
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  03.09.2021 
Tid:  14:00 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Jon Arild Sagheim 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
Leder Jon Arild Sagheim   
Nestleder Ingvild Johanne Aarhus   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Olav Olstad   
Medlem Tor Egil Klufthaugen   
Medlem Mari Torbjørg Nerjordet   
Medlem Helene Dypdal   

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Ordfører Anette Musdalslien var tilstede i møtet.  
 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektøren Rannveig Mogren  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet: -  
 
Informasjon:  

 Fra ordfører om arbeidet med frivilligstrategien. 
Ordfører spurte også om det er medlemmer av tjenesteutvalget som kan tenke seg å 
jobbe noe ekstra med den politiske prosessen. Ingvild Johanne Aarhus meldte seg. 
Ordfører sa også at om det er flere fra tjenesteutvalget som ønsker å bidra, så kan en ta 
kontakt med henne.  
 



  

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning legges ved protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/21   
 DIALOGMØTER 2021-PLANLEGGING  
  
 



  

 
 
TU-1/21 
Ark.: 028 Arkivsaksnr.: 21/2105 
 
DIALOGMØTER 2021-PLANLEGGING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
  
  
 Saken legges fram for drøfting.  

  
 
Behandling: 
 
Tjenesteutvalgets konklusjon om opplegget:  
 

 Opplegget blir i hovedsak som i 2020. 
 Møtene bør gjennomføres i perioden september-oktober 2021, og slik at rapport kan 

gis til kommunestyret i november-møtet. 
 Tjenesteutvalget deltar på hvert dialogmøte med 3 eller 4 deltakere.  
 De 2 vararepresentantene Jan Ole Helleberg og Asbjørn Øverli inviteres inn som 

deltakerne.   
 Tjenesteutvalget og vararepresentanter melder fra til utvalgsleder om hvilke 

dialogmøter de ønsker å delta i. Jon Arid setter sammen gruppene. Så langt det går er 
det leder eller nestleder for tjenesteutvalget som er møteledere i dialogmøtene.   

 Tirsdagskvelder og onsdagskvelder er foretrukne dager.  
 Administrasjonen setter opp et par forslag til tidspunkt for hvert dialogmøte. 
 Invitasjonen som går ut til dialogmøte må være presis om formålet og rammene 

rundt, herunder med å informere om tema tjenesteutvalget har satt på dagsorden. 
 For de store dialogmøtene (f.eks. skole/barnehage) kan en med fordel prøve ut 

gruppearbeid som metode (IGP). 
 Innledning i møtet bør også inneholde hva som evt. er fulgt opp – og hvordan - fra 

sist møte 
 Tjenesteutvalget ønsker et ytterligere planleggingsmøte en fredag, kl. 14.  

 
Tjenesteutvalgets konklusjon om tema: 
 
Tjenesteutvalget konkluderte med følgende, basert både på innspill fra tjenesteutvalget og 
administrasjonen (enhetene):  
Familie- og helseenheten 



  

 
Dialogmøte om PPT. 
 
Tekniske tjenester og næring 

 
Utgangspunkt er temaer fra kommuneplanens samfunnsdel: "Sammen om bærekraftig 
arealbruk" og "Sammen om en grønnere kommune". Omstilling må til, og en må begynne å  
snakke om mulige nye krav kommunen vil stille i forbindelse med anbud (grønnere) 
kontakter, og det vil gjøre at bedriftene må omstille seg for å møte de kravene. Det kan gå 
på alt fra krav til utslipp fra kjøretøy og maskiner til materialvalg i bygg, gravemaskiner på 
strøm osv.  
 
Habiliteringsenheten 
 
Aktivitetstilbudet, herunder jobb og dagtilbud.  
 
Kultur og informasjonsforvaltning 
 
Frivilligsentralen  
 
Helse- og mestring 
 
· Velferdsteknologi 
· HDO plasser 
· Informasjon til pasienter / pårørende 
 
 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen  
 
· Tema fra årsrapporten, inkludert psykisk helse i landbruket 
· Ny landbruksplan og oppfølging 
 
Enhet barnehage og skole 
 
2 dialogmøter, og gjerne med gruppearbeid: 
 
Barnehage, der 2 fra samarbeidsutvalgene inviteres. Tema:  
 
· foreldrerollen 
· hvordan opplever foreldrene barnehagehverdagen  
· kommunikasjon, for eksempel om appen som var omtalt i fjor 
 
Skole, der både leder og nestleder fra FAU inviteres. Tema:  



  

  
 
· barns psykiske helse - kompleksiteten i utfordringsbildet (skole/hjem/sosiale medier); 

hvordan opplever foreldre / voksne dette?  
· hvordan kan foreldrene / voksne bidra til at alle barn opplever å være inkludert i 

fellesskapet?  
 
 
Vedtak: 
  
 Saken var lagt fram til drøfting.  
 Konklusjonene fra møtet går fram overfor.  
  

  
 
 
 


