
 

                                                
Nord-Fron  Sør-Fron  Ringebu 

kommune  kommune kommune 

 

 

Referat fra felles formannskapsmøte  

for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 

 

Tidspunkt:  17.3.2022 kl. 10:00 – 14:00. 

Sted:   Peer Gynt Hotel & Spiseri, Vinstra. 

Til stede:  Ringebu: Arne Fossmo, Kristin Teigen, Brede Holbrekken, Frode 
Myrvang, Erik Odlo, Hege Trosvik, Beruf Vaagan.  
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Håvard Gangsås, Roger 
Skansgård leder MGR, Tom Are Nilstad leder MGB. 
Sør-Fron: Ole Tvete Muriteigen, Gunhild Haave, Knut Brandrud, Jone-
Elisabeth Strand, Wenche Rønningen, Kristin Vold Lexander.  
Fra  administrasjonen: Kommunedirektør Rune Fromreide Sommer, 
økonomisjef Gunn Mona Dokken, formannskapssekretær Trond 
Tollefsrud. 
Nord-Fron: Anne Marie Olstad, Morten Randen, Heidi Maurstad, 
Magnar Bratlien, Per Henry Vassdokken, Hans Petter Solberg, Linda 
Myromslien. 
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Arne Sandbu, økonomisjef 
Torild S. Weikle, regionrådsleder Irene Teige Killi. 

Møteleder: Anne Marie Olstad, ordfører Nord-Fron 

 

Agenda: 

 

1. Orientering om Mjøsanlegget v/Tom Werven. 
 

2. Samarbeidsform for interkommunale ordninger i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

3. Rovviltsamarbeid.  
Orientering ved regionleder i Nord-Gudbrandsdal, Bjarne Eiolf Hole. 

 

Felles formannskapsmøte er ikke vedtaksmyndighet og det blir derfor ikke fattet vedtak i 
møtet, men sakene blir fulgt opp i de respektive kommuner i etterkant. 

  



1. Orientering om Mjøsanlegget v/Tom Werven 
(se egen presentasjon) 

 

2. Samarbeidsform for interkommunale ordninger i Midt-Gudbrandsdalen. 

Selskapsform MGR 

Innledning ved kommunedirektør Håvard Gangsås (se egen presentasjon) 

Innspill i møtet: 

Brandrud 

- Tror selskapet vil være tjent med annen politisk involvering, der de er mer opptatt av 
store linjer (utvikling) framover detaljer. Viktig at det legges mest mulig til rette for 
vekst, og mener dette best ivaretas med et profesjonelt styre. 

- Viktig å se på hva erfaringen er i andre kommuner, i og med at de fleste er organisert 
som IKS. Tilbakemelding fra Skansgård/Gangsås: God erfaring og god styring. 

- Selskapsform ikke det nødvendigvis det viktigste, men at det blir tilrettelagt for best 
mulig utvikling og videre vekst framover. Og at kommunene er positive mtp. kapital for 
å kunne ta veksten. 

Fossmo 

- Stiller spørsmål rundt vertskommunesamarbeid. Lokalisering ift hvem som er 
vertskommune (Frya RA ligger i Ringebu, men SFK vertskommune og MGR ligger i 
SFK med R som vertskommune). Svar i møtet at dette for MGR sin del trolig henger 
sammen med at administrasjonen historisk var i Ringebu. 

- Bakgrunnen for temaet i sin tid var den økonomiske situasjonen i selskapet. 
- Eiermøter er det viktig for god dialog og informasjon til de folkevalgte. 

Muriteigen 

- Viktig å bruke tid på eventuell endring, og fint om det kan være felles saksgrunnlag.  
- Selskapet har hatt positiv utvikling. Diskusjonene rundt selskapsform kom opp i en tid 

med mer krevende økonomisk situasjon.  
- Avgiftene er lave. 
- Er pr i dag i tvil om IKS vil være rett. 
- Betydningen av faglige forum i fortsettelsen (dette kan opprettholdes og tas inn i 

selskapsavtalen). 
- Enig med Fossmo om betydningen av faste eiermøter og representasjonen i disse. 

Teigen 

- Kan velge å ha eget AS på næringsdelen om vi ønsker det, men har inntrykk av at 
det gjør det mer komplisert.  

Skansgård 

- Kan ha AS som for eksempel leier biler av IKS, men mener vi er for små til at AS for 
næringsdelen er hensiktsmessig. 

- Det vil blir strengere krav til sortering etc. framover.  
- Mener ikke den politiske styringen vil måtte bli mindre ved IKS. 

 



Solberg 

- Ser nytten av IKS, men forutsatt at folkevalgte føler at vi har fortsatt hånda på rattet. 
- Ift hva skjer hvis vi ikke blir enige: Da fortsetter vi som før.  
- Tidsaspektet ift god prosess viktig. 
- Er også positiv ift samarbeid nordover. 

Vågan 

- Har ikke konkludert selv. Er renovasjonsbransjen en vekstbransje? Og konsekvenser 
for MGR som følge av det.  

- Noe usikker på prosess. Viktig å være politisk avstemt før det blir endelig avgjort. 
- Viktig med like premisser for videre diskusjonen i de tre formannskapene eks. 

gjennom felles administrativt grunnlag. 

Gangsås 

- Hvis IKS ikke fungerer kan man velge å gå tilbake til annen ordning. 
- Veksten ligger i gjenbruk / sirkulærøkonomi. 
- Ved IKS står selskapet fritt til å kjøpe tjenester der de ønsker, dvs. ikke automatikk i 

at tjenesten må kjøpes fra Ringebu (som nå). 

 

Videre prosess: 

- Grunnlag utarbeidet av Gangsås (jfr. Presentasjon) blir lagt fram som grunnlag for 
sak til diskusjon i de tre kommunenes formannsskapsmøter. 

- Ordførerne deler deretter innspillene fra formannskapsmøtene i sine felles møter for 
avklaring rundt videre prosess.  

 

Andre samarbeidsordninger der Ringebu er vertskommune: 

Forslag fra kommunedirektør: 

- MGBV: Gå over til administrativ samarbeidsform framover. 
o Odlo stilte spørsmål ved om de folkevalgte villle få mindre innsikt i tjenesten 

ved en slik samarbeidsform. 
o Vaagan enig i viktigheten av god politisk forankring. 
o Teigen: Dersom administrativ samarbeidsform for denne og/eller andre 

interkommunale ordninger, så kan det f.eks. legges opp til gode orienteringer 
gjennom felles formannskapsmøter.  

- MGB: Videreføring av § 23 samarbeid. 

Det ble gitt en kort orientering om utfordringbildet ved MGB fra Tom Are Nilstad (jfr. eget 
vedlegg). 

 

Samarbeidsordninger der Sør-Fron er vertskommune: 

Forslag fra rådmann: 

- Frya RA: Videreføring av § 23 samarbeid. 
- MGPP og MGF: Gå over til administrativ samarbeidsform framover. 



 

Samarbeidsordninger der Nord-Fron er vertskommune: 

Forslag fra kommunedirektør (utover «åpen» skisse i saksframlegget): 

- Ung i Midtdalen og Geodata: Gå over til administrativ samarbeidsform framover. 
- NAV MG: Opprettholde dagens organisering. 
- Regionrådet sees på i regi av fylkeskommunen.   

 

 

3. Rovviltprosjekt.  

Orientering om samarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen v/regionleder i Nord-Gudbrandsdal, 
Bjarne Eiolf Hole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinstra 17.3.22 – Torild S. Weikle (referent) 


