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Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret i Lebesby tar strategisk kompetanseplan for Helse og omsorg til 

orientering. 

2. Utdanninger av ulik art blir behovsprøvd utfra planen og tas med i utarbeidelsen av 

økonomiplanen/ budsjett. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg 

 

 

Faktaopplysning: 

Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren ble sist revidert og vedtatt i 2014. Det er 

valgt å ikke revidere tidligere plan, men lage en strategisk kompetanseplan for helse og 

omsorg.  

 

Lebesby kommune sine kjerneoppgaver er knyttet til tjenesteproduksjon og 

samfunnsutvikling. De fleste oppgaver er lovpålagt, mens andre oppgaver er resultat av 

politiske vedtak.  

 

Kommuneplan for Lebesby kommune 2018 – 2035 sier at i arbeidet med å forme fremtidens 

Lebesby skal vi bl.a alltid ha fokus på å levere gode tjenester. Ut fra det, så heter det videre at 

man skal fokusere på livslang læringslyst, kunnskapsvekst og kompetanse utvikling. Hvor 

Lebesby 2035 skal anerkjenne betydning av utdanning og kompetanse. Kunnskap skal være 

en verdifull ressurs, for den enkelte innbygger, for samfunnet og kommunal virksomhet. 

Lebesby kommune har som mål at vi vil lykkes med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, 

og kompetente ansatte bidrar til god tjenestekvalitet.  

 

Ansvaret for å gi gode helse – og omsorgstjenester er i større grad lagt til kommunene, 

nærmere der pasienter og brukere bor. Lebesby kommune har derfor som oppgave å sørge for 

et samkjørt tilbud med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 

oppfølging i fokus slik at behandlingstilbudet har et helhetlig forløp. Dette krever samarbeid 

mellom de ulike fagprofesjoner ved å utnytte de beste faglige fortrinn hos den enkelte gruppe 

og god koordinering av alle tjenester. 

 

 

 

Dette er i tråd med Samhandlingsreformen som har som mål at alle skal ha en enhetlig og 

likeverdig tjeneste uavhengig av bosted og økonomi. Denne reformen har -  og stiller store 

krav til omstilling, nytenkning og kompetanseplanlegging.  

 



Rammeplan for kompetanse ble vedtatt med bakgrunn i store utfordringer med å få tilsatt 

personell i nøkkelstillinger. Samtlige avdelinger og fagenheter innenfor helse – og omsorg 

utfordres med å rekruttere fagkompetanse samt å beholde fagkompetansen i kommunen. Det 

er en stor utfordring med «turn over» av personell, når sektoren i sine planverk har lagt vekt 

på samhandling og samarbeid mellom avdelinger/tjenester og på tvers av sektorene.   

 

 

Vurdering: 

Lebesby Kommunestyre tar planen til orientering.  

 

 

 

Harald Larssen 
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  Helse- og omsorgssjef 
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