
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 20.08.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Helene Dypdal 
  
Vararepresentanter : Jan Erik Kristiansen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim,  
                                          Marit B Homb, Pål Helge Vorkinn, Dag Høiholt-Vågsnes   
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad 
  
Merknader : Ingen 
 
 
Orienteringer                 

 Om eiendomsskatt. Ved økonomisjef Marit B Homb.   
 Om kommunens fornyede innsats for heltidskultur. Ved rådmann Rannveig Mogren 

 
 
Godkjenning av protokoll: 
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FS-52/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1871 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.08.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Til referatsak 3, «Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen». Dag Høiholt-Vågsnes 
orienterte om saken og kontakten med Skåppå AS.  

- Konklusjon fra formannskapet: «Gausdal kommune er positive til prosjektet. 
Tilskudds-søknaden behandles formelt i begynnelsen av 2020.»  

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning, inkludert denne konklusjonen knyttet til referatsak 3: 
Gausdal kommune er positive til prosjektet. Tilskudds-søknaden behandles formelt i 
begynnelsen av 2020.  
 
 
 
FS-53/19 
Ark.: V00 Arkivsaksnr.: 18/220 
 
RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK / TEMAPLAN LANDBRUK - 
OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Formannskapet oppnevner ordfører og leder av tjenestekomiteen/tjenesteutvalget som 
Gausdal kommune sine representanter til referansegruppa for rullering av kommunedelplan 
landbruk / temaplan landbruk. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 



  

Vedtak: 
Formannskapet oppnevner ordfører og leder av tjenestekomiteen/tjenesteutvalget som 
Gausdal kommune sine representanter til referansegruppa for rullering av kommunedelplan 
landbruk / temaplan landbruk. 
 
 
FS-54/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
OG VIDERE PROSESS  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering. Tjenesteutvalget innstiller overfor 
kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 5 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:   
 

 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter 
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap, inkludert Flatavegen 6 

 
4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 

tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet og kompetanse, nye arbeidsmetoder, 
nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske konsekvenser 
knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på alternative 
løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere eller 
øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.   

 
Behandling: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til tillegg i punkt 2: «.. og 
ansattinvolvering.» 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram forslag om at Flataveien 6 blir et eget kulepunkt i 
punkt 3. 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt, med de 2 foreslåtte endringene.  



  

 
 
Innstilling: 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 5 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:   
 

 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter 
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap 
 Flatavegen 6 

 
4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 

tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet og kompetanse, nye arbeidsmetoder, 
nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske konsekvenser 
knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på alternative 
løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere eller 
øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.   
 

 
 
FS-55/19 
Ark.: 033 &00 Arkivsaksnr.: 19/1242 
 
REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, jfr. vedlegg til saken. 
 

2. Reglement for rådsorganene vedtas i forbindelse med sak om rådenes sammensetning 
og valg av medlemmer høsten 2019, og disse innarbeides så i reglement for 
folkevalgte organer i Gausdal kommune. 
 



  

3. Kommunestyret vedtar følgende utvidelse av ordførers myndighet for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, gjeldende fra konstituerende møte etter 
kommunestyrevalget 2019…… 

 
4. Stillingstittelen kommunedirektør erstatter rådmann for kommunens øverste 

administrative leder fra 1.10.2019. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 

 
 
Behandling: 
Praktisk avklaring: Partssammensatt utvalg legges inn med faste møtedatoer i møteplanen.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, jfr. vedlegg til saken. 
 

2. Reglement for rådsorganene vedtas i forbindelse med sak om rådenes sammensetning 
og valg av medlemmer høsten 2019, og disse innarbeides så i reglement for 
folkevalgte organer i Gausdal kommune. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende utvidelse av ordførers myndighet for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, gjeldende fra konstituerende møte etter 
kommunestyrevalget 2019…… 

 
4. Stillingstittelen kommunedirektør erstatter rådmann for kommunens øverste 

administrative leder fra 1.10.2019. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 

 
 
FS-56/19 
Ark.: 082 Arkivsaksnr.: 19/1241 
 
ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 
2019 - 2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 



  

innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, med de presiseringer som fremgår av 
vedtakspunktene 2 – 11. 
 

2. Ordførers godtgjøring for kommunestyreperioden 2019 – 2023, settes til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen justeres årlig i tråd med 
Stortingets satser per 1.1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende satser for fast godgjøring for kommunestyreperioden 
2019 – 2023: 

 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjøring i tillegg til 
formannskapsgodtgjørelse. 

 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenesteutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenesteutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klageutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 

 
4. Kommunestyret vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 Faste kommunestyremedlemmer, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av kontrollutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille 

av ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av klageutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av råd for eldre og råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av ordførers 
godtgjøring per møte. 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet, kr. 500 per møte. Satsen gjelder både 
faste medlemmer og varamedlemmer. 

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet og ungdomsrådet, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Vararepresentanter som møter i formannskapet, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 Nestleder i utvalg som fungerer som møteleder, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 
 



  

5. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

6. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring 
for en periode på inntil tre – 3 – måneder når de fratrer vervet.  
 

7. Øvrige bestemmelser vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag til reglement. 
 

8. Ordinære kommunestyremøter avholdes normalt siste torsdag i måneden, med oppstart 
klokken 18. Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. 
Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre kommunestyremøter flyttes til dagtid, 
eksempelvis dersom større saker skal behandles eller der saklisten er spesielt 
omfattende. 
 

9. Møter i formannskap, planutvalg, kontrollutvalg og tjenesteutvalg gjennomføres 
fortrinnsvis på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

10. Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

11. Møter i klageutvalget gjennomføres på dagtid når det foreligger saker til behandling. 
 

12. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i gjeldende satser for 
godgjøring, inntas i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Eventuelle 
merkostnader i 2019 dekkes ved bruk av fond. 
 

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, med de presiseringer som fremgår av 
vedtakspunktene 2 – 11. 
 

2. Ordførers godtgjøring for kommunestyreperioden 2019 – 2023, settes til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen justeres årlig i tråd med 
Stortingets satser per 1.1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende satser for fast godgjøring for kommunestyreperioden 
2019 – 2023: 



  

 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjøring i tillegg til 
formannskapsgodtgjørelse. 

 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenesteutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenesteutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klageutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 

 
4. Kommunestyret vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 Faste kommunestyremedlemmer, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av kontrollutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille 

av ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av klageutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av råd for eldre og råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av ordførers 
godtgjøring per møte. 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet, kr. 500 per møte. Satsen gjelder både 
faste medlemmer og varamedlemmer. 

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet og ungdomsrådet, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Vararepresentanter som møter i formannskapet, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 Nestleder i utvalg som fungerer som møteleder, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 
 

5. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

6. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring 
for en periode på inntil tre – 3 – måneder når de fratrer vervet.  
 

7. Øvrige bestemmelser vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag til reglement. 
 

8. Ordinære kommunestyremøter avholdes normalt siste torsdag i måneden, med oppstart 
klokken 18. Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. 
Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre kommunestyremøter flyttes til dagtid, 
eksempelvis dersom større saker skal behandles eller der saklisten er spesielt 
omfattende. 
 



  

9. Møter i formannskap, planutvalg, kontrollutvalg og tjenesteutvalg gjennomføres 
fortrinnsvis på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

10. Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

11. Møter i klageutvalget gjennomføres på dagtid når det foreligger saker til behandling. 
 

12. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i gjeldende satser for 
godgjøring, inntas i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Eventuelle 
merkostnader i 2019 dekkes ved bruk av fond. 
 

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 
 

 
 
FS-57/19 
Ark.: C10 Arkivsaksnr.: 19/1703 
 
UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 
2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 

2. Valgperioden for ungdomsrådet er ett år, og denne følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 9 faste medlemmer, der 3 

velges fra videregående skole og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra videregående skole og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

4. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2020. 
5. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  
6. Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
7. Kommunestyret tar årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen stilling til om 

ungdomsrådet skal gis en pott midler for utdeling til aktiviteter og arrangement, samt 
størrelsen på denne. Midler skal eventuelt brukes til tiltak etter innsendte søknader og i 
tråd med retningslinjer for tildeling. Ubrukte midler tilbakeføres. 

8. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal 
kommune for perioden 2019 – 2023. 

 



  

 
Behandling: 
Praktisk: Evalueringen fra ungdomsrådet, og oversikt over hva/hvem de har bevilget midler 
til, legges ved til kommunestyrets møte 29. august 2019.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 

2. Valgperioden for ungdomsrådet er ett år, og denne følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 9 faste medlemmer, der 3 

velges fra videregående skole og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra videregående skole og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

4. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2020. 
5. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  
6. Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
7. Kommunestyret tar årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen stilling til om 

ungdomsrådet skal gis en pott midler for utdeling til aktiviteter og arrangement, samt 
størrelsen på denne. Midler skal eventuelt brukes til tiltak etter innsendte søknader og i 
tråd med retningslinjer for tildeling. Ubrukte midler tilbakeføres. 

8. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal 
kommune for perioden 2019 – 2023. 

 
 
 
FS-58/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1788 
 
DIALOGPROSESSEN 2019-2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 



  

Behandling: 
Praktisk avklaring: Etter framtidige dialogmøter blir det en evaluering av møtene sett fra 
brukersiden.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 
 
FS-59/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1873 
 
UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GUDBRANDSDALSTINGET OG 
HØGSKOLEN I INNLANDET - HØRING  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet 
og Gudbrandsdalstinget slik den framgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
Gausdal kommune vil legge til følgende kommentarer:  

· Forslaget til avtale mellom Gudbrandsdalstinget og HINN er et rammeverk som 
forutsetter at aktiv tilnærming og praktisering fra alle parter i samarbeidet. 

· Avtalens fem hovedområder dekker ønsker og muligheter for konkrete 
samarbeidstiltak. 

· Gausdal kommune støtter forslaget til organisering av arbeidet og vil særlig trekke 
fram betydningen av at Kommuneforum, med bred representasjon, blir en aktiv part i 
arbeidet med oppfølging av avtalen. 

· Økonomi og finansiering er kritiske faktorer i samarbeidet, og arbeidet med å søke 
ekstern støtte må ha høy prioritet hos partene. 

· Gausdal kommune ser positivt på at HINN, som en del av avtalen, er innstilt på å 
videreføre tilpasset innovasjonsskole med utgangspunkt i erfaringer fra 
Byregionprogrammet. 

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 



  

Innstilling: 
Gausdal kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet 
og Gudbrandsdalstinget slik den framgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
Gausdal kommune vil legge til følgende kommentarer:  

· Forslaget til avtale mellom Gudbrandsdalstinget og HINN er et rammeverk som 
forutsetter at aktiv tilnærming og praktisering fra alle parter i samarbeidet. 

· Avtalens fem hovedområder dekker ønsker og muligheter for konkrete 
samarbeidstiltak. 

· Gausdal kommune støtter forslaget til organisering av arbeidet og vil særlig trekke 
fram betydningen av at Kommuneforum, med bred representasjon, blir en aktiv part i 
arbeidet med oppfølging av avtalen. 

· Økonomi og finansiering er kritiske faktorer i samarbeidet, og arbeidet med å søke 
ekstern støtte må ha høy prioritet hos partene. 

· Gausdal kommune ser positivt på at HINN, som en del av avtalen, er innstilt på å 
videreføre tilpasset innovasjonsskole med utgangspunkt i erfaringer fra 
Byregionprogrammet. 
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DRØFTINGSSAK: STRATEGIPLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2019  

 
Saken legges fram for drøfting.  
 
 
Behandling: 
Oppsummering fra formannskapet:  

 Nytt kommunestyre og formannskap må også presenteres for dette prosessnotatet.  
 Partssammensatt utvalg skrives inn som en del av prosessen.  

 
 
Innstilling: 
Formannskapets oppsummering legges inn i notatet som legges fram for kommunestyret.  
 
 
 


