
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal Rådhus 
Dato: 06.10.2022 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling. 
 
 
Temamøte kl. 12.00-13.30 om «Ny strategi og nye planer for eiendomsforvaltning og vedlikehold»,  

 Hensikten er å bygge kunnskap/innsikt om saker som kommer, samt få signaler/fra politikerne.  
 Program (spørsmål og diskusjon underveis): 

o Ny eiendomsstrategi og ny vedlikeholdsplan, hvorfor og hvordan 
o Vi ønsker bygg og eiendommer som ivaretas og utvikles i tråd med brukernes behov – 

hvordan? 
Inkl om Husbankens tilskudd og ordninger, samt eksempler på behov vi har og hva vi 
kan få til med nye løsninger 

o Hva er forutsetningene for å lykkes innenfor de rammene i form av penger og 
gjennomføringskraft vi har tilgjengelig? 

 
 
 
Støren, den 03.10.2022 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 59/22 Referatsaker   

RS 26/22 Pressemelding 30.09.2022 - Gaula Natursenter - 
informasjon om dagens situasjon og planer for framtida 

 2022/4329 

RS 27/22 Vedtak i klagesak - endring av detaljreguleringsplanen for 
Støren næringsområde - gbnr 44/1 m/fl 

 2021/1152 

PS 60/22 Planbehandling - kommunedelplan Støren 2022 - 2034 - 
planID: 50272017007 - merknadsbehandling og 
SLUTTVEDTAK 

 2017/3209 

PS 61/22 Ny samarbeidsavtale og ny organisasjonsform for Midtre 
Norge IUA (beredskap akutt forurensning) 

 2022/2027 

PS 62/22 Sluttrapport - kunnskapsgrunnlag for beitebruken i 
Trollheimen 

 2019/4688 

PS 63/22 Rapportering bruk av næringsfond 2021  2022/4103 

PS 64/22 Ny behandling - Søknad om støtte til utbedring av Singsås 
vassverk 

 2022/4282 

PS 65/22 Saksfremlegg - Søknad om overtakelse av privat vei  2022/2375 

PS 66/22 Prioritering av planoppgaver frem mot ny planstategi  2022/4279 
 
 
 
Mulige andre saker. 
 
 
Orienteringer 

 Bane Nor v/prosjektsjef Ingunn Skaufel: om prosjektet «kapasitetsøkende tiltak 
Trønderbanen» og arbeidet med reguleringsplan Støren stasjon (teams)  

 Gjennomføring av kommunekompasset v/kommunedirektør 
 Oppdatering om anbudsprosess Nye Lysgården v/EKT 
 TV-aksjonen 2022 
 Jernbanelinja ved brannstasjonen 
 Gaula natursenter  
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