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Mål for programmet 

 …å styrke evnen til strategisk 
kompetanseplanlegging, og realisere 
kompetanse- og rekrutteringstiltak som er 
tilpasset innbyggernes forventninger og 
kommunens utfordringer. 
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Begreper 

 Kompetanse: Kunnskap, ferdigheter og 
evner som gjør en person i stand til å fylle 
konkrete funksjoner og utføre de tilhørende 
oppgavene i tråd med definerte krav og mål. 

 Strategisk kompetansestyring: planlagt og 
initiert ovenfra 

 Organisasjonslæring: involverer ledere og 
medarbeidere i lærings- og utviklings-
prosesser på arbeidsplassen 
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Utfordringer 

 Stort behov for faglærte og for personer med 
høyere utdanning i kommunesektoren i årene 
framover – men ikke på alle områder… 

 Befolkningen blir eldre: ikke mulig å erstatte alle 
som går over i pensjon med nyutdannet 
arbeidskraft – forutsetter god seniorpolitikk for å 
holde på de man har 

 Kompetanseutvikling av de arbeidstakerne man 
allerede har, blir stadig viktigere – alle konkurrerer 
om de unge 
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Kommunen som arbeidsplass 

 Rekruttering gjennom omdømmebygging 

Fremstår kommunen som attraktiv? 

Dilemma: Lønnskamp kan skape negativt 
omdømme (selv der den er nødvendig) 

Dilemma: Mangel på hele stillinger 

 Introdusere kommunen som attraktiv arbeidsplass 
allerede i skolen 

Skolebesøk, åpen dag, Utdanningsvalg, Y-veien 
mm. 

 Rekruttere eller ivareta?  

Arbeidslivet ”lekker” i begge ender 

 



Hvordan rekruttere nye medarbeidere? 

 Kompetanseutvikling og rekruttering må 
sees i sammenheng. Gode vilkår for 
kompetanseutvikling også viktig for å 
tiltrekke seg nye medarbeidere. 

 Fleksibel og differensiert arbeidsgiverpolitikk  

 Samarbeid med skoler og utdannings-
institusjoner 

 Potensial for utvikling av lærlingordningen 
som rekrutteringsordning 
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Hva vil ungdommen? 

 To grupper utdannelse – to sett 
behov (ref. Fremforsk 2007) 

 Allmennfag 

Har ikke planer, reise eller 
jobbe utenlands 

 Teknisk utdannelse/handels-skole 
mm 

Planlagt livet (eller tror det) 

20 år fast kjæreste, 22 år sort 
Polo, 25 år første barn, 27 år 
rekkehus 

 

Ikke alle vil bli 

raftinginstruktører på 

Sjoa… 



Fremtidens yngre medarbeidere (ref. Fremforsk 
2007) 

 De frie utviklerne 

Utfordringer og utvikling hele tiden 

Frihetsgrad betyr mye 

 De stabile tradisjonelle 

God jobb  og gode utviklingsmuligheter 

Balanse jobb – familie/fritid 

 Utfordring å tiltrekke begge typene og skape 
attraktive vilkår for begge gruppene 



Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? 

 Involvere alle ansatte i løpende læringsaktiviteter 

 Planlegging og oppfølging av læringsaktiviteter i 
arbeidsutforming og årsplaner 

 Uformell læring i det daglige arbeidet og 
praksisnær læring særlig viktig for eldre 
arbeidstakere 

 Viktig å se relevansen av nye læringsaktiviteter for 
eget arbeid 

 Viktig for alle medarbeidere å oppleve at 
kompetansen de har blir verdsatt og tatt i bruk i 
organisasjonen 
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Deltakelse i ulike former for 
kompetanseutvikling siste tolv måneder, 
etter alder. Prosent. 
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Kompetanseutvikling i et livsfaseperspektiv 

Faseavhengige behov for kompetanse/-utvikling: 

Utviklingsfasen 

 Tidligkarrieren, fokus på tilegning av kunnskap og 
kompetanse, behov for mer erfarne kolleger å lære fra 

Synliggjørings- og dokumentasjonsfasen 

 Midtkarrieren, besitter kompetanse som må ses og brukes, 
formalisere læringen gjennom videre- og etterutdanning, 
fokus på karriereutvikling 

Overføringsfasen 

 Har mye av den nødvendige kompetanse, opptatt av å over-
føre kompetanse, læring gjennom nye oppgaver og ut-
fordringer, ikke formalisert videre- og etterutdanning, bruk av 
seniorkompetansen i opplæring, veiledning og mentor-
oppgaver 
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Hvorfor alt henger sammen med alt… 

 Satsning på kompetanse og rekruttering sikrer 
arbeidskraftbehovet fremover 

 Mange faller ut pga sviktende helse – 
sykefraværsarbeid 

 Generell satsning på godt arbeidsmiljø er både 
forebyggende i fht sykefravær og bidrar til å trekke til 
seg og holde på den nødvendige kompetansen 

 Rekruttering handler også om tilgangen på stillinger 
man kan leve av (heltid-deltidsproblematikk) 

og omdømme (er dette en god arbeidsplass og en 
attraktiv kommune?) 
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