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Høringsinnspill 
 
Sammendrag: 

1. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta stipendordningen slik den er 
skissert i saken. 

2. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta at stipendordningen innarbeides 
som et av flere tiltak i kommende kompetanseplan i 2023. 

3. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta at stipendordningen lyses ut 
første gang i januar 2023, for sykepleiere og vernepleiere. 

 
Saksutredning: 
Det vises til KST-sak 82/20 - Økonomiplan 2021-2024 - Årsbudsjett 2021. Her ble det blant 
annet vedtatt at kommunen skal etablere stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper, 
som kommunen har behov for. Det er avsatt årlig beløp til ordningen på kr.150 000,-  
 
Kommunedirektøren nedsatte en tverrfaglig arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt, høsten 
2022, der mandatet var å komme med forslag på hvordan kommunen skulle forvalte 
stipendordningen.  
 
Arbeidsgruppens representanter: 

• Leni Strømstad - Fagutviklingssykepleier  
• Marius Ludvigsen – tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester  
• Marit Linnerud - HTV fra organisasjonene 
• Birgitte Moe – styrer i Mosjordet barnehage 
• Irene Hagen – kommunalsjef HR og organisasjonsutvikling.  

 
Arbeidsgruppen sin anbefaling er basert på andre kommuners sin organisering av 
stipendordninger. Hittil har det ikke lykkes arbeidsgruppen å finne kommuner som har 
stipendordning for andre yrkesgrupper, enn sykepleiere/vernepleiere. Ofte så har 
kommunene andre tilskuddsordninger i tillegg til en stipendordning, for å imøtekomme 
behov for å rekruttere andre yrkesgrupper. 
 
Det er planlagt å utarbeide kompetanseplan i 2023. Der skal det blant annet kartlegges 
kompetansebehovet i hele kommunen, som vil være førende for hvilke yrkesgrupper som 



blir aktuelt å rekruttere inn til enhver tid. Tillitsvalgte må orienteres årlig i forhold til disse 
prioriteringene. Arbeidsgruppen ser viktigheten av å komme i gang med ordningen og 
mener at ved første utlysning av stipendordningen i 2023 er det sykepleiere/vernepleiere 
som blir prioritert, i påvente av ferdigbehandlet kompetanseplan. Dette er kjent 
kompetansebehov i kommunen fra før. Fra 2024 kan stipendordningen vurderes for andre 
yrkesgrupper i henhold til kompetanseplan og prioriteringer.  
 
Det er derfor sett på muligheten for å differensiere stipendordningen til å kunne gjelde 
flere yrkesgrupper, enn bare sykepleier/vernepleier. Løsningen kan være at 
stipendordningen kan differensieres utfra om søker jobber turnusarbeid eller dagarbeid, 
men da med ulike vilkår som følger ordningen. For å sikre en rettferdig tildeling bør 
stipendordningen etableres med en ekstern og en intern utlysning, for å sikre at både 
eksterne søkere og fast ansatte får mulighet til å søke på ordningen.  
 
Med et stipendfond på kr.150 000, med ekstern utlysning, så er det rom for at det kan tas 
inn 2 stipendiater årlig. Dette er hvis kommunen bare har eksterne søkere. Hvis kommunen 
har kun interne søkere vil det være rom for flere, eventuelt hvis det er 2. eller 
3.årsstudenter så kan stipendet gis til flere i starten osv. Dette betinger at stipendordningen 
forvaltes av et organ, for å ha kontroll på bruk av fond opp mot antall studenter til enhver 
tid. 
 
Både den eksterne og interne utlysningen lyses ut en gang i året, der alle studenter har 
mulighet til å søke på den eksterne. Dette uavhengig av om de er fast ansatte fra før eller 
ikke. På den interne utlysningen, er det kun fast ansatte som får mulighet til å søke.  
 
Forslaget fra arbeidsgruppen har vært ute på to høringsrunder, etter å ha justert forslaget 
etter første høringsrunde. Innspill fra høringsrundene, er ivaretatt gjennom bedre 
representasjon i arbeidsgruppen, for å sikre bredere tverrfaglighet, samt bedre ivaretakelse 
av partsamarbeidet. I tillegg er innspill som gikk på varigheten på bindingstiden etter endt 
studiet, samt avklaring rundt ferieavvikling ihht til ferieloven ivaretatt gjennom forslaget 
som foreligger.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår å etablere en stipendordning som kan tildeles flere 
yrkesgrupper. Dette selv om kartlegginger som er gjort, viser at andre kommuner 
organiserer sine stipendordninger for yrkesgruppen sykepleiere og vernepleier. Ordningen 
er sett opp mot lokale forhold her i kommunen, i tillegg til behov og innspill fra 
organisasjonen ellers. 
 
Kommunedirektøren vurderer videre at stipendordningen administreres i sin helhet av 
HR/støtte og stab. Dette for å sikre lik praksis. De skal sørge for å involvere aktuelle 
tjenesteledere eventuelt andre, for gjennomgang av søknader og utvelgelse av stipend 
kandidater. Dette utfra behov til enhver tid i henhold til kompetanseplan som blir 
utarbeidet første halvdel av 2023.   
 



Kommunedirektøren er enig i at stipendordningen må lyses ut både eksternt og internt. 
Dette for å gi mulighet til å differensiere utfra om søker jobber turnusarbeid eller 
dagarbeid, for å sikre en rettferdig tildeling utfra tildelt ramme på stipendfondet.  
 
Det er naturlig at stipendordningen vil være et av flere tiltak som skal innarbeides i 
kommende kompetanseplan, som skal bidra til å rekruttere og beholde kompetanse 
kommunen har behov for. I påvente av kompetanseplan anbefaler kommunedirektøren at 
ved første utlysning av stipendordningen i 2023 er det sykepleiere/vernepleiere som blir 
prioritert. Dette er et kjent behov i kommunen fra før. Fra 2024 kan stipendordningen 
vurderes for andre yrkesgrupper i henhold til kompetanseplan.  
 
For å komme i gang med ordningen, anbefaler kommunedirektøren at det lyses ut eksternt 
første gang i januar 2023. Den interne utlysningen avventes til neste utlysning, gjøres 
allerede i desember 2023 for året 2024. Hvis det ikke er eksterne søkere på 
stipendordningen for 2023, vurderes intern utlysning og vil da gjelder for 2023.  
 
Forslag til stipendordning: 
 
Ekstern utlysning for stipendordning til grunnutdanning: 
Det er nå mulig for studenter å søke Øyer kommune om stipend. Stipendet kan gis til heltid 
eller deltid bachelorstudenter i sykepleie eller vernepleie som har påbegynt studiet eller 
fått skriftlig bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og 
vil være utfra behov til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Du forplikter deg til å jobbe hver 3.helg. 
• Om sommeren må du jobbe minimum 75 % stilling og 6 uker gjennom hele 

studieperioden.  
• For deltidsstudenter gis det tilbud om 50 % stilling med arbeid 3.hver helg under 

utdanningen.  
• Som student lønnes du etter ordinær tariff  
• Ved fullført utdanning og norsk autorisasjon garanteres du fast stilling i 100% mot 1 

års bindningstid.  
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten 

lønn.  
 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  

• Du velger å ikke takke ja til arbeid under utdanningen eller etter bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 1 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
 



Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på 
fulltid:  

Stipendets størrelse på 
deltid:  
 

1.års student Kr.25 000 kr.20 000 
2.års student Kr.25 000 kr.20 000 
3.års student Kr.25 000 kr.20 000 
4.års student  kr.20 000 

 
Intern utlysning for stipendordning for grunnutdanning: 
Det er nå mulig for fast ansatt i Øyer kommune, og som er studenter å søke om stipend. 
Stipendet kan gis til heltid eller deltid bachelorstudenter som har påbegynt studiet eller fått 
skriftlig bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og vil 
være utfra behov til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Må være fast ansatt i kommunen minimum 40 % ved avtaleinngåelse.  
• 1 års bindningstid etter endt utdanning. Stillingsstørrelse etter avtale. 
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten 

lønn 
 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  

• Ikke bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 1 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på 
fulltid:  

Stipendets størrelse på 
deltid:  
 

1.års student Kr.12 500 kr.10 000 
2.års student Kr.12 500 kr.10 000 
3.års student Kr.12 500 kr.10 000 
4.års student  kr.10 000 

 
 
 
 
 
 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar stipendordningen slik den er skissert i saken. 
2. Kommunestyret vedtar at stipendordningen innarbeides som et av flere tiltak i 

kommende kompetanseplan i 2023. 
3. Kommunestyret vedtar at stipendordningen lyses ut første gang i januar 2023, for 

sykepleiere og vernepleiere. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 


