
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  16.11.2020 
Tid:  15:00 - 16:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Jon Arild Sagheim 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

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

 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7   

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Furu, Cathrine Furu, Nisveta Tiro 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ingenting 
 
Elektronisk protokoll. 
Konklusjon: For underskriving av elektronisk protokoll ble Mari Nerjordet, Ap, enstemmig valgt. 
Hun vil underskrive elektronisk protokoll sammen med møteleder.   
 
Møteplan: 2021.  
Konklusjon: Tjenesteutvalget ønsker møter på ettermiddagen. De ønsker ikke å binde seg til noen 
spesiell ukedag.  

 



  

Godkjenning av protokoll:  elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 
 
 
 
 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 6/20   
 DIALOGMØTER 2020 - OPPSUMMERING  
  
 



  

 
 
TU-6/20 
Ark.: 028 Arkivsaksnr.: 20/1607 
 
DIALOGMØTER 2020 - OPPSUMMERING  

 
Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak:  
 
Tjenesteutvalget oppsummering fra dialogmøtene 2020:  
 
 
 
Behandling: 
 
Oppsummering fra tjenesteutvalget 16.11.2020, til kommunestyret:  
 
Skole: 

 Positive tilbakemeldinger fra de foresatte i gausdalsskolen 
 Det jobbes med kvalitet i skolen, forebygging av og tiltak mot mobbing, samt 

innføring av nye læreplaner 
 Mye av det som står i referatet fremgår av kvalitetsmeldingen 
 De foresatte snakket positivt om Ung Styrke og hvordan skolene jobber med dette 
 Ønske om gang- og sykkelvei mellom Vestre og Østre Gausdal (går igjen i flere 

dialogmøter) 
 Korona – bruk av iPad – gode tilbakemeldinger på opplæringen. Noen familier har 

hatt utfordringer med tilgang til internett, men dette har løst seg. 
 
 
Landbrukskontoret: 

 Felles møte for Gausdal, Lillehammer og Øyer. 
 Ny E6 – hvordan håndtere matjord i den forbindelse. 
 Store hyttefelt som går på bekostning av skog og beitearealer. Kommunes 

beitebruksplaner skal brukes som et verktøy. 
 Beitelagene må bli inkludert i høringsprosesser tidlig før nye hytteområder reguleres 
 Veldig mange positive tilbakemeldinger til landbrukskontoret, tilgjengelige 

medarbeidere og godt faglig samarbeid, får hjelp når man trenger det. 
 Fokus på psykisk helse i næringen er viktig. Viktig at påstartet arbeid innenfor dette 

området gjenopptas, ønske om at det skjer i januar. 
 Ny landbruksplan er under utarbeidelse. 

 
Omsorg og rehabilitering: 

 Formannskapets bevilgning til sommerjobb for ungdom. 11 hadde sommerjobb 
sommeren 2020, og flere hadde fått jobb i etterkant. 



  

 Ny base for hjemmetjenesten: denne fungerer godt, nærheten til legetjenesten var 
positiv for samarbeidet 

 Mer utfordrende for venneforeningene å skaffe midler, ønske at kommunestyret 
bevilget midler til nødvendig utstyr og tjenester og at det de frivillige bidrar med er en 
bonus 

 Kommunestyret bør ha prinsipp om at det som skal til for at tjenesten skal være god 
nok, er det kommunen som står for, det frivilligheten bidrar med er bonus 

 Ønske fra brukerrepresentanter om ekstra trinn i omsorgstrappa, HDO-plasser 
 Mange av de hjemmeboende har kommet lenger i bruk av teknologi enn det tjenesten 

selv har gjort 
 Tjenesten håndterer de aller fleste utskrivningsklare pasienter, noen få kjøpes det 

ekstra døgnopphold for. 
 Ønske om at kommunen ikke prioriterer ned dagsenteraktivitet. 
 Handledrosje var en fin ordning 
 Møtedeltakerne savnet informasjon om enkelte av temaene tjenesteutvalget ønsket å ta 

opp, da ikke alle var kjent med de aktuelle tjenestetilbudene fra før. 
 

Teknisk og næring: 
 Deltakerne satte stor pris på å bli invitert og hadde svært gode tilbakemeldinger til 

teknisk enhet. Faglige spørsmål blir diskutert i tjenestens mandagsmøter, og man får 
rask tilbakemelding. 

 Skjæring og kanting, kan man bruke større grad av skjønn? Ellers veldig positive 
skussmål. 

 
 
Barnehage: 

 Positive tilbakemeldinger knyttet til muligheter for å være ute, og barnehagen bruker 
både barnehagens arealer og nærområdet aktivt. Barna er mye ute. 

 Foresatte opplever barnehagene som gode, de får god informasjon og samarbeidet er 
godt. 

 Korona: ungene forsto og overholdt smittevernreglene i barnehagen. 
 Ønske om flere mannlige medarbeidere i barnehagene, det er ingen i de kommunale 

barnehagene per i dag. 
 Gode ideer for å få flere barnefamilier til Gausdal. Vi har gode oppvekstvilkår, fine 

barnehager og ledig kapasitet. 
 Barnehagene har stort fokus på miljø og avfallssortering 
 Overgang barnehage skole oppleves å være stor, ønske om tettere dialog med de 

ansatte i skolen 
 En app er i ferd med å tas i bruk som informasjonskanal mellom barnehage og hjem. 

De foresatte kjente en slik løsning fra skolen fra før, og var positive til dette. 
 Ønske fra foreldrene om at enda flere foreldre engasjerer seg i barnehagen og deltar på 

foreldremøter 
 
 
 



  

 
 
Habilitering: 

 Kun én brukerrepresentant i møtet 
 Positive tilbakemeldinger fra brukerrepresentanten 
 Transport er dyrt om man ikke bor sentralt. Kan gjøre at man føler seg isolert. 
 Ønske om bedre kollektivtransport mellom Vestre og Østre 
 Tjenesten har tettet avvik som fremkom gjennom tilsyn fra fylkesmannen i 20?? 

 
Kultur og fritid 

 Ungdommene ga positive tilbakemeldinger til ungdomsklubben og måltidet som tilbys 
i forkant. 

 Savner tilbudene i koronatiden, da disse er noe redusert 
 Det foregår mye bra ungdomsarbeid i kommunen. Ungdommene var fornøyd med 

aktivitetene som tilbys. 
 Ungdommene beskriver et godt ungdomsmiljø i Gausdal, med lite rus. 
 Sommerferietilbud de siste to årene 
 Ønske om gang- og sykkelvei mellom Vestre og Østre 
 Ungdomsarbeid er viktig arbeid. 

 
Familie og helse 

 Tema: frisklivsentralen 
 Brukerrepresentantene opplever tilbudet som godt og opplever å få bedre helse som 

følge av deltakelse. 
 Viktig at leger og andre aktører er kjent med tilbudet og kan formidle dette til aktuelle 

deltakere. Flere kunne nyttiggjort seg tilbudet om det var bedre kjent. Ikke alle vet at 
frisklivsentralen retter seg mot så mange aldersgrupper. 

 Veldig positivt møte med representanter for brukergruppa og høre om effekten de har 
hatt av innholdet, det å komme i aktivitet og fellesskapet. 

 Tre måneder er kort tid og det er ikke alle som er klare for å stå på egne ben etter den 
perioden. Det er mulig å forlenge deltakerperioden. 

 Nytt fokusområde: barn og overvekt, samarbeid med og rådgivning til helsestasjon og 
lærere. 

 Forebyggende helsearbeid virker, det trenger verken å være komplisert eller kostbart. 
Det handler om å motivere folk til å komme og til å delta, og helseeffekten merkes 
raskt.  

 Forebyggende arbeid er kostnadsbesparende og det virker. Flest kvinner benytter seg 
av tilbudet per i dag, men menn har like stort behov for slike typer tjenester. Hvordan 
nå flere menn? 

 
Til tjenesteutvalgets interne evaluering av dialogmøtene:  

 Fra dialogmøte tekniske tjenester og næring:  
Planutvalget kunne med fordel ha fått høre de gode tilbakemeldingene. Er det 
tjenesteutvalget som er rette organ til å avholde dette dialogmøtet? Kan eventuelt 
lederen i planutvalget bli invitert med? 



  

 Fra dialogmøte barnehage:  
Hvordan kan man trygge deltakerne slik at de deltar mer aktivt i fremtidige 
dialogmøter? 

 Fra dialogmøte habilitering:  
Får tjenesteutvalget hele bildet når det stort sett er kun positive tilbakemeldinger i 
møtene? Ønske om tilbakemelding om ting som kan forbedres. 

 
Vedtak:  
Oppsummeringen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Tjenesteutvalget oppsummering fra dialogmøtene 2020 sendes til kommunestyret, sammen 
med referatene fra møtene.  
 
Skole: 

 Positive tilbakemeldinger fra de foresatte i gausdalsskolen 
 Det jobbes med kvalitet i skolen, forebygging av og tiltak mot mobbing, samt 

innføring av nye læreplaner 
 Mye av det som står i referatet fremgår av kvalitetsmeldingen 
 De foresatte snakket positivt om Ung Styrke og hvordan skolene jobber med dette 
 Ønske om gang- og sykkelvei mellom Vestre og Østre Gausdal (går igjen i flere 

dialogmøter) 
 Korona – bruk av iPad – gode tilbakemeldinger på opplæringen. Noen familier har 

hatt utfordringer med tilgang til internett, men dette har løst seg. 
 
 
Landbrukskontoret: 

 Felles møte for Gausdal, Lillehammer og Øyer 
 Ny E6 – hvordan håndtere matjord i den forbindelse 
 Store hyttefelt som går på bekostning av skog og beitearealer. Kommunes 

beitebruksplaner skal brukes som et verktøy. 
 Beitelagene må bli inkludert i høringsprosesser tidlig før nye hytteområder reguleres 
 Veldig mange positive tilbakemeldinger til landbrukskontoret, tilgjengelige 

medarbeidere og godt faglig samarbeid, får hjelp når man trenger det 
 Fokus på psykisk helse i næringen er viktig. Viktig at påstartet arbeid innenfor dette 

området gjenopptas, ønske om at det skjer i januar. 
 Ny landbruksplan er under utarbeidelse 

 
Omsorg og rehabilitering: 

 Formannskapets bevilgning til sommerjobb for ungdom. 11 hadde sommerjobb 
sommeren 2020, og flere hadde fått jobb i etterkant. 

 Ny base for hjemmetjenesten: denne fungerer godt, nærheten til legetjenesten var 
positiv for samarbeidet 



  

 Mer utfordrende for venneforeningene å skaffe midler, ønske at kommunestyret 
bevilget midler til nødvendig utstyr og tjenester og at det de frivillige bidrar med er en 
bonus 

 Kommunestyret bør ha prinsipp om at det som skal til for at tjenesten skal være god 
nok, er det kommunen som står for, det frivilligheten bidrar med er bonus 

 Ønske fra brukerrepresentanter om ekstra trinn i omsorgstrappa, HDO-plasser 
 Mange av de hjemmeboende har kommet lenger i bruk av teknologi enn det tjenesten 

selv har gjort 
 Tjenesten håndterer de aller fleste utskrivningsklare pasienter, noen få kjøpes det 

ekstra døgnopphold for. 
 Ønske om at kommunen ikke prioriterer ned dagsenteraktivitet. 
 Handledrosje var en fin ordning 
 Møtedeltakerne savnet informasjon om enkelte av temaene tjenesteutvalget ønsket å ta 

opp, da ikke alle var kjent med de aktuelle tjenestetilbudene fra før. 
 

Teknisk og næring: 
 Deltakerne satte stor pris på å bli invitert og hadde svært gode tilbakemeldinger til 

teknisk enhet. Faglige spørsmål blir diskutert i tjenestens mandagsmøter, og man får 
rask tilbakemelding. 

 Skjæring og kanting, kan man bruke større grad av skjønn? Ellers veldig positive 
skussmål. 

 
 
Barnehage: 

 Positive tilbakemeldinger knyttet til muligheter for å være ute, og barnehagen bruker 
både barnehagens arealer og nærområdet aktivt. Barna er mye ute. 

 Foresatte opplever barnehagene som gode, de får god informasjon og samarbeidet er 
godt. 

 Korona: ungene forsto og overholdt smittevernreglene i barnehagen. 
 Ønske om flere mannlige medarbeidere i barnehagene, det er ingen i de kommunale 

barnehagene per i dag. 
 Gode ideer for å få flere barnefamilier til Gausdal. Vi har gode oppvekstvilkår, fine 

barnehager og ledig kapasitet. 
 Barnehagene har stort fokus på miljø og avfallssortering 
 Overgang barnehage skole oppleves å være stor, ønske om tettere dialog med de 

ansatte i skolen 
 En app er i ferd med å tas i bruk som informasjonskanal mellom barnehage og hjem. 

De foresatte kjente en slik løsning fra skolen fra før, og var positive til dette. 
 Ønske fra foreldrene om at enda flere foreldre engasjerer seg i barnehagen og deltar på 

foreldremøter 
 
Habilitering: 

 Kun én brukerrepresentant i møtet 
 Positive tilbakemeldinger fra brukerrepresentanten 
 Transport er dyrt om man ikke bor sentralt. Kan gjøre at man føler seg isolert. 



  

 Ønske om bedre kollektivtransport mellom Vestre og Østre 
 Tjenesten har tettet avvik som fremkom gjennom tilsyn fra fylkesmannen i 20?? 

 
Kultur og fritid 

 Ungdommene ga positive tilbakemeldinger til ungdomsklubben og måltidet som tilbys 
i forkant. 

 Savner tilbudene i koronatiden, da disse er noe redusert 
 Det foregår mye bra ungdomsarbeid i kommunen. Ungdommene var fornøyd med 

aktivitetene som tilbys. 
 Ungdommene beskriver et godt ungdomsmiljø i Gausdal, med lite rus. 
 Sommerferietilbud de siste to årene 
 Ønske om gang- og sykkelvei mellom Vestre og Østre 
 Ungdomsarbeid er viktig arbeid. 

 
Familie og helse 

 Tema: frisklivsentralen 
 Brukerrepresentantene opplever tilbudet som godt og opplever å få bedre helse som 

følge av deltakelse. 
 Viktig at leger og andre aktører er kjent med tilbudet og kan formidle dette til aktuelle 

deltakere. Flere kunne nyttiggjort seg tilbudet om det var bedre kjent. Ikke alle vet at 
frisklivsentralen retter seg mot så mange aldersgrupper. 

 Veldig positivt møte med representanter for brukergruppa og høre om effekten de har 
hatt av innholdet, det å komme i aktivitet og fellesskapet. 

 Tre måneder er kort tid og det er ikke alle som er klare for å stå på egne ben etter den 
perioden. Det er mulig å forlenge deltakerperioden. 

 Nytt fokusområde: barn og overvekt, samarbeid med og rådgivning til helsestasjon og 
lærere. 

 Forebyggende helsearbeid virker, det trenger verken å være komplisert eller kostbart. 
Det handler om å motivere folk til å komme og til å delta, og helseeffekten merkes 
raskt.  

 Forebyggende arbeid er kostnadsbesparende og det virker. Flest kvinner benytter seg 
av tilbudet per i dag, men menn har like stort behov for slike typer tjenester. Hvordan 
nå flere menn? 

 
 
 
 
 
 


