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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR FRON KULTURSKOLE,  
FRON BADELAND, FRYA RENSEANLEGG, MGPP, MGR, MGB, MGL, MGBV OG 
MGRS. 
 
 
Sted:  Kommunestyresalen Kaupanger, Ringebu kommune 
 
Tidspunkt:  Torsdag 22.10.09 kl. 10.00 – 14.00 
 
 
Til stede:  
 

Navn Kommune Tittel Stemmerett 
(x) 

Arnhild J. Baukhol Ringebu Ordfører x 
Øyvind Myhrsveen Ringebu Komm.st.representant x 
Jon Alver Ringebu Rådmann  
Elisabeth Folland Ringebu Formannskapssekr., referent  
    
Aksel Eng Sør-Fron Ordfører x 
Jan Peter Stebergløkken Sør-Fron Komm.st.representant x 
Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron Rådmann  
Erik Bakken Sør-Fron Økonomirådgiver  
    
Magnar Bratlien Nord-Fron Varaordfører x 
Olav Røssum Nord-Fron Komm.st.representant x 
Arne Sandbu Nord-Fron Administrasjonssjef  
    
Tor Otto Stormo MGPP PP-sjef  
Jorunn Moshagen Fron kulturskole Rektor  
John-Ludvik Dalseg MGL Landbrukssjef  
Vidar Rohaugen Frya Ra Daglig leder  
Gøran Løken MGR Renovasjonssjef  
Per Martin MGB Brannsjef  
Jostein Valved MGRS Daglig leder  
Gunn Mona Dokken MGRS Fagansvarlig regnskap  
Liv A. Hustveit MGBV Barnevernssjef  
    
 
 
Forfall: Ordfører Tove Haugli 
 
Møteleder:  Ordfører Aksel Eng - Sør-Fron kommune. 
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0. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TIDLIGERE MØTE  
 
Sak 02/09  Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.09 
Enstemmig godkjent som innstilling fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak:   
Protokollen fra representantskapsmøtet 04.06.2009 godkjennes med disse merknadene (nr 2 er 
budsjettendringsvedtak for Frya renseanlegg 2009): 

1. Landbrukssjefens navn er John-Ludvik Dalseg. 
2. For Frya renseanlegg sak 01/09 "Regnskap 2008" vises til notat 30.06.2009 fra daglig leder 

MGRS Jostein Valved om feil fordelingsnøkkel for tilbakebetalinga til kommunene. Det er 
hovedsaklig renteinntekt som er årsaka til tilbakebetalinga. Både levert kloakk fra Frya 
industrianlegg (50% på hver av kommunene Sør-Fron og Ringebu) og levert slam skal være 
med i fordelingsnøkkelen. For at ingen kommune skal få mindre tilbakebetaling enn vedtatt 
04.06.2009, tilleggsbevilges kr 100 282,09 fra Frya renseanleggs disposisjonsfond og 
utbetales i samsvar med korrigert fordelingsnøkkel med         kr 35 496,35 til Nord-Fron 
kommune og kr 64 785,74 til Ringebu kommune.   

3. I punkt 7 skal overskrifta være "MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG 
SKATTEOPPKREVERKONTOR". 

4. I MGL-sak 01/09, vedtakets punkt 3, blir MGRS bedt om å sette opp et oppgjør i 2009 
mellom Sør-Fron og Ringebu kommuner som korrigerer for at meirforbruket kr 27 184 vedr. 
miljø- og utmarksrådgivaren (50% på hver kommune) er dekt fra MGL-fond oppbygd etter 
folketall (Sør-Fron ca. 41,25% og Ringebu ca. 58,75%).  MGRS opplyser at for å rette opp 
dette, skal Sør-Fron kommune overføre kr 2 380 til Ringebu kommune. Etter det vil hver av 
kommunene reelt ha dekt 50% av meirkostnaden.     

Sak 03/09  Godkjenning av protokoll fra møte 29.06.2009 
Enstemmig godkjent som innstilling fra rådmann i Ringebu kommune. 
 
Vedtak: 
Protokollen fra representantskapsmøtet 29.06.2009 godkjennes. 
 
 
I. GENERELLE SAKER 
 
Sak 01/09 Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal – etablering av samarbeidsavtale 
Arnhild Baukhol fremmet følgende endringsforslag: 
• Representantskapet er positive til etablering av samarbeidsavtale for geodatasamarbeid for 

kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
• Administrasjonen i de respektive kommuner utformer avtalen. 
 
Enstemmig vedtatt som endringsforslag fra Baukhol. 
 
Vedtak: 
• Representantskapet er positive til etablering av samarbeidsavtale for geodatasamarbeid for 

kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
• Administrasjonen i de respektive kommuner utformer avtalen. 
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Eventuelt 
 
1. Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) og habilitet for ordførere m.fl. i representantskapet 

Rådmann Jan Reinert Rasmussen opplyste at det ikke er nødvendig for å endre vedtektene 
for våre samarbeid. 

 
2. MGR – orientering 

Notat fra renovasjonssjef Gøran Løkken datert 21.10.2009 ble delt ut.  Orientering om 
følgende punkter: 
- status vedrørende sortering / deponering av avfall:  - hva behandler vi selv – hvor blir  
  avfallet levert – hvilket avfall er en kostnad – hvilket avfall gir en inntekt – eventuelle nye  
  krav til sortering / deponering m.m. som kommer. 
- fremdriften i selskapets sonderinger vedrørende etablering av forbrenningsanlegg. 
 
MGR henvender seg til styret i Frya industrianlegg om en annen veiløsning da MGRs tomt 
blir delt i to av skissert ny E6.  Henvendelsen bør skje i november slik at den kan komme opp 
som sak på neste styremøte 10.12.2009 i Frya industrianlegg. 
 
Representantskapet ber om en prinsippsak om MGR og selskapsform til vårmøtet 2010. 
 
Representantskapet ber om at det på generelt grunnlag vurderes kostnadsreduksjoner innen 
de forskjellige samarbeidstiltakene med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon. 
 
Representantskapet ber om at det foretas endringer av vedtektene slik at budsjettendringer 
som balanserer innenfor vedtatt budsjett, kan delegeres til administrativ ledelse.  Bruk og 
avsetning til fond omfattes ikke. 

 
 
 
II. FRON KULTURSKOLE 
 
Sak 03/09  Budsjettforslag 2010 med kommentarer 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra administrasjonssjefen i Nord-Fron. 
 
Vedtak: 
Representantskapet fra Fron kulturskole vedtar vedlagte forslag til budsjett for Fron Kulturskole 
for 2010 med ei netto driftsutgift på kr. 2.278.000.  Netto driftsutgift blir å fordele slik (etter 
folketal pr. 01.01.09) på eigarkommunane: 
 
Sør-Fron kommune  kr.    807.000 
Nord-Fron kommune  kr. 1.471.000 
 
 
 
III. FRON BADELAND 
 
Sak 01/09 Årsbudsjett og økonomiplan 2011 – 2013 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron. 
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Vedtak: 
1. Fron badelands 2010-budsjett vedtas og økonomiplan 2011-2012-2013 tas til orientering. 
2. Kommunenes tilskudd i 2010 fordeler seg slik: 

 
Nord-Fron kommune  kr. 1.486.000 
Sør-Fron kommune  kr. 1.486.000 
 

3. Rådmannen i Sør-Fron får for 2010 fullmakt til å bestemme endelige billettyper og –priser. 
 
 
 
IV. Frya Renseanlegg 
 
Sak 03/09 Årsbudsjett og økonomiplan 2011 – 2013 
Aksel Eng fremmet følgende tilleggsforslag: 
A-konto overføringer 2010 dekkes delvis ved bruk av de tre disposisjonsfondene som er 
øremerket hver kommune, fra Nord-Fron med kr. 275.478, fra Sør-Fron med kr. 274.953 og fra 
Ringebu med kr. 54.785. 
 
Jostein Valved fremmete følgende tilleggsforslag: 
1. 
a. I budsjett og regnskap tas med art 190x renteinntekt med bankrenta kommunen budsjetterer å 

få i 2010 på Frya RA ubrukte lånemidler pr. 01.01.2010 (antatt å bli kr. 3.363.817).  
Administrasjonen fordeler renteinntekta på 5100 Integrert kloakkrensing og 5101 
Slamhandling ut fra hvilke låneformål som ikke er gjennomført. 

b. Under 5102 Frya flyplass budsjetteres 1950 Bruk av Flyplassfondet med kr. 8.700 slik at 
netto utgift blir kr. 0.  Representantskapet forutsetter – som før – at event. nettoutgift dekkes 
med bruk av Flyplassfondet, og event. nettoinntekt settes av til Flyplassfondet. 

 
2. A-konto overføringene 2010 (tabellen oppdateres). 
 
3. For regnskapsåret 2009 inntektsføres kalkulert renteinntekt med bankinnskudd likt ubrukte  

lånemidler pr. 01.01.2009 med kr. 3.363.817 (jfr. memorialkonto 2 91 00 01) fra Frya 
bankkonto ble avvikla 03.06.2009 og ut året.  (Renteinntekta på den avslutta bankkontoen 
01.01.09 – 03.06.09 er inntektsført hos Frya RA med kr. 61.493.) 

 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron med tilleggsforslag fra Eng og 
Valved. 
 
Vedtak: 
1. 
a. I budsjett og regnskap tas med art 190x renteinntekt med bankrenta kommunen budsjetterer å 

få i 2010 på Frya RA ubrukte lånemidler pr. 01.01.2010 (antatt å bli kr. 3.363.817).  
Administrasjonen fordeler renteinntekta på 5100 Integrert kloakkrensing og 5101 
Slamhandling ut fra hvilke låneformål som ikke er gjennomført. 

b. Under 5102 Frya flyplass budsjetteres 1950 Bruk av Flyplassfondet med kr. 8.700 slik at 
netto utgift blir kr. 0.  Representantskapet forutsetter – som før – at event. nettoutgift dekkes 
med bruk av Flyplassfondet, og event. nettoinntekt settes av til Flyplassfondet. 
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2. Budsjettforslag 2010 for Frya renseanlegg vedtas, og økonomiplan 2011 – 2013 tas til  
orientering. 

 
A-konto-overføringer 2010: 
 
  Intern 

rensepros
ess eks. 
mva. kr. 

Slam eks. 
mva. kr. 

Total sum 
eks. mva. kr. 

Bruk av 
disposisjonsf. 

Netto 
overf.behov 
2010 

         
Nord-Fron kommune 1 687 929 416 336 2 104 265 -275 478 1 828 787
Sør-Fron kommune 675 172 0 675 172 -274 953 400 219
Ringebu kommune 289 359 471 848 761 207 -54 785 706 423
Frya Industrianlegg 96 453 0 96 453 0 96 453
 
3. For regnskapsåret 2009 inntektsføres kalkulert renteinntekt med bankinnskudd likt ubrukte  

lånemidler pr. 01.01.2009 med kr. 3.363.817 (jfr. memorialkonto 2 91 00 01) fra Frya 
bankkonto ble avvikla 03.06.2009 og ut året.  (Renteinntekta på den avslutta bankkontoen 
01.01.09 – 03.06.09 er inntektsført hos Frya RA med kr. 61.493.) 

 
V. Midt-Gudbrandsdal –pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste (MGPP) 
 
Sak 05/09 Fremtidig logopedtilbud i Midtdalen 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron. 
 
Vedtak: 
Kommunene går inn for alternativ 3, og at dette medfører at MGPP fortsatt har 50% logoped 
som i dag, men at denne stillingen utelukkende er til utredning / sakkyndig. 
 
Alternativ 3: 
En helt uavhengig privat logopedtjeneste.  I dette tilfellet vil MGPP utrede og konkludere med 
behov for logopedi eller ikke.  Ved de tilfeller vi finner det nødvendig med logopedbehandling, 
vil vi sende en sakkyndig uttale om dette til kommunen, som da må gi avslag på et 
behandlingstilbud på bakgrunn av at kommunen ikke har loboped.  Dette sendes da til NAV 
(HELFO), som da prøver å finne en logoped til pasienten.  Dette vil ikke gi kommunene ekstra 
utgifter på behandlingsdelen av logopedtilbudet. 
 
Sak 06/09 MGPPs årsbudsjett 2010 
Disposisjonsfond pr. 31.12.08: kr. 458.000,- 
Avsatt 04.06.09   kr. 158.000,- - 616.000,-. 
 
Aksel Eng fremmet følgende endringsforslag: 
Første avsnitt som rådmannen i Sør-Frons innstilling. 
 
Andre avsnitt endres til: 
Tilskudd fra kommunene for 2010 gjøres gjennom at kr. 500.000 tas fra disposisjonsfondet.  
Resterende beløp, kr. 4.317.000 fordeles slik: 
 
Ringebu kommune   kr. 1.405.526,- 
Sør-Fron kommune   kr. 1.035.658,- 
Nord-Fron kommune   kr. 1.875.816,- 
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Enstemmig vedtatt som Engs endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgjevningsteneste sitt 2010-budsjett vedtas med 
brutto utgifter på kr. 4.897.000, og tilskudd fra kommunene på kr. 4.817.000. 
 
Tilskudd fra kommunene for 2010 gjøres gjennom at kr. 500.000 tas fra disposisjonsfondet.  
Resterende beløp, kr. 4.317.000 fordeles slik: 
 
Ringebu kommune   kr. 1.405.526,- 
Sør-Fron kommune   kr. 1.035.658,- 
Nord-Fron kommune   kr. 1.875.816,- 
 
Sak 07/09 Årsmelding for arbeidsåret 2008 / 2009 
Merknad: 
På side 1 rettes navnene til Jan Peter Stebergløkken og Arnhild Johanne Baukhol. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron. 
 
Vedtak: 
MGPP sin årsmelding for arbeidsåret 2008 / 2009 tas til orientering. 
 
 
VI. Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) 
 
Sak 05/09 Budsjettendring 1/09 
Gøran Løkken fremmet følgende tilleggsforslag: 
Forslag MGRs investeringsbudsjett for 2009 endres slik: 
 
3200  Kjøp av driftsmidler (kvern)   reduseres med kr. 1.000.000,- 
3910  Opptak av lån     reduseres med kr. 1.000.000,- 
 
Jostein Valved ba om å få formalisert budsjettvedtak om kjøp av KLP-egenandeler i 2009 og 
avvikling av likviditetsreserven, og foreslo det. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu med tilleggsforslagene fra Løkken 
og Valved. 
 
Vedtak: 
Budsjettet for 2009 endres som foreslått av administrasjonen. 
 
Forslag MGRs investeringsbudsjett for 2009 endres slik: 
 
3200  Kjøp av driftsmidler (kvern) reduseres med kr. 1.000.000,- 
3910  Opptak av lån reduseres med kr. 1.000.000,- 
 
3529  Kjøp av aksjer / andeler (KLP) ny utgiftspost kr. 3.287,- 
3940  Bruk av disposisjonsfondet ny inntektspost kr. 3.287,- 
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3560  Avvikling av likviditetsreserven (inv.) ny kr. 172.236,- 
3948  Bruk av ub. Investeringsfond ny kr. 172.236,- 
 
1960  Avvikling av likviditetsreserven (drift) ny kr. 199.915,- 
1540  Avsetting til disposisjonsfond ny kr. 199.915,- 
 
 
Sak 06/09 Budsjettforslag 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 
Jostein Valved fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt nest siste avsnitt i vedtaket: 
KLP egenkapitalinnskudd  kr. 5000,-. 
KLP egenkapitlinnskudd dekkes av MGRs disposisjonsfond. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu med tilleggsforslag fra Valved. 
 
Vedtak: 
Budsjettet for 2010 vedtas som foreslått av administrasjonen. 
 
Tilskuddene fra kommunene blir slik: 
 
Ringebu kommune   kr. 4.426.000 
Sør-Fron kommune   kr. 2.671.000 
Nord-Fron kommune   kr. 4.375.000 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å justere beløpene når regnskapsførte avgifter for 2009 er 
endelig. 
 
Investeringsbudsjett 2010 for MGR godkjennes med investering på kr. 2.150.000 slik: 
 
• Bygging av 2 komplette miljøstasjoner   kr. 700.000 
• Utbygging av personalfløy Frya    kr. 650.000 
• Lagerhall Rustmoen     kr. 200.000 
• Gravemaskin Frya     kr. 200.000 
• Sorteringsbygg Frya     kr. 760.000 
 
Investeringene dekkes med serielån på kr. 2.150.000 med 12 års avdragstid. 
 
KLP egenkapitalinnskudd  kr. 5000,-. 
KLP egenkapitlinnskudd dekkes av MGRs disposisjonsfond. 
 
Forslag til økonomiplan 2010 – 2013 tas til orientering. 
 
Sak 07/09 Årsavgift for renovasjon husholdninger 2010 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu. 
 
Vedtak: 
Kommunene anbefales å øke avgiftene for 2010.  Avgiftene anbefales fastsatt slik for 2010: 
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Type abonnement Avgift eks. mva. Avgift inkl. 

mva 
% 2009-

2010 
Sekkerenovasjon, standard Kr.  1521,60 Kr.  1902,- +7,0 
Sekkerenovasjon m/kompost 
32 % rabatt Kr.  1037,60 Kr.  1297,- +7,0 

Sekkerenovasjon m/gjødsellager 
32% rabatt Kr.  1037,60 Kr.  1297,- +7,0 

Kat. 1:  Fiskebuer, skogsbuer Kr.   413,60 Kr.   517,- +7,0 
Kat. 2:  Setrer, buer, hytter uten 
tilknytning til offentlig vann / kloakk Kr.   614,40 Kr.   768,- +7,0 

Kat 3:  Setrer og hytter som er tilknyttet 
offentlig vann og / eller kloakknett Kr.   973,60 Kr.  1217,- +10,0 

 
 
 
VII. Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB) 
 
Sak 04/09 Referater 
Jostein Valved ba om å få formelle budsjettvedtak på avvikling av likviditetsreserven og KLP 
egenkapitalinnskudd, og fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Pålagt avvikling av likviditetsreserven seinest i regnskapsåret 2009 gir slik budsjettendring 2009: 
Driftsbudsjettet: 
1960-650-880 avvikling av likviditetsreserven ny budsjettpost - kr 105 212 
1540-650-880 avsetting til disposisjonsfond ny budsjettpost kr 105 212 
Investeringsbudsjettet: 
3960-650-880-99001avvikling av likviditetsreserven ny budsjettpost - kr 222 697 
3548-650-880-99001avsetting til ub. investeringsfond ny budsjettpost kr 222 697 
 
Egenkapitalinnskudd i KLP 2009, som er forutsatt dekt av disposisjonsfondet:  
Investeringsbudsjettet: 
3529-650-xxx Kjøp av aksjer/andeler ny budsjettpost kr 4 370 
3940-650-xxx Bruk av disposisjonsfondet ny budsjettpost - kr 4 370 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu med tilleggsforslag fra Valved. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
Sak 05/09 Budsjettforslag 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 
Jostein Valved fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt. 4 i forslag til innstilling fra rådmannen i Ringebu endres til: 
KLP egenkapitalinnskudd  kr. 7.000,-. 
KLP egenkapitalinnskudd dekkes av MGBs disposisjonsfond. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu med endringsforslag fra Valved. 
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Vedtak: 
1. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt driftsbudsjett for 2010 vedtas med brutto utgifter på 

15 523 tusen kroner og tilskudd fra kommunene på 12 772 tusenkroner, som fordeler seg 
etter folketall 1. januar 2009 slik: 
 
Tilskudd fra Ringebu kommune  kr. 4 319 000 
Tilskudd fra Sør-Fron kommune  kr. 3 030 000 
Tilskudd fra Nord-Fron kommune kr. 5 521 000 

 
2. Ingen investeringer i 2010, men vedtatte investeringer og låneopptak fra 2009 blir videreført 

til 2010.  Dette gjelder kjøp av ny brannbil da den ikke ble levert av leverandør i 2009 som 
forutsatt. 

 
3. Feieavgifta for 2010 anbefales satt til: 

 
kr. 285,- + mva for pipe 1 
kr. 138,- + mva for hvert pipeløp utover det første 

 
4. KLP egenkapitalinnskudd kr. 7.000,-. 

KLP egenkapitalinnskudd dekkes av MGBs disposisjonsfond. 
 
5. Økonomiplan 2010 – 2013 tas til orientering. 
 
 
VIII. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 
 
Sak 03/09 Årsbudsjett 2010 for MGL 
Aksel Eng fremmet følgende endringsforslag vedr. pkt. 2: 
Overføringene til MGL for 2010 er på kr. 4.717.040.  Tilskudd fra kommunene for 2010 gjøres 
gjennom at kr. 200.000 tas fra disposisjonsfondet.  Fondsmidlene reduserer tilskuddene til 
landbruksforvaltning.  Resterende beløp, kr. 4.517.040, fordeles slik: 
 
Ringebu kommune  kr. 2.598.722 
Sør-Fron kommune  kr. 1.918.318 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron med endringsforslag fra Eng. 
 
Vedtak: 
1. Representantskapet vedtar det framlagte budsjettet for MGL for 2010. 
 
2. Overføringene til MGL for 2010 er på kr. 4.717.040.  Tilskudd fra kommunene for 2010 

gjøres gjennom at kr. 200.000 tas fra disposisjonsfondet.  Fondsmidlene reduserer 
tilskuddene til landbruksforvaltning.  Resterende beløp, kr. 4.517.040, fordeles slik: 
 
Ringebu kommune  kr. 2.598.722 
Sør-Fron kommune  kr. 1.918.318 
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IX Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor (MGBV) 
 
Sak 03/09 Budsjettforslag 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 
Merknad: 
Samlet budsjettutgangspunkt var oppført feil med utgiftsramme på kr. 6.126.300.  Rett beløp er 
kr. 6.156.100. 
 
Aksel Eng fremmet følgende endringsforslag: 
 
Første avsnitt: 
Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2010 med en utgiftsramme for de to kommunene på 
kr. 6.156.100 endres slik: 
 
Nødvendig overføring fra kommunene reduseres med kr. 150.000 som tas fra disposisjonsfondet. 
Overføringsbehovet endres fra kr. 2.464.000 til kr. 2.314.000 med slik fordeling: 
 
Fra Ringebu kommune kr. 1.359.879 
Fra Sør-Fron kommune kr. 954.121 
 
Tredje avsnitt: 
Refusjonen fra kommunene for drift av barnevernstiltak, både i og utenfor hjemmet, endres for 
Sør-Fon kommunes vedkommende fra kr. 1.813.700 til kr. 1.500.000. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu kommune med endringsforslag fra 
Eng. 
 
Vedtak: 
Budsjettet for MGBV 2010 vedtas med en utgiftsramme på kr. 5.842.400. 
 
1. Kr. 150.000 dekkes fra disposisjonsfondet. 
 
2. Overføringene fra kommunene fordeler seg slik: 
 

Ringebu kommune kr. 1.359.879 
Fra Sør-Fron kommune kr. 954.121 

 
Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2010 med 50% hver gang. Dette er i samsvar med 
vedtektene for forslaget. 

 
3. Refusjonene fra kommunene for drift av barnevernstiltak, både i og utenfor hjemmet, 

budsjetteres slik: 
 
Ringebu kommune kr. 1.878.400 
Fra Sør-Fron kommune kr. 1.500.000 

 
MGBVs økonomiplan for 2010 – 2013 tas til orientering. 
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X. Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) 
 
Sak 05/09 Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2010 – 2013 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu kommune med tillegg av beløp på 
kr. 300.000,-. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen får fullmakt til å inngå en 3-års avtale med skatteoppkreverne i Sør-
Gudbrandsdalen om kjøp av tjenesten stedlig arbeidsgiverkontroll for inntil kr. 300.000,- pr. år 
2010 – 2012. 
 
Sak 06/09 Budsjettforslag 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 
Enstemmig vedtatt som innstilling fra rådmannen i Ringebu. 
 
Vedtak: 
Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2010 med brutto utgifter på kr. 5.375.000,- og 
tilskudd fra de to kommunene på kr. 4.251.000,-, vedtas.  Overføringene fra kommunene blir: 
 
Ringebu kommune  kr. 2.498.288,- 
Sør-Fron kommune  kr. 1.752.712,- 
 
Økonomiplan 2010 – 2013 tas til orientering. 
 
 
Møtet slutt kl. 14.00. 
 
 
 
Ringebu kommune 
29.10.2009 
 
Elisabeth Folland 
referent 


