
 

 

 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer 

(kopi til ledere for interkommunale selskap) 

 

 

Innkalling til  

Representantskapsmøte for interkommunale ordninger 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag 28.10.2015 kl. 0900 – 1200 

  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 20.5.2015  
(og ekstraordinære møter i forbindelse med Frya RA) 
 

  

01 02/2015 Generelle saker 
- Konstituering og valg av leder og nestleder  

 

  
1 

 
02 

 
01/2015 

Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen 
- Budsjett 2016 

 
 

 
1 

 

 
03 
04 

 
03/2015 
04/2015 

Fron Badeland 
- Billettpriser og åpningstider i 2016 
- Driftsbudsjett 2016 

 

 
 

 
0 
1 

 
05 
 

 
03/2015 
 

Fron kulturskole 
- Budsjett for 2016 

 

 
 

 
2 

 

 
06 

 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) 
- Budsjettforslag 2016 og økonomiplan 2016-2019 

 
 

 
2 

 

 
 
07 

 
 
04/2015 

Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor 
(MGRS) 

- Økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016 

 
 
 

 
 

2 
 

 
08 

 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 
- Driftsbudsjett 2016 

  
2 

 

 
09 
10 

 
03/2015 
04/2015 

Ung i Midtdalen (UIM) 
- Budsjett 2016 
- Årsplan 2016 

  
2 
0 

 

 
 
11 
12 

 
 
03/2015 
04/2015 

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk 
Rådgjevingsteneste (MGPP) 

- Årsmelding for arbeidsåret 2014/2015 ved MGPP 
- Driftsbudsjett 2016 

 
 
 
 

 
 

1 
1 

 

 
13 

 
08/2015 

Frya RA 
- Driftsbudsjett 2016 

  
1 

 

 
14 
15 

 
04/2015 
05/2015 

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MBG) 
- Budsjettforslag 2016 og økonomiplan 2016-2019 
- Orienteringer 

  
7 
0 

 

 
16 
17 
18 

 
08/2015 
09/2015 
10/2015 

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 
- Budsjettforslag 2016 og økonomiplan 2016-2019 
- Årsavgift for renovasjon husholdninger 2016 
- Justering av gebyr for mottak av avfall 

  
5 
0 
0 

 

 

Vinstra 22.10.15 

 

Arne Sandbu 

Administrasjonssjef 
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Representantskapssak 01/15 

GENERELLE SAKER 

Sak  02/15 KONSTITUERING OG VALG AV LEDER OG NESTELEDER  

Vedlegg:  

Kopi av mal for vedtekter for de interkommunale selskapene i Midt-Gudbrandsdalen 
(relevante punkt). 
 

 

Bakgrunn for saka: 

Representantskap består av to folkevalgte medlemmer fra hver kommune, totalt 6 
medlemmer. Medlemmer blir oppnevnt i forbindelse med kommunevalget hvert fjerde år. 
Leder og nestleder blir valgt for 2 år. De siste årene har leder og nestledervervet vært fordelt 
slik: 
 
Høst 2013 – høst 2015: Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron – leder 
    Olav Røssum, Nord-Fron – 1. nestleder 
    Brede Vestby, Ringebu – 2. nestleder 
Høst 2011 – høst 2013:  Brede Vestby, Ringebu – leder 
    Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron – 1.nestleder 
    Olav Røssum, Nord-Fron – 2. nestleder 
 
På møtet i representantskapet 30. oktober 2013 ble det gjort slikt vedtak: 
 

1. Ole Tvete Muriteigen velges som leder, Olav Røssum velges som 1.ste nestleder og 

Brede Vestby velges som 2.dre nestleder for representantskapet for de 

interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen for tidsrommet 1. januar 2014 til 

første representantskapsmøte etter at de nye kommunestyrene har konstituert seg 

etter kommunestyrevalget høsten 2015. 

Med bakgrunn i dette blir det lagt opp til valg av ny leder og nestleder for kommende 2 års 
periode. 
 
 
Innstilling: 

Saka blir lagt fram for representantskapet uten innstilling, men med anbefaling om at det blir 

gjort vedtak, supplert med navneforslag, slik: 

 

«NN-1 velges som leder, NN-2 velges som 1.ste nestleder og NN-3 velges som 2.dre nestleder 

for representantskapet for de interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen for 

tidsrommet for tidsrommet 28. oktober 2015 – 31. desember 2017».  
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Vinstra, 20. oktober 2015                     

Arne Sandbu 

administrasjonssjef 
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Representantskapssak 02/15 

GEODATASAMARBEIDET I MIDT-GUDBRANDSDAL 

Sak  02/15. BUDSJETT 2016 (Økonomiplan 2016-2019). 
 

Vedlegg: 

1. Forslag til budsjett for 2016-2019. 
 
Bakgrunn for saka: 

 

Geodatasamarbeidet for Midt-Gudbrandsdal blei oppretta i 2005 og har denne målsetninga: 
1. Samarbeidet skal bidra til auka kompetanse og auka bruk av geodata som 

hjelpemiddel i kommunane for å hente ut dei gevinstane som ligg i bruk av slike 
løysningar.  

2. Gjennom effektiv bruk av geodataløysningar, gi publikum og næringsliv betre 
service, spesielt gjennom brukarvenlege internettløysningar. 

3. Gjennom effektiv bruk av geodataløysningar skal partane forvalte kart og registre 
på ein slik måte at feil unngås og at dei betydelege investeringane som blir gjort i 
kartverk blir tatt vare på. 

 

Geodatasamarbeidet for Midt-Gudbrandsdal har sidan starten på samarbeidet i 2005 brukt 
slik kostnadsfordeling mellom kommunane: 

 
Ringebu 33,5 % 
Sør-Fron 28,4 % 
Nord-Fron 38,1 % 

 
Kostnadsfordeling er basert på 50 % likt fordelt og 50 % etter folketal. 
 
Etter innspel frå rådmannen i Sør-Fron er det i budsjettforslaget lagt inn alternativ fordeling 
etter berre folketal. Val av fordelingsmodell vil bli lagt inn i kommande budsjett og 
avtaleutkast. Fordeling etter folketal blir slik: 
 

Ringebu 33,2 % 

Sør-Fron 23,9 % 

Nord-Fron 42,9 % 

 
Størstedelen av kostnadane med geodatasamarbeidet blir henta inn att gjennom 
kommunale gebyr. Dette gjeld også MGR og MGB sitt fagområde. Geodatasamarbeidet 
meiner dette bør gå fram av framtidige budsjett og rekneskap ved at direkte kostnader 
fakturerast MGB og MGR før fordeling. For 2016 er dette rekna til kr. 29.400 i vedlikehald og 
kr 35.000 i investering, som vidare trekkast frå framlagt budsjett. MBG og MGR må ta dette 
inn i sine budsjett og rekneskap som dannar grunnlag for gebyrstørrelse. 
 
 
 



Side 6 
 

Driftsbudsjettet: 
Samla stillingsressurs knytt til geodatasamarbeidet er ei 100 % stilling. Dagens tilsette har 
20% permisjon ut 2016. I 2015 var han utleigd til Ringebu kommune i 20% stilling første 
halvår. Reell stillingsressurs i 2015 var 60% første halvår og 80% andre halvår, samla 70% for 
året. Frå 2017 er det lagt inn 100 % stillingsressurs. 
 
Det er lagt opp til kr. 50.000 i kurs for å oppretthalde kompetansen på eit høgt nivå. 
I tillegg er det lagt inn kr. 75.000 i konsulenttenester til hjelp ut frå kompleksiteten i systema. 
 
I budsjettet må konto 1241, 1270 og 1370 sjåast i samanheng med investeringsbudsjettet. 
Investeringar gir i dei fleste tilfelle auka vedlikehaldskostnader. I tillegg til lønnskostnadane 
er den største utgiftsposten vedlikehaldsavtaler knytt til dei to fagsystema Gisline og 
Komtek. Gisline er kommunanes kartverkty, medan Komtek i hovudsak er systemet for 
innkrevjing av kommunale avgifter. Komtek er avhengig av Gisline. Gjennom kommunale 
avgifter er geodatasamarbeidet i stor grad sjølvfinansierande for den einskilde kommune. 
 
Vedlikehaldsutgiftene aukar vesentleg for 2016. Dette skuldast at sidan starten har det ikkje 
vore oppgradert vedlikehaldsavtale for Komtek. Dette har vore ei særs gunstig ordning (årleg 
kostnad om lag 190.000). Dette har vore Norkart sitt ansvar, og dei har no sendt utkast til ny 
vedlikehaldsavtale der dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen blir løfta opp på nivå med 
andre tilsvarande kommunar frå kr 190.000 til kr 406.000. 2016 er sett til kr 294.000 som ei 
overgangsperiode. Auken på konto 1241 blir såleis for Komtek om lag kr 100.000 i 2016 og 
vel 200.000 i 2017. Ut over det er vedlikehaldskostnadane indeksregulert. Komtek må 
kommunane ha og vedlikehald er derfor ikkje valfritt. 
 
I budsjettforslaget er det teke høgde for kjøp av noko ny programvare, jf 
investeringsbudsjettet, og tilhøyrande auke i vedlikehaldskostnadene. Dette gjeld: 
 

• Komtek Besiktiger (eigedomskatt). Kr 25.000 årleg (feil i 2015-budsjettet) 

• Kommunekart passordbeskytta. Kr 5.000 årleg. 
• Komtek Lager. Kr 6.900 årleg. 

• Komtek Office. Kr 5.000 årleg. 
• WebInnsyn Analyse. Kr 5.000 årleg 
• Det er og lagt inn nødvendige lisensar frå Microsoft  som del i Nord-Fron sine 

felleskostnader. Årleg kostnad: Kr. 50.000. 
 
Nord-Fron kommune driftar serverparken for geodatasamarbeidet. Citrix-lisensar knytt til 
desse er estimert til kr 25.000. I tillegg kjem Microsoft-lisensar knytt til eksterne brukarar 
utafor Nord-Fron kommune sitt nett. Dette er avhengig av talet på brukarar i Ringebu og Sør-
Fron og blir fakturert direkte utan fordeling. Kvar kommune må sjølv gjennomgå talet på 
brukarar. 
 
Ut frå praksis for interkommunale ordningar er det lagt til administrative kostnader frå 
vertskommunen (administrativt vederlag) på kr. 37.000.  
Nord-Fron har tidligere år i liten grad lagt inn vederlag for de interkommunale ordningene 
som kommunen er vertskommune for. For Geodatasamarbeidet var det i 2015 ikke lagt inn 
noe i vederlag. Vedtaket i representantskapsmøtet i mai 2015 om 
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samordning/harmonisering av vederlagene kommunene i mellom innebærer derfor en økt 
kostnad uten at det innebærer endring i aktivitet eller andre reelle kostnader. Dette er 
derfor tatt hensyn til i budsjettforslaget når dette er redusert med 4% sammenlignet med 
2015.  
Konkret vil ei innsparing på 4% da gi slikt tal-grunnlag: 
Kostnader fordelt på kommunene i budsjett 2015: kr. 1.780.000 
Minus reduksjon på 4%: kr. 71 200 
Pluss endring som følge av ny vederlagsberegning: kr. 37.000 
= Budsjett 2016 inkl. 4% «innsparing»: kr. 1.745.800  

        
Investeringsbudsjett: 
Komtek og Gisline er i stadig utvikling og nye modular kjem til for å gje ein 
effektiviseringsgevinst. Til dømes blei det i 2015 investert i modulen Oppmålingsforretning 

felt for å ferdigstille oppmålingsforretninga i felt.  
 
Retaksering i samband med eigedomsskatt nærmar seg for fleir av kommunane. Komtek 

Besiktiger er eit system for eigedomstaksering basert på lesebrett, og vil effektivisere både 
vedlikehaldstakst og retaksering. Alle data, inkludert bilde, blir registrert elektronisk i felt i 
staden for via papirskjema.  Dette er sparar kommunane for mykje etterarbeid. 
Geodatasamarbeidet tilrår at dette blir lagt inn i investeringsbudsjettet for 2016 slik at 
takstfolka er kjent med systemet før eventuell retaksering i 2017 (Ringebu) og 2018 (Sør- 
Fron). Lisens for alle tre kommunar må kjøpast samla.  
 
I 2015 har MGR tatt Komtek i bruk i større omfang. Det er viktig at MGR får moglegheit for å 
hente ut effektiviseringsgevinsten dette gir. Komtek Lager er ein modul for lagerstyring som 
vil effektivisere lagerstyringa (søppeldunkar) hos MGR. Modulen nyttast berre av MGR og 
foreslåas dekket av MGR aleine.  
 

WebInnsyn Analyse er ein nettklient der brukarane (byggesakshandsamarar, 
arealplanleggarar, landbrukskontoret osv) sjølve kan hente analyser på temadata i staden for 
å gjere manuelle målingar sjølve eller via GIS-koordinator. Dette er eit verkty som 
Hedemarken-samarbeidet har fått Norkart til å utarbeide og som Kartverket tilrår at alle 
Norkart-kommunane kjøpar seg inn i og tar i bruk på grunnlag av målsetningane i 
geodataplanen for Hedmark og Oppland. Geodatasamarbeidet bør ha som intensjon at 
brukarane tar i bruk meir analyser i den daglege sakshandsaminga framover. Enkelt 
tilgjengelege analyser via Internett, senkar terskelen for å ta desse i bruk og bruken vil 
dermed auke. Dette vil auke kvaliteten på vedtaksprosessane i kommunane. 
 
Kommunekart passordbeskytta gir moglegheit for å passordbeskytte kartlag i app’en 
Kommunekart. Dette er spesielt aktuelt for vatn og avlaup, der ikkje-offentleg tilgjengeleg 
informasjon må lesast på nettbrett ute i felten. 
 
Komtek Office er eit rapporteringsverkty for utarbeiding av spesialrapportar og analyser. 
Dette forenklar rapporteringa frå systemet. Investeringa gjeld oppgradering til ny og meir 
brukarvenleg versjon. 
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Geodatasamarbeidet tilrår at desse fire investeringane blir lagt inn investeringsbudsjettet for 
2016 med totalt kr 320.000,-.  
 
I tillegg til investeringar i nye programmodular er det behov for oppgradering av 
serverparken. Foreløpig anslag er kr 200.000. 
 
4 % reduksjon i drifts- og investeringsbudsjettet: 
I felles rådsmannsmøte for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 26. august 2015 blei det vedtatt 
at dei interkommunale selskapa får i oppdrag å levere budsjettforslag med 4 % reduksjon. I 
budsjettforslaget er det derfor lagt inn ei kolonne der drift og investeringar er redusert med 
4 %. 
 
Driftsbudsjettet: 

Ein reduksjon på 4 % inneber ein reduksjon på kr 71.000 i driftsbudsjettet.  Med auking i 
vedlikehaldskostnadar (kr 150.000) og lønning, blir dette ei stor utfordring. Andre postar må 
da kuttast med kr 275.000. Kutt i investeringar, kurs og konsulenttenester er ikkje 
tilstrekkeleg. Ei mindre justering er gjort ved at MGB og MGR fakturerast for lisenskostnader 
knytt til deira modular i Komtek, totalt kr 24.500. For å dekke resterande kr 150.000 vil det  
derfor bli nødvendig å kutte i vedlikehaldet. I praksis betyr dette at lisensar må seiast opp.  
 
Lisensar knytt til Komtek er uaktuelle å seie opp da desse er heilt sentrale i innkrevjinga av 
kommunale gebyr. Innafor Gisline er det og uaktuelt å seie opp lisensar knytt til 
arealplanlegging  og lovpålagte oppgåver innan Matrikkelen. Det einaste aktuelle, slik 
geodatasamarbeidet ser det, er å seie opp lisensar knytt til web-kart. Totalt om lag kr 
150.000,-. 
 
Den mest synlege konsekvensen av å seie opp lisensane på web-kart er at kommunanes 
nettsider ikkje lenger vil ha operative kart. I dag inneheld desse karta informasjon frå m.a. 
matrikkelen og arealplaner. Å fjerne desse karta frå heimesidene vil medføre dårlegare 
kundeservice, redusert produksjon og mykje meirarbeid for administrasjonen i samband 
med å finne opplysningar for publikum om t.d. føresegner til arealplaner i samband med 
byggetiltak o.l. Dette er informasjon som fins på heimesidene i dag.  
 
Det er eit stort attendesteg i døgnopen forvaltning og særs dårleg signal ut til publikum å 
ikkje ha kommunale kart på nettsidene. I tillegg vil ikkje mobilapp’en Kommunekart vere 
operativ. Kommunekart er også mykje brukt at VA-avdelingane til å lokalisere kummar og 
leidningar. Dersom Kommunekart ikkje lenger skal vere tilgjengeleg, betyr dette eit 
attendesteg og ein tapt effektiviseringsgevinst spesielt for VA-avdelingane.  
 
Geodatasamarbeidet har planer om å vidareutvikle både nettsidene og Kommunekart, for å 
gjere fleir kommunale geodata tilgjengelege på Internett, både for interne og eksterne 
brukarar. Det er òg eit mål at meir kommunal sakshandsaming skal nytte webkartet i staden 
for tynne klientar (Citrix). Dette er ein enklare, raskare og meir fleksibel løysning enn dagens 
oppkopling via Citrix. Dette vil på sikt medføre reduksjon i kostnader knytt til Citrix-lisensar. 
 
I kuttforslaget er utgiftene til kurs og konsulenttenester kutta med kr 75.000. Dette betyr at 
moglegheiten for kompetanseheving nærmast fell bort. Gisline og Komtek er kompliserte 
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system som samstundes gir store moglegheiter og ikkje minst auka effektivitet om dei blir 
fullt utnytta. Dette krev oppdatert kunnskap. Kompleksiteten i systema gjer behov for 
ekstern bistand. Kutt i konsulenttenestene vil kunne medføre forseinkingar og ekstraarbeid 
for brukarane. 
 
Investeringsbudsjettet: 

Investeringsbudsjettet er sett opp i prioritert rekkefølge, slik at Komtek Besiktiger har første 
prioritet. I 2015-budsjettet var det eit investeringsbudsjett på kr 250.000. Ein reduksjon på 4 
% betyr ca kr 10.000. I forslaget til investeringsbudsjett lar dette seg løyse ved å utsette 
investeringar som også gir reduksjon i vedlikehaldskostnadane i driftsbudsjettet. Ved 
redusert driftsbudsjett er ikkje rom for investeringar som gir auka vedlikehaldskostnader. 
Geodatasamarbeidet foreslår derfor at berre oppgradering av serverparken blir lagt inn som 
investering i 2016. Reduksjonen i investeringane blir da på 20 %. Konsekvensane av å ikkje 
gjennomføre dei andre investeringane er at ein står på staden kvil i service og effektivitet.  
 
Med grunnlag i konsekvensane som er omtala ovanfor, gjekk Koordineringsgruppa for 
Geodatasamarbeidet (tenesteleiarar og fagfolk) i møte 14. september 2015, samrøysta i mot 
kutt i budsjettet. Geodatasamarbeidet har sidan starten gitt store effektiviseringsgevinstar 
og eit redusert budsjett vil fjerne potensialet for ytterlegare effektivisering. 
 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron rår til at representantskapet gjer slikt vedtak: 
 

VEDTAK 
 

1. Felles representantskap for Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal vedtek eit 
driftsbudsjett for 2016 – brutto kr. 1.979.000 samt ei ramme for investeringar i 2016 lik 
kr. 485.000, og med ei slik fordeling: 
 

Kommune Drift Investering 

Ringebu kr. 663.000 kr. 162.000 
Sør-Fron kr. 562.000  kr. 138.000  
Nord-Fron  kr. 754.000  kr. 185.000  
Totalt kr. 1.979.000 kr. 485.000 

 

Representantskapet endrar ikkje fordelinga mellom kommunane, men legg inn 
direktekost til MGR og MGB. 
Representantskapet ber administrasjonen innarbeide dette i avtale om 
Geodatasamarbeid. 

 
2. For lisenskostnader for eksterne brukarar i Citrix fakturer Nord-Fron kommune Sør-Fron 

og Ringebu direkte (dette er utanom Geodatasamarbeidet sitt budsjett).  
Budsjett 2016: Ringebu kr. 19.500 og Sør-Fron kr. 13.000. 

 
 
Vinstra, 20. oktober 2015                     

Arne Sandbu 

administrasjonssjef 



Side 10 
 

Representantskapssak 03/15 

       Fron Badeland 

 Nord- Sør-   
 Fron Fron 

 

FB-sak nr. 3/15 – Representantskapsmøte 28. oktober 2015 
 

 

BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2016 
 

 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Bakgrunn 

Billettpriser 2016 

Det foreslås en økning i billettprisene på ca. 10 % i 2016. Billettprisene ble sist endret 
i forbindelse med driftsbudsjettet for 2014 og det har tidligere vært forutsatt at det 
skal foretas prisjusteringer hvert annet år. 

Ordinære priser 2014-2015 2016 
Voksen (over 16 år) Kr. 100 Kr. 110 
Voksen – 50 klipp Kr. 3.750 (25 % rabatt). Kr. 4.125 (25 % rabatt). 
Voksen – 30 klipp Kr. 2.400 (20 % rabatt) Kr. 2.640 (20 % rabatt) 
Voksen – 12 klipp Kr. 1.020 (15 % rabatt) Kr. 1.120 (15 % rabatt) 
Småbarn (under 0 – 2 år) Gratis Gratis 
Barn (3 – 16 år) Kr. 70 Kr. 80 
Barn – 50 klipp Kr. 2.625 (25 % rabatt) Kr. 3.000 (25 % rabatt) 
Barn – 30 klipp Kr. 1.680 (20 % rabatt) Kr. 1.680 (20 % rabatt) 
Barn – 12 klipp Kr. 714 (15 % rabatt) Kr. 815 (15 % rabatt) 
Gruppe 1 (1 voksen + 2 barn) 
for hvert barn utover 2 

Kr. 192 (20 % rabatt) 
Kr. 60 (15 % rabatt) 

Kr. 215 (20 % rabatt) 
Kr. 70 (15 % rabatt) 

Gruppe 2 (2 voksne + 2 barn) 
for hvert barn utover 2 

Kr. 272 (20 % rabatt) 
Kr. 60 (15 % rabatt) 

Kr. 300 (20 % rabatt) 
Kr. 70 (15 % rabatt) 

Gruppe 3 (2 voksne + 1 barn) Kr. 216 (20 % rabatt) Kr. 240 (20 % rabatt) 
Gruppe 4 (Organiserte grupper, 
minimum 8 personer) 

15 % rabatt på ordinære 
priser 

15 % rabatt på ordinære 
priser 
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Andre brukere 2014-2015 2016 
Fron Svømmeklubb Kr. 550 pr. time 

 
Gratis leie for Fron 
Svømmeklubb når 
den bruker badelandet 
til aktiviteter for  
barn/ungdom under 18 
år, men under 
forutsetning av at den 
selv til enhver tid 
har så mange godkjente 
livreddere 
tilstede som pålagt av 
Fron Badeland 
for å drive forsvarlig 

Kr. 650 pr. time 
 
Gratis leie for Fron 
Svømmeklubb når 
den bruker badelandet 
til aktiviteter for  
barn/ungdom under 18 
år, men under 
forutsetning av at den 
selv til enhver tid 
har så mange godkjente 
livreddere 
tilstede som pålagt av 
Fron Badeland 
for å drive forsvarlig 

Kommunal fysioterapi – 
Fysioteket 

Grupperabatt. 20 % på 
ordinære priser 

Grupperabatt. 20 % på 
ordinære priser 

Private fysioterapeuter Kr. 550 pr. time Kr. 650 pr. time 
Kommunal fysioterapi for skole- 
elever i ordinær åpningstid 
(Sør-Fron og Nord-Fron) inngår 
som en del av skolebadingen 

Kr. 0 Kr. 0 

Øvrige billetter som selges til 
eierkommunene 

15 % rabatt på ordinære 
priser 

15 % rabatt på ordinære 
priser 

Firmaavtaler (andre offentlige 
bedrifter og organisasjoner,  
politi osv.) 

15 % rabatt på ordinære 
priser 

15 % rabatt på ordinære 
priser 

 

Det foreslås ingen endringer i Fron Badelands åpningstider. 

Normalåpningstider for offentlig bading 2016 
Mandag Stengt 
Tirsdag 16:00 – 20:30 
Onsdag 07:00 – 15:00 
Torsdag 16:00 – 20:30 
Fredag 16:00 – 20:00 
Lørdag 12:00 – 18:00 
Søndag 12:00 – 18:00 
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Forslag 

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt 
 

VEDTAK: 

1. Representantskapet vedtar nye priser for bruk av Fron Badeland med virkning fra 
1. januar 2016 slik disse fremkommer i saksutredningen. 
 

2. Representantskapet vedtar slike normalåpningstider for 2016 som fremkommer i 
saksutredningen. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å avvike disse ved behov, 
for eksempel i skoleferier. 

 

 

 
Hundorp, 15. oktober 2015 

 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann 

 
 

Arild Skar 
driftsleder 
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Representantskapssak 04/15 

       Fron Badeland 

 Nord- Sør-   
 Fron Fron 

 

FB-sak nr. 4/15 – Representantskapsmøte 28. oktober 2015 

 

 

FRON BADELAND – DRIFTSBUDSJETT 2016 
 

 
 
 
Vedlegg 
 
Driftsbudsjett 2016 
 
 
Kommentarer 
 
I budsjettforslaget er det forutsatt til sammen 5 årsverk pluss nødvendige utgifter til 
ekstrahjelp/vikar som er tenkt brukt ved ferieavvikling mv. I tillegg til disse stillingene 
er det leid inn ressurser fra Sør-Fron kommunes plan- og bygningstjeneste 
tilsvarende 80 % vaktmestertjeneste og 32 % renholdstjeneste til vasking av 
fellesarealer og garderober. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet med kr. 602.000 for 
2016.  
 
Når det gjelder andre driftsutgifter, så er disse anslagene gjort blant annet med 
bakgrunn i prognoser fra driftsregnskapet 2015.  
 
Det foreslås en økning i billettprisene på ca. 10 % i 2016. Billettprisene ble sist endret 
i forbindelse med driftsbudsjettet for 2014 og det er forutsatt prisjusteringer hvert 
annet år. Dette utgjør forventet økning i billettinntektene tilsvarende kr. 200.000. 
 
I rådmannens budsjettdirektiv er det gitt pålegg om at overføringene fra kommunene 
til de interkommunale samarbeidsordningene som Sør-Fron kommune administrerer 
skal reduseres med 4 % sammenlignet med budsjettert overføringsbehov i 2015. For 
Fron Badelands budsjett betyr dette reduserte overføringer med til sammen kr. 
188.000. 
 
Det foreslås ingen endringer i Fron Badelands åpningstider.. 
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For at budsjettet skal balansere ligger det i forslaget at hver kommune i 2016 skal 
bidra med kr. 2.032.000 (kr. 2.117.000 i 2015) i tillegg til betalinga for skolesvømming 
kr. 216.000 (kr. 225.000 i 2015), til sammen kr. 2.248.000 (kr. 2.342.000 i 2015). 
 
Forslag 
 
Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt 
 
 

VEDTAK: 
 
3. Fron Badeland sitt 2016-budsjett godkjennes. 
 
4. Kommunenes tilskudd i 2016 fordeler seg slik: 

• Nord-Fron kommune kr. 2.248.000 (kr. 2.032.000 + kr. 216.000) 
• Sør-Fron kommune kr. 2.248.000 (kr. 2.032.000 + kr. 216.000) 

 
 

 
Hundorp, 15. oktober 2015 

 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann 

 
 

Arild Skar 
driftsleder 
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Representantskapssak 05/15 

       Fron kulturskole 

 Nord- Sør-   
 Fron Fron 

Sak 3/15 - Budsjett for Fron Kulturskole 2016. 

Vedlegg: 
1. Forslag til budsjett for 2016. 
2. Kommentarar til budsjett 2016. 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Fron Kulturskole er eit interkommunalt selskap som kommunane Nord-Fron og Sør-
Fron står bak.  Selskapet vart starta 01.08.2005.  Nord-Fron kommune er 
vertskommune, og administrasjonssjefen er administrativ leiar for kulturskolen. 
Kulturskolen er fullt underlagt vertskommunen og dei reglane som gjeld i denne. 
Vertskommunen har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette. Eigarkommunane er 
ansvarlege for økonomisk tilskott til kulturskolen og fordelinga blir gjort etter folketal i 
kommunane. 
 
Kulturskolen har (pr.15.09.2015) 186 elevar fordelt på tilboda; gitar, bass, trommer, 
fløyte, piano, song, cello, fiolin (klassisk og folkemusikk), band, teater, klassisk 
ballett, visuell kunst, barnekor og ungdomskor. Det står 21 barn på venteliste. Fron 
Kulturskole har pr. i dag 5,21 årsverk.  
 
 
Budsjett 2016: 
Fagleg Forum for Fron Kulturskole har behandla budsjettforslaget for 2016 i møte 
07.10.15, og har ingen merknader.   
 
Foreldrebetaling og sal av tenester utgjer inntektene til Fron Kulturskole. Sal av 
tenester blir berekna på to forskjellige måtar - sal av tenester til fullpris og sal av 
tenester til redusert pris. Sal av tenester til fullpris omhandlar dei tenestene 
kulturskolen sel til offentlege instansar (pr. i dag gjeld dette Vinstra vidaregåande 
skule). Sal av tenester til redusert pris gjeld frivillige lag og organisasjonar. Pr i dag er 
dette korps som kjøper dirigent- eller instruktørtimar. I budsjett for 2016 er det 
foreslått å endre betalingssatsen til full pris, for lag og foreningar for vaksne. Dette vil 
pr. no gjelde vaksenkorps.      
 
Kulturskolen har fått i oppdrag å lage eit budsjettforslag med 4% lågare driftsutgift 
enn budsjett for 2015.    
 
Nord-Fron har tidlegare år i liten grad lagt inn vederlag for dei interkommunale 
ordningane som kommunen er vertskommune for. For Fron kulturskole har det vore 
lagt inn husleige, men ut over det har det berre vore lagt inn vederlag for IT og porto. 
Totalt var det i 2015 lagt inn kr. 23 000 i budsjett og kr. 390.000 til husleige. Vedtaket 
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i representantskapsmøtet i mai 2015 om samordning/harmonisering av vederlaga 
inneber auka kostnad for kulturskolen som ikkje er resultat av endring i aktivitet eller 
andre reelle kostnader. Dette er det difor korrigert for i budsjettforslaget når dette er 
redusert med 4% sammenlignet med 2015.  
Konkret vil ei innsparing på 4% da gi slikt tal-grunnlag: 
 
Kostnader fordelt på kommunene i budsjett 2015: kr. 3.078.000 
Minus reduksjon på 4%: kr. 123.000 
Pluss endring som følge av ny vederlagsberegning: kr. 161.000 
= Budsjett 2016 inkl. 4% «innsparing»: kr. 3.116.000  

 
Budsjettforslaget har som følgje av dette ei netto driftsutgift på kr 3.116.000. 
Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunane er gjort etter folketal pr. 01.01.15, 
med kr 1.114.000 på Sør-Fron kommune og kr. 2.002.000 på Nord-Fron kommune. 
 
Administrasjonssjefen legg saka fram for representantskapet for Fron kulturskole 
med slik  

Innstilling: 
Representantskapet for Fron kulturskole godkjenner vedlagte forslag til budsjett for 
Fron Kulturskole for 2016, med ei netto driftsutgift på kr 3.116.000. Netto driftsutgift 
blir å fordele slik (etter folketal pr.01.01.15) på eigarkommunane: 
Sør-Fron kommune kr. 1.114.000 og Nord-Fron kommune kr. 2.002.000. 
 
 
 

Vinstra, 20. oktober 2015 

 

Arne Sandbu 
administrasjonssjef 
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Representantskapssak 06/15 

         Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor 

Ringebu   Sør-Fron 

 
 

MGBV-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 28. okt. 
2015 

 

 
Vedlegg:  
- Budsjettforslag 2016 
- Økonomiplan 2016 – 2019 
 
 

                  BUDSJETTFORSLAG 2016 
                      ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 
 
 
 

                    KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 
            MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR 
 
Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor har 5,9 stilling. DIL med 20 % stilling er lagt inn i 
merkantilstillingen og utgiftsføres på Ringebu 761 da Sør-Fron ikke er med på dette. 
 
Budsjettet for MGBV er integrert i Ringebu kommunens totale budsjett og er delt inn i tre 
ansvarsområder.  
- 760 BARNEVERNSKONTORET (Funksjon 244 ) 
- 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE   
- 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE. 
Barnevernstiltakene har både funksjon 251 (I hjemmet) og funksjon 252 (Utenfor hjemmet). 
 
 
ANSVAR: 760 BARNEVERNSKONTORET - Funksjon 244 
Dette er barneverntjenestens daglige drift og utgiftene fordeles etter folketallet  
pr.1 januar året forut for budsjett- og regnskapsåret. Dette er i samsvar med vedtektene for 
selskapet. 
 
MGBV har blitt utfordret på 4% innsparing på ansvar 760 i perioden 2016-2019. Innsparingen 
blir dekket opp ved bruk av øremerkede lønnsmidler fra fylkesmannen. Barnevernet er en 
tjeneste i vekst, som nødvendigvis ikke behøver å være negativt. Stadig flere barn får hjelp 
fra barnevernet som har sin bakgrunn i større årvåkenhet om barns situasjon fra mange hold 
som fører til at det blir oppdaget flere barn som har det vanskelig. Dermed øker antall 
meldinger til barnevernet. 
MGBV har til pr. i dag fått 72 bekymringsmeldinger. 
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Kommunene får stadig flere oppgaver som staten har tatt mer av før ( eks. «finne» og 
godkjenne fosterhjem).  
 
ANSVAR 761 OG 762 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU OG SØR-FRON KOMMUNE 
Dette er utgifter til konkrete barnevernstiltak i den kommunen som klienten har som 
bostedsadresse eller klienter vi har overtatt omsorgen for, og som bor i fosterhjem i egen 
eller andre kommuner. 
Det er barneverntjenestens faglige vurdering som er lagt til grunn for tiltakene. 
 
Barnevernsbarnet er barn som bor sammen med sine foreldre, de bor i fosterhjem og i noen 
tilfeller bor de på institusjon. De aller fleste får hjelpetiltak fra barnevernet da de bor hjemme. 
 
Det kommunale barnevernet har og får, store utfordringer i forhold til, spesielt utgifter 
vedrørende tiltak som er utenfor hjemmet. Dette er fosterhjemsplasseringer, 
institusjonsplasseringer, advokatbistand og psykologutredninger. 
 
Tiltak som iverksettes finansieres fullt ut av den kommunen tiltaket gjelder for. 
 
Dette er i samsvar med § 8- Økonomi, i vedtektene for selskapet. 
 
 
* Stipulert budsjett for 2016 er satt opp etter budsjett for 2015 og aktiviteten pr. i dag med 
tiltak som er iverksatt og besluttet iverksatt. Omhandler tiltak både I og utenfor hjemmet. 
Funksjon (251 – 252).  
 
 
De største utgiftspostene er:  
 
761 RINGEBU: 
- 1270 (konsulenttjenester) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle 
avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker. 
-   1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem) Der barnet bor fast. 
-   1126 (utgiftsdekning fosterhjem) Økonomisk dekning av basale behov som mat, klær etc. 
 
762 SØR – FRON: 
- 1270 (konsulenttjenester) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle 

avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker. 
- 1056 (arbeidsgodtgjøring fosterhjem) Der barnet bor fast. 
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem) Økonomisk dekning av basale behov som mat, klær etc. 
 
MGBV har til sammen for begge kommunene pr. i dag 17 fosterhjemsplasserte barn + 2 som 
vil bli plassert i løpet av kort tid. 
 
MGBV`s økonomiplan: 
Det er ikke behov for store investeringer slik det ser ut pr. i dag for vår tjeneste slik at 
budsjettet for 2016 blir videreført. 
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                                              V E D T A K 
 
Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2016 med en utgiftsramme for de to kommunene 
på kr 13.116.500,- godkjennes. Overføringene fra kommunene blir: 
 
- fra Ringebu kommune kr   2.131.900,- 
- fra Sør-Fron kommune kr  1.531.900,- 
 
Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2016 med 50 % hver gang. Dette er i samsvar med 
vedtektene for selskapet. 
 
Refusjonen fra kommunene for drift av barnevernstiltak, både i og utenfor hjemmet, 
budsjetteres med: 
 
- fra Ringebu kommune stipuleres  kr  4.619.800,- 
- fra Sør-Fron kommune stipuleres kr  4.611.700,- 
 
 
MGBV`s økonomiplan for 2016 - 2019 tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 

Ringebu  13.10.2015 
 
 
 

Per H..Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
 

Liv Aslaksdotter Hustveit 
                                                                                                    Barnevernssjef MGBV 
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Representantskapssak 07/15 

 

         Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor  

Ringebu   Sør-Fron 

 

MGRS-sak nr. 4/15 - Representantskapsmøte 28. okt 
2015 

 

Vedlegg: Økonomiplan 
 Budsjettforslag (tabelloppsett, 1 side) 
 
 

 

ØKONOMIPLAN 2016-2019  
OG BUDSJETT 2016  

 

 

Generelt om budsjettforslaget 
2016-budsjettforslaget bygger på de forutsetningene som var grunnlaget for kommunestyrenes 
vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og Ringebu kommunes 
budsjettdirektiv samt generelt innsparingskrav for de interkommunale selskapene.  
 
For økonomiplanperioden og budsjett for 2016 er MGRS utfordret på 4 % reduksjon i netto 
overføring fra kommunene sammenlignet med budsjett for 2015. 
 
Beregning av ramme / innsparingsbehov for MGRS i økonomiplanperioden: 
 

• Lønnsvekst er lagt inn med 3,5 % (prognose SSB) på alle lønnsarter 

• KLP er justert opp fra 17,2 % til 19,5 %.  

• Arbeidsgiveravgift til folketrygda på 10,6 %. 

• Prisvekst er lagt inn med 2 % (prognose konsumprisindeks SSB) på alle driftsarter (1100-
1289 og 1300:1499). 

• Antall årsverk er redusert med 0,80 % stilling.  
 
Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) er et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner. Ringebu er 
vertskommunen. MGRS ble oppretta 1. juni 2005. 
 
MGRS skal sørge for at oppdragsgiverne fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 
48 og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, og 
god kommunal regnskapsskikk. 
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Tjenester innenfor ansvarsområdet 

• Regnskapsførsel av kommuneregnskapene, interkommunale samarbeid og kirkelig 
fellesråd 

• Innfordring kommunale krav 

• Skatteoppkrever 
 
 
Utfordringsbildet 
Tjenester innenfor ansvarsområdet 

• Regnskapsførsel av kommuneregnskapene, interkommunale samarbeid og kirkelig 
fellesråd. 

• Innfordring kommunale krav. 

• Skatteoppkrever-gjøremål. 
MGRS har utarbeidet og revidert arbeids- og rutinebeskrivelser både innen regnskap og 
innfordring. Dette arbeidet har ført til ulike effektiviseringstiltak, tiltak av betydning er at en 
80 % stilling innen tjenesteområdet kan reduseres. Dette iverksettes fra 1.1.2016. Til tross for 
at 80 % stillingsreduksjon mener tjenesteleder at MGRS vil være i stand til å levere tjenester 
til oppdragsgiverne av samme kvalitet som tidligere år. MGRS arbeider aktivt for at dagens 
teknologiske muligheter innen regnskapsførerfaget skal utnyttes på en god og effektiv måte. 
Dette vil kreve en større kompetanse innen IKT hos medarbeiderne.  
 
Organisatorisk er skatteoppkreveren (SKO) underlagt den kommunale administrasjon og de 
kommunale myndigheter. Faglig sett er skatteoppkreveren underlagt de statlige myndigheter. 
Det settes krav om måloppnåelser på innfordring av de forskjellige skattearter, og SKO 
rapporterer resultater til Skatteetaten 4 ganger pr. år. Stortinget avviste i juni enstemmig 
Regjeringens forslag om statliggjøring og sentralisering av skatteinnkrevingen i Norge.  
For både skatt og kommunal innfordring ser vi at det er svært viktig å være raskt og tett på de 
som skylder penger, og ha gode rutiner for oppfølging av krav. Det er mange som har mye 
forbruksgjeld, og vi konkurrerer med stadig mer aggressive kredittselskaper om de samme 
pengene. 
 
Vurdering av tjenestetilbudet 
Tjenesteleder har foreslått at 0,8 årsverk reduseres innen MGRS. Det er gjennomført flere 
LEAN-prosjekt samt vært fokus på arbeidsmåte, arbeidsfordeling og systembruk, dette 
muliggjør nedbemanning innen tjenesteområdet. Det er sårbart ved eventuell sykmelding og 
ferieavvikling, men tjenesteder vurderer det slik at kvaliteten på tjenesten ikke forringes.  
Forslag til tiltak vil gi en samlet besparelse på kr 387.400. 
 
Beskrivelse av tiltak 
Lønn inkl sosiale utgifter reduserer 80 % stilling kr 447.400 
Økning lisenser     kr   70.000  
Økning purregebyr     kr   10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 22 
 

Rådmann i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

 
VEDTAK: 

 
Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2016 med brutto utgifter på kr 6.250.100 og 
tilskudd fra de to kommunene på kr 4.903.100 godkjennes. Overføringene fra kommunene 
blir: 
 

• fra Ringebu kommune kr 2.853.100 

• fra Sør-Fron kommune kr 2.050.000 
 
Økonomiplan 2016-2019 tas til orientering. 
 
 
 

Ringebu, 10.10.2015 
 
 
 

Per H Lervåg 
rådmann (adm. leder for MGRS) 

 
 
 Gunn Mona Dokken 
 daglig leder MGRS 
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Representantskapssak 08/15 

    Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Sør-Fron    Ringebu     

 
 
 

MGL-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 28. oktober 2015 

 
 

 

MGL - DRIFTSBUDSJETT  2016 
 

 
 
Vedlegg 
 
1. MGL – Driftsbudsjett 2016 - Talldokument 
2. MGL – Driftsbudsjett 2016 - Kommentarer 
 
 
Bakgrunn  
 
Budsjettet er utarbeidet etter pålegg gitt av rådmannen i Sør-Fron i ”Budsjettdirektiv 
for 2016,” og dei konkrete føringane om å redusere størrelsen på budsjettet for 2016 
med 4 % i høve til budsjettet for 2015. Konkret gjev det ei øvre ramme på kr 
5 320 000 for budsjettet for MGL. 
 
Budsjettet viderefører dagens bemanning, men noko av drifta blir redusert. Spesielt 
må vi nemne at støtte til Norsk landbruksrådgjeving, tidlegare forsøksringen, er 
fjerna. Vegetasjonskartlegging er også fjerna heilt for 2016. I tillegg er ein rekke 
mindre budsjettpostar redusert betydeleg. Fagleg oppdatering, kurs, er tatt ned frå 80 
til 22 tusen kronar for 2016. 
 
Prosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida" er plassert ved MGL. Det er fullfinansiert 
ved midlar frå regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Fylkesmannen i Oppland, BU. 
Prosjektet er planlagt avslutta i 2016. 
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Forslag 
 
Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt 
 

V E D T A K 
 
1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for 2016. 
 
2. Overføringene til MGL for 2016 er på kr. 5 319 000 med slik fordeling: 

• Ringebu kommune kr. 3 036 000. 
• Sør-Fron kommune kr. 2 283 000. 

 
 

Hundorp, 09. oktober 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 

John-Ludvik 
Dalseg 

landbrukssjef 
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Representantskapssak 09/15 

 

 

Sak  3/15. Budsjett for Ung i Midtdalen (UiM) 

 
Sak:  
 
Vedlegg: 
1. Forslag til budsjett 2016 
2. Kommentarer til budsjett 2016 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Ung i Midtdalen er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nord-Fron, Sør-
Fron og Ringebu, etablert 01.01.2011. Nord-Fron kommune er vertskommune, og 
administrasjonssjefen er administrativ leder for Ung i Midtdalen. Nord-Fron Kommune 
har arbeidsgiveransvaret, og Ung i Midtdalen er underlagt de regler som gjelder i 
vertskommunen. Eierkommunene er ansvarlig for økonomiske tilskudd som fordeles 
etter folketall. I tillegg til kommunenes tilskudd forventes det at Oppland 
Fylkeskommune bidrar med midler til drift og at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
støtter enkelte arrangementer og aktiviteter i Ung i Midtdalens regi. Ung i Midtdalen 
har en ansatt i 100% stilling.  
 
 
Budsjett 2016: 
Ved oppstart av budsjettarbeidet for 2016 ble det bedt om at kommunenes 
driftskostnader skulle reduseres med 4% sammenlignet med tilskuddet for 2015. 
Budsjettet er jobbet fram med utgangspunkt i dette, den generelle prisveksten og 
signaler om tilskudd gitt fra Oppland Fylkeskommune og Regionrådet for Midt- 
Gudbrandsdal.  
Faglig forum for UiM behandlet budsjettet i møte den 8. oktober 2015, og hadde 
ingen merknader til forslaget.  
 
I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr 350 000 og et 
rammetilskudd på kr 250 000 fra RMG.  
 
Nord-Fron har tidligere år i liten grad lagt inn vederlag for de interkommunale 
ordningene som kommunen er vertskommune for. For Ung i Midtdalen har det vært 
lagt inn husleie og vederlag for IKT. Vedtaket i representantskapsmøtet i mai 2015 
om samordning/harmonisering av vederlaga innebærer derfor økt kostnad for Ung i 
Midtdalen som ikke er resultat av endring i aktivitet eller andre reelle kostnader. Dette 
er det derfor korrigert for i budsjettforslaget når dette er redusert med 4% 
sammenlignet med 2015.  
Konkret vil innsparing på 4% da gi slikt tal-grunnlag: 
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Kostnader fordelt på kommunene i budsjett 2015: kr. 430.000 
Minus reduksjon på 4%: kr. 17.000 
Pluss endring som følge av ny vederlagsberegning: kr. 28.000 
= Budsjett 2016 inkl. 4% «innsparing»: kr. 441.000  

 
Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 441.000.  
Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunene er gjort etter folketall pr 01.01.15 
med kr. 147.000 fra Ringebu kommune, kr. 105.000 fra Sør-Fron kommune og kr. 
189.000 fra Nord-Fron kommune.  
 
 
Administrasjonssjefen legg saka fram for representantskapet med slik: 
 
Innstilling: 
 

1. Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til 
budsjett for Ung i Midtdalen for 2016 med en netto driftsutgift på kr. 441.000.  
 
Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr 01.01.15) på kommunene: 
Ringebu kommune kr. 147.000, Sør-Fron kommune kr. 105.000 og Nord-Fron 
kommune kr. 189.000. 

 
 
 
Vinstra, 20. oktober 2015 

 

Arne Sandbu 
administrasjonssjef 
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Representantskapssak 10/15 

 

 

Sak  4/15 -  Årsplan for 2016 

Bakgrunn: 
UiM er etablert både med egne arrangementer og tilbud, samt i flere 
samarbeidsprosjekter. Årsplanen blir planlagt med bakgrunn i både signaler om 
økonomiske rammer, ønsker fra ungdomsgruppa og Ung i Oppland som er Oppland 
Fylkeskommune sin ungdomspolitikk. Oppland Fylkeskommune er i gang med å 
utarbeide ny ungdomspolitikk fra og med 2016, men inntil videre har de regionale 
ungdomssatsningene blitt bedt om å forholde seg til retningslinjene i inneværende 
plan til ny plan blir vedtatt i 2016. Når det gjelder det økonomiske så er det gitt 
signaler om at det skal kuttes i driftsbudsjettet med 4% fra eierkommunene, 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal som er med på finansiering av aktiviteter har 
redusert sitt tilskudd fra tidligere år mens Oppland Fylkeskommune har gitt signaler 
om at de ønsker å bidra med samme sum som tidligere år dersom de selv har 
økonomisk ramme til det. De økoniomske betingelse har selvfølgelig påvirkning på 
årsplanen for 2016, men det er vurdert dithen at aktiviteter og tilbud som tiltrekker 
seg et mangfold av ungdommer i hele regionen skal fortsette og at 
internasjonalisering og ungdomsmedvirkning er viktige satsningsområder framover.   
 
Hvert tiltak i UiMs årsplan henviser til aktuelle punkter i Oppland Fylkeskommunes 
styringsdokument.  
For mer informasjon om styringsdokumentet, se link under: 
http://www.oppland.no/Documents/Styringsdokumenter/Ung-i-
Oppland_Ungdomspolitikk_2012-2015-web.pdf 
 
Regionale tilbud 
Aktiviteter og tilbud for, av og med ungdom i Midtdalen. Dette er en erstatning for den 
tidligere Kulturvikkua. Ungdom er aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av 
disse.  
Regionale tilbud omfatter flere av punktene i ungdomspolitikken, både pkt. 7.1. ung 
skaperkraft, pkt. 7.2, bolyst og 7.7, ungdomsmedvirkning.  
 
Trygt hjem 
Ordningen videreføres hvis Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal fortsatt øremerker 
midler til dette, men i en annen form enn den har vært så langt. Trygt hjem vil kun bli 
brukt ifm. med enkelte arrangementer hvor det erfaringsmessig er mange 
ungdommer som deltar, som juleball på VVS og to til tre ungdomsfester i løpet av 
året. Det settes også av en liten andel av budsjettet til aktiviteter i regi av UiM og 
andre som jobber med ungdomsaktiviteter og tilbud i Midtdalen. Tilbudet finansieres 
gjennom driftsmidlene til UiM og tilskudd fra Regionrådet for Midt- Gudbrandsdalen. 
Pkt. 7.5, ungdom og trafikksikkerhet. 
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Midtdalens Regionale Ungdomsråd (MRU) 
UiM stiller som sekretær for MRU. Rådet diskuterer og uttaler seg om saker som 
omhandler barn og unge i Midtdalen. Det er rådet selv som velger leder og nestleder, 
og det er også opp til rådet hvilket fokus de ønsker å ha i perioden de er valgt. MRU 
har tett oppfølging av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning 
 
Ungdomsrådene 
En del av nettverksbyggingen til UiM foregår via ungdomsrådene i Midtdalen. UiM 
deltar på møter med alle disse, og har også samarbeid med rådene på flere områder. 
UiM er med som arrangør av fagdager og faglige turer for ungdomsrådene. 
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning 
 
Kåja Camp 
Kåja Camp er en ungdomsfestival for ungdom fra 8. klasse til og med 3.klasse 
videregående. Festivalen arrangeres i juni i hvert år av Ungdomsklubben på Vinstra 
med både UiM og ungdommer fra elle tre midtdalskommunene som 
samarbeidspartnere. Dette har blitt det største ungdomsarrangementet i regionen når 
det gjelder både antall ungdommer som deltar, varighet av arrangementet, 
budsjettramme og ikke minst ungdommer som er delaktige på arrangørsiden. Det er 
Nord-Fron ungdomsråd som er prosjekteiere.  
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning og pkt. 7.2, bolyst 
 
Gullbussen 
Gullbussen arrangeres i samarbeid med Filmverkstedet i Oppland og Ringebu 
ungdomsråd. UiM bidrar som mentor for ungdomsrådet. Modellen arbeidet bygger på 
er samme som Unge Arrangører i UKM sammenheng. 
Pkt. 7.1, ung skaperkraft og 7.4 ungdomsmedvirkning 
 
UKM 
Fra og med 2014 har Midtdalen hatt eget UKM. Det er jobbet fram en ny modell for 
hvordan dette skal gjøres hvor det blant annet er Unge Arrangører som står for 
hovedparten av planlegging og gjennomføring. I tillegg er Ringebu kulturskole og 
Fron kulturskole med i styringsgruppa for UKM. UiM har prosjektlederansvar for UKM 
Midtdalen. 
Okt. 7.1, ung skaperkraft 
 
Aktiv Ungdom 
UiM har gjennomført tre gruppeutvekslinger tidligere og har vært vertskap for to 
volontører gjennom prosjektet «Making a difference» i samarbeid med Vinstra 
ungdomsklubb. For 2016 er det planer om både å gjennomføre en ny 
gruppeutveksling samt søke om et nytt volontørprosjekt i Midtdalen. Disse 
prosjektene gis støtte fra Erasmus+ som er EUs ungdomssatsning. UiM holder seg 
også oppdatert om hva som skjer innenfor dette feltet for å kunne informere om og 
oppfordre ungdom i Midtdalen til å delta på kurs, studieturer og møter som tilbys 
gjennom dette systemet.  
Pkt. 7.6, Oppland i verden 
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Statement 
Midtdalens Regionale ungdomsråd (MRU)  er i gang med planlegging av et nytt og 
spennende ungdomsarrangement som skal gå av stabelen 16. mai 2016. Dette skal 
være et «spektakulært» ungdomsarrangement som skal bidra til å forebygge 
alkoholdebut blant ungdom under 18 år. MRU ønsker blant annet å fa med MOT, 
lokalt næringsliv, UiM. ungdomskonsulentene i kommunene, og også Nord- 
Gudbrandsdalen på dette arrangementet. Inspirasjon og ideen har de tatt fra et 
liknende arrangement i Verdal kommune.  
Pkt. 7.1, ung skaperkraft, 7.2, bolyst, 7.3, sunn og aktiv og 7.4, ungdomsmedvirknin 
 
Nettverksbygging og samhandling  
UiM deltar i ulike fora i Midtdalen som omhandler ungdom. Dette er både sammen 
med andre som jobber med ungdom, og med ungdom sjøl. Dette er viktig for både 
planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å fange opp trender i 
ungdomsmiljøet og ønsker fra ungdomsgruppen.  
 

Administrasjonssjefen legger saken fram for representantskapet med slik:  

INNSTILLING: 

1. Representantskapet tar årsplan for Ung i Midtdalen til orientering. 

 

 

Vinstra, 20. oktober 2015 

 

Arne Sandbu 
Administrasjonssjef 
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Representantskapssak 11/15 

       Midt-Gudbrandsdal 

 Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste 
 Fron Fron 

 
 

MGPP-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 28. oktober 2015 

 
 

 
Årsmelding for arbeidsåret 2014/2015 ved 

MGPP 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Årsmelding for arbeidsåret 2014/2015 
 
 
Administrasjonens forslag: 
 
MGPP`s fremlagte årsmelding for skoleåret 2014/2015 tas til orientering. 
 
 
Rådmannens forslag: 
 
MGPP sin årsmelding for skoleåret 2014/2015 tas til orientering. 
 
 
 

Hundorp, 15. oktober 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
Rådmann i Sør-Fron kommune 

 
 

 
Tor O. Stormo 

PP-sjef 
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Representantskapssak 12/15 

       Midt-Gudbrandsdal 

 Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste 
 Fron Fron 

 
 

MGPP-sak nr. 4/15 - Representantskapsmøte  
28. oktober 2015 

 
   
 

 

MGPP - DRIFTSBUDSJETT 2016 
 

 
 

Vedlegg: Driftsbudsjett 2015 
 
MGPP sitt budsjett er en reduksjon på 4% ift budsjettet for 2015. 
 
 

Rådmannen i Sør-Fron kommune rår representantskapet om å gjøre slikt  
 
 

V E D T A K: 
 
1. MGPP sitt budsjett for 2016 godkjennes. 
 
2. Kommunenes tilskudd i 2016 fordeler seg slik: 

• Nord-Fron kommune kr. 2.933.000 
• Sør-Fron kommune kr. 1.674.000 
• Ringebu kommune kr. 1.936.000 

 
 
 
 

Hundorp, 15. oktober 2015 
 
 
 
 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 

 
 

Tor Otto Stormo 
Pp-sjef  MGPP 
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Representantskapssak 13/15 

 

       Frya Renseanlegg 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

Frya RA-sak  nr. 8/15 - Representantskapsmøte  28. oktober 
2015 

 
 

FRYA RA - DRIFTSBUDSJETT 2016 
 
 
Vedlegg: 
 
• Driftsbudsjett 2016 ./1 
 
 
Bakgrunn: 
 
Kostnadene som er innlagt i budsjettet på intern kloakkrenseprosess og 
slambehandling er basert på stipulerte mengder etter tall de siste år. 
Alle kostnader skal ved årets slutt regnes ut etter målte behandla mengder på Frya 
RA. 
 
Kommentarer: 
 
På årsbudsjettet for 2016 er det i hovedsak lagt på 2,5 % lønnsøkning forhold til 
foregående år, i henhold til Rådmannen i Sør-Fron sitt budsjettdirektiv. 
 
I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger og ei 
halv administrativ stilling, fordelt med 25 % på daglig leder og 25 % på ingeniør.  
Døgnvaktordning er i sin helhet leid inn fra Sør-Fron kommune.  
Det er lagt inn lønnsnivå etter lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering 
og + 2,5 % lønnsøkning i 2016, som tilsvarer 3,75 % oppgjør pr. 1. mai 2016. 
 
Nytt fra 2016 er at Ringebu kommune beholder avgifta fra TMØ Frya, og betaler 
ordinær avgift for dette avløpet til Frya Renseanlegg, på lik linje med andre 
abonnenter i kommunen. Frya Renseanlegg mottar tilleggsavgifta fra TMØ Frya. I 
henhold til vedtak i representantskapet 9. oktober 2015 skal årskostnaden i en 4-års 
periode fordeles delvis etter levert mengde og antall abonnenter. For 2016 skal de 
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faste kostnadene utgjøre 60% av de totale og fordeles etter antall abonnenter. De 
resterende 40% fordeles etter levert mengde. 
 
Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt 
 

VEDTAK: 
 
1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for Frya RA for 2016. 

 
2. Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2016 er på kr. 4.776.000  med slik 

fordeling: 
 

 Intern renseprosess 
eks. mva. kr. 

Slam  
eks. mva. kr. 

Total sum  
eks. mva. kr. 

Nord-Fron kommune 1.300.000 566.000 1.866.000 
Sør-Fron kommune 1.120.000 0 1.120.000 
Ringebu kommune 1.300.000 490.000 1.790.000 
Sum 3.720.000 1.056.000 4.776.000 
 
 
 

 
Hundorp, 13.oktober 2015 

 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune / administrativ leder i Frya renseanlegg  

 
 
 

Vidar Rohaugen 
daglig leder Frya renseanlegg 
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Representantskapssak 14/15 

       Midt-Gudbrandsdal brannvesen 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

MGB-sak nr. 4/15 - Representantskapsmøte 28. okt 2015 
 

Vedlegg: Budsjettforslag 2016 drift 
Budsjettforslag investering 

                     Beregning av feieavgift  
  Gebyrsatser 2016 
   Kommentarer til driftsbudsjettet  
                     Økonomiplan 
  Investeringsoversikt 
  
 
   

 
BUDSJETTFORSLAG 2016 

OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 
 

 
 

 
Budsjetteknisk kommentarer: 
Budsjettet viderefører vedtak i representantskapet i sak 3/12, fra juni 2012. Dette 
innbefatter avsetninger til framtidige investeringer og feiing av høy-standard hytter. 
I budsjettforslaget er kompensasjon for lønnsvekst lagt inn med 3,5%. På driftsposter 
er 2,0% kostnadsvekst lagt inn tråd med rammer gitt fra Ringebu kommune. Etter 
lønns og kostnadsvekst er det gjort innsparinger på driftsposter utenom lønn med 
4%. 
Kommunens budsjettprogram har pga feil i systemet beregnet for høy KLP de 
foregående år. Dette skal nå være justert til riktig nivå. KLP er derfor justert ned kr 
460.000. Utover dette er budsjettet foreslått redusert med ca kr 100.000. 
For overføringene fra kommunene betyr dette at beløps-størrelsen kan beholdes lik 
sist år. 
 
For opplæring, grunnutdanning av mannskaper, er det foreslått å bruke midler fra 
opplæringsfondet. 
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Feiertjenesten 
Ansvarsområdet for feiing dekkes av feie- og tilsynsgebyret iht sak 5/12. Brutto 
driftsutgifter (653+654) foreslås til kr 3.938.100. Lønnsvekst, økte 
administrasjonskostnader, krav om at mer av lønn til ledelse og merkantil støtte skal 
inngå i selvkostregnskapet, samt at anslaget over antall pipeløp må reduseres noe, 
gjør at feie- og tilsynsgebyr foreslås økt med ca 4%, selv etter bruk av midler fra 
mindreforbruk  foregående år.  
Pipeløpstall er justert noe ned mot tidligere år. Bakgrunnen for dette finnes i 
brannsjefens kommentarer til budsjettet.  
 
Driftsbudsjett 
Brutto driftsutgifter for administrasjon (650), beredskap (651) og forebyggende (652) 
foreslås for 2016, til kr 15.231.300. Overføringsbehovet til drift i 2016 blir på   
kr 13.420.200  mot 13 420 300 for 2015. 
 
Investeringsbudsjett 
Avsetninger til investering i 2016 skal iflg investeringsplanen reduseres til kr 600,000, 
overført fra kommunene, jfr rep skap sak 3/12. Innkjøp av ny 1. bil som skal 
stasjoneres i Ringebu samt investeringer for tunellberedskap, er vist med den delen 
av beløpet som forventes å komme i 2016, kr 4 000.000. Investeringen skjer med 
midler fra avsatt fond og tildelte midler fra Statens Vegvesen (kr 320.000.) 
 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet om å gjøre slikt 

 
V E D T A K 

 

1. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt driftsbudsjett for 2016 blir godkjent 
med brutto utgifter på kr 15 231 300 og tilskudd fra kommunene på kr 
13 420 300, som fordeler seg etter folketall 1. januar 2015 slik: 
 

2016   2015 
*   Tilskudd fra Ringebu kommune        Kr 4 459 600      Kr 4 464 098         
*   Tilskudd fra Sør-Fron kommune      Kr 3 204 800      Kr 3 170 346          
*   Tilskudd fra Nord-Fron kommune     Kr 5 755 800      Kr 5 785 856         
 

2. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt investeringsbudsjett for beredskap i 
2016 blir godkjent med tilskudd fra kommunene på kr 600 000, som 
fordeler seg etter folketall 1. januar 2015 slik: 

 
*   Tilskudd fra Ringebu kommune          kr   199 380 
*   Tilskudd fra Sør-Fron kommune         kr   143 280 
*   Tilskudd fra Nord-Fron kommune       kr  257 340 
 
Innkjøp av ny førstebil til Ringebu og investering for tunellberedskap, kr 
4.000.000, finansieres med fond iht til sak 3/12 og tildelte midler fra 
Statens vegvesen, kr 320.000 
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3. Feieavgifta for fastboende for 2016 anbefales satt til: 
 

• kr 415 + mva for 1. pipeløp, økes med 4,01% 
• kr 225 + mva for hvert pipeløp utover det første, økes med 6,67 % 
• kr 307 + mva for tilsynsgebyr gassfyrte fyringsanlegg, økes med 

4,01 % 
• kr 156 + mva for tilsynsgebyr forebyggende, økes med 4,01 % 

 
Feieavgiften er beregnet etter KomTek-basens registeringer for pipeløp, 
5500 1. pipeløp og 1910 2. pipeløp 

 
      

4. Feieavgifta for høystandardhytter for 2016 anbefales å fortsatt følge 
feieavgifta for fastboende og settes til  

• Kr 415 + mva for 1.pipeløp, økes med 4,01 % 
• Kr 240 + mva for hvert pipeløp utover det første, økes med 6,67 % 
• Kr 307 + mva for tilsynsgebyr gassfyrte fyringsanlegg, økes med 

4,01 % 
• Kr 156 + mva for tilsynsgebyr forebyggende, økes med 4,01% 
 

          
Tall og utregninger er basert på tall innhentet fra kommunene, 
1950 1.pipeløp og 300 2.pipeløp  
   

      
5. Økonomiplan 2016-2019 tas til orientering 

 
 

Ringebu.  6. oktober  2015 
 
 
 

 
 

Per H Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
 

                                                                                                      Per Martin 
                                                                                                              Brannsjef MGB 
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Representantskapssak 15/15 

       Midt-Gudbrandsdal brannvesen 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

MGB-sak nr. 5/15 - Representantskapsmøte 28. okt 2015 
 
 

ORIENTERINGER 
 

 
INNKJØP 
Anbudsrunde er unnagjort vedr innkjøp av 1. bil og kommandobil, iht vedtak i 
representantskapet tidligere. Leverandører er valgt. 
Ny 1. bil til Ringebu blir etter planen levert høsten 2016 og skal leveres av BRACO 
AS, på Liertoppen. Dette blir da det samme som for Dagens Vinstrabilen. Samme bil, 
nyere utgave, men samme utsyr og oppsetning. Anbudspris for bilen er 2.182.000, - 
eks mva, med en Europris på 8,4. Valutaprisene har utviklet seg uheldig siden 
anbudet. Det vil derfor trolig bli et tillegg, litt uvisst da det avhenger av når bilen blir 
tatt inn i landet. 
 
Kommandobil er under oppbygging og blir levert gjennom Dokken Bil AS som vant 
konkurransen sammen med Simarud electronics, som oppbygger. Anbudssum her er 
530.000,- eks mva. 
  
TUNNELLBEREDSKAP 
Søknad om midler fra Vegvesenet er behandlet. MGB er tildelt kr 320.000 til 
flaskesett for røykdykking, samt kursing for 2 personer på vegvesenets 
tunnelseminar.  
Med den tunnelstandard vi får var det ikke gitt at vi ville få tilskudd fra vegvesenet. 
Det er satt kriterier for tildeling fra vegdirektorat og DSB som tilsier at vi ikke var 
berettiget for tilskudd. 
Vi har hele tiden opplevd god dialogen med ledelsen i veganlegget og vi har forstått 
at de var positive til søknaden.  
 
GRUNNKURS 
Nyansettelser de siste år nødvendiggjør en ny runde med grunnkurs for mannskaper. 
Nytt kurs planlegges med oppstart i 2016. Som tidligere vil kursingen bli et samarbeid 
med Sel Brannvesen og Lillehammerregionen brannvesen. Vi ser for oss å bruke 
allerede avsatte fondsmidler til opplæringen. Over statsbudsjettet har vi mottatt ca kr 
380 000,- øremerket til opplæring de siste 2 år. Disse midlene samt midler som 
representantskapet har avsatt tidligere, gjør oss i stand til å gjennomføre pålagt 
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grunnutdanning i overskuelig framtid. Forslaget til statsbudsjett i 2016 viser ytterligere 
kr 189.000 til dette som vi kan ha til senere år. 
 
NY FORBYGGENDE FORSKRIFT 
Ny forskrift for forebyggende brannvern blir trolig iverksatt fra 1/1 2016. Kommunen 
gjennom brannvesena., men også som bygningseier, vil få flere plikter, men også 
større frihet til målretta tiltak mot lokale og avdekkede risiki. Risikogrupper i 
samfunnet blir gitt særlig fokus. Sannsynlighet og konsekvens av brann skal 
kartlegges med hensyn på liv, helse , miljø og materiell verdier i kommunene. 
 
For det praktiske forebyggende arbeider vil i langt større grad enn i dag gi muligheter 
for å involvere feiervesenet i mer omfattende forebyggende arbeid.  
MGB har gjennom lokale forskrift, vedtatt for flere år tilbake, allerede forberedt noe av 
endringene i forskriften. Behovsprøvd feiing har gitt rom for et bedre og mer 
omfattende forebyggende arbeid gjennom bolig- og hyttetilsyn. Risikovurderinger kan 
føre til at enkelte objekter, befolkningsgrupper og bedrifter kan få økt oppmerksomhet 
i det forebyggende arbeidet. Framover må det velges satsningsområder og gjøres 
kartlegging for det forebyggende arbeidet.  
Forskriften vil trolig nødvendiggjøre en formalisert arbeidsfordeling mellom hva som 
må forstås som brannvesenets oppgaver og ren kommunal rolle i kommuner med  
interkommunalt brannvesen. Dette for at de rette tiltak skal bli gjort, men  også for å 
unngå dobbeltarbeid og dobbeltroller. Dette må ses nærmere på når forskriftsteksten 
er endelig vedtatt. 
Kommunene har nok, vil det vise seg, vært i forkant her med å utarbeide en felles 
interkommunal ROS som favner vidt i sine analyser på samfunnssikkerhetsfronten. 
 
 
 

 
V E D T A K: 

 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

 
 

 
Ringebu, 12.sept 2015 

 
 
 

Per H Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
   
 

Per Martin 
Brannsjef MGB 
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Representantskapssak 16/15 

 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

 

MGR-sak nr. 08/15 - Representantskapsmøte 28. oktober 
2015 

 

Vedlegg: Forslag til driftsbudsjett for 2016 -hovedtall  ./1 
 Forslag til investeringsbudsjett for 2016 ./2 
 Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett ./3 
 Forslag til økonomiplan 2016-2019 -investering ./4 
 Forslag til økonomiplan 2016-2019 -drift ./5 
 Utrykte vedlegg (blir ikke kopiert og fordelt): 
 Forslag til driftsbudsjett for 2016 – detaljert 
 
 

 

BUDSJETTFORSLAG 2016 
ØKONOMIPLAN 2016-2019 

 

 

 
Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2016 samt økonomiplan for 2016-2019. 
 
Renovasjonssjefens merknader: 
Det vises til vedlegg med forklaring på de forskjellige investeringene. 
 
MGR er tildelt en driftsramme i økonomiperioden på kr. 14.003.600 for 2016. 
 
Det totale overføringsbeløpet til MGR blir på kr. 14.004.000. 
 
Økonomiplan 2016-2019. 
Plan for utskifting og leasing av utstyr/biler: (leasing 5 år) 

• ny renovasjonsbil fra 01.07.17 kr. 420.000 i året  
• ny papirpresse fra 01.01.17 kr. 480.000 i året 

 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K 
 
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap sitt driftsbudsjett for 2016 blir godkjent med 
brutto utgifter på kr 14.004.000, som foreslått av administrasjonen. 
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Tilskudd fra kommunene blir slik: 
 

• Ringebu kommune:  kr. 5.582.000   
• Sør-Fron kommune: kr. 3.301.000   
• Nord-Fron kommune: kr. 5.121.000 

 
Investeringsbudsjett 2016 for MGR godkjennes med investering på kr. 4.700.000 slik: 

 
• Betongdekke treverk Rustmoen  kr.  500.000 
• Bygging av Fåvang gjenv.stasjon  kr.    4.000.000 
• Asfaltering Rustmoen   kr.     200.000 

 
Investeringene dekkes med serielån på kr. 4.700.000 med 12 års avdragstid. 

 
Økonomiplan for 2016 - 2019 for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap tas til 
orientering. 

 
 
 

Ringebu.  12. oktober 2015 
 
 

Per Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 17/15 

 

                                                                Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

         

MGR-sak nr. 9/15 - Representantskapsmøte 28. oktober 2015 
 

Vedlegg: Ingen 
 

 
ÅRSAVGIFT FOR RENOVASJON 

HUSHOLDNINGER 2016 
 

 
 

Representantskapet i MGR har i møte den 30.10.13 anbefalt Nord-Fron kommune og 
Ringebu kommune å sette ned avgiftene i en periode på 2 år for å redusere 
opparbeidede renovasjonsfond. Avgiftene ble vedtatt uendret fra 2014 til 2015.  
 
Avgiftsreduksjon i forhold til avgifter i Sør-Fron kommune: (rabatt 2015) 
Ringebu kommune:  22,6 %  
Nord-Fron kommune: 14,5 % 
 
 31.12.12 31.12.13 31.12.14 Anslag 31.12.15 
Ringebu 2.712.000 3.107.223 1.750.608 395.000 
Nord-Fron 1.616.819 2.014.341 1.219.318 424.000 
Sør-Fron 0 0 0 0 

 
Kommunene får dekket sine interne kostnader (fakturering/saksbehandling) slik i 
2016: 
Ringebu kommune:  kr. 315.900 
Nord-Fron kommune: kr. 388.400 
Sør-Fron kommune: kr. 184.700 
Sum    kr. 889.000 
 
Administrasjonens merknader: 
Det anbefales ingen økning i avgiftene i Sør-Fron kommune fra 2015 til 2016. 
 
I Nord-Fron kommune og Ringebu kommune vil det stå igjen beløp på fond også pr. 
31.12.15. Siste rest av fondene tappes i 2016. Det vil derfor være litt ulike 
renovasjonsavgifter i kommunene også i 2016. Det er et mål at gebyrene f.o.m. 2017 
skal være identiske for de tre samarbeidskommunene.  
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Avgiftsreduksjon i forhold til avgifter i Sør-Fron kommune: (rabatt 2016) 
Ringebu kommune:  6,6 %  
Nord-Fron kommune: 7,7 % 
 
 
 
 
Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

 
V E D T A K 

 

Kommunene anbefales å fastsette slike avfallsgebyr for 2016:  
 
 
Nord-Fron kommune: (8,0 % økning i forhold til 2015) 
 
Type abonnement Avgift 

(kr) 

eks. mva. 

Avgift 

(kr) 

inkl. mva.  

 

Liten restavfall-140 liter  

 

1132,80 

 

1529,- 

 

Middels restavfall-190 liter(standard) 

 

1452,43 

 

1815,- 

 

Stor restavfall-240 liter 

 

1833,60 

 

2292,- 

Liten restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt

  

 

831,20 

 

1039,- 

Middels restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt

  

 

990,40 

 

1238,- 

Stor restavfall m/kompost/gjødsellager 

ca. 32 % rabatt  

 

1246,40 

 

1558,- 

 

Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer   

 

412,00 

 

515,- 

Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten 

tilknytning til offentlig vann/kloakk 

 

586,40 

 

733,- 

Kat. 3: Setrer og hytter som er 

tilknyttet offentlig vann og eller 

kloakknett 

 

928,80 

 

1161,- 
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Sør-Fron kommune: (ingen økning i forhold til 2015) 
 
Type abonnement Avgift 

(kr) 

eks. mva. 

Avgift 

(kr) 

inkl. mva.  

 

Liten restavfall-140 liter  

 

1324,80 

 

1656,- 

 

Middels restavfall-190 liter(standard) 

 

1573,60 

 

1967,- 

 

Stor restavfall-240 liter 

 

1987,20 

 

2484,- 

Liten restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt

  

 

900,80 

 

1126,- 

 

Middels restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt

  

 

1072,80 

 

1341,- 

 

Stor restavfall m/kompost/gjødsellager 

ca. 32 % rabatt  

 

1351,20 

 

1689,- 

 

Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer   

 

428,00 

 

535,- 

Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten 

tilknytning til offentlig vann/kloakk 

 

635,20 

 

794,- 

Kat. 3: Setrer og hytter som er 

tilknyttet offentlig vann og eller 

kloakknett 

 

1006,40 

 

1258,- 

 
 
Ringebu kommune: (20,7 % økning i forhold til 2015) 
Type abonnement Avgift 

(kr) 

eks. mva. 

Avgift 

(kr) 

inkl. mva.  

 

Liten restavfall-140 liter  

 

1237,60 

 

1547,- 

 

Middels restavfall-190 liter(standard) 

 

1469,60 

 

1837,- 

 

Stor restavfall-240 liter 

 

1855,88 

 

2319,- 

Liten restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt  

 

840,80  

 

1051,- 

 

Middels restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt  

 

1036,00 

 

1295,- 

 

Stor restavfall 

m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt  

 

1260,80 

 

1576,- 

 

Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer   

 

400,00 

 

500,- 

Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten 

tilknytning til offentlig 

vann/kloakk 

 

592,80 

 

741,- 
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Kat. 3: Setrer og hytter som er 

tilknyttet offentlig vann og eller 

kloakknett 

 

940,80 

 

1176,- 

 
 
 
 

Ringebu.  13. oktober 2015 
 
 

Per Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
  Gøran Løkken 

                                                                                                     renovasjonssjef MGR 
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Representantskapssak 18/15 

 

                                                         Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 

                           

MGR-sak nr. 10/15 - Representantskapsmøte 28. oktober 
2015 

 

Vedlegg: ingen 
 
 

 

JUSTERING AV GEBYR FOR MOTTAK AV 
AVFALL 

 

 

MGR har fått varsel om økte priser på:  
 

• levering restavfall til forbrenningsanlegg (5000-6000 tonn i året) 
• levering flis til forbrenningsanlegg (2000-3000 tonn i året) 
• levering trykkimpregnert treverk (200-300 tonn i året) 
• kverning av treverk (ny avtale fra 01.01.16) 

 
I tillegg er det behov for å justere prisene på usortert avfall (leveres til vår 
sorteringsplate på Frya miljøstasjon). Det leveres ca. 1500 tonn usortert avfall 
(bygge- og rivningsavfall) i året. 
 
Gebyrene er slike i dag: (+mva.) 
 
Brennbart restavfall:  1270 kr/tonn  127 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Usortert avfall:  1450 kr/tonn  145 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Treverk:     450 kr/tonn              45 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Trykkimpregnert:  1400 kr/tonn            210 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Sorterbart avfall:    648 kr/tonn              64,80 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
 
Det er like gebyrer for mottak av avfall fra husholdninger og fra næringsbedrifter. For 
avfall som leveres Frya miljøstasjon beregnes gebyrene etter vekt. 
 
Sorterbart avfall er avfall som husholdning/næringsbedrift sorterer selv på sorterings-
rampa. Rabattert gebyr fordi det også inneholder avfall som er gratis å levere.  
 
Usortert avfall er avfall som MGR sorterer på sorteringsplata (kunde kjøper seg fri fra 
dette arbeidet). 
 
Gebyrene ble sist endret fra 01.01.14. 
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Noen storkunder har inngått rabattavtale med MGR.  
 
I følge info fra Miljødirektoratet skal husstander fra 01.01.16 kunne levere inntil 1000 
kg farlig avfall i året (400 kg tidligere) på kommunale mottak. Farlig avfall er: asbest, 
trykkimpregnert, spillolje, maling m.m. 
 
Administrasjonens merknader: 
Gebyrene for mottak må heves i takt med økningen i våre leverings- og 
behandlingskostnader.  
 
Administrasjonen vil foreslå at gebyrene økes med ca. 10 % for følgende avfallstyper: 
 
Brennbart restavfall:  1400 kr/tonn  140 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Usortert avfall:  1600 kr/tonn  160 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Rent treverk:     500 kr/tonn    50 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Trykkimpregnert:  1540 kr/tonn  231 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Sorterbart avfall:    720 kr/tonn    72 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
 
Det mottas en rekke andre avfallstyper ved våre mottak. Gebyrene er lagt ut på 
hjemmeside: www.mgr.no. Det tas imot gratis mange typer av avfall.  
 
Administrasjonen bør gis tillatelse til å fastsette gebyrene for alle andre avfallstyper 
som tas imot på MGR’s mottak. 
 
 
Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K: 
 
Med virkning fra 01.01.16 gjelder følgende gebyr for mottak av avfall på MGR’s 
mottak: (+ mva.) 
 
Brennbart restavfall:  1400 kr/tonn  140 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Usortert avfall:  1600 kr/tonn  160 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Rent treverk:               500 kr/tonn    50 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Trykkimpregnert:  1540 kr/tonn  231 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
Sorterbart avfall:    720 kr/tonn    72 kr/m3 (Rustmoen/Kvam) 
 
Administrasjonen i MGR gis fullmakt til enhver tid å fastsette gebyrer for andre 
avfallstyper som mottas på stasjoner. 

 
 

Ringebu.  12. oktober 2015 
 
 

Per Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
                                                                                                         Gøran Løkken 

renovasjonssjef MGR 


