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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 
FOR INTERKOMMUNALE ORDNINGER  
 
 
Stad:  Kommunestyresalen i Nord-Fron kommunehus 
 
Tidspunkt:  Torsdag 31.05.12 kl. 09.00 – 12.00 
 
Til stades:  
 

Namn Kommune Tittel Stemmerett 
(x) 

Brede Vestby Ringebu Varaordfører X 
Mette Haverstad Ringebu Formannskapsmedlem X 
Per H. Lervåg Ringebu Rådmann  
    
Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron Ordfører X 
Hilde K. Holtesmo Sør-Fron Komm.st.representant X 
Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron Rådmann  
    
Olav Røssum Nord-Fron Ordfører X 
Reidar Stangenes Nord-Fron Formannskapsmedlem Forfall, ingen 

vara 
Kaija E.Drønen Nord-Fron Fung. administrasjonssjef  
    
    
Tor Stormo MGPP PP-sjef  
Jorunn Moshagen Fron kulturskole Rektor  
John Ludvig Dalseg MGL Landbrukssjef  
Vidar Rohaugen Frya Ra Daglig leder  
Gøran Løken MGR Renovasjonssjef  
Per Martin MGB Brannsjef  
Gunn Mona Dokken MGRS Stedfortreder for daglig leder  
Liv A. Hustveit MGBV Barnevernssjef  
Bjørn Bjørke Nord-Fron Virksomhetsleder TNE  
Mari Grasbakken Ung i Midtdalen   
 
 
 
Møteleder:  Brede Vestby - Ringebu kommune sak 1-7, 10-12 
  Ole T. Muriteigen – Sør-Fron kommune sak 8 og 9 
   
Sekretær:  Nils Morten Ødegård - Nord-Fron kommune 
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0. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TIDLIGERE MØTE  
 
Sak 01/12  Godkjenning av protokoll fra møte 04.11.11 
 
Vedtak:   
Protokollen fra møtet i representantskapet 04.11.11 blir godkjent. 
 
 
1. MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (MGR) 
 
Sak 01/12  Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 

1. Representantskapet godkjenner 2011-driftsregnskapet med et netto mindreforbruk 
(overskudd) på kr. 2.060.295,03. 

2. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
3. Representantskapet godkjenner 2011-investeringsregnskapet med udekket/udisponert 

på kr. 0. 
 
 
Sak 02/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet tar til orientering årsmeldinga 2011 for Midt-Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap (MGR). 
 
 
Sak 03/12  Forslag til ny tømmeplan for husholdningsavfall fra 01.01.13 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 

1. Tømmeplan endres fra 01.01.13 med henting av restavfall 13 ganger i 
året. Tømmefrekvens for papir/papp, våtorganisk og plastemballasje 
forblir uendret. 

2. Eksisterende sekkestativ skiftes ut med plastbeholdere. Husstander 
kan etter behov velge fritt i følgende beholderstørrelse for restavfall: 
140 liter -190 liter -240 liter. 

3. Det innføres differensierte årsavgifter etter størrelse på 
restavfallsbeholder. Det legges frem en sak om dette i 
representantskapet høsten 2012. 

4. Kjøp av ca. 5800 beholdere til en pris på ca. kr. 1.970.000 + mva. 
dekkes over disposisjonsfondet. 
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2. MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (MGB) 
 
Sak 01/12  Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet godkjenner 2011-regnskapet for MGB med netto mindreforbruk 
(overskudd) på kr. 1.669.338. 
 
Mindreforbruk i 2011, kr 1.669.338, disponeres på følgende måte: 
- Kr 150 000, avsettes til opplæringsfond og brukes til myndighetspålagt 

opplæring og årlige regodkjenninger framover. 
- Kr 400.000, avsettes til fond for gjenskaffelse av rullende materiell. 
- Kr 289,855, brukes til dekning av underskudd i investeringsregnskap. 
- Kr 829.483, tilbakeføres til kommunene iht fordelingsnøkkelen for 2011. 
 
 
Sak 02/12  Årsberetning 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet tar årsberetningen 2011 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) til 
orientering. 
 
 
Sak 03/12  Strateginotat 2012-2015 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet slutter seg til utarbeidet strateginotat. Notatet blir førende for kommende 
års prioriteringer på omtalte områder. Rammer for gjennomføring vedtas under årlig 
budsjettbehandling. 
 
 
Sak 04/12  Skåbu brannstasjon 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet slutter seg til framforhandlet avtale med Skåbu servicesenter 
for framtidig brannstasjon i Skåbu. 
 
 
Sak 05/12  Vinstra brannstasjon 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet ber Nord-Fron kommune om å gjennomføre 
oppgradering av garasjedelen ved Vinstra brannstasjon som tidligere 
planlagt. 
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3. FRYA RENSEANLEGG 
 
Sak 01/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet godkjenner Frya RAs årsmelding for 2011. 
 
 
Sak 02/12  Regnskap 2011 
   
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2011 for Frya Renseanlegg. 
 
 
Sak 03/12 Gebyrinntekter ØM-Frya, fordeling mellom kommunene 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 

1. Årsgebyret og tilleggsavgifta fra Tine Østlandsmeieriet blir krevd inn av Ringebu 
kommune og overført direkte til Frya RA i sin helhet. 

2. Avløpsmengde fra Tine Østlandsmeieriet blir målt før den går inn i Ringebu kommune 
sin hovedledning. 

3. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune skal betale avgift til Frya RA etter målt 
avløpsmengde, for Ringebu sin del mengden utenom Tine Østlandsmeieriet. 

4. Ringebu kommune fakturerer Frya RA for 10% av kostnadene for spesialavløp fra 
Tine Østlandsmeieriet. Dette for å dekke Ringebu kommune sin driftskostnader med 
dette inkl. administrative kostnader. 

5. Nye fremtidige abonnenter betaler avgift til kommunen på vanlig måte. Nye 
abonnenter som kreves påslippsavtale om ekstraordinært avløp inngår avtale med 
kommunene etter at vilkårene er avklart med Frya RA. 

6. Vedtaket krever politisk godkjenning i de tre kommunene. 
 
 
Sak 04/12  3.byggetrinn - status 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 

1. Status for 3.byggetrinn ved Frya RA tas til etterretning. 
2. Representantskapet anmoder kommunene om endelig avklaring i de respektive 

kommunestyremøter første møte etter sommerferien 2012. 
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4. MIDT-GUDBRANDSDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK 
RÅDGJEVINGSTENESTE (MGPP) 
 
Habilitet:  Mette Haverstad ba om å få vurdert sin habilitet i sakene vedr. MGPP da hun 

arbeider i MGPP. Hjemmel: forvaltningslovens § 6, 2.dre ledd. 
Representantskapet vedtok enstemmig at hun var inhabil i sakene. 

 
 
Sak 01/12  Administrativ årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet godkjenner MGPPs administrative årsmelding for 2011. 
 
 
Sak 02/12  Regnskap 2011 
   
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
2011-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste (MGPP) 
godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 49.605 som er avregnet og innkrevd av 
deltagerkommunene i regnskapsåret (fordelt med Nord-Fron kommune kr. 21.288, Sør-Fron 
kommune kr. 11.653 og Ringebu kommune kr. 16.664), og som dermed er avsluttet i balanse. 
 
 
5. 3K-SAMARBEIDET 
 
Habilitet:  Mette Haverstad ba om å få vurdert sin habilitet i saken da hun arbeider i 

MGPP. Hjemmel: Forvaltningslovens § 6, 2.dre ledd. Representantskapet 
vedtok med 3 mot 1 stemme at hun var inhabil i saken. 

 
 
Sak 01/12  Alternativ opplæring for elever med spesielt store behov 
 
Vedtak: Representantskapet viser til notatene fra de skolefaglige ansvarlige og pp-sjef 
og tar konklusjon i notatet fra de skolefaglige ansvarlige til etterretning: 
 
Oppsummering: Skolefaglige ansvarlige i midtdalen og MGPP ser at det er behov for 
skoleeksterne tiltak. 
Skolefaglig ansvarlige mener at skoleeksterne tiltak skal organiseres ad hoc. 
Skolene i midtdalen skal ha som mål å ivareta alle sine elever innenfor fellesskapet på 
nærskolen. 
Det kan likevel være aktuelt å benytte skoleeksterne tiltak. 
Alternativ opplæring for elever med spesielt store behov skal primært foregå på den enkelte 
skole, som skoleinterne tiltak, eller at opplæringen kan organiseres ved en kombinasjon av 
interne og eksterne tiltak. 
Bruk av eksterne tiltak kjøpes av tilbydere ad hoc. 
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6.  GEODATASAMARBEIDET I MIDT-GUDBRANDSDAL 
 
Sak 01/12 Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
Representantskapet for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal viser til at rekneskap for 
samarbeidet er godkjend av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 21.05.2012 med 
slik fordeling av kostnadane: Nord-Fron kommune kr. 330.312,-, Sør-Fron kommune kr 
246.216,- og Ringebu kommune 290.433,-. 
 
 
Sak 02/12 Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
Representantskapet for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal godkjenner årsmelding for 
2011. 
 
 
7.  UNG I MIDTDALEN 
 
Sak 01/12 Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
1. Representantskapet for UiM viser til at regnskapet for UiM 2011 er godkjent av 

kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte den 21.05.12. 
2. Regnskapet har følgende fordeling av kostnadene:  

a. 82 204,- fra Sør-Fron kommune 
b. 150 215,- fra Nord-Fron kommune 
c. 117 582,- fra Ringebu kommune 
d. 277 500,- fra Oppland Fylkeskommune 

 
 
Sak 02/12 Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
Representantskapet for UiM viser til at årsmeldinga for UiM 2011 er vedtatt/tatt til orientering 
av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte den 21.05.12.  
Representantskapet har ingen merknader til årsmeldinga for UiM 2011. 
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8.  FRON KULTURSKOLE 
 
Sak 01/12 Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
1. Representantskapet for Fron kulturskole viser til at rekneskapen for Fron kulturskole 

2011 er godkjent av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 21.05.2012. 
2. Rekneskapen hadde slik fordeling av kostnadane:  

a. Nord-Fron kommune kr 1 449 417. Dette er eit mindreforbruk på kr 146 583. 
b. Sør-Fron kommune kr 797 740. Dette er eit mindreforbruk på kr 75 260, 

beløpet er ført attende til Sør-Fron kommune i 2011. 
 
 
Sak 02/12 Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra adm.sjefen i Nord-Fron:  
 
Representantskapet for Fron kulturskole viser til at årsmelding for Fron kulturskole 2011 er 
vedteke/teke til orientering av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 21.05.2012.  
Representantskapet har ikkje vidare merknader til årsmelding for Fron kulturskole for 2011. 
 
 
9. FRON BADELAND 
 
Sak 01/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet godkjenner Fron Badelands årsmelding for 2011. 
 
 
Sak 02/12  Regnskap 2011 
   
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
2011-regnskapet for Fron Badeland godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 
460.798,21 som er avregnet og overført deltagerkommunene i regnskapsåret (fordelt med 
Nord-Fron kommune kr. 230.411,79 og Sør-Fron kommune kr. 230.386,42), og som dermed 
er avsluttet i balanse. 
 
 
Sak 03/12 Åpningstider ved Fron Badeland i skoleferier 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet er enig i forslaget fra rådmannen i Sør-Fron kommune om å være 
fleksibel i forhold til åpningstider ved Fron Badeland i høst-/vinterferieukene. Driftslederen 
får fullmakt til å justere åpningstidene i disse ukene etter behov, og å avtale den praktiske 
gjennomføringen med skolene i Fron. 
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Sak 04/12 Orienteringer 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet tar notatet fra driftslederen ved Fron Badeland til orientering. 
 
 
10. MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR (MGBV) 
 
Sak 01/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsmeldingen 2011 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) tas til orientering. 
 
 
Sak 02/12  Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
2011-regnskapet for MGBV godkjennes med et mindreforbruk (overskudd) på  
kr. 113.026. Dette er avregnet og betalt til deltagerkommunene.  
 
 
11. MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEKONTOR (MGRS) 
 
Sak 01/12  Regnskap 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
2011-regnskapet for MGRS godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr 88.414.91, som 
i 2011-regnskapet er avregnet og tilbakeført til Sør-Fron kommune med kr. 36.386 og 
Ringebu kommune med kr. 52.028,91. 
 
 
Sak 02/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsmeldinga 2011 for Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) tas 
til orientering. 
 
 
Sak 03/12  Budsjett 2013 – Vederlag fra interkommunale m.fl. 
 
Habilitet:  Ole Tvete Muriteigen ba om å få vurdert sin habilitet i saken da han er 

styreleder i DiO (Driftsassistansen i Oppland). Representantskapet vedtok 
enstemmig at han var habil i saken. 
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Rådmann i Ringebu, Per H. Lervåg, la frem endra forslag til vedtak. Endra forslag går ut på 
øke satsene med 20% (bortsett i fra DiO) i forhold til det som går frem av opprinnelig forslag 
til vedtak.  
 
Ved avstemming fikk det opprinnelige forslag til vedtak 2 stemmer og nytt forslag fra Lervåg 
2 stemmer. Med dobbeltstemme til lederen i rep.skapet (stemte for endra forslag) er det gjort 
følgende: 
 
Vedtak:  
 
Representantskapet ber om at i budsjettforslagene for 2013 innarbeides slike vederlag til 
MGRS for fakturamottak og –fordeling, remittering (fakturabehandling), regnskapsføring, 
mva-oppgaver og –søknader, diverse kontroller, årsavregning og for de noter (ikke for de som 
er merket med*), samt innkreving: 
MGR    kr. 198.000 
MGB    kr. 132.000 
MGPP (*)   kr.   36.000 
Frya Renseanlegg (*)  kr.   66.000 
MGL (*)   kr.  101.000 
Fron badeland (*)  kr.  101.000 
MGBV (*)   kr.   22.000 
Frya industrianlegg  kr.   36.000 
Sør-Fron sokn   kr.   74.000 
Ringebu kirkelige fellesråd kr.   60.000 
DiO    kr.   40.000 
 
 
12. MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR (MGL) 
 
Sak 01/12  Årsmelding 2011 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet godkjenner årsmeldinga fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor for 
2011. 
 
 
Sak 02/12  Regnskap 2011 
   
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
2011-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 204.841,32 som er avregnet og tilbakeført til deltagerkommunene i 
regnskapsåret (Sør-Fron kommune kr. 84.300,32 og Ringebu kommune kr. 120.541), og som 
er avsluttet i balanse. 
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13. DIVERSE 
 

- Neste representantskapsmøte: Ringebu kommune 30.10.2012 kl. 09.00. 
- Rådmann i Ringebu, Per H. Lervåg, ba om synspunkt på detaljeringsgrad på 

regnskapet for MGB og MGR. Det var ønske om å holde frem med samme 
detaljeringsgrad som før. 

- Følgende skriv vart delt ut i møtet: 
a) Revisors beretning for MGR, MGBV og MGRS 
b) Notat fra KS-advokatene til MGR: Utføring av renovasjonstjenester – spørsmål om 
egenregi. 

 
 
 
Nord-Fron kommune, 01.06.12 
 
Nils Morten Ødegård 
-referent- 
 


