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|STRATEGISK KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSDEL FOR 2021 
 
I handlingsdelen til Strategisk kompetanseplan er det samlet satt av kr 200 000 til kr 
kompetanseheving for år 2021. 
 
Avdelingene har meldt inn sine kompetansehevingsbehov til kommunalsjefen. Disse har vært 
drøftet ute på avdelingene og ligger som vedlegg til handlingsdelen for 2021 
Både skole, barnehage, barnevern og Sjøvegan mottak kjører egne kompetanseopplegg i regi 
av skole og barnehageregionen, i regi av statlig satsing på barnevern og i regi av UDI. De er 
derfor i mindre grad representert i kommunens strategiske kompetanseplan. 
 
For PPT delfinansieres videreutdanning som er nødvendig for å fylle opp kompetansekravene 
som stillingene krever.  
 
For teknisk har vi valgt å finansiere et kompetanseopplegg for renholder. 
 
For Miljøtjenesten settes det av kr 40 000 til intern opplæring for håndtering av aggressiv og 
voldelig adferd. Kostnadene dekker kurskostnader og reise opphold for kursholder slik at hele 
avdelinga får denne kompetansehevinga. Miljøtjenesten deles opp i to grupper og samme kurs 
kjøres over to dager. 
 
Vasshaug barnehage videreutdanner en spesialpedagog. Utdanninga er på deltid og går over to 
år. Permisjonen finansieres delvis av Vasshaug barnehage og delvis av opplæringsplanen. 
 
Samfunnsplanlegging har fått et større fokus de siste årene. Vi har tilsatt en person i stilling 
som samfunnsplanlegger. Det er viktig at samfunnsplanlegger er oppdatert på lovverk og 
forskrifter knyttet til arbeidet. Derfor foreslås det at samfunnsplanlegger tar 30 studiepoeng 
innenfor faget/emnet samfunnsplanlegging. 
 
Barnevern ønsker skrivekurs. Skriftlig framstilling i barnevernssaker er et viktig tema. Alle 
tiltak skal begrunnes og dokumenteres. Dokumentasjonen skal vøre presis og holde mål over 
tid. Et felles skrivekurs vil gi barnevernet en felles plattform for skriftlige framstillinger og en 
trygghet hos de ansatte på at vi gjør holde mål. 
 
NAV ønsker utdanning innen gjeldsrådgivning. Utdanningen i økonomisk rådgivning gir 
innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og hva dette innebærer for de 
som har slike problemer. Du får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe 
mennesker ut av slike problemer. Det er et krav at NAVkontor besitter slik kompetanse. 
Gis av Nord Universitet. Samlingsbasert, 4 samlinger à tre dager. 
 
PLO og Helse (samlet) ønsker å prioritere fortsettelse av et mellomlederprogram i regi av Senja 
kommune. Mellomlederprogram (modul 4 og 8) gir til sammen 15 studiepoeng. Dette 
programmet er en videreføring av ledelsesutdanninga de startet på i januar 2020. 
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OPPSUMMERTE KOMPETANSEHEVINGSTILBUD FOR 2021 
 
PPT: Masterstudie i spes.ped for to ansatte 
 
 

Kr 40 000 
Vikarkostnader dekkes av avdelingen 

Brannutdanning: To personer trenger 
utrykningslederutdanning. (Kr 50 000 per person) 

Kr 30 000 dekkes av øremerkede midler 
avsatt på teknisk sitt budsjett 
Kompetanseplanen har ikke midler 

Kurs i Renholdsoperatørfaget. 
 

Kr 13 500 dekkes av Fagforbundet 
Kr 13 500 dekkes av kompetanseplanen 

Miljøtjenesten. Internundervisning (alle ansatte) 
Håndtering av aggressiv og voldelig adferd. 

Kr 40 000 

Vasshaug barnehage «Videreutdanning i 
spesialpedagogikk" våren 2021. Delvis 
finansiering av permisjon. 

Kr 40 000 til dekning av vikarkostnader. 
(Kan finansieres med kr 17 000 fra 
regionen) 

Samfunnsplanlegging 30 studiepoeng. Salangen 
kommune ønsker at samfunnsplanleggeren vår tar 
denne kompetansehevinga 

Kr 20 000 Dekning av tre samlinger, reise, 
kost, bøker, og overnatting. 

Barnevern: Skrivekurs for alle ansatte i 
Barnevern: Kurset inneholder forarbeid- 
endasgskurs- oppfølging gjennom året. 

Kr 20 000 
Dekker kurs, materiell, forarbeid og 
oppfølging 

NAV: Utdanning innen gjeldsrådgivning. 
 
Gis av Nord Universitet. Samlingsbasert, 4 
samlinger à tre dager. 
 

Totalt kr 18 000 
 
Kr 4500 for en tredagers samling inkl fly. 
Kost er ikke inkludert i denne prisen, det 
dekker den enkelte selv 

Helse og PLO 
Mellomlederprogram (modul 4 og 8) i regi av 
Senja kommune, tre personer (30 studiepoeng) 

Kr 30 000 (for tre personer) dekkes eksternt 
av OU midler. 
Kr 8 000 (per student) totalt 24 000 kan 
søkes dekt hos Statsforvalter, kompetanse 
og innovasjonstilskudd. 
Kr 15 000 (Reise og kost, bøker, lokaler) 
dekkes av kompetansemidler 

Netto kostnader med opplæringsplanen 
Kostnader dekket eksternt 
Total kompetanseheving i regi av 
kompetanseplan 

Kr 206 500 
Kr 97 500 
 
Kr 304 000 

 
*Eksternt finansiert betyr at det finansieres av andre aktører enn kompetanseplanen (både 
eksterne og lokalt) 
 

Sjøvegan - Godkjent i AMU 13.01.21 

Johnny Sagerup 

 


