
INFORMASJONS- OG MEDVIRKNINGSPLAN
Sel sjukeheim høsten 2019 (med kobling til budsjett-/økonomiplanprosess)

Når/frekvens Hva Kanal Hensikt Målgruppe Ansvar Ans.rep som deltar

Annen hver uke Medbestemmelsesmøte/ Møte med referat Informasjon, PTV, VO, avd.ledere og VL lager møteplan og 

miljøgruppe Sel sjukeheim som distribueres til ans medbestemmelse, VL Sel sjukeheim kaller inn

drøfting

Hver uke Informasjon til ansatte, Kort nyhet på fane Informasjon, Ansatte, pårørende og Kommunalsjef/VL

pårørende og publikum hjemmeside/fb-gruppe publikum for øvrig

Hver uke VL-møte/avd.ledermøter Møte  med referat til Informasjon, Kommunalsjef og virks. Kommunalsjef. VL sikrer 

helse og omsorg møtedeltagerne prosess og beslutn ledere helse og omsorg informasjon videre i egen

5.sept, 10.okt og 14.nov Lederforum Møte med presentasjon Informasjon, Rådmannsledelse, VL og Rådm.ledelse. VL ans for 

prosess  utviklingsgruppe informasjon og prosess v

10.sep Prinsippsak budsjett/øk.plan Møtebok formannskap Grunnlag for politisk Formannskapet Rådmannsledelse og øk.

(drift) sendes ut behandling sjef

17.sept, 8.okt, 31.okt, 26.nov Formannskap Møte med møtebok og Grunnlag for politisk Formannskapet Rådmannsledelse og øk.

17.9: Budsj./øk.plankonf, inns  protokoll fra møtet beslutning, HTV og HVO med frikjøp sjef. 

prinsippsak og 2.tertial innstilling innkalles 17.9.19 HTV og HVO sikrer info 

8. og 31.10: Status. 26.11: Innst budsj/øk.plan videre til PTV og HVO

23.sept, 21.okt, 18.nov, 12.des Kommunestyre Møte Beslutning prinsipp- Kommunestyret Formannskapets innst.

23.9: Besl.prinsippsak og 2.tert. 21.okt, 18.n: Streames (kan følges sak budsjett/øk.pl Åpent for publikum Rådmannen for info

Status. 12.des: Vedtak budsj/øk.plan direkte) Informasjon status

24.sept og 10.des Rådmannens dialogmøte Møte med referat Informasjon/dialog Rådmannsledelse, leder Rådmannen  

med HTV og HVO som distr til HTV/HVO og prosess Sel sj.heim stab, HTV og HVO HTV og HVO sikrer info 

virksomhetsledere og budsj./øk.plan til PTV/PVO

26.sep AMU og PSU Møte med møtebok og Informasjon status Medlemmer i AMU og Rådmannsledelsen 

28.nov protokoll Gj.gang avvik (AMU) PSU

Uttale budsj./øk.pl

14.okt, 11.nov, 2.des Driftsutvalg Møte med møtebok og Info status Sel sj. Medlemmer i dr.utvalg Rådmannsledelsen/

protokoll Uttale budsj./øk.pl leder dr.utvalget

24.10.2019 og 5.des Eldreråd og råd for msk. Med Møte med møtebok og Info status Sel sj. Medlemmer i rådene Rådmannsledelsen

nedsatt funksj.evne protokoll Uttale budsj./øk.pl Virskomhetsledere HO

Etter behov Personalmøte Sel sjukeheim Møte med referat Info og dialog status Ansatte Sel sjukeheim Hyppighet, innhold og ansvar avklares i miljøgr

Etter behov Pårørendemøte Sel sjukheiem Møte Info og dialog status Pårørende Sel sjukeheim

Ellers:

Det er viktig at organisasjonene bruker klubb- og medlemsmøter som arenaer for innspill til møter med arbeidsgiver, slik at det er gode kanaler inn og ut i dialogen med arbeidsgiver

Når det gjelder videre arbeid i budsjett- og økonomiplanprosessen, må samspill og involvering av ansattrepresentanten utover det som ligger i planen, avklares etter dialogmøte med HTV/HVO

den 23.sept


