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DIALOGMØTER 2021-PLANLEGGING  
 
Vedlegg:  

 Tjenesteutvalgets sak om oppsummering av dialogmøtene 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): -  
 
SAMMENDRAG:  
På grunn av koronasituasjonen ble dialogmøtene 2021 flyttet fra våren til høsten.  
Tjenesteutvalget planlegger høsten i dette møtet.  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
 
Dialogmøtene er beskrevet slik i dialogprosessen «Opplegg for gjennomføring av  
dialogmøter»:  
 

 «Dialogmøtene gjennomføres årlig innen utgangen av juni. Møtene avholdes i 
hovedsak på ettermiddag/kveld, og det avsettes to timer til hvert møte.  
  
 Tjenesteutvalget er ansvarlig for å definere temaer/problemstillinger til diskusjon.  
 Invitasjon med agenda oversendes brukerrådene/samarbeidsutvalgene i forkant, slik 
at de får nok tid til forberedelser, og gi innspill til agendaen.  
  
 Møtene ledes av leder for tjenesteutvalget eller et annet medlem fra 
tjenesteutvalget.  
 For tjenesteutvalgets medlemmer er dette å regne som ordinære møter, med de 
rettigheter og plikter som det medfører.  
  
 Administrasjonen deltar med kommunedirektør og enhetsledere. Administrasjonen 
er ansvarlig for å skrive referat fra møtene, men har for øvrig en observatørrolle. 
Administrasjonen orienterer om planområdet, og besvarer konkrete spørsmål etter 
anmodning fra møteleder.  
 
 Dialogmøtene oppsummeres i et ordinært tjenesteutvalgsmøte i august, og danner  
 grunnlag for innledning i dialogseminaret i august/september.»  



  
 
 

  
 
 

 

  
Dette er en enkel mal for gjennomføring av dialogmøtene: 
  

 Velkommen, med formål med møtet 
 Presentasjon av møtedeltakerne 
 Orientering fra administrasjonen 
 Om tjenestene og tema etter bestilling fra tjenesteutvalget 
 Samtale  
 Oppsummering fra tjenesteutvalgets møteleder.   

  
 I 2020 og 2021 er dette opplegget tilpasset og endret som følge av 
koronasituasjonen.  
  
 Etterarbeid  
 Dialogmøtene oppsummeres i et ordinært møte i tjenesteutvalget. Det er formulert 
slik av  
 kommunestyret:  
  

 «Tjenesteutvalget utarbeider en kort rapport med oppsummering av de viktigste 
konklusjoner fra de enkelte dialogmøter, som utgangspunkt for dialogseminaret og til 
bruk i det videre politiske arbeidet.»  

  
 I fjor gikk denne oppsummeringen til kommunestyrets møte 26. november 2020. 
Oppsummeringen (se vedlegg) var fra disse dialogmøtene:  
  
 Skole  
 Landbrukskontoret 
 Omsorg og rehabilitering:  
 Teknisk og næring 
 Barnehage  
 Habilitering   
 Kultur og fritid 
 Familie og helse  
 Hytteeiere (formannskapet) 
  
 Planlegging av dialogmøtene 2021:  
  
 Tjenestekomiteen kan i sitt møte gi innspill på tema, se på tidspunkt og velge 
representantene til hvert av møtene.  
 
 Kommunedirektøren vil i møte gi innspill fra tjenestene om opplegg/forslag til tema.  
  
 Saken legges fram for drøfting.  



  
 
 

  
 
 

 

  
  
  
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
  

 vedtak: 
  
  
 Saken legges fram for drøfting.  

  
  

  
 


