Eldrerådets

medlemmer,

Vår ref.:

1. og 2. varamedlem

Deres ref.:

Saksbehandler
Aud

Referat

fra møte

Tilstede:

Anne

i Eldrerådet

Lise Sundsdal,

Dato

Solli

Sjåvåg,

Edle Johnsen,

Berit

97081530

24.05.2018

8.05.18

Ragnar

Lofstad,

Bakken,

Jens Tore Johnsen,

Aud Solli Sjåvåg, konst. Enhetsleder i OR Tone Vestøl Bråten
Forfall:

Arne

Bjørnstad,

Anders

Grændsen,

Aase

Ellen

Monrad

Haugen.

Sak nr.

26/18

27/18

Godkjenning
Godkjent

av innkalling

Godkjenning

av referat

fra møte,

10.04.2018

Godkjent

28/18

esøk av Enhetsleder
i OR ved Tone Vestøl Bråten
om ny ansettelse
av enhetsleder
i OR

-Orientering

Det var 3 søkere

inne til intervju

ovedtillitsvalgt(HTV)

med rådmannen,

fra sykepleierforbundet

assisterende

rådmann,

og fagforbundet. Konstituert

enhetslederi
OR var litt inn og ut av ansettelsesprosessen.
Referanselista
til søkerne
lir sjekket mellom 1. og 2. gangs intervju.
iv Siljan enstemmig innstilt til enhets-lederstillingen
i OR. Hun tiltrer 06.08.18.
å arbeider hun på Borgestadklinikken
i Skien. Hun er utdannet sosionom ved
iakonhjemmet
i Oslo. Hun har diverse andre utdanninger i tillegg, blant annet i
edelse. Arbeidet som leder i 20 år og med budsjett og personalansvar.
Kommer på
esøk til OR 11.05.2018
- Ledelsesfilosofi
i forhold til ansettelser
fra mellomledernivå
og videre i enheten
ølger regelverket for ansettelser. Spesialstillinger
og lederstillinger
blir alltid utlyst
eksternt. De tillitsvalgte er med i ansettelsesprosessene.
Prøver så godt en kan å
ansette den rette. Vi har utfordringer i forhold til å få nok tilgang til sykepleiere.
Sigfrid Baasland slutter 15. mai 2018 fordi hun skal
ta ut en del ferie. Stillingen blir
'kke lyst ut ennå. Det skal ses på hvordan avdelingens funksjoner skal ivaretas videre.
ommentar fra Eldrerådet:
Eldrerådet
er opptatt av at det blir ansatt rett person på
rett plass for å få et best mulig tjenestetilbud.
- Fungerer
kvalitetsledelsen
i OR etter vedtatte målsettinger
Dette punktet ble ikke spesielt belyst.
vslutningsvis stilte Eldrerådet spørsmål om det går noen grenser for når brukerne
ikke kan bo hjemme lenger? Bråten sa det er vanskelig å svare på. I noen tilfeller må
saken sendes fylkesmannen.
Har ikke hørt at det går ut over tjenestetilbudet
til
rukerne,

men at det kan være

Den nye Enhetslederen

slitsomt.

i OR vil bli invitert

av Eldrerådet

for en presentasjon.

29/18

orrigert årsmelding for 2017
Godkjent med noenjusteringer.

30/18

Justering av sak 43/17 etter suppleringsvalget
i Eldrerådets
Se nedenfor: Under boligbygging
og reguleringssaker
blir det Anders Grændsen og
Lars T. Dahlgren Karlsen(Ha1V0r A. Lilleholt går ut). Under samferdselssaker
og
ommunikasjonsplaner
blir det Berit Bakken(Ha1vor A. Lilleholt går ut) og Anders
Grændsen.

3/17 Strategiplan
Følgende

fordeling

for Eldrerådet

(36/17 og 25/ 1 7)

er vedtatt:

Eldres levekår arbeides med i saker som
- Årsbudsjett/økonomiplaner:
Arne Bjørnstad
- Kommuneplaner:
Ragnar Lofstad
- Tiltak og planer i helse-og sosialsektoren:
Edle Johnsen og Anne Lise Sundsdal

- Idretts—og kulturtiltak: Åse Ellen Monrad Haugen

-Boligutbygging og reguleringssaker: Anders Grændsen og Halvor A. Lilleholt
- Samferdselssaker
og kommunikasjonsplaner:
Halvor A. Lilleholt og Anders
Grændsen
rbeide oss inn i sakene og justere arbeidet slik at det blir funksjonelt.
31/18

ventuelt

Invitasjon fra Fylkeseldrerådet

til regionmøte med de kommunale eldrerådene i

østregionen 22. mai 2018, k1. 10.00, Lyngrillen, Brokelandsheia.
estleder Anne Lise Sundsdal melder på deltakere fra Eldrerådet

i Tvedestrand.

Med hilsen

Aud Solli Sjåvåg
sekretær

Kopi: Ordfører,

Rådmann,

Ass.Rådmann,

Leder i livsløpskomiteen,

Konst. enhetsleder

i OR

