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PS 1/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 18.11.2019

Vedtak

PS 2/19 Handlingsprogram med økonomiplan 2020 - 2023
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2020 – 2023, herunder
gebyrregulativ, med følgende punkt:
1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr. 65 mill., jfr. K-sak 8/15.
2. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen for 2020:
-I medhold av esktl. §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2020: faste eiendommer i hele kommunen
-Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verker/bruk redusert med to
syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).
-Følgende skattesatser benyttes:
-Generell skattesats: 7,0 promille (esktl. § 13)
-Bolig- og fritidseiendommer: 3,0 promille (esktl. § 13).
-Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk/bruk: 7 promille
(overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.).
-I medhold av esktl. § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek
sikte på å gagna ein kommunen, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som
tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Egen liste er utarbeidet.
-Eiendomsskatten betales i to terminer (esktl. § 25).
-Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
-Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av
endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Midtre Gauldal kommune kommune vil få et samlet
tap på 254.000 kr. Ifølge departementet vil ikke kommunen motta kompensasjon for sitt
skattetap overhode. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og
legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på 254.000 kr ikke blir kompensert ut
over en egenandel på 17 kr pr. innbygger.
Den kommunale skattøren for 2020 fastsettes til 11,10 %
Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive
utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2020
Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2020
Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R5 delegeres Kommunedirektøren myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet
iht. vedtatte fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 9 og
12 for underliggende dokumentasjon og fordeling.
Kommunestyret vedtar budsjettforslag fra Gauldal Brann og Redning IKS, Envina IKS iht.
vedlegg.
Kommunestyret vedtar et driftstilskudd på 5,898 mill. kr. og et investeringstilskudd på 1 mill.kr
til Støren kirkelige fellesråd for 2020.
Handlingsregler(måltall) endres:
a. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal utgjøre minimum 2 %.
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
c. Netto finans og avdrag ikke skal utgjøre over 5 % av brutto driftsinntekter.
Obligatoriske tabeller, økonomisk oversikt drift og investering og bevilgningsoversikter for drift
og investering, samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte handlingsprogram med
økonomiplan 2020 – 2023 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som rådmannens innstilling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2019
Formannskapet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.
Vedtak

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 15.11.2019

1. Arbeidsmiljøutvalget har en klar forventning om at det settes ekstra fokus på de
menneskelige ressursene som skal ivaretas i omstillingsprosessen. Herunder sikre
medvirkning, informasjon og forutsigbare prosesser.
2. Arbeidsmiljøutvalget peker på at det er svært viktig at plasstillitsvalgte og
arbeidsmiljøgruppene holdes løpende orientert i omstillingsprosessen, for å sikre
informasjon og ivaretagelse av de ansatte. Herunder ligger viktigheten av å fortsette
arbeidet med å få AMG til å fungere optimalt ute på enhetene.
3. Arbeidsmiljøutvalget ønsker å fortsatt få frem viktigheten for å styrke
kompetanseutvikling i produksjonsleddet, spesielt rettet mot innovasjon og utvikling.
Dette er et viktig satsingsområde for å holde de ansatte motivert og kunne oppnå best
mulig effektiviseringsgevinst i fremtiden.
4. For å kunne lykkes med omstillingsarbeid er det kritisk viktig at enhetene får nødvendig
handlingsrom og tillit til å gjennomføre nødvendige effektiviseringstiltak
5. Arbeidsmiljøutvalget mener det vil være viktig å utnytte pågående utviklingsprosjekt
innenfor de ulike tjenesteområdene som positiv inngang til ønsket omstilling.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Arbeidsmiljøutvalget har en klar forventning om at det settes ekstra fokus på de
menneskelige ressursene som skal ivaretas i omstillingsprosessen. Herunder sikre
medvirkning, informasjon og forutsigbare prosesser.
2. Arbeidsmiljøutvalget peker på at det er svært viktig at plasstillitsvalgte og
arbeidsmiljøgruppene holdes løpende orientert i omstillingsprosessen, for å sikre
informasjon og ivaretagelse av de ansatte. Herunder ligger viktigheten av å fortsette
arbeidet med å få AMG til å fungere optimalt ute på enhetene.
3. Arbeidsmiljøutvalget ønsker å fortsatt få frem viktigheten for å styrke
kompetanseutvikling i produksjonsleddet, spesielt rettet mot innovasjon og utvikling.
Dette er et viktig satsingsområde for å holde de ansatte motivert og kunne oppnå best
mulig effektiviseringsgevinst i fremtiden.
4. For å kunne lykkes med omstillingsarbeid er det kritisk viktig at enhetene får nødvendig
handlingsrom og tillit til å gjennomføre nødvendige effektiviseringstiltak
5. Arbeidsmiljøutvalget mener det vil være viktig å utnytte pågående utviklingsprosjekt
innenfor de ulike tjenesteområdene som positiv inngang til ønsket omstilling.
Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 18.11.2019
Torill Haueng BFL fremmet følgende forslag: Det ønskes at man ser på muligheten for å
innføre skolemat (1 måltid pr dag) til alle elevene i Midtre Gauldalskolen.
Forslaget: Enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg fra Torill Haueng enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
med økonomiplan

2. Det ønskes at man ser på muligheten for å innføre skolemat (1 måltid pr dag) til alle
elevene i Midtre Gauldalskolen.

PS 3/19 Bosetting av flyktninger 2020-2023
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune vedtar å bosette 15 flyktninger i 2020 (enslige voksne og
familier).
2. Midtre Gauldal kommune har en intensjon om å bosette 15 flyktninger årlig i perioden
2020-2023 (enslige voksne og familier).
3. Midtre Gauldal kommune svarer nei til å bosette 2 enslige mindreårige over 15 år i 2020.

Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 18.11.2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
4. Midtre Gauldal kommune vedtar å bosette 15 flyktninger i 2020 (enslige voksne og
familier).
5. Midtre Gauldal kommune har en intensjon om å bosette 15 flyktninger årlig i perioden
2020-2023 (enslige voksne og familier).
6. Midtre Gauldal kommune svarer nei til å bosette 2 enslige mindreårige over 15 år i 2020.

PS 4/19 Møteplan for helse, oppvekst og kultur-utvalget 2020
Kommunedirektørens innstilling
HOK-utvalget vedtar følgende møteplan for 2020
16.01 kl. 13:00-16:00
13.02 kl. 13:00-16:00
16.04 kl. 13:00-16:00
04.06 kl. 13:00-16:00
17.09 kl. 13:00-16:00
22.10 kl. 13:00-16:00
19.11 kl. 13:00-16:00
Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 18.11.2019
Vedtak:
HOK-utvalget vedtar følgende møteplan for 2020:
16.01 kl. 11:00-16:00
13.02 kl. 11:00-16:00

16.04 kl. 11:00-16:00
04.06 kl. 11:00-16:00
17.09 kl. 11:00-16:00
22.10 kl. 11:00-16:00
19.11 kl. 11:00-16:00

PS 5/19 Orientering til HOK-utvalget - oppstart av utredning om utvidelse av
skoleuka for elever på 1.-4.trinn
Kommunedirektørens innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 18.11.2019
Vedtak
Utvalgets medlemmer kommer med følgende innspill til utredningen:
 Positivt at organisering av skoleuka settes på dagsorden
 Faglige innholdet til elevene bør vektlegges framfor behovet til foreldrene
 Innlæringsmessige konsekvenser ved endring av skoleuka bør framheves
 Elevenes behov og ikke foreldrenes behov som bør vektlegges
 Endringer for SFO – hvor mange vil ha behov for tilbud? Kostnader og konsekvenser for
familiene og kommunen?
 Skoleskyssen – hvordan kan dette organiseres slik at skoleuka kan endres? Skyssen har
til nå vært et hinder for endringer.
 Organisering av skoledagen – få fram ulike aktuelle alternativer
 Konsekvenser for familier der de yngste elevene nå evt. vil slutte tidligere enn søsken
m.m.
Kommunalsjefen legger fram første utkast til utredning til møtet i januar
Utredningen skal når den er ferdig sendes ut på høring til aktuelle parter.

