
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 22.10.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Stig Audun Melbø, Åslaug Enger Olsen 
  
Vararepresentanter : Inge Bugge Knudsen, Jon Arild Sagheim 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte : Kommunedirektør Rannveig Mogren, Harald Landheim, Cathrine Furu,  
  Ingrid Bøe, Marit B Homb, Pål Vorkinn 
  
Møteleder : Ordfører Anette Musdalslien 
  
Merknader : Ingen 
 
 
Arbeidsøkt om strategiplanen:  
Det var lagt inn en arbeidsøkt om strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og årsbudsjett. 
Tema er blant annet: 
- Økonomisk utfordringsbilde og status eiendomsskatt  
- Fra statsbudsjettet 
- Budsjettinnspill knyttet til interkommunale samarbeid 
 
Til møteplanen:  

 Datoer for formannskapsmøter i november blir: 14. nov. kl. 09.00 og 19. nov. kl. 10.  
 Det blir partssammensatt 19. november kl. 09.00.   
 Formannskapsmøter i 2020 legges på onsdager.   

 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 71/19   
 KVALITETSMELDING GAUSDALSSKOLEN 2018/2019  
Sak 72/19   
 OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023, SAMT 
REGLEMENT FOR RÅDET  

Sak 73/19   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2019  
  
 



  

FS-71/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2238 
 
KVALITETSMELDING GAUSDALSSKOLEN 2018/2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
  
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2018/2019 til etterretning. 
 
Behandling: 
Formannskapet ønsker at en i den planlagte orienteringen i kommunestyret også skal ha 
oppmerksomhet på mobbing, det psykososiale miljøet, og spesielt om samarbeidet hjem – 
skole tilknyttet det temaet.  
 
Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2018/2019 til etterretning. 
 
 
 
FS-72/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2040 
 
OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023, SAMT REGLEMENT 
FOR RÅDET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres som 
medvirkningsorgan for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 

2. Rådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 7 faste medlemmer: 3 som representerer 
de eldre, 3 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 
politikerrepresentant. Det velges 3 varamedlemmer: 1 som representerer de eldre, 1 
som representerer personer med funksjonsnedsettelse og en politikerrepresentant. 
Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge 
gruppene. 
 



  

3. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen.  
 

4. Møtefrekvensen for rådet videreføres med fem ordinære møter i året. Møteplan for 
rådet fastsettes i forhold til andre politiske råd og utvalg, med spesielt hensyn til 
møteplan for formannskap og kommunestyre. 
 

5. Kommunestyret vedtar reglement for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse slik det framgår av vedlegg til saken. Reglementet innarbeides i 
reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres som 
medvirkningsorgan for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 

2. Rådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 7 faste medlemmer: 3 som representerer 
de eldre, 3 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 
politikerrepresentant. Det velges 3 varamedlemmer: 1 som representerer de eldre, 1 
som representerer personer med funksjonsnedsettelse og en politikerrepresentant. 
Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge 
gruppene. 
 

3. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen.  
 

4. Møtefrekvensen for rådet videreføres med fem ordinære møter i året. Møteplan for 
rådet fastsettes i forhold til andre politiske råd og utvalg, med spesielt hensyn til 
møteplan for formannskap og kommunestyre. 
 

5. Kommunestyret vedtar reglement for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse slik det framgår av vedlegg til saken. Reglementet innarbeides i 
reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

 
 
FS-73/19 
Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 19/2164 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  

 
innstilling: 

 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2019 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Formannskapet ønsker at en i den planlagte orienteringen i kommunestyret også skal ha 
oppmerksomhet på:  
- nærværsarbeidet i kommunen 
- EPC (effektivisering av energibruken i kommunale bygg) 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2019 tas til etterretning. 
 
 
 


