
 
 

 
 

 

 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. 
    
Formannskapet Kommunestyresalen    20.05.2020 10:00  
 
 
Det innkalles med dette til møte i Formannskapet. Det er et fysisk møte, i kommunestyresalen, 
kl. 10.00, med god avstand og smitteverntiltak. Møtet er åpent for publikum via kommunens 
hjemmeside, men ikke ved fysisk oppmøte. 
 

Orienteringer:  

 Fra kommuneproposisjonen, og mulige konsekvenser for Gausdal kommune. 
Orientering ved økonomisjef.  

 Statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling i saken: Framtidens helse og 
omsorgstjenester og fornying og omstilling 2020, samt tiltak for planområdene 11 og 
12. 
(Dette er det samme orienteringen som tjenesteutvalget hadde i sitt møte 15. mai. Ved 
prosjektleder/kommunalsjef og kommunedirektør.)  

 Arbeidsøkt:  

 I forbindelse med saken om regnskap og årsberetning og årsmelding:  
- Orientering ved økonomisjef Marit B Homb 
- Arbeidsøkt i formannskapet med denne oppgaven: «Innenfor 
samfunnsperspektivet/tjenesteperspektivet/medarbeiderperspektivet: Hva lyktes vi med 
i 2019, hva kunne vært gjort bedre og hva er det viktig å ta med seg videre?» 

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 27/20  REFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.05.2020  
 
Sak 31/20  ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR  

2019  
 
Sak 29/20 BUDSJETTENDRINGER: OVERFØRING AV UBENYTTEDE 

INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020, SAMT UTSETTELSE 
AV ENKELTE INVESTERINGER 2020-BUDSJETTET. 

 
Sak 30/20 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-

REGIONEN FOR 2019  



 
Sak 28/20  KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 

NATUROPPLEVELSE 2021 -2024 FASTSETTELSE AV 
PLANPROGRAM 

 
Sak 32/20  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GOKROPPEN AS  
 
Sak 33/20  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SVATSUM 

SAMVIRKELAG  
 
 
 
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, 13.05.2020 
 

Anette Musdalslien 
Ordfører 

         Rannveig Mogren 
         Kommunedirektør  
 


