Fylkesmannen i Innlandet
Helse og omsorg

Rådgiver/seniorrådgiver - sykepleier
Om stillingen
Hos Fylkesmannen i Innlandet er det ledig et engasjement som rådgiver/seniorrådgiver med sykepleiekompetanse. Stillingen er forbeholdt
personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og er en del av traineeprogrammet i staten. Stillingen lyses ut som et engasjement
med varighet i to år, med mulighet for forlengelse.
Stillingen Stillingen er for tiden plassert i enheten helse og omsorg, som ledes av fylkeslegen. Enheten er organisert i virksomhetsområde
helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. Det tas forbehold om, og kan påregnes arbeidsoppgaver også innenfor de andre
enhetene. Enheten helse og omsorg har 30 ansatte, og behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i spesialisthelsetjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver mot
kommunene etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Du får jobbe med
Stillingen vil i hovedsak være knyttet til råd, veiledning og utviklingsoppgaver overfor den kommunale helse- og omsorgstjeneste, som f. eks.
kompetanseløftet, demensplanen og velferdsteknologisatsningen. Tilskuddsforvaltning inngår også i arbeidsoppgavene. Andre
arbeidsoppgaver vil være behandling av tvangsvedtak etter bestemmelsene kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven, samt behandling av
klage- og tilsynssaker. Oppgaver på enhetens øvrige områder kan inngå i stillingen.

Kvalifikajsonskrav
For stillingen kreves det minimum utdanning som bachelor i sykepleie, og at søker har autorisasjon som sykepleier. Det er ønskelig med
relevant videreutdanning. Erfaring fra eller innsikt i helse- og omsorgstjenesten, fortrinnsvis kommunalhelsetjenester, samt offentlig forvaltning
er også ønskelig. Videre er det ønskelig med erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt
stor vekt.

Vi tilbyr
Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
Avlønning som rådgiver i stillingskode 1434 (lønnsspenn 500 000 - 575 000) Særlig kvalifiserte søkere kan tilsettes i stillingskode 1364
seniorrådgiver (lønnsspenn 540 000 - 650 000). Høyere avlønning kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid
Prøvetiden er 6 måneder.

Spesielt for denne stillingen
Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten og er forbeholdt søkere med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.
Søkere med nedsatt funksjonsevne gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med
kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.
Den som tilsettes forplikter seg til å delta i et obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram + mentorveiledning.
For å bli vurdert til stillingen må du ha sendt inn en egenerklæring om at du er i traineeprogrammets målgruppe og har nedsatt
funksjonsevne. Egenerklæringen laster du opp som et fritekst-notat som du vedlegger den elektroniske søknaden.

Spørsmål om stillingen
Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf.
62 55 13 52.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf.
offentlighetslovens § 25.
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Søkere til traineeprogrammet må ha nedsatt funskjonsevne og høyere utdannelse (i dette tilfellet minimum bachelor sykepleier), samt være
kvalifisert til å fylle en normal stilling i staten. Du skal kunne jobbe tilnærmet 100 prosent stilling, gitt riktig tilrettelegging på arbeidsplassen.
Nedsatt funksjonsevne defineres ofte som tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Slik vi definerer nedsatt
funksjonsevne i denne sammenheng vil det omfatte fysiske og psykiske funksjoner.
Fysiske funksjoner er f.eks. bevegelses-, syns-eller hørselsfunksjon
Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser
Funksjonsnedsettelsen kan skyldes sykdom, skade eller være medfødt.
I statsansatteloven betyr nedsatt funksjonsevne at det trengs tilrettelegging på arbeidsplassen. Konkret forutsettes det at den nedsatte
funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.
Personer med manglende norske språkkunnskaper er ikke i målgruppen, da dette ikke anses som nedsatt funksjonsevne.

Om fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har
oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn,
klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar
til utvikling innenfor våre ansvarsområder.
1.2019 ble Fylkesmannen i Innlandet opprettet. Hovedkontoret for embetet er på Lillehammer. Fra samme dato endret vi organisering av
embetet. Den utlyste stillingen i barnevern og familie inngår i virksomhetsområdet Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie.
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