
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - DIALOGMØTER 2020  
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 5/20 den 14.08.2020. 
 
Behandling: 
 
Oppsummering/konklusjoner fra tjeneutvalgets samtale om dialogmøtene 2020 går fram 
nedenfor.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Oppsummering:  
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Dette er oppsummeringen/konklusjonene:  
 

  Dialogmøtene er i september og oktober, og i hovedsak på mandager-torsdager fra kl. 
18-20. 

 Til hvert møte deltar 4 fra tjenesteutvalget. En tar sikte på at utvalgets leder eller 
nestleder er møteleder for dialogmøtene. 

 Første vararepresentant for de 2 grupperingene inviteres som deltakere på 
dialogmøtene: Jan Ole Helleberg og Yvonne Briton Denneche 

 Utvalgsmedlemmene og Helleberg og  Denneche, gir utvalgsleder Jon Arild Sagheim 
melding om hvilke 3-4 dialogmøter de ønsker å delta i.  

 Om noen har innspill til flere tema formidles det til utvalgsleder, som så tar det med 
kommunedirektør. 

 Praktisk: Når en har oversikt over hvem fra tjenesteutvalget som deltar i de ulike 
dialogmøtene, vil administrasjonen avtale møtetidspunkt, sende invitasjon og ellers 
forberede møtene, jfr. det som står i saken og etter innspill fra tjenesteutvalget mv.  

 Tjenesteutvalget ber formannskapet ta dialogmøter med hytteeiere i 2020/2021.  
 Tjenesteutvalget ber administrasjonen i sin innledning til de ulike dialogmøte forberede 

noe om effekter i planområdet av kommunens økonomiske situasjon (hva får en til 
innenfor nye økonomiske rammer) og arbeidet i koronasituasjonen 
(planområdet/enheten). 

 Tjenesteutvalget ønsker også at det, der det er naturlig i forhold til årets tema, og som 
en del av innledningen til møtet, tas med ting fra referatet fra fjorårets møte: Hva er 
fulgt opp og hvordan.   

 
Dialogmøtene:  

 Dialogmøte skole, – der samarbeidsutvalgene velger 2 representanter fra hver skole. 
Tjenesteutvalgets innspill til tema: trivsel og psykososialt miljø, herunder Ung styrke og 
arbeidet med læring (fagfornyelsen). 



 
 

 
 

 

 Barnehage, - der samarbeidsutvalgene velger 2 representanter fra hver barnehage. 
Tjenesteutvalgets innspill til tema: trivsel, herunder Ung styrke, areal og uteområder. 

 Kultur og fritid. Vinkling: ungdomsarbeid som tema, og gjerne med deltakere fra 
ungdom som deltar i ungdomsklubben, og ungdom som ikke er med i noen organiserte 
tilbud.  

 Teknisk drift/bygg/eiendom/areal/næring. Vinkling: små/mellomstore bedrifter som er i 
kontakt med kommunen inviteres for å fortelle hvordan de opplever oppgaveløsningen.   

 Familie og helse. Vinkling: barnevern og familieteam. Alternativt Frisklivsentralen.  
 Habiliteringstjenesten. Vinkling: Bofellesskapene. 
 Omsorg og rehabilitering, – der brukerrådene velger 2 representanter fra hvert 

brukerråd (2 x sykehjem og hjemmetjenesten). Tjenesteutvalgets innspill til tema: om 
tilbudet og tjenester til yngre (under 67).  

 Til dialogmøte regionalt landbrukskontor blir møtet – etter innspill fra landbrukssjefen 
– lagt i tilknytning til møte om regional landbruksplan. Fra tjenesteutvalget deltar i 
tillegg Tor Egil Klufthaugen.  

 Formannskapet forbereder dialogmøte 2020 med hytteeiere 
 

 
 
 
 


