
 
 

 
 

 

 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. 
    
Kommunestyret Scandic Lillehammer hotell    20.02.2020 08:30  
 
Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. 
 
Felles kommunestyreseminar for Gausdal, Lillehammer og Øyer: 
 
08.30                     Kaffe, enkel servering og registrering      
09.00                     Velkommen v/ordførerne og næringssjefen 
09.15                     Hva trenger næringslivet, og hvorfor er det viktig å tenke regionalt? 
                               Innledning ved styreleder i Lillehammer næringsforening, Eli Saastad 
09.45                     Hva kan vi lære av Kongsbergregionen? 
                               Innledning ved næringssjef i Kongsbergregionen, Ingar Vaskinn 
10.15                     Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen 
                               Næringssjef Eirik Haagensen innleder til gruppearbeid 
10.30                     Pause 
10.45                     Gruppearbeid med utgangspunkt i planprogram for strategisk næringsplan 
12.00                     Oppsummering v/Ingunn Trosholmen 
12.15                     Lunsj 
 
13.00                     Separate kommunestyremøter 
 
 Gausdal kommunestyre: 

 Orientering fra styringsgruppen i prosjektet «Reisemålsutvikling Skeikampen» 
 Orientering om avtaler og drift knyttet til Dikterportalen. Ved enhetslederne Edel 

Klaape-Aasdal og Torbjørn Furuhaugen 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 7/20  REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.02.2020  
 
Sak 8/20 VURDERING AV MULIGHET FOR Å INNDRA 

INVESTERINGSMIDLER I BUDSJETTET FOR 2020.  
 
Sak 9/20  STRATEGI- OG ØKONOMIPLANPROSESS 2020  
 
Sak 10/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019  
 



Sak 11/20  INTERPELLASJON - SLUTTBEHANDLING I SAKEN OM 
FRAMTIDAS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GAUSDAL.  

 
 
 
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 med 
kopi til ordfører på epost: anette.musdalslien@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, 13.2.2020 
 

     
 Anette Musdalslien 

Ordfører 
         Rannveig Mogren 
         Kommunedirektør 
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