
 

 
 
 

 

 

 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. 

    
Kommunestyret Kommunestyresalen    03.11.2022 09:00  
 
Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. 
 
Tidsplan for dagen:  
Kl.09:00 – 11:30 Budsjettseminar  
Kl. 11:30 – 12:30 Lunsj  
Kl.12:30 – kommunestyremøte 
 
Orienteringer: 

• Frivillighetens år  

• Kort orientering i forbindelse med sak om økonomi- og aktivitetsrapport per 
31.08.2022, ved økonomisjef Marit B. Homb  

• Kort orientering i  forbindelse med sak om tilstandsrapport barneverntjenesten Øyer-
Gausdal, ved leder Nina Hjelmstad 

• Kort orientering i  forbindelse med sak om kvalitetsmelding grunnskolen, ved 
enhetsleder barnehage og skole Ingrid Bøe   

• Kort orientering i forbindelse med sak om forvaltningsrevisjonsrapport om Gausdal 
kommunes arbeid med å forebygge sosiale utfordringer og utenforskap blant barn og 
unge, med spesielt fokus på lavinntektsfamilier. Ved Innlandet revisjon 

  
SAKER TIL BEHANDLING: 

 
Sak 70/22 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 03.11.2022  
 
Sak 71/22 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

31.08.2022  
 
Sak 72/22 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022  
 
Sak 73/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - FOREBYGGING AV SOSIALE 

UTFORDRINGER OG UTENFORSKAP  
 
Sak 74/22 OPPFØLGING AV GAUSDAL 2042  
 
Sak 75/22 TILSTANDSRAPPORT 2022  FOR BARNEVERNTJENESTEN  
 
Sak 76/22 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2021/2022  



 
 
 
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 kommunedirektøren for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til politisk sekretariat 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 politisk sekretariat på epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no 
med kopi til ordfører på epost: anette.musdalslien@gausdal.kommune.no. 
 
Forfall kan meldes for begge eller bare ett av møtene, fint om dette presiseres i melding om 
eventuell forfall.  
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling.  
Saker unntatt offentlighet blir utsendt som sikker forsendelse med SvarUt. 
 
 
 
 

Gausdal, 27.10.2022 
 
 

Anette Musdalslien 
Ordfører 

 
Rannveig Mogren 
Kommunedirektør 
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