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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DIALOGPROSESSEN 2019-2023  
 
Vedlegg:  Dialogprosessen 2019-2023  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske organiseringen. Det 
foreslås at dialogprosessen for periode 2015-2019 videreføres for neste 
kommunestyreperiode, med noen justeringer. Dialogprosessen i Gausdal kommune vil 
fortsatt ha disse 4 elementene:    

 Brukerundersøkelser 
 Brukerråd / samarbeidsutvalg 
 Dialogmøte 
 Dialogseminar 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske organiseringen. 
Kommunestyret vedtok følgende i sitt møte i juni 2019, i saken om politisk organisering for 
neste kommunestyreperiode:  
 
«Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 
behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere.» 
 



  
 
 

 

Dialogprosessen er etablert for dialog om og utvikling av tjenestene kommunen leverer, - med 
brukermedvirkning på systemnivå. Hensikten med saken er å klargjøre hvilke medvirknings-
arenaer knyttet til tjenesteutvikling og tjenestekvalitet Gausdal kommune skal ha - på 
systemnivå - for neste kommunestyreperiode. En tydeliggjør også de folkevalgtes rolle i ulike 
medvirkningsarenaer.  
 
Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere 
(innbyggermedvirkning) og tjenestemottakere (brukermedvirkning).  

Medvirkning skjer på individnivå i den direkte, og ofte daglige dialogen mellom ansatte og 
tjenestemottaker. For eksempel inn mot barn i barnehagen, barn i skolen, foreldre, pasienter og 
pårørende.  

Dialogprosessen er medvirkningsarenaer på systemnivå knyttet til tjenesteutvikling og 
tjenestekvalitet av mer generell karakter.  

 

Innbyggermedvirkning er viktig fordi: 

 Tjenestene blir bedre og mer treffsikre. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene 
har plikt til å involvere brukeren. 

 Beslutninger blir bedre. 
 Det gjør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne. 
 At de som blir berørt av noe blir hørt.  
 Det gir læring for både politikere, ansatte og innbyggere. 
 Det øker innbyggernes tillit til de folkevalgte 
 Det blir enklere å gjennomføre vedtatte tiltak. 

 
I dag er det mange ulike måter å involvere innbyggerne/de som bruker tjenestene på: Mange av 
dem finnes i denne oversikten:   

Høringer  
Folkemøter  
Temamøter  
Nettsider og sosiale medier  
Innsynsbegjæringer  
Møte med lag og foreninger  
Nabovarsler  
Aktiv deltakelse i nye tiltak: 
eks ved utbygging av 
skole/barnehage  
Planprosesser 
Innsynsrett  

Dialog i forbindelse med 
tjenesteleveranse  
Pårørendemøter 
Primærkontakter 
Individuelle planer  
Individuell plan, - rett til 
medvirkning i å utforme egne 
tjenester  
Klagebehandling  
Brukerråd 
Dialogmøter  
Brukerundersøkelser 
Barnesamtaler  
Foreldresamtaler  

Kommunevalg 
Rådsorgan:  
- eldreråd 
- råd for mennesker med  
   nedsatt funksjonsevne 
- ungdomsråd 
Møteoffentlighet  
Kommunestyremøter over 
web-TV 
Samarbeidsprosjekt /  
partnerskap 
Påskemøte med hytteeiere 
Venneforeninger  
 



  
 
 

 

 
 
Noen av arenaene/tiltakene er primært etablert for å ivareta de politiske prosessene, mens 
andre arenaer/tiltak primært skal ivareta de administrative prosessene knyttet til faget og 
tjenesteutviklingen i enhetene. Noen av arenaene/tiltakene er lovpålagte.   

Dialogprosessen er kun en del av brukermedvirkningen, det vil si den systemrettede, og ikke 
den lovfestede og individuelle som går mot den enkelte bruker. Uansett det dialogprosessen et 
sentralt virkemiddel for å forbedre og kvalitetsikre tjenestene. 

Dialogprosessen i Gausdal kommune har 4 sentrale element:  

 Brukerundersøkelser 
 Brukerråd / samarbeidsutvalg 
 Dialogmøte 
 Dialogseminar 

Dialogprosessen er en sentral del av styringssystemet i Gausdal kommune. Kommunens 
styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid 
med: 1) fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, 2) prioritering av ressurser, 3) måling 
av resultater og 4) læring for videre utvikling og forbedring. Dette er en kontinuerlig prosess. 
Strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett er den største prosessen.  
 
For særskilt å ivareta de politiske medvirkningsprosessene, har kommunen også råd som skal 
sikre særskilte gruppers medvirkning:  

 Eldrerådet (lovpålagt)  
 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (lovpålagt)  
 Ungdomsrådet (lovpålagt)  

 
Saken om dialogprosessen 2019-2023 hører sammen med de andre sakene knyttet til politisk 
organisering, og det er formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret i disse sakene. 
Tjenestekomiteen og rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har saken til 
uttale, og eventuelle uttaler blir lagt ved til kommunestyrets behandling.  
 
 
VURDERING: 
Prosessen knyttet til politisk organisering for neste kommunestyreperiode, viste tydelig at 
kommunestyret ønsker å videreføre strukturer og arbeidsmåter fra inneværende periode. 
Tjenestekomitéens arbeid med dialogmøtene ble framhevet ved flere andeldninger.  
 
Tjenestekomiteen er vedtatt videreført i neste kommunestyreperioden, med navnet 
tjenesteutvalg. Det foreslås derfor at også dialogprosessen videreføres slik den er nå, med noen 
mindre justeringer.  
 



  
 
 

 

Justeringene som er gjort er på språk/avsnitt/nummerering, pluss et par oppdateringer pga. ny 
ordlyd i strategiplanen (om innbyggermedvirkning), og nytt lovverk (personvern).   
 
Dialogmøte for hytteeierne (deltidsinnbyggerne) 
Den viktigste endringen er at det foreslås opprettet et dialogmøte for og med hytteeierne. 
Det foreslås at dialogmøte for hytteeierne er innenfor rammen av dialogmøtene slik de er 
beskrevet i dialogprosessen, men med den forskjell at det er 2 møter i året, og at det inviteres 
inn 3 hytteeiere fra Vestre og 3 fra Østre. Det foreslås at ordfører deltar sammen med 
tjenesteutvalgets representanter. Det er naturlig i og med at ordfører er kommunens 
representant på de årlige, åpne påskemøtene for hytteeierne.    
 
Tema på møtene vil variere, og agendaen vil som for de andre dialogmøtene settes opp med 
innspill både fra tjenesteutvalget/ordfører og hytteeierne.  
 
Eksempler på saker hytteeiere tidligere har spilt inn er:   

 Trafikksikring  
 Brannvesenets dekning av hytteområder  
 Eiendomsskatt  
 Gebyrer og avgifter  
 Interkommunalt samarbeid – GLØR og andre som gjelder deltidsinnbyggere 
 Kommuneplaner: - samfunnsdel, arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner, 

friluftsplaner mv.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      innstilling: 
 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 
Tjenestekomiteen behandlet saken den 20.08.2019 sak 9/19 
 
Enstemmig konklusjon:  
Tjenesteutvalget støtter dialogprosessen og innstillingen slik den er framlagt.  
 
 
Formannskapet behandlet saken den 20.08.2019 sak 58/19 
 
Behandling: 
Praktisk avklaring: Etter framtidige dialogmøter blir det en evaluering av møtene sett fra 
brukersiden.  
 



  
 
 

 

Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 26.08.2019 
sak 12/19 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte innledningsvis. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til rådmannens 
forslag med følgende kommentarer: 

- Positivt med etablering av dialogmøte for deltidsinnbyggere. 
- Rådet stiller spørsmål ved om det også burde vært et forum for å skape dialog med de 

som ikke får de tjenestene de synes de burde hatt innenfor helse- og omsorgstjenesten. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 29.08.2019 sak 71/19 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 
 
 
 


