
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: K-sal, Midtre Gauldal Rådhus 
Dato: 09.12.2021 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling. 
 
 
 
Støren, den 04.12.2021 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 69/22 Referatsaker   

RS 44/22 Invitasjon Idrettsgalla 8. januar 2022  2021/3849 

PS 70/22 Revisjon av kommuneplanens arealdel - høring og offentlig 
ettersyn av planforslaget 

 2019/250 

PS 71/22 Månedsrapport oktober 2021  2021/1342 

PS 72/22 Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - 
oppstartstilskudd - Gauldal Golfsenter 

 2021/2862 

PS 73/22 Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022  2020/1132 

PS 74/22 Søknad om dispensasjon for etablering av 
betongblandeverk, Støren betong - Støren næringsområde - 
gbnr 42/2 

 2021/2280 

PS 75/22 Klage på avslag om bruk av konsesjonsavgifter til 
utbedring av Singsås Vassverk SA 

 2021/827 

PS 76/22 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelser i Midtre 
Gauldal kommune 

 2021/3505 

 
 
 
Mulige andre saker. 
 
 
Orienteringer 

 Gaula Natursenter AS 
 Situasjon ift Covid/luftveissykdommer, bemanningssituasjonen og påvirkning på tjenestene 
 Div oppdatering i pågående saker (Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen, 

Spjelddalen, helhetlig ROS-analyse av kommunen mv) 
 Økonomisk status inkl status for budsjettforhandlinger i Stortinget 
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