
 

Høringsbrev   
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020  
Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms 

Vedlagt følger høringsdokumentet  «Rekrutterings – og kompetanseplan for helse – og 

omsorgsområdet i Nord-Troms.» 

 

Nord-Troms-kommunene samarbeider om prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». 

Rådmannsutvalget i Nord-Troms vedtok å prioriter helse- og omsorgssektoren som første område.   

  

En viktig kilde til arbeidet finner man i rapporten «Varsel om en mulig krise» som beskriver noen av 

de mest sentrale utfordringene regionen står i. Rapporten bygger på et kartleggingsarbeid som 

kommunenes helse- og omsorgsetater, Nord-Troms Studiesenter og UiT – Norges arktiske universitet 

har samarbeidet om.  Link til rapporten: http://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/3741 

 

I tillegg til rekrutterings – og kompetanseplanen som foreligger nå, er det etablert et eget delprosjekt 

«Helsefagarbeiderløftet», der en tiltakspakke for å rekruttere helsefagarbeiderne er under utforming.   

 

Kommunestyrene i de seks kommunene gjorde i 2015 tilnærmet like vedtak for å iverksette 

planarbeidet: 

 Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase (fase 3). Prinsippene 

om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en 

bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning, antall mv. 

overlates til rådmannen i samarbeid med partene.  

 Kommunestyret forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord-

Troms Studiesenter inngår i dette samarbeidet.  

 Prosjekteier lokalt er rådmannen, prosjekteier interkommunalt er rådmannsutvalget. 

 Kommunestyret forutsetter at medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det inter-

kommunale nivået. 

 

Styringsgruppa for prosjektet er det regionale rådmannsutvalget. Planarbeidet er ledet av helse –og 

omsorgslederne i de seks kommunene sammen med Nord-Troms Studiesenter.  Prosessen er basert på 

innspill fra sektoren og det er etablert interne arbeidsgrupper i alle kommunene, jfr Kommunestyrenes 

vedtak, kulepunkt 1.  

 

Regional kompetanseplan oppsummer hovedmomenter og sentrale føringer som er kommet frem i 

kartleggingen, prioriterer satsingsområder og konkretiserer tiltak på lang og kort sikt.  

 

Høringsinnspill sendes elektronisk til helse – og omsorgsleder i egen kommune, som videresender 

disse til Nord-Troms Studiesenter. 
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