
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  12.11.2021 
Tid:  14:00 - 15:30 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:  Jon Aril 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   
Varamedlem Jan Ole Helleberg forfall  
Varamedlem Yvonne Briton Denneche          forfall  
Medlem Helene Dypdal   

 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Inger Ellen Walhovd, Gunn Iren Dahle, Siv 
Janne Klufthaugen 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

- Ingenting 
 

Orienteringer:  
 Om ernæring, ved seksjonsleder Forsettunet Gunn Iren Dahle og seksjonsleder 

hjemmetjenesten Siv Janne Klufthaugen 
 Om avviksbehandling innen helse og mestring, ved enhetsleder Inger Ellen Walhovd 

 
 
 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 2/21   
 DIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING I TJENESTEUTVALGET  
  
 



  

 
 
TU-2/21 
Ark.: 028 Arkivsaksnr.: 21/2105 
 
DIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING I TJENESTEUTVALGET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Oppsummering fra tjenesteutvalget 12.11.2021, til kommunestyret: 
 
 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets enstemmige konklusjon:  
 
Det formuleres en innledning til rapporten, og alle referatene utgjør rapporten til 
kommunestyret.  
 
Innledning:  
 
Tjenesteutvalget har i oktober 2021 gjennomført 8 dialogmøter med brukere av tjenestene. I henhold 
til kommunestyrets vedtak av 29.08.2019, skal tjenesteutvalget oppsummere dialogmøtene for 
kommunestyret.  Normalt gjennomføres møtene om våren, og oppsummeringen gis i 
kommunestyrets dialogseminar. Som følge av koronasituasjonen er årets gjennomføring imidlertid 
noe forskjøvet.  
  
Det er skrevet referater som gir et godt bilde av hva som fremkom i det enkelte møte, både når det 
gjelder hva som er viktig for brukerne, hva som fungerer godt i tjenestene, samt konkrete 
forbedringsforslag det kan jobbes med. Tjenesteutvalget er opptatt av at den enkeltes synspunkter og 
innspill ikke blir redigert bort i rapporten til kommunestyret, og referatene oversendes således 
kommunestyret i sin helhet og utgjør samlet tjenesteutvalgets rapport.. På denne måten vil 
kommunestyret får god og helhetlig informasjon og møtedeltakerne vil oppleve at deres engasjement 
i møtene tas på alvor. 
  
 
 
Vedtak: 
 
Det formuleres en innledning til rapporten, og alle møtereferatene utgjør rapporten til 
kommunestyret.  
 


