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• Omtrent 1 år siden vi inviterte til 
medvirkning på kompetansestrategien

• Partsammensatte grupper og 
involveringsprosesser for begge 
strategiene

• Ofte sett i sammenheng men delt for 
å få frem det vi må være gode på både 
i forhold til kompetanse og i forhold til 
rekruttering

Prosessen frem til 
strategiene



• Kompetanse
Mål: Vi er en lærende arbeidsplass med den kompetanse vi trenger for å nå kommunens målsettinger 
Drammen kommune skal ha medarbeidere med den nødvendige kompetanse for å yte best mulig tjeneste 
til brukere og innbyggere. Det skal være en bevissthet om hvilken kompetanse det er behov for både nå og 
i fremtiden, og det skal jobbes systematisk med kontinuerlig kartlegging og videreutvikling av kompetanse. 
Dette gjelder alle typer kompetanse også språk- og digitale ferdigheter.

• Rekruttering
Mål: Drammen kommune er en attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter og konkurransedyktige 
arbeidsvilkår Drammen kommune skal være et sted der det er attraktivt å jobbe. KS har påpekt at det 
fremover vil bli et økende behov for å rekruttere blant annet innen helsesektoren. Økt konkurranse stiller 
krav til omdømme og muligheter. Fremtidens medarbeider ser ikke nødvendigvis etter det samme som 
dagens medarbeider, selv om det er en tydelig trend at alle ønsker å bli sett og ivaretatt uavhengig av 
aldersgrupper. Kommunen må jobbe målrettet med å rekruttere og beholde medarbeidere. Det er et mål 
at det rekrutteres til heltidsstillinger, og at rekrutteringen bidrar til at organisasjonen reflekterer mangfold i 
kommunen som helhet. Kommunen må jobbe målrettet med å rekruttere egne lærlinger inn i stillinger.

Utgangspunkt: «Vi i Drammen» 
- arbeidsgiverpolitisk plattform



Kompetansestrategi 2021 - 2024



• Formålet med kompetansestrategien er å gi retning til arbeidet med kompetanse og sikre 
organisasjonen god og riktig kompetanse for å nå kommunens målsetninger.

• Strategien skal bidra til etablering av en struktur for et systematisk arbeid med kompetanse 
i alle kommunens virksomheter.

• Kompetansestrategien må ses i sammenheng med andre relevante strategier i kommunen. 
Kommuneplanens samfunnsdel, arbeidsgiverstrategien «Vi i Drammen», Styrings- og 
utviklingsmodellen, digitaliseringsstrategien «Digitalisering – et virkemiddel for samfunns-
og tjenesteutvikling», Strategi for heltidskultur og Rekrutteringsstrategien kan nevnes 
spesielt.

Formål



Strategiens innsatsområder

Strategisk kompetanseledelse

Den lærende organisasjon

Digital og teknologisk 
kompetanse

Samarbeid og medvirkning

Utfordringsbildet for 
kommunene

Løse mer  komplekse 
oppgaver med mindre 
ressurser

Tilpasning til nye 
arbeidsformer, oppgaver og 
roller 

Samarbeid på nye måter for å 
mobilisere tilgjengelige krefter



• Strategisk planlegging og styring av 
kompetanse

• Sammenheng i
kompetanseplanlegging på alle nivåer
av organisasjonen

Strategisk
kompetanseledelse



• Kontinuerlig læring på individ, gruppe
og organisasjonsnivå

• En organisasjon der utvikling er en del 
av driften

Den lærende
organisasjon



• Møte samfunnets økende
digitalisering

• Utnytte mulighetene i teknologien

Digitalisering 
og teknologisk kompetanse



• Utnytte tilgjengelige krefter

• Optimalisere innsats

• Finne løsninger sammen med 
lokalsamfunn og innbyggere

Samarbeid og
medvirkning



Strategisk kompetanseledelse



Strategisk kompetanseledelse



Strategiske mål for hvert
innsatsområde



Rekrutteringsstrategi 2021 - 2024



Hovedmål

• Drammen kommune er en attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter og 
konkurransedyktige arbeidsvilkår («Vi i Drammen arbeidsgiverpolitisk plattform»)

Formål 

• Rekrutteringsstrategien skal gi retning for hvordan Drammen kommune skal rekruttere 
rett og tilstrekkelig kompetanse til å imøtekomme innbyggernes behov

• En felles overordnet rekrutteringsstrategi skal sikre at alle deler av organisasjonen 
arbeider systematisk med å tiltrekke seg og velge nye medarbeidere 

• Rekrutteringsstrategien skal bygge opp under målsetninger i øvrige overordnete 
strategier og planer

Strategiens mål



Strategisk rekruttering



Systematikk i profileringen av ledige 
stillinger kan bidra til å tiltrekke seg 
kvalifiserte kandidater.

Kommunens omdømme som attraktiv 
arbeidsplass spiller også en 
avgjørende rolle.

Valg av medier og arenaer for å 
profilere ledige stillinger er viktig for å 
nå de rette kandidatene.



Opparbeide kompetanse i 
organisasjonen for å sikre 
profesjonalitet og kvalitet i utvelgelsen 
av kandidater til ledige stillinger.

Ledere må settes i stand til å benytte 
de digitale verktøy vi har til rådighet.



Gjøre en helhetsvurdering av og styrke 
betingelsene knyttet til stillinger i 
Drammen kommune;

• Heltid 
• Individuelle utviklingsmuligheter
• Fleksibilitet
• Sterke fagmiljøer
• Godt arbeidsmiljø

Lønnspolitikken har blant annet som 
mål å:

organisasjon og fremme kommunen 
som en attraktiv arbeidsgiver».





• Strategiene er lagt i EQS og det er lagt ut lenke på workplace

• Orientert i Rådmannens informasjonsmøte 10.02.2022

• Implementeringsarbeidet vil pågå i 2022
• Pådrivere fra Utvikling & Digitalisering
• Mer konkrete handlingsplaner innen tjenesteområdene
• Se i sammenheng med virksomhetsplanene fra 2023

Veien videre


