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Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - Vedr. oppdrag i tildelingsbrevet - Krav og 
virkemidler for kommunal planlegging - Kompetanse og personell i små 
kommuner 

Vi viser til epost av 20. februar 2020 der Helsedirektoratet foreslår å slå sammen følgende to 
oppdrag i Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2020: 

Krav og virkemidler for kommunal planlegging av helse- og omsorgstjenestene. 
Helsedirektoratet skal vurdere om dagens virkemidler for planlegging av de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene er tilstrekkelige for at kommunene driver systematisk 
planlegging av kapasitet, kompetanse og kvalitet for å møte fremtidens utfordringer. 
Helse- og omsorgsdepartementet vil sende et eget oppdragsbrev om saken. 

Kompetanse og personell i små kommuner 
Helsedirektoratet bes innhente kunnskap om hva som hindrer og fremmer tilgang på 
kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenesten i små kommuner. Helsedirektoratet bes 
videre utrede virkemidler for å styrke små kommuners arbeid med å sikre tilstrekkelig 
kvalifisert personell i årene fremover. Oppdraget inngår i arbeidet med nytt 
kompetanseløft for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil sende et eget oppdragsbrev i saken  

Helsedirektoratets begrunnelse er at: 
- utfordringer for kommunal planlegging av helse- og omsorgstjenesten er særlig sterk i 

små kommuner 
- begge oppdragene er av stor interesse for de fleste områder 
- en sammenslåing av oppdragene vil være ressursbesparende for direktoratet å 

gjennomføre 
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Side 2 
 

Helsedirektoratet har følgende trinnvise forslag til gjennomføring av oppdraget: 
- April/mai: Helsedirektoratet vil sammenfatte funn fra evalueringen av Kompetanseløft 

2020 og vurdere relevante tiltak som fremkommer der 
- Slutten av juni: Helsedirektoratet vil levere en vurdering av om dagens virkemiddel for 

planlegging av de kommunale helse- og omsorgstjenestene er tilstrekkelig, og foreslå 
eventuelle relevante og primært statlige tiltak for å styrke kommunenes evne til å 
planlegge systematisk kapasitet, kompetanse og kvalitet 

Helse- og omsorgsdepartementet støtter direktoratets forslag om å slå de to oppdragene 
sammen til ett oppdrag, og vi ber direktoratet gjennomføre oppdraget i tråd med beskrivelsen 
ovenfor med følgende presisering: 

- Helsedirektoratet bes vurdere den administrative planleggingskompetansen i små 
kommuner knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

- Helsedirektoratet bes vurdere følgende aktørers rolle knyttet til planlegging og 
kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene: Fylkesmannen, 
Sentrene for omsorgsforskning, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester 
og regionale utdanningsinstitusjoner med flere 

Fristen for leveransen settes til 30. juni 2020. 
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