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       Representantskapet  
 Nord- Sør- Ringebu 
 Fron Fron 

 
 

Protokoll  fra  
representanskapsmøte  1 - 201 1 

 
 
Sted:  Møterom "Vaala" i Ringebu rådhus 
 
 
Når:  Fredag 17. juni 2011 i tidsrommet kl. 09.00 – 10.45 
 
 
Til stede: Navn Kommune/selskap Verv/tittel Merknad  
  
 Arnhild Baukhol Ringebu kommune Ordfører Stemmerett 
 Erik Odlo Ringebu kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
  (for Øyvind Myhrsveen) 
 Ådne Bakke Ringebu kommune Konst. rådmann 
  
 Aksel Eng Sør-Fron kommune Ordfører Stemmerett 
 Jan Peter Stebergløkken Sør-Fron kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
 Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron kommune Rådmann  
 Erik Bakken Sør-Fron kommune Økonomirådgiver  
 
 Tove Haugli Nord-Fron kommune Ordfører Stemmerett 
 Kaija Eide Drønen Nord-Fron kommune Kommunalsjef 
  (for Arne Sandbu)  
 
 
 Jorun Moshagen Fron kulturskole Rektor Del II 
 Arild Skar Fron badeland Daglig leder Del III 
 Vidar Rohaugen Frya RA Daglig leder Del IV 
 Tor Otto Stormo MGPP PP-sjef Del V 
 Gøran Løkken MGR Renovasjonssjef Del VI 
 Tom Gaustad MGB Leder forebyggende Del VII 
 John-Ludvik Dalseg MGL Landbrukssjef Del VIII 
 Liv A. Hustveit MGBV Barnevernsjef Del IX 
 Gunn Mona Dokken MGRS Fagansvarlig regnsk. Del X 
 
 
Fravær:  Olav Røssum Nord-Fron kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
 Øyvind Myhrsveen Ringebu kommune Kommunestyrerepr. Stemmerett 
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Innkalling:  Sendt 10. juni 2011. 
 
Ordstyrer:  Ordfører Tove Haugli, Nord-Fron kommune (del 0 – VII) 
 Ordfører Aksel Eng, Sør-Fron kommune  (del VIII – X) 
 
Sekretær:  Formannskapssekretær Elisabeth Folland, Ringebu kommune 
 
 
 
 
 
 
0. PROTOKOLLER  
 
Sak 01/11  Godkjenning av protokoll fra møte 19.11. 2010 
Merknad: 
Sak 6/10 – driftskostnader Frya Renseanlegg – fordeling mellom kommunene.  Eget 
representantskapsmøte november 2011. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  Protokoll fra representantskapsmøte 3-2010 den 19.11.2010 godkjennes. 
 
 
 
I. GENERELLE SAKER  
 
Sak 00/11  Ingen saker. 
 
EVENTUELT 
• Neste møte avholdes fredag 04.11.2011 kl. 09:00 i Nord-Fron kommune.  Inntil konstituering 

av kommunestyrer etter valget 2011, er Tove Haugli leder av representantskapet. 
 
• Andre saker: 
1. MGPP – alternativ skole for de svakeste elever 

Ordfører i Sør-Fron kommune fremmet forslag om at sak om utfordringene fremover 
fremmes til novembermøtet. 

 
2. Ung i Midtdalen – organisering 

Brev datert 24.05.2011 fra Styringsgruppa for ung i Midtdalen ved leder Jon Alver ble delt ut. 
Ordfører i Nord-Fron kommune fremmet følgende forslag til vedtak: 
1.  Styringsgruppa for Ung i Midtdalen blir erstattet av et Faglig forum. 
2.  Faglig forum bør bestå av de samme interessene som i dag, men med unntak av en 
felles representant for de tre kommunene.  Som erstatning for denne representanten bør 
ungdomskoordinatoren i Oppland fylkeskommune tiltre. 
3.  Administrasjonssjefen i Nord-Fron tar ansvar for å etablere Faglig forum for Ung i 
Midtdalen. 
4.  Øyvind Myhrsveen er leder for Faglig forum for Ung i Midtdalen. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra ordfører i Nord-Fron kommune. 
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II. FRON KULTURSKOLE  
 
Sak 01/11  Regnskap for Fron kulturskole 2010 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra administrasjonssjef i Nord-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
1. Representantskapet for Fron kulturskole viser til at rekneskapen for Fron kulturskole 2010 er 

godkjent av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 10. mai 2011. 
2. Rekneskapen hadde slik fordeling av kostnadene: 

a.  Nord-Fron kommune kr. 1 365 758.  Dette er eit mindreforbruk på kr. 105 706. 
b.  Sør-Fron kommune kr. 748 164.  Dette er eit mindreforbruk på kr. 58 836, beløpet er ført  
     attende til Sør-Fron kommune i 2010. 

 
 
Sak 02/11  Årsmelding for Fron kulturskole 2010 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra administrasjonssjef i Nord-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet for Fron kulturskole viser til at årsmelding for Fron kulturskole 2010 er 
vedteke/teke til orientering av kommunestyret i Nord-fron kommune i møte 10. mai 2011, sak 
32/11. 
Representantskapet har ikkje vidare merknader til årsmelding for Fron klulturskole for 2010. 
 
 
 
III. FRON BADELAND  
 
Sak 01/11  Fron Badelands regnskap 2010 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
2010-regnskapet for Fron badeland godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) på kr. 277.100,- som er avregnet med 50% på hver kommune, inntektsført i 2010-
regnskapet og avsluttet i balanse. 
 
 
Sak 02/11  Årsmelding 2010 – Fron Badeland 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak: 
Årsmelding 2010 for Fron Badeland tas til orientering. 
 
 
Sak 03/11  Fron Badeland – tertialrapport pr. 30.04 .2011 
Merknad: 
Flere investeringer må med i tertialregnskapet.  Sak tas opp i november-møtet. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
Tertialrapporten for Fron Badeland pr. 30.04.2011 tas til orientering. 
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Sak 04/11  Fron badelands byggeregnskap pr. 30.04.2 011 – orienteringssak 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
Byggeregnskapet for Fron Badeland tas til orientering. 
 
 
 
IV. FRYA RENSEANLEGG 
 
Sak 01/11  Godkjenning av 2010-regnskap for Frya re nseanlegg 
Økonomirådgiver i Sør-Fron kommune fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt. 1 – ordet ”driftsregnskapet” endres til regnskapet. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune med 
økonomirådgiver i Sør Fron kommunes endringsforslag. 
 
Vedtak: 
1. Representantskapet godkjenner regnskapet 2010 for Frya Renseanlegg. 
2. For slambehandling viser regnskapet et mindreforbruk på kr. 209.030 (10%) i forhold til 

budsjettet (ekskl. avskrivninger). 
3. For integrert renseprosess viser regnskapet – eksklusive avskrivninger og eksklusive 

tilbakebetaling av mindreforbruket i 2009 – et mindreforbruk på kr. 896 405 (19,1%).  På 
grunn av 2010-budsjettet bygde på historisk ulik pris for rensing av kloakk fra offentlige og 
private storkunder, mens regnskapet bygger på lik pris for lik tjeneste, avspeiler ikke 
mindreforbruket seg i Frya Ras 2010-regnskap i kommunens vederlag for kloakkrensing. 

4. Sluttoppgjør for 2010 – som bygger på levert volum fra 1.12.09 til 30.11.10 – er skjedd i 
2010-regnskapet. 

 
 
Sak 02/11  Årsmelding 2010 for Frya RA 
Merknad: 
Side 7, Frya Flyplass, avsnitt 3:  (for 5 nye år) endres til (for 10 nye år). 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
 
Sak 03/11  3. byggetrinn Frya RA – orientering 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
1. representantskapet tar framdriften for utbyggingen av 3. bygetrinn Frya RA til orientering. 
 
 
 
V. MIDT-GUDBRANDSDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGJEV INGSTENESTE 
 
Sak 01/11 MGPPs regnskap 2010 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
2010-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgivningsteneste 
godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 455.340 som er avregnet og 
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tilbakeført til deltagerkommunene i regnskapsåret (Nord-Fron kommune kr. 197.852, Sør-Fron 
kommune kr. 109.237 og Ringebu kommune kr. 148.250), og som er avsluttet i balanse. 
 
 
Sak 02/11 MGPPs årsmelding 2010 – økonomisk del 
Merknad: 
Avsnitt ”organisering og personale”, avsnitt 3, første setning:  ”2009” endres til ”2010”. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
MGPPs årsmelding 2010 – Økonomisk del tas til orientering. 
 
 
 
VI. MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP  
 
Sak 01/11  Godkjenning av 2010-regnskap for MGR 
Ordfører i Nord-Fron kommune fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3, i forslag til vedtak fra 
konst. rådmann i Ringebu kommune: 
3. Representantskapet godkjenner 2010-investeringsregnskapet med et netto merforbruk 

(underskudd) på kr. 3.757.  Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune med ordfører i 
Nord-Fron kommunes endringsforslag. 
 
Vedtak:  
1. Representantskapet godkjenner 2010-driftsregnskapet med et netto mindreforbruk 

(overskudd) på kr. 457.283,51. 
2. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
3. Representantskapet godkjenner 2010-investeringsregnskapet med et netto merforbruk 

(underskudd) på kr. 3.757.  Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
 
Sak 02/11 MGRs årsmelding for 2010 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet tar til orientering årsmeldinga 2010 for Midt-Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap (MGR). 
 
 
Sak 03/11 Budsjettendring 2011-06-17 
Ordfører i Sør-Fron kommune fremmet følgende endringsforslag til 3. og 4. avsnitt i forslag til 
vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune: 
Økt overføringsbehov for 2011  tas fra disposisjonsfondet med kr. 400.000,-. 
 
Resterende beløp, kr. 474.000,- fordeles slik: 
1751 fra Nord-Fron kommune økes med kr. 175.380,- 
1752 fra Sør-Fron kommune økes med kr. 109.494,- 
1753 fra Ringebu kommune økes med  kr. 189.126,- 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune med ordfører i 
Sør-Fron kommunes endringsforslag. 
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Vedtak: 
Budsjettet for 2011 endres som foreslått av administrasjonen. 
 
Bp. 1371 transportavtaler med private økes med kr. 874.000. 
 
Økt overføringsbehov for 2011  tas fra disposisjonsfondet med kr. 400.000,-.  
 
Resterende beløp, kr. 474.000,- fordeles slik: 
1751 fra Nord-Fron kommune økes med kr. 175.380,- 
1752 fra Sør-Fron kommune økes med kr. 109.494,- 
1753 fra Ringebu kommune økes med  kr. 189.126,- 
 
 
Sak 04/11 Vurdering av å utføre hytterenovasjon i e gen regi 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
1. MGR foretar all hytterenovasjon og glassinnsamling i sentrumsområdene i egen regi fra ca. 

01..03.2012. 
2. Det opprettes en 100% stilling som sjåfør fra ca. 01.03.2012.  Ca. 20% av arbeidstida skal 

sjåfør arbeide ved miljøstasjonene.  Bruk av sommervikarer reduseres tilsvarende med ca. 
2,5 årsverk. 

3. Det leases en kombibil i 5 år med leveringsfrist ca. 01.03.2012. 
4. Kostnadene ved utførelse i egen regi, innarbeides i forslag til budsjett for 2012. 
 
 
 
VII. MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN  
 
Sak 01/11  Godkjenning av 2010-regnskap, disponerin g av mindreforbruk 
Ordfører i Sør-Fron kommune fremmet følgende endringsforslag til 2. avsnitt, strekpunkt 2 og 3: 
Resterende, kr. 1.131.289,-, tilbakeføres kommunene. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune med ordfører i 
Sør-Fron kommunes endringsforslag. 
 
Vedtak:  
Representantskapet godkjenner 2010-regnskapet for MGB med netto mindreforbruk 
(overskudd) på kr. 1.631.289. 
 
Mindreforbruk i 2010, kr. 1.631.289, disponeres på følgende måte: 
− kr. 500.000 avsettes til opplæringsfond og brukes til myndighetspålagt opplæring og årlige 

regodkjenninger framover. 
− Resterende, kr. 1.131.289, tilbakeføres kommunene. 
 
 
Sak 02/11  Årsberetning for 2010 for MGB 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet tar årsberetningen 2010 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) til 
orientering. 
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Sak 03/11  Ubenyttede lånemidler 
Ordfører i Sør-Fron kommune fremmet følgende endringsforslag : 
”i henhold til utskiftningsplanen” utgår. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune med ordfører i Sør 
Fron kommunes endringsforslag. 
 
Vedtak:  
Ubenyttede lånemidler øremerkes utskifting av transportmidler. 
 
 
Sak 04/11  Feierlærling 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet godkjenner at Ringebu kommune oppretter lærlingplass ved feiervesenet i 
MGB. 
 
 
 
VIII. MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR  
 
Sak 01/11  MGLs regnskap 2010 
Dokument ”økonomiske oversikter Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 2010 fra Jostein Valved, 
ble delt ut. 
 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
2010-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor dog kjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 323.926,57 som er avregnet og tilbakeført til deltagerkommunene i 
regnskapsåret (Sør-Fron kommune kr. 133.556,77 og Ringebu kommune kr. 190.369,80), og 
som er avsluttet i balanse. 
 
 
Sak 02/11  Årsmelding 2010 for MGL 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Sør-Fron kommune. 
 
Vedtak:  
Årsmelding 2010 for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor tas til orientering. 
 
 
 
IX. MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR  
 
Sak 01/11  Godkjenning av 2010-regnskapet for MGBV 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak: 
2010-regnskapet for MGBV godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr. 98.173,93, som i 
2010-regnskapet er avregnet og tilbakeført til Sør-Fron kommune med kr. 40.477,67 og 
Ringebu komune med kr. 57.696,26. 
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Sak 02/11  MGBVs årsmelding for 2010 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak: 
Årsmeldinga 2010 for Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor (MGBV) tas til orientering, 
 
 
 
X. MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEOPPKREVERK ONTOR 
 
Sak 01/11  Godkjenning av 2010-regnskapet for MGRS 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
2010-regnskapet for MGRS godkjennes med mindreforbruk (overskudd) på kr. 81.158,76, som i 
2010-regnskapet er avregnet og tilbakeført til Sør-Fron kommune med kr. 33.462,22 og 
Ringebu kommune med kr. 47.696,54. 
 
 
Sak 02/11  Årsmelding 2010 for MGRS 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Årsmeldinga 2010 for Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) tas til 
orientering. 
 
 
Sak 03/11  Fordeling av lisenskostnader Visma (buds jettendring 2011) 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet vedtar at ny fordeling vedr. lisenskostnader for programvare blir gjort 
gjeldende fra og med regnskapsåret 2011. 
 
• Overføring fra Ringebu kommune til MGRS økes med kr. 54.000. 
• Overføring fra Sør-Fron kommune etil MGRS økes med kr. 54.000. 
 
For 201 fordeles denne lisenskostnaden etter faktisk utgift.  Fra og med 2012 skjer fordelinga 
etter fordelingsnøkkelen (folketallet 1. januar året før). 
 
 
 
Sak 04/11  Budsjett 2012 – vederlag fra interkommun ale m.fl. 
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:  
Representantskapet ber om at i budsjettforslagene for 2012 innarbeides slike vederlag til MGRS 
for fakturamottak og –fordeling, remittering (fakturabetaling), rengskapsføring, mva-søknader, 
diverse kontroller, årsavregning, samt innkreving: 
 
• MGR    kr. 157.000 
• MGB    kr. 105.000 
• *MGPP    kr.   40.000 
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• *Frya renseanlegg  kr.   55.000 
• *MGL    kr.   85.000 
• *MGBV    kr.   17.000 
• Frya industrianlegg  kr.   26.000 
• Sør-Fron sokn   kr.   62.000 
• Ringebu kirkelige fellesråd kr.   40.000 
 
 
 
Ringebu kommune 
17.06.2011 
 
Elisabeth Folland 
referent 

 


