
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Tjenesteutvalget Kommunestyresalen. 14.08.2020 13:00 
 
 
Det innkalles med dette til møte i Tjenesteutvalget. Møtene gjennomføres uten publikum og 
presse tilstede, og overføres via web. 
 
Orienteringer:  

 Status korona-situasjonen 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 5/20   
 DIALOGMØTER 2020  
 
 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. 
på tlf. 61 22 44 00. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
Saker unntatt offentlighet blir utsendt kun til medlemmene. Varamedlemmer må selv henvende 
seg til servicetorget for å få disse. 
 
 

 
Gausdal, 6. august 2020 

 
Jon Arild Sagheim   

Leder 
         Rannveig Mogren  



         Kommunedirektør 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1607 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
5/20 Tjenesteutvalget 14.08.2020 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
DIALOGMØTER 2020  
 
 
Vedlegg: Dialogprosessen, vedtatt av kommunestyret august 2019 
 Referat fra dialogmøtene 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
På grunn av koronasituasjonen i vår ble dialogmøtene 2020 flyttet til høsten 2020.  
Tjenesteutvalget har temaet oppe i sitt møte 14. august 2020, for å planlegge møtene.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske organiseringen. 
Dialogprosessen for kommunestyreperioden 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret  
29. august 2019. Se vedlegg.  
 
Dialogprosessen i Gausdal kommune har per nå disse 4 elementene: 

 Brukerundersøkelser 
 Brukerråd / samarbeidsutvalg 
 Dialogmøte 
 Dialogseminar 

 
Dialogmøtet er mellom tjenesteutvalget og brukerrådet/representanter fra 
brukerutvalgene/samarbeidsutvalgene fra den aktuelle tjenesten. Møteeier er tjenesteutvalget.  
 
Dialogmøtene for 2020 vil kunne gjennomføres i perioden september-oktober 2020. 
 
For disse tjenesteområdene gjennomføres dialogmøter:  

 Skole – der samarbeidsutvalgene velger 2 representanter fra hver skole 
 Barnehage - der samarbeidsutvalgene velger 2 representanter fra hver barnehage  
 Kultur og fritid 
 Teknisk drift/bygg/eiendom/areal/næring  
 Familie og helse (inkludert bl.a. barnevern/helsestasjon/psykisk helse/legetjenester)  
 Habiliteringstjenesten   
 Omsorg og rehabilitering – der brukerrådene velger 2 representanter fra hvert 

brukerråd (2 x sykehjem og hjemmetjenesten)   
 For regionalt landbrukskontor er det et regionalt dialogmøte, med bruker- 

representanter og folkevalgte fra de 3 kommunene som inngår i samarbeidet 
 
Nytt i denne kommunestyreperioden (2019-2023) er det at det skal gjennomføres dialogmøter 
med hytteeierne – med 3 hytteeiere fra Vestre og 3 fra Østre – og 2 møter årlig. Her skal  
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ordfører delta 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 

 
Det kan vurderes om tjenesteutvalget ber formannskapet gjennomføre møtene med hytteeierne.  
 
Møtene 
Dialogmøtene er beskrevet slik i dialogprosessen, se også vedlegget. (Det gjøres tilpasninger i 
2020 pga. korona-situasjonen)).  

«Opplegg for gjennomføring av dialogmøter: 

 Dialogmøtene gjennomføres årlig innen utgangen av juni. Møtene avholdes i 
hovedsak på ettermiddag/kveld, og det avsettes to timer til hvert møte. 

 Tjenesteutvalget er ansvarlig for å definere temaer/problemstillinger til 
diskusjon.  

 Invitasjon med agenda oversendes brukerrådene/samarbeidsutvalgene i forkant, 
slik at de får nok tid til forberedelser, og gi innspill til agendaen.  

 Møtene ledes av leder for tjenesteutvalget eller et annet medlem fra 
tjenesteutvalget. For tjenesteutvalgets medlemmer er dette å regne som 
ordinære møter, med de rettigheter sog plikter som det medfører.  

 Administrasjonen deltar med kommunedirektør og enhetsledere. 

 Administrasjonen er ansvarlig for å skrive referat fra møtene, men har for øvrig 
en observatørrolle. Administrasjonen orienterer om planområdet, og besvarer 
konkrete spørsmål etter anmodning fra møteleder.  

 Dialogmøtene oppsummeres i et ordinært tjenesteutvalgsmøte i august, og 
danner grunnlag for innledning i dialogseminaret i august/september.  

Mal for gjennomføring av dialogmøtene:  

1. Velkommen  
- Formål 
- Presentasjon av møtedeltakerne  

2. Orientering fra administrasjonen 
- Om tjenestene og tema etter bestilling fra tjenesteutvalget  

3. Samtale 
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4. Oppsummering fra tjenesteutvalgets møteleder» 
 

Etterarbeid 
Dialogmøtene oppsummeres i et ordinært møte i tjenesteutvalget. Det er formulert slik:  

 «Tjenesteutvalget utarbeider en kort rapport med oppsummering av 
de viktigste konklusjoner fra de enkelte dialogmøter, som utgangspunkt for 
dialogseminaret og til bruk i det videre politiske arbeidet.» 

 
Planlegging av møtene i tjenesteutvalget 14. august 
Tjenestekomiteen kan i sitt møte gi innspill på tema, se på tidspunkt og velge representantene 
til hvert av møtene.  
 
 
Kommunedirektøren legger saken fram for drøfting og uten forslag til vedtak.  
 

 
 
Saken legges fram for drøfting. 
 
 


