
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 29.10.2020 
Tidspunkt: 16:30 

 
NB: Temamøte kl 12:00 – 15:00 - Sammen om en god oppvekst i Midtre Gauldal  
  
1.       Status – utfordringer – satsningsområder 

      Innledning ved : 
Oddveig Børset, enhetsleder helse og familie 
Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst 
Tove Mette Aufles, enhetsleder NAV 

  
2. Oppvekstprofilen for Midtre Gauldal 
  
3. Erik Stene, direktør Fylkesmannen i Trøndelag: Hva er Trøndelags utfordringer i forhold til barn 
og ungdom og hva bør Midtre Gauldal være opptatt av?  
  
4. Diskusjon i grupper: 

o Hva er gode oppvekstvilkår og hva betyr dette for en god samfunnsutvikling? 

o Hvordan hindrer vi utenforskap? 

o Hvordan sikre god nok samhandling mellom kommunale tjenester til de som trenger 
hjelp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Gruppemøter fra kl 15:00. Middag serveres til 16:00. 
 
Kommunen har tatt i bruk en digital løsning for automatisk varainnkalling. De faste representantene 
får e-post fra Kaukus. Denne skal brukes til å melde forfall og ved behov for å få vurdert habilitet. 
 
Faste representanter melder forfall ved å klikke på lenke i tilsendt e-post. Når forfall eller mulig 
inhabilitet er meldt starter varainnkalling automatisk med SMS til vararepresentanter i korrekt 
rekkefølge. Ved manglende tilbakemelding sendes inntil to nye SMS før neste vararepresentant blir 
kontaktet på tilsvarende måte.  
 
Vararepresentantene svarer «JA» eller «NEI» på mottatt SMS. Varamedlemmer skal ikke møte med 
mindre de har fått SMS og svart «JA». Svares det «Nei» går innkallingen automatisk til neste vara på 
lista så lenge det er flere varamedlemmer.  
 
Det er meget viktig at alle tar en vurdering av egen habilitet i forhold til sakene som er til 
behandling. Dette gjelder også varamedlemmer som blir innkalt.  
 
Støren, den 22.10.2020 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 51/20 Referatsaker   

RS 9/20 Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret  2020/1222 

 Saker til behandling   

PS 52/20 Alkoholomsetning : Avklaring om nettsalg av alkoholholdig 
drikke gr.1 i Midtre Gauldal for bevillingsperioden 2020- 
2024 

 2020/161 

PS 53/20 Tertialrapport nr. 2/2020  2020/1549 

PS 54/20 Brit Glein - søknad om fritak fra vervet som medlem av 
eldrerådet - valg av nytt medlem 

 2020/28471 

PS 55/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  2020/25366 

PS 56/20 Revidering av vedtektene for SFO -  2020/20502 

PS 57/20 Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i 
Midtre Gauldal kommune - 2020 

 2020/20501 

PS 58/20 Prosessuell beslutning - behandling av merknader og 
innsigelser - detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland 
(planID: 50272016011) 

 2016/1900 

 
 
Mulige andre saker 
 
 

- Orienteringer 
o Omstilling, med vekt på situasjon i PLO 
o Presentasjon av handlingsprogram med økonomiplan 
o Helseplattformen 
o E6 Gylland-Prestteigen (knyttet til saken) 
o Nytt system for innkalling av varamedlemmer - konsekvenser 
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