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Kommunestyret
Samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger vedtar å inngå samarbeidsavtale med Det
helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, og tiltrer utkast til
avtale som foreligger.
Vedlegg til saken:
1 Utkast til samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og UiT Helsefak
2 Vedlegg 1 avtalefestede praksisplasser Samisk sykepl Porsanger_rev_02_2021
Sakens bakgrunn
Etter at Kunnskapsdepartementet i 2018 tildelte 25 studieplasser til samisk
sykepleierutdanning, har UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Samisk
høgskole samarbeidet om utvikling og etablering av denne. De har også underveis i
planleggingsfasen hatt dialog med kommuner i regionen, også Porsanger. Studiet
er nå realisert og 1. kull på utdanningen startet opp i januar 2021. Utdanningen er
desentralisert over 4 år med undervisningssamlinger i Kautokeino.
Målet med samisk sykepleierutdanning i nordsamisk språkområde er å utdanne
sykepleiere med nordsamisk språk- og kulturkompetanse, slik at den samiske
befolkningen skal få en likeverdig helse- og sosialtjeneste.
Dialogen med kommunene i etableringsfasen har i hovedsak rettet seg mot avtaler
om samarbeid om praksis, da en stor del av utdanningen er lagt opp med
praksisstudier. Porsanger har i denne fasen gitt positive tilbakemeldinger på at en
ønsker å være en samarbeidspartner og bidra med praksisplasser og veiledning av
studenter også fra den samiske sykepleierutdanningen.
I forbindelse med dette arbeidet ble det avdekket behov for revidering av
eksisterende samarbeidsavtaler eller inngåelse av avtaler med kommuner der dette

ikke foreligger fra før, og Porsanger kommune har nå mottatt utkast til samarbeidsavtale for godkjenning.
Vurdering
Porsanger kommune tar også i dag imot studenter ved UiT innenfor flere
fagområder, herunder eksempelvis sykepleie og vernepleie. Både i et
rekrutteringsperspektiv, men også fordi studenter kan bringe inn ny og oppdatert
kunnskap inn i organisasjonen. De aktuelle tjenester er positive til å ta imot
studenter og stiller med egne veiledere til den enkelte.
At samisk sykepleierutdanning nå er etablert, betyr et økt behov for praksisplasser
og da særlig i kommuner innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Avtalen
er derfor forankret hos aktuelle tjenesteledere og hovedtillitsvalgt for NSF lokalt
som alle tiltrer at den forelagte avtale inngås.
For å unngå en opphopning av praksisbehov, ble det lagt inn forslag fra Porsanger
om at behovet for praksisplasser til studenter på den samiske sykepleierutdanningen skal implementeres i UiT`s eksisterende praksisplan og -avtale. Dette
er etterkommet, og medfører en helhetlig oversikt og forutsigbar fordeling av behov
for praksisplasser ved de ulike studiesteder på UiT gjennom hele året. Det er
dermed ikke behov for å inngå en særskilt avtale for den samiske
sykepleierutdanningen.
Økonomiske konsekvenser
Avtalen vil ikke gi økonomiske konsekvenser for kommunen, men er et godt
deltiltak i arbeidet med å rekruttere til og stabilisere helsefaglig kompetanse i
kommunen.

