
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  22.03.2022 
Tid:  16:00 - 17:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
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   
Medlem 
Varamedlem 

Helene Dypdal 
Jan Ole Helleberg 
 

Ikke møtt 

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

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

• - 

Orienteringer:  
• - 

Godkjenning av protokoll:  Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/22   
 DIALOGMØTER 2022- PLANLEGGING  
  
 



  

 
 
 
TU-1/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/479 
 
DIALOGMØTER 2022- PLANLEGGING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges fram for drøfting og innspill.  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren la fram innspill til tema fra enhetslederne:  
 

• Familie og helse: Psykisk helse-området, som innbefatter Flatavegen 2/6, Kjellerstua 
og psykisk helse– og familieteam. 

• Tekniske tjenester og næring: Gausdal som tilrettelegger for næringsliv med 
vekstambisjoner. Temaet overlapper areal, byggesak og næringsutvikling.  

• Habilitering: Støttekontaktordningen og oppfølging av brukere utenfor bofellesskap. 
• Kultur og informasjonsforvaltning: Dialogmøte med frivilligheten (lag og foreninger). 
• Helse og mestring: Mestring\egenomsorg. Hva skal til for å bo lengst mulig i eget 

hjem? Hvem kan bidra med hva og når?  Be om tilbakemeldinger på hva som kan 
gjøres/kunne vært gjort for at pasienter kan bo/kunne bodd lenger hjemme 
(henholdsvis hjemmetjeneste og institusjon). 

• Landbrukskontoret: generell vurdering av kontorets tjenester – hva fungerer og hva 
kan forbedres.  

• Barnehage: Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom 
barnehagen og hjemmet, herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og 
foreldremøter.  

• Skole: Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom skolen og 
hjemmet, herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og foreldremøter.  

 
 
Vedtak: 
 
Tjenesteutvalgets konklusjon:  
 

• Familie og helse: Psykisk helse-området, som innbefatter Flatavegen 2/6, Kjellerstua 
og psykisk helse– og familieteam. 



  

 
• Tekniske tjenester og næring: Gausdal som tilrettelegger for næringsliv med 

vekstambisjoner. Temaet overlapper areal, byggesak og næringsutvikling.  
Tjenesteutvalget hadde innspill til deltakere fra næringslivet. 

• Habilitering: Støttekontaktordningen og oppfølging av brukere utenfor bofellesskap. 
• Kultur og informasjonsforvaltning: Dialogmøte med frivilligheten (lag og foreninger) 
• Helse og mestring: Mestring\egenomsorg. Hva skal til for å bo lengst mulig i eget 

hjem? Hvem kan bidra med hva og når?  Be om tilbakemeldinger på hva som kan 
gjøres/kunne vært gjort for at pasienter kan bo/kunne bodd lenger hjemme 
(henholdsvis hjemmetjeneste og institusjon). 

• Landbrukskontoret: generell vurdering av kontorets tjenester – hva fungerer og hva 
kan forbedres.  
Tjenesteutvalgets leder tar kontakt med de andre kommunene for innspill. 

• Barnehage: Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom 
barnehagen og hjemmet, herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og 
foreldremøter.  

• Skole: Både leder og nestleder fra FAU inviteres.  
Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom skolen og hjemmet, 
herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og foreldremøter.  
Hvordan kan foresatte bidra til å redusere/løse konflikter mellom barna? Pandemien 
ga nye former for kommunikasjon/tiltak som mange har opplevd som gode, og som 
kan videreutvikles (ønske fra tjenesteutvalget). 
 

Tjenesteutvalget ønsker at møtene avholdes i perioden 25.4. – 10.6., og at møtene legges til 
mandag, tirsdag og onsdag. Ellers: 
 

• Opplegget blir som tidligere. 
• For dialogmøtene - der det er hensiktsmessig - ønsker tjenesteutvalget at det legges 

opp til metodikk som sikrer at alle deltar (eksempelvis gruppearbeid med IGP). 
• Administrasjonens innledning skal – der det er relevant - inneholde hva som evt. er 

fulgt opp – og hvordan - fra fjorårets møte.  
 
 
 
 
 


