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Budsjettet er utarbeidd etter dei retningslinjene som er gitt i ”Budsjettdirektiv for 
årsbudsjett og avgifter o.l. 2016....” og med tillegg i e-post frå Erik Bakken, datert 
31.08.2015, «driftsrammer 2016….». Her er MGL pålagt å legge fram eit budsjett 
som er 4 % enn budsjettet for 2015. 
 
Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane, pr. 01.01.15 Ringebu 4459 
innbyggarar og Sør-Fron 3204, og den gjeld landbruksforvaltning. Miljø og utmark 
deles likt. 
 
Landbruksprosjektet ”Midtdalsbonden inn i framtida” er finansiert med 4/5 frå 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, 1/5 frå Fylkesmannen, BU-ordninga. I tillegg yter 
kommunane noko eigeninnsats. Kommunane bidreg ikkje med direkte pengeutlegg i 
prosjektet. 
”Midtdalsbonden inn i framtida” er eit samarbeidsprosjekt mellom dei tre kommunane 
i Midt-Gudbrandsdalen og Fylkesmann. Prosjektet har finansiering over 3 år. 
Prosjketleder er tilsatt i 80 % stilling og starta 01.03.2013. Prosjektet blir avslutta 
våren 2016. 
 
Det er spesielt å lage budsjett med reduksjon i totalramme, eg vil trekke fram 
konsekvensar av det.  
 
Art Endring i beløp, i 1000 kr Kommentar 
1020 75 til 35 Midlane blir brukt til vikar/ekstrahjelp ved 

søknadsomgangar og til rovviltvakttelefonen. 
1270 103 til 0 Midlane blir brukt til kartleging av vegetasjon 

og jordsmonn. 
Vegetasjonskartlegging er nødvendig for å 
kunne gi riktige tilskudd i ordninga Regional 
miljøplan. Vi har drevet et langsiktig arbeid, 
har fullført i Ringebu og jobber i Sør-Fron. 
Jordsmonnkartlegging er gjennomført i 
Ringebu og i deler av Sør-Fron. 
Dette utgår i 2016. 

1150 80 til 22 Kursutgifter for tilsatte ved kontoret. Denne 
potten blir kraftig beskåret. 

1102 20 til 0 Kart, geovekst. Dette er vårt bidrag inn i felles 
geovekstsammarbeid i Midtdalen. Det utgår i 
2016. 

Fleire Reduksjon på 125 Her er det foreslått reduksjon av mange 
mindre enkeltarter. Det omfatter: 
Faglitteratur, traktering, arbeidstøy, telefon, 
annonser, skyss og kostgodtgjørelse, invetar 
og utstyr, datautstyr, andre varer og tjenester. 
 

Sum 346 Dette er sum reduksjon for drift ved MGL. Det 
er betydelig, og vil merkes på drift og 
vedlikehold. 

1474 46 til 0 Dette er tilskudd til Norsk landbruksrådgiving, 
Gudbrandsdalen. Det utgår i 2016. 
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Kostnadene til ”naturforvaltning og miljø” blir fordelt med 50 % på kvar kommune.  
Her er postar som faglitteratur, annonsar, traktering o.l. fjerna heilt. Det litt reduksjon 
for dette ansvarområdet. 
Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringebu og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir 
utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingspost. Satsane blir 
fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg 
vi ein post på kr. 15.000 for å kurse mannskapane, Ringebu budsjetter i eige 
budsjett. Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringebu betalast av 
Ringebu pga. arbeidsgjevartilknytning.  
 
Oversikta nedanfor viser utviklinga over nokre år. Ved inngangen til 2015 blei 
bemanninga redusert med 0,5 årsverk ved MGL. 
 
Fordeling mellom kommunene 2016  Sør-Fron Ringebu 
Landbruksforvaltning  1 923 000 2 676 000 
Landbruksstønad, Norsk landbruksrådgiving  0 0 
Miljø og utmark  360 000 360 000 
SUM  2 283 000 3 036 000 
Sum begge kommunane  5 319 000 
 
 
Fordeling mellom kommunene 2015  Sør-Fron Ringebu 
Landbruksforvaltning  1 967 000 2 771 000   
Landbruksstønad, Norsk landbruksrådgiving  23 000 23 000 
Miljø og utmark  380 000 380 000 
SUM  2 370 000 3 174 000 
Sum begge kommunane  5 544 000 
 
Fordeling mellom kommunene 2014  Sør-Fron Ringebu 
Landbruksforvaltning  1 978 000 2 786 000 
Landbruksstønad, Norsk landbruksrådgiving  23 000 23 000 
Miljø og utmark  356 000 356 000 
SUM  2 357 000 3 165 000 
Sum begge kommunane  5 522 000 
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