
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 18.03.2021 
Tidspunkt: 16:30 

 
Temamøte starter kl 12.00. 
 
 
Forfall meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling. Husk også å melde fra om eventuell 
inhabilitet. 
 
Middag serveres kl 16.00. 
 
 
Husk smittevernreglene (hold avstand, hold deg hjemme om du er syk, hold 
hendene rene!) 
 
 
Støren, den 12.03.2021 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
 
 
 

1



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 8/21 Referatsaker   

RS 4/21 Midtre Gauldal mot atomvåpen  2021/844 

 Saker til behandling   

PS 9/21 Samarbeidsavtale mellom St.Olav hospital med 
underliggende retningslinjer 

 2021/656 

PS 10/21 Søknad om garanti Midtre Gauldal ASVO AS  2021/842 

PS 11/21 Dovrebanen - etterskjønn - krav om erstatning for 
manglende gjerdehold 

 2021/156 

 
 
Mulige andre saker. 
 
 
 
Temamøte kl. 12.00: Strategikonferanse 1 

- Hensikt: gi politiske innspill og bestillinger til kommende budsjetter (revidert budsjett, nytt 
handlingsprogram/økonomiplan).  

- Program: 
Kommunen er i en omstilling for å få handlingsrom som samfunnsutvikler og grunnlag for 
best mulig velferdstjenester. 

a) Grep vi tar nå og er midt inne i:  
• Hovedpunkter fra regnskap 2020 v/økonomisjefen  
• Dialog: Hva kan vi lære fra regnskap 2020? Hva blir viktig for 2021 for å 

fullføre omstillingen?  
• Oppsummering: styringssignaler til administrasjonen. 

                Pause 15 min 
b) Grep vi må ta med blikket framover neste 10-15 år: 

 Hva ser vi: Ny utredning om demografiutfordringer (NOU 2020:15) 
v/ordføreren 

 Hva ser vi: oppdaterte tall og statistikk for Midtre Gauldal 
v/økonomirådgiver 

 Noen refleksjoner fra kommunedirektøren 
 Dialog:  hva er våre utfordringer og hva blir viktig ift å skape økonomisk 

balanse framover? Hvordan kan vi skape oss handlingsrom og opprettholde 
gode tjenester?, 60 min 

 Oppsummering: styringssignaler til administrasjonen 
 
 
Orienteringer: 

 Om arbeidet med omstillingskommune (ca 1 time). Oppdatering på 
igangsatt arbeidet med forslag til omstillingsplan og søknad om 
omstillingskommune. Innspill fra kommunestyret v/kommunedirektør og 
enhetsleder samfunnsutvikling og kultur 
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 Status korona og vaksinering v/kommunedirektør og enhetsleder helse og 
familie 

 Mobil- og bredbåndssituasjonen v/ordfører og IKT-sjef 
 Oppdatering E6 Prestteigen-Gylland og Skogheim-Fossum 
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