge av overordna 
mål – og på tvers av sektorer/tjenester. Våre kompetansetiltak skal være forankret i arbeidsgiverstrategien: 
 

 

HOVEDAKTIVITETER STRATEGIER 

Rekruttering 
• Profilere kommunen som attraktiv arbeidsgiver blant dagens og fremtidens ansatte og 

ledere 
• Målrettet rekruttering av ungdom, fremmedspråklige og arbeidsinnvandrere  
• Bygge godt omdømme på enhets- og organisasjonsnivå 
• Fremme likestilling og likebehandling  
• Etablere godt startprogram for nyansatte og nye ledere 
• Aktivt bruke og rullere lønnsstrategisk plan  
• Aktivt bruke og rullere rekrutteringsplan 

Medarbeiderutvikling 
• Aktivt bruke og rullere strategisk kompetanseplan  
• Myndiggjøre medarbeidere gjennom god informasjonsflyt, åpenhet, involvering og tillit 
• Aktivt følge opp ansatte gjennom medarbeidersamtaler 

Ledelse 
• Gi jevnlig påfyll for ledere gjennom formell og uformell lederutvikling  
• Aktivt følge opp kommunens ledere  
• Ha god kunnskap om lov- og avtaleverk og arbeidsgivers styringsrett 

Organisering av 
arbeidet 

• Kjøre innovative prosesser gjennom aktiv bruk av Lean og godt system for 
forbedringsarbeid i alle enheter 

• Være proaktiv overfor digitaliseringsløsninger 
• Aktiv bruk og tilgjengeliggjøring av effektiv e-læring på alle områder 
• Videreutvikle gode arbeidstidsordninger, heltidskultur og lønnspolitikk gjennom 

medbestemmelse 
• Engasjere og invitere alle samfunnsaktører til å bidra gjennom frivillighet 
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Våre ledere skal ha skal ha kunnskaper, evner, holdninger og ferdigheter/adferdsmønstre som 
bidrar til å mobilisere og anvende medarbeidernes kompetanse, engasjement og prestasjoner – og 
som derigjennom formidler en utviklingskultur. 
 
Medarbeidere skal gjøres bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som danner 
grunnlag for kloke valg for sin videre utvikling og karriere. VI fokuserer på å mobilisere 
eksisterende kompetanse. Ved utvikling av kompetanse skal 70-20-10 modellen benyttes.   

Vi skal effektuere målene om kontinuerlig forbedring og innovasjon i alle ledd. Vi involverer 
brukernes kompetanse. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene, andre kommune, offentlige 
virksomheter og andre eksterne bidragsytere til beste for brukerne.  
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Arbeidsgiverstrategi 

- Strategisk  
   kompetanseplan 

- Lønnsstrategisk  

    plan 

- Rekrutteringsplan 

 

Helse- og omsorgsplan 

Plan for grunnskole og 

voksenopplæring 

Barnehageplan 

Tiltaksplaner 
 

 

 

For å sikre en målrettet og samlet innsats i kommunens kompetansearbeid må planstruktur og system være 
gjennomgående og sammenhengende i hele organisasjonen. Felles mål og retning skal ha en tydelig 
forankring til kommunens overordnede mål, tilpasset fagområdenes spesifikke lokale og ev. nasjonale mål 
og behov. Planen og dens planstruktur samt strategier gir overordnede føringer for kompetansearbeidet i 
kommunen. De ulike enheter/avdelinger må ut fra sitt fagområdets mål utarbeide en lokal plan for sitt 
kompetansearbeid. Figuren illustrerer sammenhengen i planverket: 
 

Strategisk kompetanseplan SKP 

Strategidel Tiltaksdel 

Rulleres hvert 4. år eller oftere 
ved behov Rulleres årlig 

Rådmannen: 
Ansvarlig for overordnet 
strategisk kompetanseplan  

Rådmannen:  
Med utgangspunkt i SKP utarbeide 
tiltaksdel  

Fagsjef:  
Foreta kompetanseanalyse og 
utarbeide strategier  

Fagsjef:  
Med utgangspunkt i SKP, overordna 
tiltaksdel samt nasjonale og lokale 
fagmål, utarbeide tiltaksdel. 

Enhets/avdelingsleder: 
Foreta kompetanseanalyse og 
utarbeide strategier 

Enhets/avdelingsleder: 
Med utgangspunkt i overordna, 
fagseksjonelle og egne strategier, 
utarbeide lokal tiltaksdel. 

 

Hver enkelt medarbeider: 
Registrere og holde ajour egen 
kompetanse i Visma. Delta i 
kompetanseutviklingstiltak og bidra 
til egen og arbeidsplassens læring.  

Kommuneplan 

Arealdel Samfunnsdel 

Samfunnsutvikler   Tjenesteleverandør   Arbeidsgiver   Økonomi og org. 

Kriseplan (helsemessig og sosial beredskap). 

Kommunedelplaner 

Reguleringsplaner 

Bebyggelsesplaner 

Kulturplan 

Delplan for 

idrett og 

friluftsliv 

Budsjett- og 

økonomiplan 

IKT-strategisk 

plan 
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Ut fra beskrivelse av kompetansekrav, kartlagt kompetansebeholdning og analyse av kompetansebehov 
skal enhetene/avdelingene utarbeide tiltaksplan. Overgripende tiltak som er felles for alle og 
sektorovergripende tiltak er allerede fylt inn i planen.  Gjennom involvering fra de ansatte, fylle 
enhetene/avdelingene ut de tiltak som skal gjennomføres på egen enhet.  Personal- og 
organisasjonsavdelingen vil bistå enhetene/avdelingene i deres planarbeid.  

Læringstiltakene som iverksettes må gi organisasjonen høy effekt. Dette forutsetter høyt lederinvolvering 
blant annet i medarbeidersamtalen, kommunikasjon av forventninger og fokus på praksis før og etter 
opplæringstiltak. En hver som deltar i et individuelt læringstiltak, forplikter seg til å nyttiggjøre og dele ny 
kompetanse til beste for helheten. 

Planene skal fortløpende og senest innen 15. desember hvert år legges ut på intranett for deling. Vi 
oppfordrer enhetene/avdelingene til å dele gode ideer via artikler på intranett. Åpne kompetansetiltak skal 
kunngjøres på intranett under «Aktuelle kurs og konferanser».  

 

 

 

 

Vi tar utgangspunkt i fire tiltakstyper: 
 

Anskaffelse: Tilføring av ny arbeidskraft 
gjennom definerte kompetansekrav.  

 

Utvikling: Tilføring av kompetanse gjennom 
tiltak for å oppnå læring. Dette er kontinuerlig 
oppgave- og stillingsbasert kompetanse-
utvikling. 

  

Mobilisering: Utnytte eksisterende kompetanse 
bedre ut fra definerte oppgaver og vekt på 
produktivitet 

 

Avvikling: Avvikling av kompetanse som ikke 
lenger er anvendbar. 
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Følgende hovedmål fra kommuneplan ligger til grunn for kompetanseplanens tiltaksdel: 
 
Kommunen skal være en effektiv tjenesteleverandør gjennom høy egenkompetanse på alle tjenesteområder. Kommunen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 
medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.  
Medarbeidere skal gjøres bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som danner grunnlag for kloke valg for sin videre utvikling og karriere.  
Vi skal effektuere målene om kontinuerlig forbedring og innovasjon i alle ledd. Vi involverer brukernes kompetanse. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene, andre kommuner, offentlige 
virksomheter og andre eksterne bidragsytere til beste for brukerne. 
 
Husk å utarbeide tiltak for å mobilisere, utvikle og anskaffe alle fire kompetansekomponentene; kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Husk å vektlegge 70-20-10.  
 
Ledere skal ha kunnskaper, 
evner, holdninger og 
ferdigheter som bidrar til å 
nå målene i 
arbeidsgiverstrategien. 
 

Tiltak/Virkemiddel Målgruppe/ 
Deltaker 

Lærings- 
metode 

Effekt/nyttiggjøring/deling 
(Det forventes at alle deler ny kompetanse til de 
som trenger det) 

Kostnad Evalueres av/i Når Ansvar 

Ledelse av prosesser for kull 5 og 
trinn 2.  

Ledere, 
rådgivere og 
ledertalenter 

Studie/etabl. av 
lærings-organisasjon 

Gjennom utøvelse av ny ledelse. 
Torgmodellen 

Tid 
Avgift? 

Strategisk 
Ledermøte 
Deltakerne 

2016 PersOrg 

Ledernettverk Ledere Nettverk Faglig og personlig utvikling Tid Rådsmøte 
Ledermøte 

Kont. Komm.-
sjef DF 

Mentorordning Ledere Mentor Faglig og personlig kompetanseutvikling Tid Oppfølg.-/ 
medarb.-samtaler 

Kont. Lederne 

Opplæring i styringsverktøy og 
lov-/avtaleverk 

Ledere 
Medarb. 

Møter 
Workshops 
1:1-opplæring 
E-læring 

Bedre utnyttelse av verktøy og høyere 
kompetanse 

Tid Oppfølg.-/ 
medarb.-samtaler 

Kont.  Fageiere 

Kommunen skal være en 
effektiv tjenesteleverandør 
gjennom høy 
egenkompetanse på alle 
tjenesteområder. Kommunen 
skal ha kompetente og 
deltakende medarbeidere 
som gjennom 
medarbeiderskap og ledelse, 
tar og får ansvar.  
 
Medarbeidere skal gjøres 
bevisst sin egen 
kompetanse, styrker og 
muligheter som danner 
grunnlag for kloke valg for 
sin videre utvikling og 
karriere, jfr kommuneplan.  
 

Helhetlig introduksjonsprogram for 
nytilsatte ledere og medarbeidere 

Alle nytilsatte Buddy. 
Kollega-veiledning. 
Interne kurs ol. 
Workshop 
E-læring 

Organistorsik, faglig og personlig utvikling Tid Oppfølging i 
prøvetid og 
medarb.-samtaler 

Kont. Lederne 

Felles introduksjonsdager  Alle nytilsatte Internkurs med 
refleksjon 

Styrke organisasjonsforståelsen. Bedre 
forståelse for helheten og tar med ny viten 
tilbake til enheten 

Tid Oppfølging i 
prøvetid 
Samtaler 

Kont. PersOrg 
Lederne 

Opplæringsprogram for 
administrativt ansatte, kull1 

Konsulenter/ 
Sekretærer 
m.fl 

Internkurs 
Nettverk 
Hospitering 
E-læring 

Deltakerne skal være 
ressurs/kompetansebank for lederne 

Tid Samtaler 
Medarb.-
undersøkelse 

2016 PersOrg 
Lederne 

Alle ansatte skal ha 
stillingsbeskrivelse 

Alle Dialog 
Skriftlig avtale 

Rett kompetanse på rett sted. Tydelighet i 
forventning og rolle. Brukes i oppfølging av 
medarbeidere.  

 Samtaler Kont.  Lederne 

Rosefilosofien og etiske 
retningslinjer holdes levende 

Alle Refleksjons-grupper,  
interne møter på 
enheten/avd. 

Endret holdning/adferd gir bedre tjenester 
til brukeren 

 Observasj. 
Samtalerr 
Bruker-
undersøkelser. 

Kont. Lederne 

Mestringsorientert ledelse Lederne Ledermøte Fokus på hver enkeltes potensial Tid Måloppnåelse 
Nærvær 
Samtaler 

Kont. Lederne 

HMS-kurs VO, TV Kurs og Ivaretakelse i saker som angår Tid Kursevaluering 
Ledertilbake-

2016 PersOrg 

Tiltak for alle enheter  (Fylles ut av Rådmannen) 
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Ledere hjemmearbeid 
E-læring 

arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap melding 

Kanalstrategi for intern dokument- 
og informasjonsflyt (opplæring i 
styringssystemer som Visma, 
ePhorte, BMS, Rettesnora, 
intranett, outlook, F-området, 
internett og fagsystemer (Gerica, 
MinVakt etc.)  

Alle som skal 
ha tilgang 

Internkurs/ 
workshop med 
ressurspersoner som 
instruktører 
E-læring 

Økt fagkunnskap. Deltaker skal være 
superbruker og evnt. holde interne kurs på 
sin enhet 

 Tester 
Kursbevis 

Kont. System-
eiere 
(med 
hjelp av 
superbru
kere) 

Foreta kompetanseanalyse Ledere 
 

Analyse Bedre oversikt som danner grunnlag for 
riktige beslutninger 

 Enhetene/ 
avdelingene/ 
PersOrg 

Årlig Enheten
e/Avd. 

Planlegge, gjennomføre og 
evaluere prioriterte tiltak og i 
hvilken grad enheten/avd. skal 
satse på kompetanse gjennom 
tiltak for hhv anskaffelse, utvikling, 
mobilisering eller avvikling.  

Ledere Samhandling med 
ansatte 

Kompetanseutvikling  Enhetene/ 
avdelingene/ 
 

Årlig 
Kont. 

Enheten
e/avd. 
PersOrg. 
 

Vi skal effektuere målene 
om kontinuerlig forbedring 
og innovasjon i alle ledd. 
Vi involverer brukernes 
kompetanse. Vi 
samarbeider med 
utdanningsinstitusjonene, 
andre kommuner, 
offentlige virksomheter og 
andre eksterne 
bidragsytere til beste for 
brukerne.  
 

Se oss sett utenfra Alle Hospitering  
Interne/eksterne 
rådgivere 

Ny/Bedre praksis  Medarbeider-
samtale 
Bruker-
undersøkelse 

Kont. Lederne 

Leanopplæring Alle Møter og opplæring 
gjennom reelle 
prosjekter 
E-læring 
Leanfilm 
Forbedringstavle 
Erfaringsdeling 
Leantimen i 
ledermøte 

Lære av hverandre. Bedre utnyttelse av 
ressurser. Eliminere sløsing. 
Gevinstrealisering 

 Ledermøte Kont. Lederne 

«Mini-Lean» Alle ansatte på 
alle nivå 

Gjennom arbeid med 
case fra egen enhet. 
Veiledning 

Målbare forbedringer innen kvalitet, 
kvantitet og besparelser.  
  

Tid. 
 

Standardiserte 
spørreund. etter 
alle samlinger.  

Årlig 
Kont. 

PersOrg 

 

  

Alle tiltak bør ha en 40-20-40-
fordeling der 40% er forberedelser, 
20% er selve tiltaket og 40% er 
deling av ny kompetanse. 
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Følgende hovedmål fra kommuneplan ligger til grunn for kompetanseplanens tiltaksdel: 
 
Kommunen skal være en effektiv tjenesteleverandør gjennom høy egenkompetanse på alle tjenesteområder. Kommunen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 
medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.  
Medarbeidere skal gjøres bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som danner grunnlag for kloke valg for sin videre utvikling og karriere.  
Vi skal effektuere målene om kontinuerlig forbedring og innovasjon i alle ledd. Vi involverer brukernes kompetanse. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene, andre kommuner, offentlige 
virksomheter og andre eksterne bidragsytere til beste for brukerne. 
 
Husk å utarbeide tiltak for å mobilisere, utvikle og anskaffe alle fire kompetansekomponentene; kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Husk å vektlegge 70-20-10.  
 
 
Vi styrker kommunens 
evne til måloppnåelse 
gjennom å bistå alle 
tjeneste-områder og nivå 
innen: 
 
(her fyller fagseksjonen 
inn vedtatte overordna mål 
og strategier) 
 

Tiltak/Virkemiddel Målgruppe/ 
Deltaker 

Lærings- 
metode 

Effekt/nyttiggjøring/deling 
(Det forventes at alle deler ny kompetanse til de 
som trenger det) 

Kostnad Evalueres av/i Når Ansvar 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tiltak for fagseksjonen og tilhørende enheter  ( Fylles ut av fagsjef) 
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Følgende hovedmål fra kommuneplan ligger til grunn for kompetanseplanens tiltaksdel: 
 
Kommunen skal være en effektiv tjenesteleverandør gjennom høy egenkompetanse på alle tjenesteområder. Kommunen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 
medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.  
Medarbeidere skal gjøres bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som danner grunnlag for kloke valg for sin videre utvikling og karriere.  
Vi skal effektuere målene om kontinuerlig forbedring og innovasjon i alle ledd. Vi involverer brukernes kompetanse. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene, andre kommuner, offentlige 
virksomheter og andre eksterne bidragsytere til beste for brukerne. 
 
Husk å utarbeide tiltak for å mobilisere, utvikle og anskaffe alle fire kompetansekomponentene; kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Husk å vektlegge 70-20-10.  
 
 
Vi styrker kommunens 
evne til måloppnåelse 
gjennom å bistå alle 
tjeneste-områder og nivå 
innen: 
 
(her fyller enheten inn 
vedtatte overordna mål og 
strategier) 
 

Tiltak/Virkemiddel Målgruppe/ 
Deltaker 

Lærings- 
metode 

Effekt/nyttiggjøring/deling 
(Det forventes at alle deler ny kompetanse til de 
som trenger det) 

Kostnad Evalueres av/i Når Ansvar 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tiltak for enheten  (Fylles ut av enheten) 
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Forklaring til tabellene:  

Overordna mål/strategi: Hvilke behov skal dekkes og hvilken adferd el. resultat skal tiltaket resultere i? Dette er mål og strategier som skal være forankret i 
kommuneplanen.  
Tiltak/Virkemiddel: Her beskrives tiltaket som er valgt (innen anskaffelse, utvikling, mobilisering eller avskaffelse). 
Målgruppe/deltaker: Hvem skal delta og kriteriene for deltakelse/utvelgelse, herunder event. permisjonsordninger, bindingstid,  
Læringsmetode: Hvilken læringsmetode skal benyttes, fra 70-20-10-modellen. Ulike læringsmetoder må velges ut fra det konkrete læringsbehov og som gir best  
               læringseffekt med tids- og kostnadsmessige rammer.   
Effekt/nyttiggjøring/deling: Beskrivelse av brukereffekt, hvordan kompetansetiltaket skal nyttiggjøres i ettertid og deles i organisasjonen.  
Kostnad: Kostnad per deltaker. Finansiering av kompetansehevende tiltak skjer dels ved interne midler og dels ved ekstern finansiering. 
Evaluering: Hvordan tiltakets nytteverdi skal evalueres. 
Når: Tidsrom med event. frist for gjennomføring. 
Ansvar: Hvem som er ansvarlig for planlegging, oppfølging, fullføring og evaluering. 
 
 
 

 

 

Medarbeideres opplevelse av å få brukt 
egen kompetanse har stor betydning for 
å handle, prestere og nå mål. Det vil 
igjen bidra til jobbtrivsel, indre 
motivasjon, mestring og verdiskapning.                          
L.Lai 
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Mer informasjon 
om strategisk 
kompetanse-
utvikling 
 
 
 
 

En god leder er en som utfordrer, stiller 
krav og støtter sine medarbeidere. Dette 
er lederverdier som er uavhengig av 
hvilket nivå eller sektor man jobber 
innenfor. 

KS Lederpolicy 

 

Alt får ikke plass i dette dokumentet. Derfor er det utviklet korte leksjoner i Junglemap til hjelp for 
enhetene. Leksjonene ligger på intranett. Personal- og organisasjonsavdelingen bistår lederne ved behov.  
 

 
Introduksjon til 

strategisk 
kompetanse-
planlegging 

 

 Hva er kompetanse?  

 
Kompetanse-
mobilisering 

 
 Mestringsorientert 

ledelse 

       
 
 

Kompetanseanalyse 
 
 

 Kompetansestrategier  Læring  Evaluering og 
oppfølging 

       
 

 
Se oss sett utenfra – 

fra den nytilsattes 
perspektiv 

 

 Å bevare kompetanse 
når medarbeider slutter  Registrere kompetanse 

i Visma HRM   

 
 
Strategisk kompetanseplan er en del av kommunens BMS og overordna arbeidsgiverstrategi. I tillegg må 
den ses i sammenheng med alle målsettinger gitt i: 
- Kommuneplanens samfunnsdel 
- Økonomiplan 
- Årsrapport 
- Oppgaver gitt av styrende organer og ledelse, bla gjennom BMS 
- Gjeldende satsningsområder (Lean, SOBK etc.) 
- Nasjonale strategier for kompetanse 
- Rosefilosofi 
- Lønnstrategisk plan 
- Rekrutteringsstrategi 
- Stillingsinstrukser 
- HTA 
- Medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler 
- Medarbeiderundersøkelser 
- Brukerundersøkelser 
- IKT-strategisk plan 

Planen bygger på verktøy for strategisk kompetanseplanlegging som er utviklet av KS i 
samarbeid med Linda Lai.  

 

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Kompetanse-og-rekruttering/Strategisk-kompetanseplanlegging/Strategisk-kompetanseplanlegging/

	Strategisk kompetanseplan

