
       Representantskapet 
 Nord- Sør- Ringebu 
 Fron Fron 
 
 

Protokoll  fra 
representanskapsmøte  3 - 2010 

 
 
Sted: Møterom "Hundorp" i bygg 1 på Sør-Fron kommunehus på Hundorp. 
 
 
Når: Fredag 19. november 2010 i tidsrommet kl. 08.00 - 09.20. 
 
 
Til stede: Navn Kommune/selskap Verv/tittel Merknad 
  
 Arnhild Baukhol Ringebu kommune Ordfører Stemmerett 
 Øyvind Myhrsveen Ringebu kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
 Jon Alver Ringebu kommune Rådmann  
 Jan Magne Langseth Ringebu kommune Seniorrådgiver  
  
 Aksel Eng Sør-Fron kommune Ordfører Stemmerett 
 Jan Peter Stebergløkken Sør-Fron kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
 Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron kommune Rådmann  
 Erik Bakken Sør-Fron kommune Økonomirådgiver  
 
 Tove Haugli Nord-Fron kommune Ordfører Stemmerett 
 Olav Røssum Nord-Fron kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
 Kaija Eide Drønen Nord-Fron kommune Fung. adm.sjef  
 Bjørn Bjørke Nord-Fron kommune Virksomhetsleiar  
 
 Vidar Rohaugen Frya RA Daglig leder  
 John-Ludvik Dalseg MGL Landbrukssjef  
 
 
Fravær: Ingen faste representanter. 
 
 
Innkalling: Sendt 15. november 2010. 
 
 
Ordstyrere: Tove Haugli Nord-Fron kommune Generelt. 
 Øyvind Myhrsveen Ringebu kommune Saker om MGL, MGBV og MGRS. 
 
 
Sekretær: Rådmann Jan Reinert Rasmussen, Sør-Fron kommune. 
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Sakliste 
 
 
Del Sak Tittel Vedlegg Side 
 
 
  1  Protokoller 
 3/10 Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2010. 1 3 
 
 
2  Frya RA 
 6/10 Driftskostnader Frya Renseanlegg - Fordeling mellom kommunene. 1 3 
 7/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. 2 4 
 
 
3  MGPP 
 5/10 Budsjett 2011. 1 5 
 
 
4  MGL 
 6/10 Rovviltjakt - kostnader. 0 5 
 7/10 Årsbudsjett 2011 for MGL. 1 6 
 
 
5  Fron Badeland 
 6/10 Driftsbudsjett 2011. 1 6 
 
 
6  MGB 
 6/10 Budsjett 2011. 1 7 
 7/10 Orientering om Skåbu brannstasjon. 0 7 
 
 
7  MGBV 
 4/10 Budsjett 2011. 1 8 
 5/10 Søknad om statlige midler til styrking av barnevernet. 0 8 
 
 
8  Diverse 
  Dato for møte(r) 1.ste halvår 2011. 0 9 
 
 
9 Eventuelt 
 1 Stadfesting av foreløpige budsjettvedtak for 2011 for 5 "ordninger": 9 
  1 - Midt-Gudbrandsdal GIS (kartsamarbeid) 0 9 
  2 - Fron kulturskole 0 9 
  3 - Ung i Midtdalen 0 9 
  4 - MGR 0 9 
  5 - MGRS 0 9 
 2 Prosjektbidrag til "Ung i Midtdalen" fra regionrådet i 2011. 0 10 
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1    -    Protokoller 
 
 
3/10 Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2010. 
 
 
Innstilling: Representantskapet vedtar den utsendte protokollen fra forrige representantskaps-

møte 20. oktober 2010. 
 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet vedtar den utsendte protokollen fra forrige representantskapsmøte 
20. oktober 2010. 
 
 
 
 
 
 

2    -    Frya  renseanlegg 
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet. 

Sør-Fron er administrasjonskommune. 

 
 
6/10 Driftskostnader Frya Renseanlegg -  
 Fordeling mellom kommunene. 
 
 
Orientering: Rådmann Jan Reinert Rasmussen orienterte om problemstillingen og om møte(r) 

mellom administrativt personell i de 3 kommunene og i Frya RA, samt om kontakt 
med Nordconsult. 

 
 
Innstilling: 1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter fra TMØ 

Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA. 
 2. Vedtaket gjelder fra og med 2010, slik at samme prinsipper blir brukt i regn-

skapsavslutningen for 2010. 
 3. Endringen i 2011-budsjettet behandles i sak 07/10. 
 
 
Forslag: Arnhild Baukhol foreslo, på vegne av både Øyvind Myhrsveen og henne selv: 
 1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter fra TMØ 

Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA for 
kalenderårene 2010 og 2011 som en overgangsordning. 

 2. Fra og med 2012 gjelder ny ordning som følge av at TMØ Frya inngår i Ringebu 
kommunes avgiftsområde og avløpsmengden derfra inngår i beregningen. 

 3. Det tas forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrene. 
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Votering: Innstillingen mot forslaget fra Baukhol. 0 for innstillingen, 6 for forslaget fra Baukhol. 
 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Arnhild Baukhol: 
 
1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter fra TMØ Frya 

fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA for kalenderårene 
2010 og 2011 som en overgangsordning. 

2. Fra og med 2012 gjelder ny ordning som følge av at TMØ Frya inngår i Ringebu 
kommunes avgiftsområde og avløpsmengden derfra inngår i beregningen. 

3. Det tas forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrene. 
 
 
 
 
7/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. 
 
 
Innstilling: Budsjettforslag 2011 for Frya renseanlegg og økonomiplan 2012-2013-2014 blir 

godkjent. 
 

 A-konto overføringer 2011: 

Kommune Intern renseprosess
eks. mva. kr.

Slam
eks. mva. kr.

Total sum 
eks. mva. kr. 

Nord-Fron 2.172.316 438.937 2.611.252 
Sør-Fron 981.047 0 981.047 
Ringebu 1.307.182 438.937 1.746.119 

 
 
Forslag: Jan Reinert Rasmussen foreslo slik supplering: 

Økomiplanen må senere justeres for årene fra og med 2012 i tråd med vedtaket i 
sak 6/10. 

 
 
 

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

 
Budsjettforslag 2011 for Frya renseanlegg og økonomiplan 2012-2013-2014 blir godkjent. 
 
A-konto overføringer 2011: 

Kommune Intern renseprosess
eks. mva. kr.

Slam
eks. mva. kr.

Total sum
eks. mva. kr.

Nord-Fron 2.172.316 438.937 2.611.252
Sør-Fron 981.047 0 981.047
Ringebu 1.307.182 438.937 1.746.119

 
Økomiplanen må senere justeres for årene fra og med 2012 i tråd med vedtaket i sak 6/10. 
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3    -    Midt - Gudbrandsdal  Pedagogisk  - 
       Psykologisk  rådgjevingsteneste 

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

 
 
5/10 Budsjett 2011. 
 
 
Innstilling: 1. MGPP sitt budsjett for 2011 godkjennes. 

 
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik: 

• Sør-Fron kommune kr. 1.158.484. 
• Nord-Fron kommune kr. 2.069.613. 
• Ringebu kommune kr. 1.574.904. 

 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
1. MGPP sitt budsjett for 2011 godkjennes. 

 
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik: 

• Sør-Fron kommune kr. 1.158.484. 
• Nord-Fron kommune kr. 2.069.613. 
• Ringebu kommune kr. 1.574.904. 

 
 
 
 
 
 

4    -    Midt - Gudbrandsdal  landbrukskontor 
Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet. 

Sør-Fron er administrasjonskommune. 

 
 
6/10 Rovviltjakt - kostnader. 
 
 
Innstilling: Representantskapet tar orienteringen til etterretning. 
 
 
Vedtak: Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Representantskapet tar orienteringen til etterretning. 
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7/10 Årsbudsjett 2011 for MGL. 
 
 
Innstilling: 1. Representantskapet vedtar det framlagte budsjettet for MGL for 2011. 

 
2. Overføringene til MGL for 2011 er på kr. 4.774.000 med slik fordeling: 

• Ringebu kommune kr. 2.828.000. 
• Sør-Fron kommune kr. 2.076.000. 

 
 
Vedtak: Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
1. Representantskapet vedtar det framlagte budsjettet for MGL for 2011. 
 
2. Overføringene til MGL for 2011 er på kr. 4.774.000 med slik fordeling: 

• Ringebu kommune kr. 2.828.000. 
• Sør-Fron kommune kr. 2.076.000. 

 
 
 
 
 
 

5    -    Fron  Badeland 
Nord-Fron og Sør-Fron kommuner deltar i samarbeidet. 

Sør-Fron er administrasjonskommune. 

 
 
6/10 Driftsbudsjett 2011. 
 
 
Innstilling: 1. Fron Badeland sitt 2011-budsjett godkjennes med et samlet tilskuddsbehov på 

kr. 3.712.000. 
 
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik: 

• Nord-Fron kommune kr.  1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500). 
• Sør-Fron kommune kr.  1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500). 

 
 
Vedtak: Enstemmig (4 - 0) som innstillingen fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
1. Fron Badeland sitt 2011-budsjett godkjennes med et samlet tilskuddsbehov på kr. 

3.712.000. 
 
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik: 

• Nord-Fron kommune kr.  1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500). 
• Sør-Fron kommune kr.  1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500). 
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6    -    Midt - Gudbrandsdal  brannvesen 
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet. 

Ringebu er administrasjonskommune. 

 
 
6/10 Budsjett 2011. 
 
 
Innstilling: Med unntak for punkt 2 stadfestes vedtaket i sak 5/10 fra 20. oktober 2010 - og 

"foreløpig" fjernes fra vedtakets øvrige punkter. 
 
Punkt 2 endres til: 
2. Kommunenes tilskudd på kr. 13.888.000 fordeler seg slik: 

• Ringebu kommune kr. 4.665.000. 
• Sør-Fron kommune kr. 3.263.000. 
• Nord-Fron kommune kr. 5.960.000. 

 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu: 
 
Med unntak for punkt 2 stadfestes vedtaket i sak 5/10 fra 20. oktober 2010 - og "foreløpig" 
fjernes fra vedtakets øvrige punkter. 
 
Punkt 2 endres til: 
2. Kommunenes tilskudd på kr. 13.888.000 fordeler seg slik: 

• Ringebu kommune kr. 4.665.000. 
• Sør-Fron kommune kr. 3.263.000. 
• Nord-Fron kommune kr. 5.960.000. 

 
 
 
 
 
 
7/10 Orientering om Skåbu brannstasjon. 
 
 
Orientering: Jon Alver orienterte om at Skåbu brannstasjon har fått tilført ytterligere 1 brannbil, 

og at det er behov for å leie inn større arealer. I tillegg er det behov for opprusting 
av mannskapsrom. MGB er i samtaler med huseier, og partene er enige. Bedre og 
større lokaler blir trolig klar neste høst, og vil tidligst få økonomisk virkning fra etter 
sommeren 2011. 

 
 
Vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning. 
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7    -    Midt - Gudbrandsdal  barnevernskontor 
Sør-Fron og Ringebu kommuner deltar i samarbeidet. 

Ringebu er administrasjonskommune. 

 
 
4/10 Budsjett 2011. 
 
 
Innstilling: Representantskapet stadfester vedtaket i sak 3/10 fra 20. oktober 2010 - og 

"foreløpig" fjernes fra vedtakets ulike punkter. 
 
 
Vedtak: Enstemmig (4 - 0) som forslaget fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet stadfester vedtaket i sak 3/10 fra 20. oktober 2010 - og "foreløpig" 
fjernes fra vedtakets ulike punkter. 
 
 
 
 
 
 
5/10 Søknad om statlige midler til styrking av barnevernet. 
 
 
Orientering  
og forslag: Jon Alver orienterte om at det i økonomiplanen er satt inn ny 60 % stilling f.o.m. 

2012. I forbindelse med at det er lagt opp til øremerkete statlige midler til styrking 
av barnevernet ba han om aksept for at MGBV kan søke om denne stillingen alt for 
2011. 

 
 
Forslag: Aksel Eng foreslo at det i tillegg bør søkes om midler til forebyggende tiltak. 
 
 
Vedtak: Enstemmig (4 - 0) som forslagene fra både rådmannen i Ringebu og fra Aksel Eng: 
 
MGBV søker om statlige øremerkete midler til både ny 60 % fagstilling og til forebyggende 
tiltak. 
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8    -    Diverse 
 
 
 Dato for møte(r) 1.ste halvår 2011. 
 
 
Forslag: Tove Haugli foreslo kl. 09.00 onsdag 8. juni 2011 i Ringebu kommune.  
 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Tove Haugli: 
 
Neste representantskapsmøte blir kl. 09.00 onsdag 8. juni 20111 i Ringebu kommune. 
 
 
 
 
 
 

9    -    Eventuelt 
 
 
1 Stadfesting av foreløpige budsjettvedtak for 2011 for 5 

"ordninger". 
  1 - Midt-Gudbrandsdal GIS (kartsamarbeid) 
  2 - Fron kulturskole 
  3 - Ung i Midtdalen 
  4 - MGR 
  5 - MGRS 
 
 
Forslag: Tove Haugli foreslo at representantskapet stadfester vedtakene fra 20. oktober 

2010 i disse "ordningene" sine foreløpige budsjettvedtak ved at "foreløpig" fjernes 
fra vedtakenes ulike punkter. 

 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Tove Haugli: 
 
Representantskapet stadfester vedtakene fra 20. oktober 2010 i disse "ordningene" sine 
foreløpige budsjettvedtak ved at "foreløpig" fjernes fra vedtakenes ulike punkter. Dette 
gjelder: 
1 - Midt-Gudbrandsdal GIS (kartsamarbeid) Generell sak 7/10 
2 - Fron kulturskole FK-sak 3/10 
3 - Ung i Midtdalen UIM-sak 1/10 
4 - Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap MGR-sak 6/10 
5 - Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor MGRS-sak 4/10 



2 Prosjektbidrag til "Ung i Midtdalen" fra regionrådet i 2011. 
 
 
Forslag: Aksel Eng foreslo: 

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner er alle innstilt på at prosjektet "Ung i 
Midtdalen" bør videreføres som en fast ordning f.o.m. 2011. 
Oppland fylkeskommune har enda ikke sett seg i stand til å ta stilling til om 
prosjektet skal videreføres som en varig ordning, da OFK nå arbeider med sin 
fremtidige ungdomspolitikk. 
OFK har gitt tilskudd til fortsatt prosjektdrift i 2011, og da bør også regionrådet 
videreføre sitt prosjektbidrag i 2011. 
Kommunene understreker at de betrakter tiltaket som "fast", og dette understrekes 
av at Nord-Fron kommune f.o.m. 2011 har tilsatt nåværende prosjektleder i fast 100 
% stilling for å videreføre arbeidet. 
F.o.m. 2012 bør kommunene selv betale de lokale bidragene da det forventes at 
OFK innen da har tatt endelig stilling til "Ung i Midtdalen". 

 
 
Vedtak: Enstemmig (6 - 0) som forslaget fra Aksel Eng: 
 
Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner er alle innstilt på at prosjektet "Ung i Midt-
dalen" bør videreføres som en fast ordning f.o.m. 2011. 
 
Oppland fylkeskommune har enda ikke sett seg i stand til å ta stilling til om prosjektet 
skal videreføres som en varig ordning, da OFK nå arbeider med sin fremtidige ungdoms-
politikk. 
 
Oppland fylkeskommune har gitt tilskudd til fortsatt prosjektdrift i 2011, og da bør også 
regionrådet videreføre sitt prosjektbidrag i 2011. 
 
Kommunene understreker at de betrakter tiltaket som "fast", og dette understrekes av at 
Nord-Fron kommune f.o.m. 2011 har tilsatt nåværende prosjektleder i fast 100 % stilling 
for å videreføre arbeidet. 
 
F.o.m. 2012 bør kommunene selv betale de lokale bidragene da det forventes at Oppland 
fylkeskommune innen da har tatt endelig stilling til "Ung i Midtdalen". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hundorp, 21. november 2010 

 
Jan Reinert Rasmussen 

rådmann i Sør-Fron kommune 
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