Representantskapet
NordFron

SørFron

Ringebu

Protokoll fra
representanskapsmøte 1 - 2010
Sted:

Møterom "Hundorp" i bygg 1 på Sør-Fron kommunehus på Hundorp.

Når:

Mandag 14. juni 2010 i tidsrommet kl. 10.00 - 13.45.

Til stede: Navn

Merknad

Arnhild Baukhol
Øyvind Myhrsveen
Jon Alver

Ringebu kommune
Ringebu kommune
Ringebu kommune

Ordfører
Stemmerett
Kommunestyrerepr. Stemmerett
Rådmann

Aksel Eng
Jan Peter Stebergløkken
Jan Reinert Rasmussen
Erik Bakken

Sør-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Fron kommune

Ordfører
Stemmerett
Kommunestyrerepr. Stemmerett
Rådmann
Økonomirådgiver

Magnar Brattlien

Nord-Fron kommune Varaordfører
Stemmerett
(for ordfører Tove Haugli)
Nord-Fron kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett
Nord-Fron kommune Administrasjonssjef

Olav Røssum
Arne Sandbu

Fravær:

Kommune/selskap Verv/tittel

Jan-Erik Rundsveen

Midt-Gudbrandsdal
lensmannskontor

Lensmann

Del 0

Jorun Moshagen
Vidar Rohaugen
Tor Otto Stormo
Gøran Løkken
Per Martin
John-Ludvik Dalseg
Liv A. Hustveit
Gunn Mona Dokken

Fron kulturskole
Frya RA
MGPP
MGR
MGB
MGL
MGBV
MGRS

Rektor
Daglig leder
PP-sjef
Renovasjonssjef
Brannsjef
Landbrukssjef
Barnevernsjef
Fagansvarlig regnsk.

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Tove Haugli

Nord-Fron kommune Ordfører
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Innkalling: Sendt 1. juni 2010.

Ordstyrer: Ordfører Aksel Eng, Sør-Fron kommune.

Sekretær: Rådmann Jan Reinert Rasmussen, Sør-Fron kommune.

NB:

Det gjøres særlig oppmerksom på den økonomiske oversikten i eventueltsak 3/10
som fremkommer på siste side i denne protokollen.

Sakliste
Del Sak
0

Tittel

Vedlegg

Orientering/presentasjon
v/lensmann Jan-Erik Rundsveen

1

Side
4

1/10

Protokoller
Godkjenning av protokoll fra 22. oktober 2009.

1

4

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10

Generelle saker
Signaler om kostnadsreduksjon i interkommunale ordninger.
Selskapsformer.
Vedtekter for de interkommunale selskapene.
IKT-samarbeid.
Valg av leder og 2 nestledere

0
1
0
3
0

5
6
6
7
8

1/10
2/10

Fron kulturskole
Årsmelding for Fron kulturskole 2009.
Rekneskap for Fron kulturskole 2009.

2
2

9
9

1/10
2/10

Fron Badeland
FBLs regnskap 2009.
FBL - Statusrapport per 31. mai 2010.

3
1

10
10

1/10
2/10
3/10

Frya RA
Årsmelding 2009 for Frya RA.
Regnskap for Frya RA 2009.
Frya RA - Fremtidige tilknytninger/utvidelser.

1
2
0

11
11
12

2

3

4

5
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Del Sak

Tittel

Vedlegg

Side

6
1/10
2/10

MGPP
MGPPs årsmelding 2009.
MGPPs regnskap 2009 + tilleggsbevilgning 2010.

0
2

13
13

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10

MGR
Godkjenning av 2009-regnskap for MGR.
MGR's årsmelding for 2009.
Budsjettendring 3/10.
Returtomgodscontainere fra Røde Kors Hjelpekorps.
Orientering om nye forhold.
(NB: Ikke sakspapir).

2
1
0
2
1

15
16
16
16
17

1/10
2/10
3/10
4/10

MGB
Godkjenning av 2009-regnskap for MGB.
MGB's årsmelding for 2009.
Budsjettendring investering 2010.
Orientering om fremtidige utfordringer.

3
1
0
0

18
18
19
19

1/10
2/10
3/10

MGL
Årsmelding 2009 for MGL.
MGLs regnskap 2009 + tilleggsbevilgning 2010.
Personell og bemanning ved MGL.

1
2
0

20
20
21

1/10
2/10

MGBV
Godkjenning av 2009-regnskap for MGBV.
MGBV's årsmelding for 2009.

2
1

22
22

1/10
2/10
3/10

MGRS
Godkjenning av 2009-regnskapet for MGRS.
MGRS' årsmelding for 2009.
Budsjett 2011 - Vederlag fra interkommunale m.fl.

2
1
0

23
23
24

1

25

0
0

25
26

7

8

9

10

11

12
1/10
2/10
3/10

(NB: Ikke sakspapir).

Eventuelt
Kommunal planstrategi - Regionale dagsamlinger knyttet til planog bygningslovstema.
Møteplan ut 2010.
(NB: Ikke sakspapir).
Økonomisk virkning av vedtak i representantskapssakene 14. juni 2010.
(NB: Ikke sakspapir).
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Orientering / presentasjon

Lensmann Jan-Erik Rundsveen orienterte om det nyopprettede Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor.
Blant temaene som ble omtalt nevnes:
• Politiråd.
• Mulige felles og/eller like kommunale planer i fremtiden.
• Kontorsted(er).
• Ungdomskoordinator (fra prosjekt til fast ordning).
• Senere "presentasjon" av politimesteren i felles politirådsmøte.
• Lokal vaktordning / utrykning.
• Stillingshjemler (16. 1 lensmann, 3 kontortilsatte og 12 betjenter. En del vakanser av
økonomiske grunner).
• Generelt om økonomi.

1
1/10

-

Protokoller

Godkjenning av protokoll fra 22. oktober 2009.

Innstilling: Representantskapet vedtar den utsendte protokoll fra forrige representantskapsmøte 22. oktober 2009.

Forslag:

Jan Reinert Rasmussen:
Innstillingen suppleres med
"med følgende endring: I del X - MGRS-sak 05/09 skal overskriften endres slik:
fra "Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2010 - 2013"
til
"Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2010 - 2012".

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron supplert med forslaget fra Jan Reinert Rasmussen:

Representantskapet vedtar den utsendte protokoll fra forrige representantskapsmøte 22.
oktober 2009 med følgende endring:
I del X - MGRS-sak 05/09 skal overskriften endres slik:
fra "Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2010 - 2013"
til "Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2010 - 2012".
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Generelle saker

Signaler om kostnadsreduksjon i interkommunale
ordninger.

Innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag:

Aksel Eng foreslo:
Representantskapet vil signalisere følgende:
• Budsjettforslag skal ikke overstige normal lønns- og prisvekst. Årsak til
eventuell økt vekst ut over dette skal synliggjøres spesifikt.
• Budsjettforslag skal ikke overstige normale avgiftsøkningspåslag. Årsak til
eventuell økning ut over dette skal synliggjøres og begrunnes spesifikt. Slike
eventuelle inntektsøkninger skal kunne redusere kommunenes overføringsbehov.
• Alle budsjettforslag skal bygge på "minimumsløsninger" men innenfor lovpålagt
nivå i det enkelte selskap.
• Eventuelle andre innsparingsforslag eller annen tjenesteorganisering som vil
være kostnadsbesparende skal fremlegges som egne saker.
Arnhild Baukhol foreslo å supplere forslaget fra Aksel Eng med:
• Selskapsadministrasjonene utarbeider budsjettforslag i henhold til vertskommunens budsjettdirektiv senest innen 10. oktober.
• Representantskapet gjør foreløpige budsjettvedtak i midten av oktober.
• Den enkelte kommune har ca. 1 måned på seg til å komme med politiske
innspill på representantskapets foreløpige budsjettvedtak.
• Representantskapet gjør sine endelige budsjettvedtak i slutten av november.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslagene fra Aksel Eng og Arnhild Baukhol :

Representantskapet vil signalisere følgende:
• Budsjettforslag skal ikke overstige normal lønns- og prisvekst. Årsak til eventuell økt
vekst ut over dette skal synliggjøres spesifikt.
• Budsjettforslag skal ikke overstige normale avgiftsøkningspåslag. Årsak til eventuell
økning ut over dette skal synliggjøres og begrunnes spesifikt. Slike eventuelle inntektsøkninger skal kunne redusere kommunenes overføringsbehov.
• Alle budsjettforslag skal bygge på "minimumsløsninger" men innenfor lovpålagt nivå
i det enkelte selskap.
• Eventuelle andre innsparingsforslag eller annen tjenesteorganisering som vil være
kostnadsbesparende skal fremlegges som egne saker.
• Selskapsadministrasjonene utarbeider budsjettforslag i henhold til vertskommunens
budsjettdirektiv senest innen 10. oktober.
• Representantskapet gjør foreløpige budsjettvedtak i midten av oktober.
• Den enkelte kommune har ca. 1 måned på seg til å komme med politiske innspill på
representantskapets foreløpige budsjettvedtak.
• Representantskapet gjør sine endelige budsjettvedtak i slutten av november.
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Selskapsformer.

Innstilling: Representantskapet tar til etterretning KS Eierforum's notat "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper
og foretak".
Vedtektene i de ulike interkommunale selskapene blir ikke foreslått endret.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron:

Representantskapet tar til etterretning KS Eierforum's notat "Anbefaling om eierskap,
selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak".
Vedtektene i de ulike interkommunale selskapene blir ikke foreslått endret.

3/10

Vedtekter for de interkommunale selskapene.

Innstilling: Representantskapet forslår ikke endringer i vedtektene i de ulike interkommunale
selskapene.
Det forutsettes at den rådmann/administrasjonssjef som er ansvarlig for det
enkelte selskap behandler selskapet tilsvarende som en kommunal enhet, og
sørger for at nødvendige budsjettjusteringer blir gjort administrativt dersom det er
anledning til det. Hvis nødvendig budsjettendring enten er for stor eller det er en
prinsippiell endring må det foretas budsjettjustering av representantskapet.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron:

Representantskapet forslår ikke endringer i vedtektene i de ulike interkommunale selskapene.
Det forutsettes at den rådmann/administrasjonssjef som er ansvarlig for det enkelte
selskap behandler selskapet tilsvarende som en kommunal enhet, og sørger for at
nødvendige budsjettjusteringer blir gjort administrativt dersom det er anledning til det.
Hvis nødvendig budsjettendring enten er for stor eller det er en prinsippiell endring må
det foretas budsjettjustering av representantskapet.
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IKT-samarbeid.

Innstilling: Representantskapet tar forprosjektrapporten om IKT-samarbeid i Midt-Gudbrandsdal til foreløpig orientering.
Det utførte forarbeidet bærer preg av å være grundig og realistisk vurdert, og
representantskapet ber om at arbeidet videreføres med tanke på behandling i
neste møte og til sluttbehandling i hvert kommunestyre før julen 2010.
Prosjektgruppen får stilt inntil kr. 100.000 til disposisjon til ekstern konsulenthjelp.
Det oppfordres til at kommunene bevilger slike beløp til dette:
• Ringebu
34 % kr. 34.000.
• Sør-Fron
23 % kr. 23.000.
• Nord-Fron 43 % kr. 43.000.

Forslag:

Jan Reinert Rasmussen foreslo:
• Nytt 3.dje ledd: Regionrådet søkes om å bevilge kr. 100.000 til prosjektet.
• Tidligere 3.dje ledd endres til nytt 4.de ledd som endres til: Dersom ikke
regionrådet gir tilskudd og/eller kostnaden overstiger kr. 100.000 oppfordres
kommunene om å bevilge det overskytende fordelt etter folketall.
• Nytt 5.te ledd: Arbeidet med kvalitetssikring av forrapporten kan starte opp
umiddelbart.
Arnhild Baukhol forslo nytt 6.te ledd:
• Prosjektgruppen må i sitt videre vurderingsarbeid legge til grunn at IKTsamarbeid og -innretning er en vesentlig del av samhandlingsreformen. Det vil
bety at kommunene må forbli fleksible for sitt valg av løsninger utover den
etablerte Midt-dalsregionen.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron supplert med tilleggsforslagene fra Jan Reinert Rasmussen og Arnhild Baukhol:

Representantskapet tar forprosjektrapporten om IKT-samarbeid i Midt-Gudbrandsdal til
foreløpig orientering.
Det utførte forarbeidet bærer preg av å være grundig og realistisk vurdert, og representantskapet ber om at arbeidet videreføres med tanke på behandling i neste møte og til
sluttbehandling i hvert kommunestyre før julen 2010.
Regionrådet søkes om å bevilge kr. 100.000 til prosjektet.
Dersom ikke regionrådet gir tilskudd og/eller kostnaden overstiger kr. 100.000 oppfordres kommunene om å bevilge det overskytende fordelt etter folketall.
Arbeidet med kvalitetssikring av forrapporten kan starte opp umiddelbart.
Prosjektgruppen må i sitt videre vurderingsarbeid legge til grunn at IKT-samarbeid og innretning er en vesentlig del av samhandlingsreformen. Det vil bety at kommunene må
forbli fleksible for sitt valg av løsninger utover den etablerte Midt-dalsregionen.
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Valg av leder og 2 nestledere.

Ny sak:

Saken ble utdelt på møtet. Det ble vedtatt å behandle saken. Saken ble behandlet
som første sak etter orienteringen fra lensmannen.

Innstilling: Med virkning fra etter dagens møte og til og med første representantskapsmøte
etter at kommunestyrene er blitt konstituert etter valget i 2011, velges disse som:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:

Forslag:

NN-1
NN-2
NN-3

Nord-Fron kommune
Ringebu kommune
Sør-Fron kommune

Magnar Brattlien forslo Tove Haugli som NN-1.
Arnhild Baukhol foreslo Øyvind Myhrsveen som NN-2.
Jan Peter Stebergløkken foreslo Aksel Eng som NN-3.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron supplert med forslagene fra Magnar Brattlien, Arnhild Baukhol og Jan Peter Stebergløkken:

Med virkning fra etter dagens møte og til og med første representantskapsmøte etter at
kommunestyrene er blitt konstituert etter valget i 2011, velges disse som:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:

Tove Haugli
Øyvind Myhrsveen
Aksel Eng

Nord-Fron kommune.
Ringebu kommune.
Sør-Fron kommune.
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Fron kulturskole

Nord-Fron og Sør-Fron kommuner deltar i samarbeidet.
Nord-Fron er administrasjonskommune.

1/10

Årsmelding for Fron kulturskole 2009.

Innstilling: Representantskapet for Fron kulturskole viser til at årsmelding for Fron kulturskole
2009 er vedteke/teke til orientering av kommunestyret i Nord-Fron kommune i
møte 11. mai 2010 sak 29/10.
Representantskapet tek årsmelding for Fron kulturskole for 2009 til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som innstillingen fra administrasjonssjefen i Nord-Fron:

Representantskapet for Fron kulturskole viser til at årsmelding for Fron kulturskole 2009
er vedteke/teke til orientering av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 11. mai
2010 sak 29/10.
Representantskapet tek årsmelding for Fron kulturskole for 2009 til orientering.

2/10

Rekneskap for Fron kulturskole 2009.

Innstilling: Representantskapet for Fron kulturskole viser til at rekneskapen for Fron kulturskole 2009 er godkjent av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 11. mai
2010 sak 28/10 med slik fordeling av kostnadane:
Nord-Fron kommune kr 1.265.318 og Sør-Fron kommune kr 693.379.
Representantskapet godkjenner rekneskap for Fron kulturskole for 2009.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som innstillingen fra administrasjonssjefen i Nord-Fron:

Representantskapet for Fron kulturskole viser til at rekneskapen for Fron kulturskole
2009 er godkjent av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 11. mai 2010 sak 28/10
med slik fordeling av kostnadane:
• Nord-Fron kommune kr. 1.265.318.
• Sør-Fron kommune
kr. 693.379.
Representantskapet godkjenner rekneskap for Fron kulturskole for 2009.
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Fron Badeland

Nord-Fron og Sør-Fron kommuner deltar i samarbeidet.
Sør-Fron er administrasjonskommune.

1/10

FBLs regnskap 2009.

Innstilling: 1. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Fron Badeland med
et driftsunderskudd på kr. 169.828,66.
2. Manglende finansiering av driften ved Fron Badeland i 2009, kr. 169.828,66
dekkes ved slik fordeling:
Sør-Fron kommune
kr. 84.914,33.
Nord-Fron kommune kr. 84.914,33.
3 Representantskapet godkjenner investeringsregnskapet 2009 for Fron Badeland med et "udekket finansieringsbehov" på kr. 35.254.923,27. Endelig avregning og betaling av eventuelt mellomværende skjer i løpet av 2010.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron:

1. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Fron Badeland med et
driftsunderskudd på kr. 169.828,66.
2. Manglende finansiering av driften ved Fron Badeland i 2009, kr. 169.828,66 dekkes ved
slik fordeling:
• Sør-Fron kommune
kr. 84.914,33.
• Nord-Fron kommune
kr. 84.914,33.
3. Representantskapet godkjenner investeringsregnskapet 2009 for Fron Badeland med
et "udekket finansieringsbehov" på kr. 35.254.923,27. Endelig avregning og betaling
av eventuelt mellomværende skjer i løpet av 2010.

2/10

FBL - Statusrapport per 31. mai 2010.

Innstilling: Representantskapet tar statusrapporten per 31. mai 2010 til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron:

Representantskapet tar statusrapporten per 31. mai 2010 til orientering.
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Frya renseanlegg

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Sør-Fron er administrasjonskommune.

1/10

Årsmelding 2009 for Frya RA.

Innstilling: Årsmelding 2009 for Frya Renseanlegg tas til orientering.

Merknader: 1: "Frya RA-fond" omtalt på årsmeldingens side 8 er nå i 0 (null).
2: Øyvind Myhrsveen er medlem i SP (ikke AP som det står på årsmeldingens
side 1).

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron.

Årsmelding 2009 for Frya Renseanlegg tas til orientering.

2/10

Regnskap for Frya RA 2009.

Innstilling: 1. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Frya Renseanlegg
med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 101.790,10.
2. Mindreforbruket, kr. 101.790,10 avsettes til bundet driftsfond, slik det er gjort
ved avslutningen av 2009-regnskapet.
3. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Frya flyplass med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.901,00.
4. Mindreforbruket, kr. 3.901,00 avsettes til bundet driftsfond, slik det er gjort ved
avslutningen av 2009-regnskapet.

Forslag:

Aksel Eng foreslo slike endringer.
Punktene 2 og 4 strykes.
Punkt 3 blir punkt 2.
Nytt 3.dje punkt lyder: Mindreforbruket, til sammen kr. 105.691,10, overføres til
kommunene. Fordelingen blir slik:
• Ringebu kommune
kr. 22.195,13.
• Sør-Fron kommune
kr. 24.308,95.
• Nord-Fron kommune
kr. 59.187,02.
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Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron supplert med forslaget fra Aksel Eng:

1. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Frya Renseanlegg med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 101.790,10.
2. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2009 for Frya flyplass med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.901,00.
3. Mindreforbruket, til sammen kr. 105.691,10, overføres til kommunene. Fordelingen blir
slik:
• Ringebu kommune
kr. 22.195,13.
• Sør-Fron kommune
kr. 24.308,95.
• Nord-Fron kommune
kr. 59.187,02.

3/10

Frya RA - Fremtidige tilknytninger/utvidelser.

Innstilling: 1. Nord-Fron kommune avklarer sin tilknytning til Frya RA innen våren 2011.
2. Ringebu kommune avklarer sin tilknytning til Frya RA så snart som råd etter at
forprosjekt om renseanlegg er ferdig våren 2011.

Forslag:

Olav Røssum forslo at vedtaket ble innledet med:
"Representantskapet anmoder om at:"

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron supplert med forslaget fra Olav Røssum:

Representantskapet anmoder om at:
1. Nord-Fron kommune avklarer sin tilknytning til Frya RA innen våren 2011.
2. Ringebu kommune avklarer sin tilknytning til Frya RA så snart som råd etter at forprosjekt om renseanlegg er ferdig våren 2011.
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Midt - Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Sør-Fron er administrasjonskommune.

1/10

MGPPs årsmelding 2009.

Innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag:

Aksel Eng fremmet slikt forslag:
Den økonomiske årsmeldingen 2009 for MGPP tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

Den økonomiske årsmeldingen 2009 for MGPP tas til orientering.

2/10

MGPPs regnskap 2009 + tilleggsbevilgning 2010.

Innstilling: 1. Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal
pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste med et mindreforbruk på kr.
94.799.
2. Mindreforbruket, kr. 94.799 avsettes til bundet driftsfond, slik det er gjort ved
avslutningen av 2009-regnskapet.
3. Bundet driftsfond, kr. 253.250, (etter avsetningen i pkt. 2) inntektsføres i sin
helhet i MGPPs driftsregnskap for 2010 til delvis dekning av opprinnelig
budsjettert, kr. 500.000.
4. Manglende finansiering av MGPP i 2010, kr. 246.749 dekkes ved å øke
kommunenes tilskudd tilsvarende med slik fordeling:
Ringebu kommune
kr 80.336,53
Sør-Fron kommune
kr. 59.196,00
Nord-Fron kommune kr. 107,217,00

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron:

1. Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal pedagogiskpsykologisk rådgjevingsteneste med et mindreforbruk på kr. 94.799.
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2. Mindreforbruket, kr. 94.799 avsettes til bundet driftsfond, slik det er gjort ved avslutningen av 2009-regnskapet.
3. Bundet driftsfond, kr. 253.250, (etter avsetningen i pkt. 2) inntektsføres i sin helhet i
MGPPs driftsregnskap for 2010 til delvis dekning av opprinnelig budsjettert, kr.
500.000.
4. Manglende finansiering av MGPP i 2010, kr. 246.749 dekkes ved å øke kommunenes
tilskudd tilsvarende med slik fordeling:
• Ringebu kommune
kr. 80.336,53.
• Sør-Fron kommune
kr. 59.196,00.
• Nord-Fron kommune kr. 107,217,00.
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Midt - Gudbrandsdal renovasjonsselskap
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Ringebu er administrasjonskommune.

1/10

Godkjenning av 2009-regnskap for MGR.

Innstilling: 1. Representantskapet godkjenner 2009-driftsregnskapet med et netto merforbruk (underskudd) på kr. 258.476,44.
2. Merforbruket dekkes opp ved tilleggsbevilgning slik:
Nord-Fron kommune (38,1365 %)
kr. 98.575
Sør-Fron kommune
(23,2841 %)
kr. 60.184
Ringebu kommune
(38,5793 %)
kr. 99.718
1751-640
1752-640
1753-640
1530-630

kredit 98.575
kredit 60.184
kredit 99.718
debet 258.477

Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Ringebu kommune
Inndekning av merforbruk i 2009

3. Representantskapet godkjenner 2009-investeringsregnskapet med et netto
merforbruk (underskudd) på kr. 108.000. Beløpet dekkes ved at vedtatt låneopptak for 2010-investeringer i MGR-sak 06/09 (kr. 2.150.000) økes med kr.
108.000.
3530-640-99000
3910-940-99000

Vedtak:

debet 108.000
kredit 108.000

Inndekning av merforbruk 2009
Innlån

Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Ringebu:

1. Representantskapet godkjenner 2009-driftsregnskapet med et netto merforbruk
(underskudd) på kr. 258.476,44.
2. Merforbruket dekkes opp ved tilleggsbevilgning slik:
• Nord-Fron kommune (38,1365 %)
kr. 98.575.
• Sør-Fron kommune
(23,2841 %)
kr. 60.184.
• Ringebu kommune
(38,5793 %)
kr. 99.718.
•
•
•
•

1751-640
1752-640
1753-640
1530-630

kredit
kredit
kredit
debet

kr. 98.575
kr. 60.184
kr. 99.718
kr. 258.477

Nord-Fron kommune.
Sør-Fron kommune.
Ringebu kommune.
Inndekning av merforbruk i 2009.

3. Representantskapet godkjenner 2009-investeringsregnskapet med et netto merforbruk (underskudd) på kr. 108.000. Beløpet dekkes ved at vedtatt låneopptak for
2010-investeringer i MGR-sak 06/09 (kr. 2.150.000) økes med kr. 108.000.
•
•

3530-640-99000
3910-940-99000

debet
kredit

kr. 108.000
kr. 108.000

Inndekning av merforbruk 2009.
Innlån.
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2/10

MGRs' årsmelding for 2009.

Innstilling: Representantskapet tar til orientering årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap (MGR).

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Representantskapet tar til orientering årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR).

3/10

Budsjettendring 3/10.

Innstilling: Budsjettet for 2010 endres som foreslått av administrasjonen.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Budsjettet for 2010 endres som foreslått av administrasjonen.

4/10

Returtomgodscontainere fra Røde Kors Hjelpekorps.

Ny sak:

Sakspapir skrevet av Aksel Eng, samt 2 vedlegg, ble delt ut i møtet. Det ble
vedtatt å behandle saken.

Innstilling: Representantskapet ser det som positivt at Røde Kors Hjelpekorps får sette opp
sine returtomgodscontainere på våre miljøstasjoner.
Representantskapet ber renovasjonssjefen ivareta dette.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

Representantskapet ser det som positivt at Røde Kors Hjelpekorps får sette opp sine
returtomgodscontainere på våre miljøstasjoner.
Representantskapet ber renovasjonssjefen ivareta dette.
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Orientering om nye forhold.

Ny sak:

Det er ikke skrevet egen sak om temaet, men et vedlegg ble utdelt. Det ble vedtatt
å behandle saken.
Gøran Løkken orienterte om nye forhold særlig knyttet til avtaleforholdene med
GLØR, Veolia Miljø AS og renovatørene Roven/Dalberg.

Innstilling: Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

Forslag:

Aksel Eng forslo at "Orienteringen, både muntlig og skriftlig, tas til etterretning."

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

Orienteringen, både muntlig og skriftlig, tas til etterretning.
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Midt - Gudbrandsdal brannvesen

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Ringebu er administrasjonskommune.

1/10

Godkjenning av 2009-regnskap for MGB.

Innstilling: Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for MGB med netto mindreforbruk (overskudd) på kr. 774 662 hvorav kr. 261.300 settes av til disposisjonsfond
og kr. 513.362 tilbakeføres til eierkommunene. Fordelingsnøkkel er folketall pr.
01.01.09
Budsjettendring 2010
1930 – 650 Disponering av resultat 2009
1540 – 650 Avsetning til disp.fond
1451 – 650 Nord-Fron kommune
1452 – 650 Sør-Fron kommune
1453 – 650 Ringebu kommune

Vedtak:

kredit
debet
debet
debet
debet

774.662
261.300
220.229
120.860
172.272

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for MGB med netto mindreforbruk
(overskudd) på kr. 774 662 hvorav kr. 261.300 settes av til disposisjonsfond og kr.
513.362 tilbakeføres til eierkommunene. Fordelingsnøkkel er folketall pr. 01.01.09.
Budsjettendring 2010
• 1930 – 650 Disponering av resultat 2009
• 1540 – 650 Avsetning til disp.fond
• 1451 – 650 Nord-Fron kommune
• 1452 – 650 Sør-Fron kommune
• 1453 – 650 Ringebu kommune

2/10

kredit
debet
debet
debet
debet

kr. 774.662.
kr. 261.300.
kr. 220.229.
kr. 120.860.
kr. 172.273.

MGB's årsmelding for 2009.

Innstilling: Representantskapet tar årsberetningen 2009 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen
(MGB) til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Representantskapet tar årsberetningen 2009 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
til orientering.
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Budsjettendring investering 2010.

Innstilling: Representantskapet godkjenner budsjettendringene hvor prosjekt for kjøp av
rednings- og slukkeutstyr kr. 64.557 dekkes av disposisjonsfond og kjøp av
brannbil kr. 3.200.687 dekkes av lån tatt opp i 2009
Budsjettendring 2010
3211-651-200801
debet
3940-651-200801
kredit
3210-651-200901
debet
3910-651-200901
kredit

Vedtak:

64.557
64.557
3.200.687
3.200.687

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Representantskapet godkjenner budsjettendringene hvor prosjekt for kjøp av redningsog slukkeutstyr kr. 64.557 dekkes av disposisjonsfond og kjøp av brannbil kr. 3.200.687
dekkes av lån tatt opp i 2009
Budsjettendring 2010
• 3211-651-200801
• 3940-651-200801
• 3210-651-200901
• 3910-651-200901

debet
kredit
debet
kredit

kr.
64.557.
kr.
64.557.
kr. 3.200.687.
kr. 3.200.687.

4/10

Orientering om fremtidige utfordringer.

Ny sak:

Det er ikke skrevet egen sak om temaet. Det ble vedtatt å behandle saken.
Per Martin orienterte om fremtidige utfordringer særlig knyttet til dimensjoneringsforskriften (som trolig blir endret i 2011) og konsekvenser av eventuell endret
stasjonsstruktur.

Innstilling: Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

Forslag:

Aksel Eng forslo at "Orienteringen tas til etterretning."

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

Orienteringen tas til etterretning.
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Midt - Gudbrandsdal landbrukskontor
Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Sør-Fron er administrasjonskommune.

1/10

Årsmelding 2009 for MGL.

Innstilling: Årsmelding 2009 for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron:

Årsmelding 2009 for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor tas til orientering.

2/10

MGLs regnskap 2009 + tilleggsbevilgning 2010.

Innstilling: 1. Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor med et merforbruk på kr. 129.093,40.
2. Merforbruket i 2009, kr. 129.093,40 dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond,
slik de er gjort ved avslutning av 2009 regnskapet.
3. Merforbruket i 2009 fører til en manglende finansiering av MGL i 2010 på kr.
127.203,31. Den dekkes inn ved å øke kommunenes tilskudd tilsvarende med
slik fordeling:
• Ringebu kommune
kr. 73.182,00.
• Sør-Fron kommune
kr. 54.021,31.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron:

1. Representantskapet godkjenner 2009-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor med et merforbruk på kr. 129.093,40.
2. Merforbruket i 2009, kr. 129.093,40, dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond, slik det
er gjort ved avslutning av 2009 regnskapet.
3. Merforbruket i 2009 fører til en manglende finansiering av MGL i 2010 på kr.
127.203,31. Den dekkes inn ved å øke kommunenes tilskudd tilsvarende med slik
fordeling:
• Ringebu kommune
kr. 73.182,00.
• Sør-Fron kommune
kr. 54.021,31.
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Personell og bemanning ved MGL.

Innstilling: Orientering om personell og bemanning ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor
tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron:

Orientering om personell og bemanning ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor tas til
orientering.
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Midt - Gudbrandsdal barnevernskontor
Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Ringebu er administrasjonskommune.

1/10

Godkjenning av 2009-regnskap for MGBV.

Innstilling: 2009-regnskapet for MGBV godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr.
130.658,89 som i 2009-regnskapet er satt av til bunde driftsfond øremerket
MGBV, slik at regnskapsteknisk er resultatet kr. 0.

Forslag:

Aksel Eng foreslo at:
2009-regnskapet for MGBV godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr.
130.658,89: Mindreforbruket overføres til kommunene. Fordelingen blir slik:
• Ringebu kommune
kr. 76.827,43.
• Sør-Fron kommune
kr. 53.831,46.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

2009-regnskapet for MGBV godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr.
130.658,89: Mindreforbruket overføres til kommunene. Fordelingen blir slik:
• Ringebu kommune
kr. 76.827,43.
• Sør-Fron kommune
kr. 53.831,46.

2/10

MGBV's årsmelding for 2009.

Innstilling: Årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) tas til orientering.
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Midt - Gudbrandsdal
regnskaps- og skatteoppkreverkontor
Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet.
Ringebu er administrasjonskommune.

1/10

Godkjenning av 2009-regnskap for MGRS.

Innstilling: 2009-regnskapet for MGRS godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr.
31.684,87, som i 2009-regnskapet er satt av til bunde driftsfond øremerket MGRS,
slik at regnskapsteknisk er resultatet kr. 0.

Forslag:

Aksel Eng foreslo at:
2009-regnskapet for MGRS godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr.
31.684,87: Mindreforbruket overføres til kommunene. Fordelingen blir slik:
• Ringebu kommune
kr. 18.630,70.
• Sør-Fron kommune
kr. 13.054,17.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra Aksel Eng:

2009-regnskapet for MGRS godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr. 31.684,87:
Mindreforbruket overføres til kommunene. Fordelingen blir slik:
• Ringebu kommune
kr. 18.630,70.
• Sør-Fron kommune
kr. 13.054,17.

2/10

MGRS' årsmelding for 2009.

Innstilling: Årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor
(MGRS) tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Årsmeldinga 2009 for Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)
tas til orientering.
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Budsjett 2011 - Vederlag fra interkommunale m.fl..

Innstilling: Representantskapet ber om at i budsjettforslagene for 2011 legges ovennevnte
beløp til grunn som vederlag for fakturamottak og -fordeling, remittering (fakturabetaling), regnskapsføring og mva-søknader, samt innkreving.

Vedtak:

Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu:

Representantskapet ber om at i budsjettforslagene for 2011 legges ovennevnte beløp til
grunn som vederlag for fakturamottak og -fordeling, remittering (fakturabetaling), regnskapsføring og mva-søknader, samt innkreving.
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Eventuelt

1/10

Kommunal planstrategi - Regionale dagsamlinger knyttet
til plan- og bygningslovstema.

Ny sak:

Saken ble utdelt på møtet. Det ble vedtatt å behandle den.

Innstilling: Representantskapet syntes at initiativet fra fylkeskommunen og fylkesmannen om
dagsamlinger i regionene om tema knyttet til plan- og bygningsloven er positivt.
Imidlertid har dette temaet ikke noe med regionrådet og/eller regionkoordinatoren
å gjøre.
Rådmannen/administrasjonssjefen i X kommune får i oppdrag å sammenkalle alle
planleggerne i de 3 kommunene, og da å få fordelt oppgavene mellom dem.

Forslag:

Jan Reinert Rasmussen forslo at rådmannen i Sør-Fron kommune får oppdraget.

Vedtak:

Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron supplert med forslaget
fra Jan Reinert Rasmussen:

Representantskapet syntes at initiativet fra fylkeskommunen og fylkesmannen om dagsamlinger i regionene om tema knyttet til plan- og bygningsloven er positivt.
Imidlertid har dette temaet ikke noe med regionrådet og/eller regionkoordinatoren å
gjøre.
Rådmannen i Sør-Fron kommune får i oppdrag å sammenkalle alle planleggerne i de 3
kommunene, og da å få fordelt oppgavene mellom dem.

NB - Status: Foreløpig er vedtaket løst ved at planleggerne 14. juni d.å. har hatt kontakt på
tvers av kommunegrensene. De er blitt enige om at regionens kontaktpersoner er:
• Arealplanlegger Asbjørn Nybakken
Sør-Fron kommune.
• Arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale
Ringebu kommune.

2/10

Møteplan ut 2010.

Vedtak:

Møte 2 - 2010: Onsdag 20. oktober 2010 kl. 09.00 på Vinstra.
Møte 3 - 2010: Fredag 19. november 2010 kl. 08.00 "et sted".
"Stedet" blir der regionrådet har sitt møte kl. 10.00.
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Økonomisk virkning av vedtak i representantskapssakene 14. juni 2010.

Merknad:

Til orientering opplyses det i tabelle4n nedenfor om de økonomiske virkningene av
dette møtets vedtak:

Hundorp, 15. juni 2010

Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune
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