
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer 

(kopi til ledere for interkommunale selskap) 

Innkalling til 

Representantskapsmøte for interkommunale ordninger 

Tidspunkt: Onsdag 20.5.2015 kl. 0900 – 1300 

Lunsj kl. 1030 

Sted: Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune 

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

Forfall meldes til den enkeltes kommunes sekretariat, som innkaller vara (kopi til Torild S. Weikle). 

Av hensyn til matbestilling ber vi om at representanter fra de ulike interkommunale selskapene gir 

tilbakemelding om deltakelse på møtet til tsw@nord-fron.kommune.no 
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Sakliste: 

Nr Sak Sak Side Vedlegg 

00 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.14. 

01 
02 

01/2015 
02/2015 

Fron Badeland 
- Årsmelding for 2014 
- Regnskap for 2014 

1 
2 

03 
04 

01/2015 
02/2015 

Fron kulturskole 
- Årsmelding for 2014 
- Regnskap for 2014 

2 
2 

05 
06 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) 
- Årsberetning 2014 
- Rekneskap 2014 

1 
1 

07 
08 
09 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor 
(MGRS) 

- Årsberetning 2014 
- Regnskap for 2014 
- Budsjett 2016: Vederlag fra interkommunale m.fl. 

1 
1 
0 

10 
11 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 

1 
2 

12 01/2015 
Generelle saker 

- Prinsipper for fastsettelse av vederlag for husleie og 
administrative kostnader fra de interkommunale 
selskapene til vertskommunen. 

1 

13 01/2015 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) 

- Orientering om regnskap 2014 2 

14 
15 

01/2015 
02/2015 

Ung i Midtdalen (UIM) 
- Årsrapport 2014 
- Regnskap 2014 

2 
2 

16 
17 

01/2015 
02/2015 

Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 

1 
1 

18 
19 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk 
Rådgjevingsteneste (MGPP) 

- Årsmelding  2014 
- Rekneskap 2014 

0 
2 
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20 
21 
22 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Frya RA 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 
- Gjennomføring 3. byggetrinn 

1 
2 
3 

23 
24 
25 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) 
- Regnskap 2014 og disponering av mindreforbruk 
- Årsberetning 2014 
- Orienteringer 

3 
1 
0 

26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

04/2015 

05/2015 
06/2015 
07/2015 

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 
- Regnskap 2014 
- Årsmelding 2014 
- Mjøsanlegget AS.  Aksjonæravtale, vedtekter, 

repr.til styret. 
- Orienteringssak: Renovasjonsordning for 

campingvogner og  utleiehytter 
- Bygging av nytt administrasjonsbygg. Finansiering. 
- Avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen 
- Etablering av AS for næringsvirksomhet 

1 
1 

2 (-1) 

1 

2 
1 ?? 

1 

Vinstra 12.5.15 

Arne Sandbu 

Administrasjonssjef 
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Representantskapssak 23/15 

       Midt-Gudbrandsdal brannvesen 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

MGB-sak nr. 1/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Årsregnskap 2014 
 Brannsjefens kommentarer til regnskapet 
 Revisjonsberetning 
   

GODKJENNING AV 2014 – REGNSKAP OG 
DISPONERING AV MINDREFORBRUK 

 

REGNSKAP 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 2.269.733,06 for 2014. Hvordan 
mindrebruket framkommer er synliggjort i brannsjefens kommentarer til regnskapet. 
  

 
DISPONERING AV MINDREFORBRUK 
Midler til utskifting av kommandobil er planlagt i 2016 iht til vedtatt utskiftingsplan. 
Med årets mindreforbruk foreslås det å avsette midler til dette nå, for å være i forkant. 
En unngår dermed å måtte finansiere bilen gjennom senere budsjetter. Mindreforbruk 
som for 2014 kan heller ikke påregnes framover. 
 
INVESTERINGSREGNSKAPET 
Det er foretatt investeringer på kr  217.631 i 2014. Dette gjelder innkjøp/fornying av 
feierbil. Bilen ble lånefinansiert slik selvkostregnskapet for feiervesenet krever. 
 
Godkjenning 
 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt 
 
 
 

V E D T A K 
 
Representantskapet godkjenner 2014 – regnskapet for MGB med netto 
mindreforbruk (overskudd) på kr 2.269.733,06.  
 
Mindreforbruk i 2014 kr 2.269.733,06  disponeres på følgende måte: 
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- Kr 626.733,06 avsettes til innkjøp/utskifting av kommandobil. Det vises til 
utskiftingsplanen. 

 
- Kr 1.600.000,- tilbakeføres til kommunene iht fordelingsnøkkelen for 

2014. 
 
 

Ringebu. 20. april  2015 
 
 

Per H. Lervåg 
Rådmann i Ringebu kommune 

 Per Martin
 brannsjef 
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Representantskapssak 24/15 

       Midt-Gudbrandsdal brannvesen 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

MGB-sak nr. 2/15- Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Årsberetning for 2014 for MGB 
   

 
ÅRSBERETNING FOR 2014 FOR MGB 

 
 

 
Vedlagt er årsberetning fra brannsjef for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB).  
 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt  
 
 

V E D T A K 
 

Representantskapet tar årsberetning 2014 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen 
(MGB) til orientering.  

 
 
 
 
 

Ringebu.  20. april 2015 
 
 
 
 
 
 

Per H Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

                                                                                                      Per Martin 
                                                                                                              Brannsjef MGB 
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Representantskapssak 25/15 

                                                              Midt-Gudbrandsdal brannvesen  

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

MGB-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 
 

ORIENTERINGER 
 

 
FÅVANG BRANNSTASJON 
Fåvang brannstasjon er rustet opp i løpet av høsten 2014. Jobben er gjort på 
dugnad. 
Mannskapene har lagt ned over 220 timer for å gjøre stasjonen mer formålstjenlig og 
trivelig. Vaskerom, bad og møterom er bygget og tatt i bruk. En utrolig innsats av 
motiverte mannskaper som viser at der det er vilje er det muligheter. 
 
EKSPLOSJONEN PÅ FORR 
Politiet har konkludert og mener at eksplosjonen på Forr i september skyldtes 
metangasseksplosjon antent av propanbrenner i fjøset. Brenner skal ha vært brukt til 
å herde 2-komponent lim. Et menneskeliv gikk tapt, 2-300 gris ble omkom eller måtte 
avlives og bygningen ble totalskadet og måtte rives. 
 
POLITIREFORMEN  
Politireformen vil slik det ser ut, gi ett politidistrikt for Hedmark og Oppland. 
Politidirektoratet vil bestemme hvor politimesteren skal holde til. Som følge av 
reformen er det sannsynlig at nødmeldetjenesten (110, 112, 113) skal samlokaliseres 
og legges til samme by som politihuset. Det er også snakk om statlig drift av 
nødmeldetjenesten. 
Brann 110 kan derfor innen få år bli flyttet igjen. 
 
STØRRE BRANNVESEN 
Regjeringen mener det er behov for større brann- og redningsvesen. DSB går i disse 
dager ut og forespør kommunene om pilotprosjekter. Regioner som ønsker å prøve 
ut en modell med langt større brann- og redningsvesen, vil få sitt prosjekt vurdert 
som et mulig pilotprosjekt. Regionsgrenser skal være innenfor de nye 
politidistriktene. Fristen for tilbakemelding fra regionene er 1. juni 2015. 
 
DSB ser for seg en igangsettelse av pilot(er) i løpet av 2015. 
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V E D T A K: 
 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 
 

Ringebu, 20. april 2015 
 
 
 

Per H Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

Per Martin 
Brannsjef MGB 
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Representantskapssak 26/15 

 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 1/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Revisjonsberetning fra BDO XX. mai 2015  ./1 
Utrykte vedlegg: (blir ikke kopiert og fordelt): 
 Regnskap 2014 med noter (medsendt som eget dokument)  
 Prosjektregnskap 
 
 

 

GODKJENNING AV  
 

2014 - REGNSKAP FOR MGR 
 

 

Driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse framgår av årsmeldinga. Detaljert 
regnskap er medsendt i eget dokument i tilfelle noen ønsker ytterligere informasjon. 
Her er også noter til regnskapet. 
 
2014-driftsregnskapet viser et udekket/udisponert (overskudd) på kr. 488.398,08. 
 
2014-investeringsregnskapet viser et udekket/udisponert (overskudd) på kr. 55.120. 
 
Disposisjonsfond pr. 31.12.14: kr. 985.476  (kr. 693.059,47 i 2013) 
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Udisponert i driftsregnskapet kr. 488.398,08 kommer fra MGR’s næringsvirksomhet. 
Beløpet er frie midler og kan lovlig tilbakeføres til kommunene.  
 
MGR har ikke oversikt over størrelsen på næringsinntekter fra næringsvirksomhet i 
hver av kommunene. Vedtektene sier ingenting om hvordan et overskudd skal 
fordeles. Beløpet fordeles skjønnsmessig slik: 
 

Ringebu kommune:  kr. 175.823 (36%) 
Sør-Fron kommune:  kr. 136.752 (28%) 
Nord-Fron kommune:  kr. 175.823 (36%) 
 

Udisponert i investeringsregskapet kr. 55.120 er fra salg av gravemaskin. Det 
anbefales at beløpet benyttes til prosjekt nr. 20066 Personalfløy Frya miljøstasjon. 
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Rådmannen i Ringebu rår representantskapet  til å gjøre slikt 
 

V E D T A K 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Representantskapet godkjenner 2014-driftsregnskapet med udekket/ 
udisponert på kr. 488.398,08. 
 
Mindreforbruk i 2014 kr. 488.398 tilbakeføres til kommunene. Beløpet 
fordeles slik: 
Ringebu kommune:  kr. 175.823 
Sør-Fron kommune:  kr. 136.752 
Nord-Fron kommune:  kr. 175.823 

 
2. Representantskapet godkjenner 2014-investeringsregnskapet med 

udekket/ udisponert på kr. 55.120,00.  
 
Mindreforbruk i 2014 kr. 55.120 avsettes til investeringsprosjekt nr. 20066 
Personalfløy Frya miljøstasjon. 
 

 
Ringebu.  23. april 2015 

 
 

Per H. Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 27/15 

 

                                                                Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

         

                       

MGR-sak nr. 2/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Årsmelding for 2014 ./1 
 

 
MGRS’  ÅRSMELDING  FOR  2014 

 
 
 
 

Vedlagt er årsmelding fra daglig leder for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 
(MGR).  
 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt  
 
 

V E D T A K 
 

Representantskapet tar til orientering årsmeldinga 2014 for Midt-Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap (MGR).  
 
 
 

Ringebu. 23. april 2015 
 

 
 
 

Per H Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
 

Gøran Løkken 
                                                                                                     renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 28/15 

 

 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Forslag til aksjonæravtale ./1 
 Forslag til reviderte vedtekter for Mjøsanlegget AS ./2 
 
 

 

MJØSANLEGGET AS – AKSJONÆRAVTALE 
OG VEDTEKTER – REPR TIL STYRET 

 

 

Det ble inngått en intensjonsavtale mellom MGR og Mjøsanlegget AS i 2013. Forslag 
til intensjonsavtale ble godkjent av representantskapet i MGR i møte den 30.10.13 
sak 07/13. MGR fikk i 2014 et tilbud om å kjøpe 297 aksjer i Mjøsanlegget AS til en 
pris på kr. 3367 pr. aksje totalt kr. 1000.000. Saken ble behandlet i kommunestyrene 
i de samarbeidende kommuner høsten 2014 og det ble gjort enstemmige vedtak om 
å kjøpe aksjer i Mjøsanlegget AS. Kjøp av aksjer til et beløp på kr. 1000.000 er ført i 
regnskapet for 2014. Kjøpet er dekt ved bruk av disposisjonsfondet i MGR. 
 
MGR var innkalt til eiermøte i Mjøsanlegget AS den 17. april 2015 på Roverudmyra 
Miljøpark. Fra MGR møtte rådmann Per H. Lervåg og renovasjonssjef Gøran Løkken. 
Styremedlemmer i representantskapet for MGR ble varslet, men hadde ikke 
anledning til å møte. 
 
Under møtet ble forslag til aksjonæravtale og vedtekter for Mjøsanlegget AS 
gjennomgått. Det var enighet om at de 2 minste selskapene SØIR og MGR skal være 
representert i styret. Alternativet til styre på fem medlemmer er å etablere eiermøter 
som arena for å holde de to minste eierne orientert. Dette ble spilt inn fra vår side, 
men ble vurdert som mindre hensiktsmessig.  
 
Oversikt over eierandeler og hvor mye kapital hvert selskap har lagt i Mjøsanlegget 
AS. 
 
HIAS IKS 7.520.167  (30,25 %) 
GLT IKS 6.103.813  (24,55 %) 
GLØR IKS 7.737.382 (31,12 %) 
SØIR IKS 2.500.000 (10,06 %) 
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MGR  1.000.000 ( 4,02 %) 
Total          24.861.362 (100 %) 
 
Det må velges representanter til å skrive under aksjonæravtalen. Gjeldende 
vedtekter for MGR pkt. 21 inneholder blant annet følgende: Selskapet tegnes av 
representantskapets leder og et representantskapsmedlem i fellesskap. Ved leders 
fravær trer nestleder i dennes sted. 
 
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Forslag til aksjonæravtale innebærer at MGR blir representert i styret for  
Mjøsanlegget AS. Det er positivt at MGR kan bli involvert i styrets arbeid og har 
muligheter for å komme med innspill m.m. vedrørende drift av anlegget fremover. 
 
Det er overskudd på kvernet hageavfall i vårt område. Mjøsanlegget vil ha behov for 
økte mengder med kvernet hageavfall fremover. 
 
Rådmannens merknader: 
MGR er etter det framlagte forslag til aksjonæravtale tildelt plass i styret. Motivasjon 
for å tegne aksjer i Mjøsanlegget er dels begrunnet i å få bli del av kompetansemiljø. 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen i Ringebu at daglig leder utpekes til 
representant for MGR i styret.  
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K 
 
 

1. Representantskapet godkjenner framlagte forslag til aksjonæravtale for  
Mjøsanlegget AS 

 
2. Representantskapet godkjenner forslag til vedtekter for Mjøsanlegget AS 

 
3. Til å skrive under på aksjonæravtalen velges i tråd med vedtektene 

representantskapets leder og nestleder.  
 

4. Som representant i styret for Mjøsanlegget AS utpekes daglig leder i 
MGR.  
 

 
 

Ringebu.  24. april 2015 
 
 

Per H. Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 29/15 
 
 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 4/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Gjeldende renovasjonsforskrift  ./1 
Utrykte vedlegg:  
 
 

 

ORIENTERINGSSAK –
RENOVASJONSORDNING FOR 

CAMPINGVOGNER OG UTLEIEHYTTER 
 

 

Administrasjonen har funnet det nødvendig å orientere representantskapet om 
hjemmelsgrunnlag m.m. vedr renovasjonsordning for campingvogner og utleiehytter. 
 
Representantskapet behandlet forslag til ny forskrift i møte den 30.10.12 sak 07/12. 
Forslag til forskrift ble enstemmig vedtatt.  
 
Forskriftene ble enstemmig vedtatt i kommunestyrene slik: 

Sør-Fron kommunestyre 18.12.2012 sak 084/12 
Nord-Fron kommunestyre 18.12.12 sak 127/12 
Ringebu kommunestyre 015/13 

 
Den nye forskriften gjelder fra 01.01.13. I følge vedtatt forskrift skal det betales for 
fritidsabonnement for fast stasjonerte campingvogner og for utleiehytter. Eiere av 
campingplasser skal henvises til levering på kommunale mottak. 
 
Administrasjonen er ikke kjent med at kommunene har iverksatt bestemmelsene i 
forskriften når det det gjelder campingvogner og utleiehytter. 
 
Permanent oppsatte campingvogner 
Det foreligger en rettskraftig dom i Gulating lagmannsrett av 5. juli 2010 på dette 
området. Saken gjaldt om ca. 60 langtidsparkerte campingvogner på Hardanger 
Feriecenter AS skulle inngå i Kvam kommunes renovasjonsordning og dermed 
belastes renovasjonsgebyr for husholdningsrenovasjon. I dommen heter det blant 
annet: 
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 «Avfall frå langtidsplasserte campingvognar, som i realiteten fungerer som hytter, 
må rettsleg sjåast som «husholdningsavfall» når lova skal tolkast slik at det 
avgjerande er kvar avfallet har sitt opphav. […] Etter dette legg lagmannsretten til 
grunn at avfallet kjem inn under tvungen kommunal renovasjon, jf 
[forurensningslovens] § 30. […] Etter hovedregelen i § 34 fjerde ledd første punktum 
er grunneigaren ansvarleg for betaling av gebyret.» 
 
Forskriften er vedtatt tidligere men begrunnelser som taler for at campingvogner skal 
inkluderes i kommunal renovasjonsordning tas likevel med her: 
- Campingvogner “gir beboerne rom for hvile og anledning til matstell” på lik linje med 
hytter, og er derfor gebyrpliktige. 
 
- MGR har mottatt klager/henvendelser fra hytteeiere og Velforening i nærheten av 
campingplasser som registrerer at brukere av campingplasser kaster avfall i 
kommunens containere/tanker. De mener det ikke er rettferdig at de skal betale 
hytterenovasjon, mens brukerne av campingplassene slipper.  
 
- Det er blitt vanlig i de fleste kommuner å inkludere “permanent oppsatt 
campingvogn” i 
virkeområdet til forskriften. 
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K: 
 

Representantskapet vil be om at kommunene innlemmer fast stasjonerte 
campingvogner og utleiehytter i kommunal renovasjonsordning. 
 

 
Ringebu.  27. april 2015 

 
 

Per H. Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 30/15 
 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 5/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Situasjonsplan og snitt nytt adm.bygg  ./1 
Utrykte vedlegg:  
 
 

 

BYGGING AV NYTT ADM.BYGG -
FINANSIERING 

 

 

MGR skal sette opp et nytt adm.bygg ved Frya miljøstasjon. Eksisterende spiserom 
m.m. ble bygd ca. 1980 og var beregnet for 2 ansatte. Ved Frya miljøstasjon arbeider 
nå 4 ansatte + sjåfør på renovasjonsbilen.  
 
Nytt bygg skal i tillegg huse administrasjonen i MGR med 3 ansatte. MGR har siden 
2005 leid kontorareal av Ringebu kommune (brannstasjonen i Ringebu). Leieprisen 
er i 2015 på kr. 136.328. 
 
MGR vil leie ut de arealer som nå blir ledige (40 m2). Norsk Gjenvinning AS har sagt 
seg interessert i å leie lokalene.  
 
Administrasjonen i MGR har planlagt nytt bygg og det er avsatt plass til spiserom, 
møterom, ren og uren garderobe m.m. Det totale arealet er på ca. 175 m2. Det 
forventes at bygget skal stå ferdig 1. mars 2016. 
 
Bygging av nytt adm.bygg har vært konkurranseutsatt (Doffin). Innen fristen kom det 
inn 6 tilbud. Prisene varierer fra ca. 3,2 - 4,5 mill. kr. + mva. Arbeidet utføres som 
totalentreprise og følgende arbeider inngår i tillegg: bygging av ny adkomstveg, 
opparbeiding av areal rundt bygget og etablering av biloppstillingsplasser. Anbudene 
har imidlertid en rekke forbehold og en gjennomgang av tilbudene starter 7. mai 
2015. Den laveste prisen uten forbehold er på 3,4 mill. kr. + mva. 
 
I tillegg til anbudspriser påfølger følgende kostnader: 
Anleggsbidrag GE:    kr.      50.000 (tilbud datert 23.02.15) 
Tilknytningsavgift v/k:             kr.      37.000 (vann kr. 18900–kloakk kr. 
17850) 
Byggeleder m.m. Ringebu kommune: kr.      50.000 (RS) 
Sum tilleggskostnader   kr.    137.000 
 



Side 51 
 

Totale stipulerte byggekostnader: (eks. mva.) 
Byggekostnad, anbud      kr  3.400.000 
Tilleggskostnader              kr     137.000 
+ uforutsette kostnader   kr.    100.000 
Sum                                     kr  3.637.000 

 
Det er tatt utgangspunkt i det laveste tilbudet som ikke har forbehold. 
 
Disponible midler til prosjektet: 
Ubrukte lånemidler    kr. 2.492.075 
Avsatte midler i regnskapet for 2014 kr.      51.120 (MGR-sak 1/15) 
Sum disponible midler   kr. 2.543.195 
 
Manglende finansiering   kr. 1.094.000 
 
Disponible midler i 2015: 
 
Disp.fond pr. 31.12.14:    kr.  985.476,38 
Ubundne inv.fond pr. 31.12.14:  kr.    41.706,50 
Vedtatt avsatt til disp.fond i 2015:  kr.  300.000,00 
Sum      kr.1.327.182,88 
 
Utgifter til utarbeidelse av rapport vedr. avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen skal 
dekkes over disposisjonsfondet i 2015 (kr. 67000 for MGR). 
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Det er lagt opp til minimumsløsninger i bygget når det gjelder materialvalg, 
gulvbelegg m.m. Planlagt areal er nødvendig for det antall ansatte som skal benytte 
bygget. Jeg kan derfor vanskelig se at det er noen innsparingsmuligheter på selve 
bygget. 
 
Jeg vil ut fra dette anbefale at bygget m.m. settes opp som planlagt. Overskridelsen 
på ca. 1,1 mill. kr. finansieres slik: 
 
Bruk av disposisjonsfond:     kr. 900.000  
Prosjekt 20131Ny innkjøring Frya miljøstasjon:  kr. 200.000 (ubrukte lånemidler- 
omdisponering av midler) 
 
Ny innkjøring til miljøstasjon må sees i sammenheng med bygging av ny rampe for 
sortering av husholdningsavfall. Rampa er planlagt bygd på tomta som MGR kjøpte i 
2012. Ny rampe vil bli innarbeidet i økonomiplan for utførelse i 2017 eller 2018. 
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K: 
 

1. Representantskapet godkjenner planer for bygging av adm.bygg på Frya, 
som beskrevet i saksframstillingen.. 
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2. Tilleggsfinansiering for bygget m.m. stipulert til totalt ca. 1,1 mill. kr. dekkes 
slik: 

 
Bruk av disp.fond     kr. 900.000 
Prosjekt 20131 Ny innkjøring Frya miljøstasjon kr. 200.000 

 
Ringebu.  06. mai 2015 

 
Per H. Lervåg 

rådmann i Ringebu kommune 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 31/15 
 
 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 6/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Rapport fra Cowi A/S datert 27.04.15  ./1 
 Presentasjon av rapporten i power-point ./2 
Utrykte vedlegg:  
 
 

 

AVFALLSSAMARBEID I GUDBRANDSDALEN 
 

 

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) tok kontakt med GLØR og MGR i 
juni 2014 om det er interesse for å vurdere et utvida samarbeid, også organisatorisk, 
mellom avfallsselskapa i Gudbrandsdalen. NGR er inne i en prosess der det skal 
rekrutteres nye leder fra 01.04.15.  

Sak vedrørende utredning av avfallssamarbeid ble behandlet i representantskapet i 
MGR i møte den 15. oktober 2014 – sak 08/14. Det ble enstemmig vedtatt å utrede et 
evt. samarbeid mellom de 3 avfallsselskapene i Gudbrandsdalen. Mandatet ble 
godkjent. 

Prosjektgruppa (daglige ledere/renovasjonssjef) startet arbeidet i desember 2014. 
Cowi AS ble engasjert til å bistå prosjektgruppa i det videre arbeidet. Prosjektgruppa 
har hatt 7 møter totalt. Prosjektgruppa har befart anlegg på Otta, Lillehammer og 
Ringebu. 

Styringsgruppa hadde møte i Ringebu den 5. mai 2015. Prosjektleder orienterte om 
det arbeidet som er gjort i prosjektgruppa. Cowi AS la fram en presentasjon av 
rapporten.  

Styringsgruppa ga på møtet slik uttalelse: 

1. Prosjektgruppa utarbeider en felles konklusjon basert på arbeidet og innspill 
fra styringsgruppa, langs linjer om en felles intensjon om forpliktende 
samarbeid i mellom selskapene. 

2. De ulike selskapene sikrer nødvendig forankring hos sine eiere i løpet av 
mai/juni 
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3. Den videre prosessen skal inneholde følgende: 

-hvorfor skal vi etablere et felles selskap 

-hvilke konkrete områder kan vi starte samarbeide om? 

-plan for hvordan et slikt felles selskap skal se ut 

-fremdriftsplan  

 

Prosjektgruppa gir enstemmig slik konklusjon i møte den 5. mai 2015: 

• Prosjektgruppa mener at et felles selskap er beste løsning på de 
fremtidige utfordringer bransjen og selskapene står overfor. 

• Denne rapporten gir imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon som 
grunnlag for å underbygge en avgjørelse for å etablere et felles IKS 
innen renovasjon på husholdning/fritid og næringsvirksomhet 

• Det anbefales derfor at selskapene lager en konkret plan for et felles IKS 
renovasjonsselskap innen husholdning/fritid og næringsvirksomhet for å 
danne et beslutningsgrunnlag for ett felles selskap. 

 
Faglig forum i MGR behandlet saken i møte 14.04.15. Utkast til rapport datert april 
2015 ble tatt opp under møtet. Foreløpig konklusjon i rapporten: 
 

• At det ikke trekkes en konklusjon nå  
• Det i første omgang satses på et løsere samarbeid, uten organisatorisk 

overbygging 
• At de tre selskapene setter i gang et gradvis samarbeid basert på de aktuelle 

samarbeidsområder som er foreslått i pkt. 7.2.  
 
Faglig forum tok foreløpig konklusjon til etterretning. 
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Det er slikt samarbeid mellom MGR og de aktuelle selskapene i dag: 

NGR leverer papp til pressing på Frya 

MGR leverer inerte masser, rene masser og asbest til Otta 

MGR leverer matavfall og lettere forurenset masse til Lillehammer (MGR er medeier i 
Mjøsanlegget) 

Utarbeidet rapport har synliggjort mange områder som alle de 3 selskapene kan 
samarbeide om fremover. 

I ett felles selskap eller gjennom et forpliktende samarbeid ligger det muligheter for 
lavere kostnader gjennom utnyttelse av stordriftsfordeler.  
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MGR har i dag god økonomi, leverer gode tjenester og har lave gebyrer ut til 
abonnenter og næringskunder. Det er imidlertid mye som taler for at selskapet blir for 
lite i tiden som kommer. Opplysninger i rapporten underbygger dette. 

Et forpliktende samarbeid uten organisatorisk overbygging mellom selskapene har 
sine svakheter. Opplysninger i rapporten underbygger dette. 

MGR har for flere år tilbake etablert på Frya en sorteringshall/pressehall og en 
sorteringsplate for bygge- og rivningsavfall. I tillegg har MGR en aktiv avdeling som 
tar hånd om næringsavfallet.  
 
I den videre prosessen må det klarlegges hvilke anlegg i Gudbrandsdalen som skal 
benyttes fremover. Det blir også viktig å se på mulighetene for et fellesanlegg på eks. 
Frya (ligger strategisk til i midten). For meg blir det helt feil hvis alt avfall fremover 
skal transporteres til Lillehammer og sorteres/behandles der før viderelevering til 
behandlingsanlegg. 
 
Rådmannens merknader: 
På styringsgruppemøtet ble det lagt til grunn som ovenfor nevnt at det på sikt bør 
etableres et felles selskap i Gudbrandsdalen. Tidshorisonten for dette kan være 3 – 5 
år. Før dette kan gjennomføres er det en del forhold som må utredes og avklares.   
 
I mellomtida er det viktig at selskapene søker sammen i et tettere samarbeid på 
områder som skissert i rapporten, blant annet gjelder dette innkjøps- og 
leveranseavtaler.   
 
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

 
V E D T A K: 

 
1. Representantskapet tar rapport «Avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen» til 

orientering. 
 

2. Representantskapet vil anbefale at det utarbeides en konkret plan for et 
felles IKS renovasjonsselskap innen husholdning/fritid og 
næringsvirksomhet for å danne et beslutningsgrunnlag for ett felles 
selskap. 

 

3. I mellomtida er det viktig at selskapene søker sammen i et tettere 
samarbeid på områder som skissert i rapporten, blant annet gjelder dette 
innkjøps- og leveranseavtaler.   

 

4. Saken oversendes til behandling i hver enkelt kommune. 
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Ringebu.  06. mai 2015 
 
 

Per H. Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 32/15 
 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

 

MGR-sak nr. 7/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 

Vedlegg: Notat datert 30.04.15 fra adv. Rylandsholm  ./1 
Utrykte vedlegg:  
 
 

 

ETABLERING AV AS FOR 
NÆRINGSVIRKSOMHET 

 

 

Andelen næringsavfall som MGR tar imot øker for hvert år. I 2014 utgjorde 
næringsavfallet ca. 53 % av den totale avfallsmengde. Omsetningen for 
næringsavfall var på ca. 8,9 mill. kr. i 2014 og utgjorde ca. 35-40 % av den totale 
omsetning i selskapet. Omsetningen i forbindelse med innsamling og transport av 
næringsavfall ligger på ca. 1,4 mill. kr. i året, d.v.s. en beskjedent beløp (16 %) i 
forhold til total omsetning fra samlet næringsvirksomhet. 
 
MGR har gode priser for mottak av avfall og opplever at næringsbedrifter også 
utenfor midtalen leverer til våre mottak. 
 
Administrasjonen i MGR har slike planer når det gjelder innsamling og transport av 
husholdningsavfall og næringsavfall videre framover: 
 

• utføre all innsamling av husholdningsavfall i egen regi fra 2018 (Norsk 
Gjenvinning AS utfører dette arbeidet i dag) 

• videreføre eksisterende innsamlingsruter for matavfall, papp, papir og plast fra 
næringsvirksomheter i egen regi fra 2018 (Norsk Gjenvinning AS utfører dette 
i dag) 

• hente alle fraksjoner (også restavfall) fra alle kommunale institusjoner, 
kontorer m.m. 

• utføre selv interntransport av avfall mellom miljøstasjonene (4 stasjoner fra 
2016) 

• utføre selv transport av matavfall til Mjøsanlegget AS 
• utføre selv transport av restavfall til forbrenningsanlegg (hvis levering til 

Hamar) 
• utføre selv transport av flis til biobrenselanlegg (hvis levering til Gjøvik) 
• utføre selv transport av andre fraksjoner til beh.anlegg (glass, gips m.m.)  

 
Grunnlaget for å utvide virksomheten er blant annet følgende: 
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− Fordelaktig hvis sjåfører som kjører innsamlingsrutene er ansatt i MGR. Vil føle et 
mer eierskap til renovasjonsordningen og de vil kunne benyttes mer til å svare på 
spørsmål fra abonnentene m.m.  

− Bedre styring på når containere på miljøstasjoner skal tømmes. MGR har i dag 
mye interntranport av avfall. Transporten vil øke merkbart når Fåvang miljøstasjon 
settes i drift. En større andel av avfallet må kjøres til Frya miljøstasjon for 
sortering/opplasting. 

− MGR har ansatt kun en sjåfør som betjener renovasjonsbilen for hytterenovasjon. 
En ekstra sjåfør vil kunne avlaste ved ferier, avspasering og sykdom. 

− Hvis MGR tar innsamling av husholdningsavfall i egen regi så er det i 
utgangspunktet ingen til å overta innsamling av sortert avfall fra næringsbedrifter. 
Hvis MGR overtar selv disse innsamlingsrutene sikrer vi at avfallet blir levert på 
våre anlegg. 

− Det er fordelaktig å ta med noe næringsavfall samtidig med innkjøring av 
husholdningsavfall. Bedre utnyttelse av de investeringene som allerede er gjort 
(renovasjonsbiler).  

 
For å kunne utføre dette arbeidet må det ansettes sjåfører og kjøpes inn biler (3 
komprimatorbiler og 1 krokbil).  
 
Før beslutning om endringene nevnt foran kan tas, må det foretas økonomiske 
beregninger som godtgjør at endringene framstår som effektive for virksomheten og 
bidrar til å holde gebyr på et ønsket nivå.   
 
En evt. utvidelse av virksomheten som beskrevet ovenfor vil øke 
behovet/nødvendigheten av å danne et eget AS for næringsavfallet. 
 
MGR utfører i egen regi (fra 2013) innsamling av hytteavfall i fjellområdene. I tillegg 
hentes glass fra tanker i sentrumsområdene og noe næringsavfall. Andelen 
næringsavfall utgjør mindre enn 10 % av total innsamlet mengde. Det er kjøpt inn 
renovasjonsbil med kran og ansatt sjåfør i 100 % stilling til å utføre denne jobben. 
Erfaringene så langt er bare positive. 
 
Hvis MGR skal iverksette alle planer for innsamling og transport av næringsavfall vil 
omsetningen gå vesentlig opp og vil mest sannsynlig bli større enn omsetningen for 
husholdningsavfall. MGR vil overta en del transportarbeid som i dag utføres av 
private transportfirmaer. 
 
MGR er organisert som et § 27 selskap i dag. Inntekter og utgifter fordeles mellom 
næringsavfall og husholdningsavfall. Alle utgifter og inntekter som gjelder næring og 
husholdning føres i ett regnskap.  
 
Ut fra at næringsvirksomheten i MGR allerede har et vist omfang og at det foreligger 
planer om å ta mer innsamling og transport i egen regi bør det vurderes om det skal 
etableres et eget AS for vår næringsvirksomhet. 
 
GLØR IKS har skilt ut et eget AS (Glør Partner AS) for sin næringsvirksomhet. NGR 
IKS har ikke eget AS for sin næringsvirksomhet. De fleste selskapene i landet er i 
dag organisert som IKS. 
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Temaet er tatt opp i Faglig Forum i møte den 29. april 2015. Faglig Forum har 
innvendinger mot at det dannes et eget AS for næringsvirksomheten: 
 

1. Må forholde seg til aksjeloven og må følge egne rutiner som ligger utenfor vår egentlige 

organisasjonsform og arbeidsform. Dette blir mer arbeid både med drift og 

regnskap/revisjon, separate møter/protokoller mm. 

2. Med et eget AS må vi mest sannsynlig ha renovasjonstjenesten til dette tenkte selskapet ut på 

anbud. Vi kan ikke tildele jobben utenom vårt eget MGR. 

3. Et eget AS skaffer oss ikke et klarere skille mellom næringsavfall og privatavfall i 

regnskapssammenheng fordi den samme organisasjonen likevel skal fordele 

oppdrag/kostnader på rette kontoer/selskap. 

 
I forbindelse med arbeid vedr. avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen har lederne i de 3 
avfallsselskapene (GLØR/NGR/MGR) konkludert med at det bør utredes noe videre 
om å danne et felles selskap for hushold/fritid og næringsvirksomhet. En slik 
utredning vil se nærmere på de økonomiske gevinstene ved å slå sammen til ett 
felles selskap i Gudbrandsdalen.  
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Måten MGR drives på (er organisert) i dag er helt klart lovlig, se uttalelse fra  
adv. Rylandsholm. 
 
Det er imidlertid viktig at det ikke skjer en kryssubsidiering mellom husholdninger og 
næringsbedrifter. Inntekt fra vår næringsvirksomhet skal ikke benyttes til å redusere 
årsavgiftene for husholdninger. Det kan fort bli en mistanke om subsidiering så lenge 
alle utgifter og inntekter for husholdning/næring føres i ett regnskap som i dag. 
 
Det er viktig med åpenhet og våre konkurrenter må ha anledning til innsyn i våre 
regnskaper. Våre regnskaper er offentlige dokument og er derfor tilgjengelig for de 
som etterspør dette i dag. Ved et AS vil alle regnskapstall automatisk bli registret i 
databaser på nettet (Proff) og tilgjengeligheten vil selvsagt bli noe lettere for de som 
etterspør dataene.  
 
MGR har god oversikt over utgifter/inntekter i regnskapet og skiller godt mellom 
husholdning og næring i dag. Regnskapet er meget detaljert der de enkelte 
arbeider/virksomheter føres i prosjektnummer. Hvis det dannes et AS for 
næringsvirksomhet må utgifter/inntekter fordeles på samme måte som i dag. 
 
Jeg er enig i at et AS vil medføre mer arbeid for administrasjonen i forhold til 
regnskap, møter m.m.  
 
Ved dagens organisasjonsform kan kommunene la MGR hente avfallet fra skoler, 
institusjoner m.m.) uten anbudskonkurranse (egenproduksjon). Hvis det dannes et 
AS må henting av avfallet mest sannsynlig konkurranseutsettes.  
 
Ved en aktivitet på dagens nivå fremover for næringsvirksomheten så vil jeg anbefale 
at MGR fortsetter med dagens organisering, d.v.s. § 27 selskap og uten etablering av 
eget AS. 
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Jeg vil anbefale at spørsmålet om å etablere et AS for næringsvirksomheten 
avventes. 
For øvrig vises til egen sak om avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen. Ved økte 
ambisjoner og utvida virksomhet så styrkes behovet for eget AS.  
 
Rådmannens merknader: 
Det viktigste i saken er at MGR organiserer sin virksomhet slik at husholdningsavfall 
(monopolvirksomhet) og næringsavfall er adskilt på en ryddig og etterprøvbar måte i 
regnskapene.  
 
Skal en tolke den alminnelige utviklingen på området vil det trolig gå mot utskilling i 
eget selskap. Begrunnelsen i utviklingen er vel i hovedsak krav til dokumentasjon og 
ønsker om å operere med formelle skillelinjer. I tillegg vil eget datterselskap kunne 
være mer ryddig for MGR i konkurranse med andre aktører innenfor 
næringsavfallssegmentet.  
 
Det er ikke nødvendigvis slik at næringsavfall fra kommunene selv må ut på anbud 
om det etableres et heleid aksjeselskap. Her er det rom for ulik praksis.  
 
For øvrig er det viktigste at eierkommunene og representantskapet har et bevisst 
forhold til organisering av virksomheten, basert på de ambisjoner som blir gjort 
gjeldende.  
 
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K: 
 

Representantskapet tar ikke stilling til om det skal etableres et AS for MGR’s 
næringsvirksomhet nå.  
 

 
Ringebu.  06. mai 2015 

 
 

Per H. Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
 

 




