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Endelig kompetansepolicy og læringsdag 

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Kompetanse- og karriereutvikling for tekniske stillinger

Policy og tiltaksplan

• Forslag fra en arbeidsgruppe ledet av Ole Tumyr, GEO
– følger malen fra tilsvarende dokument for administrativt ansatte

• Vedtatt av dekanatet i november 2018, støttes av fakultetsstyret
• I ferd med å bli implementert på instituttene…(?)
• Læringsdagen er første felles initiativ fra fakultetet
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Kompetansepolicyen – hva er målene? 
«De tekniske stillingene er nøkkelfunksjoner for å understøtte 

utdanning og forskning ved fakultetet» 
• Kompetanseutvikling skal imøtekomme fakultets strategiske 

handlingsplan, samt faglig og teknologisk utvikling. Det er behov for 
kontinuerlig utvikling og oppdatering av kompetanse innen 
relevante fagområder ved MN. 

• Kompetanseutvikling vil redusere sårbarhet, ivareta 
organisasjonskompetanse, og sørge for mer effektiv bruk av 
ressurser.

• Kompetanseutvikling er en viktig del av karriereutviklingen til den 
enkelte ansatte
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Vi har alle et ansvar for egen læring
Leders ansvar
Kompetanseutvikling for å dekke kritiske oppgaver er et lederansvar. En leder ved MN 
fakultetet har ansvar for å sikre at kunnskap utvikles og deles. Leder skal sikre at det 
utarbeides planer for kompetanseheving både på institutt, gruppe- og individnivå. Ledere 
skal tilrettelegge for at de ansatte kan fullføre kompetanseutvikling som beskrevet i 
individuelle kompetanseplaner.

Det skal utarbeides individuelle kompetanseplaner i samarbeid med den enkelte 
medarbeider gjennom oppfølging av medarbeidersamtalene. Den individuelle 
kompetanseplanen skal være langsiktig, og tilpasset både den enkelte medarbeiders 
ønsker og enhetenes behov, basert på langsiktige strategiske satsingene på institutt- og 
fakultetsnivå.  

Arbeidstakers ansvar
• Arbeidstaker har et selvstendig ansvar for å utvikle kompetansen 
sin i tråd med arbeidsgiver endrede behov, faglig og teknologisk utvikling. 
• Den enkelte medarbeider har ansvar for å tilegne seg ny kompetanse, 
og dele den med sine kolleger. 
• Den ansatte plikter å gjennomføre kompetanseutvikling i henhold til 

kompetanseplanen.
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Tiltakene i kompetansepolicyen
1) Det skal utarbeides en flerårig kompetanseplan for den enkelte medarbeider

2) Den enkelte enhet bør utarbeide en felles kompetanseplan

3) Kompetanse og erfaring bør dokumenteres og kan for eksempel oppdateres i 
Personalportalen PAGA

4) Fakultetet har det overordnede ansvaret for fellesløftet for kompetanseutvikling

5) Midler til kompetansehevende tiltak
Midler til kompetansehevende tiltak er et delt ansvar mellom fakultet og institutt. 
Fakultetet vil i hovedsak ha ansvar for å finansiere basiskompetansen, og må sette av midler til 
dette i budsjettet. Noe av kursene som gjelder basiskompetanse tilbys av UiB sentralt. 
Spesial- og spisskompetanse må i hovedsak dekkes inn over instituttene og faggruppenes 
budsjett. 

6) Administrasjonsledergruppen gis ansvar for oppfølging, rapportering og fortløpende 
videreutvikling av policy for kompetanseutvikling
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MN-strategien er også vår…
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Fakultetets viktigste ressurs er ansatte og studenter. Vi skal 
legge til rette for et sikkert og stimulerende arbeids og 
læringsmiljø, kompetanseutvikling og nødvendige ressurser 
og infrastruktur. God internkommunikasjon er viktig for å 
skape felles identitet, tilhørighet og stolthet.

11.2 VÆRE EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS SOM TILTREKKER SEG DYKTIGE 
MEDARBEIDERE
• føre en aktiv personalpolitikk med vekt på rekruttering, kompetanseutvikling og 

likestilling
• gi ansatte mulighet til etter- og videreutdanning, kurs, kompetanseheving og 

karriereutvikling
• bidra til identitet og tilhørighet gjennom god internkommunikasjon

11.4 UTVIKLE EN ORGANISASJONSFORM TILPASSET VÅR VIRKSOMHET OG 
VÅRE STRATEGISKE MÅL
• videreutvikle de administrative og tekniske støttefunksjonene i pakt med et 

endret forsknings- og utdanningslandskap og våre strategiske mål



Bruk dagen godt, også etterpå…
• Innleggene i plenum: Om kompetanse, strategi, teknisk kompetanse og elæring
• Kursene dere har valgt
• Lunsj, pauser og middagen – det er mange å bli kjent med 

• Kursene dere ikke fikk gått på ligger på nettsiden
• Kursene en kollega tok kan deles
• Tilbakemeldinger til oss: Hvordan var dagen, og hva ønsker dere neste gang?
• Lag personlige utviklingsplaner i dialog med egen leder

Kultur for kunnskapsdeling
Det skal bygges en kultur for å dele kunnskap internt i institutter og faggrupper, men også på 

tvers av enhetene. På sikt vil det være positivt å etablere samarbeid med andre fakultet. 
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