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PROTOKOLL 
FRA 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2 - 2013 

Sted:   Kommunestyresalen, Nord-Fron  
Tidspunkt:  30. oktober 2013, kl. 09: 00 – 13:00 

Til stede: 

Kommune Navn  Tittel Stemmerett 

Ringebu Brede Vestby Vararordfører  X 
Mette Haverstad Formannskapsmedlem X 
Per H. Lervåg Rådmann  

Sør-Fron Ole Tvete 
Muriteigen 

Ordfører X 

Hilde K. Holtesmo Formannskapsmedlem X 
Jan Reinert 
Rasmussen 

Rådmann  

Nord-Fron Mathias Kjæstad Leder av planutvalg,  
vara for Olav Røssum 

X 

Reidar Stangenes Formannskapsmedlem X 
Arne Sandbu Administrasjonssjef  

Interkommunale selskap:  

MGL John-Ludvik Dalseg Landbrukssjef  
MGBV Liv A. Hustveit Barnevernssjef  
MGRS Gunn Mona Dokken Daglig leder  
MGPP Olav Andersstuen Spesialpedagog  

(møtte for Tor Otto 
Stormo) 

 

MGR Gøran Løkken Renovasjonssjef  
Frya RA Vidar Rohaugen Daglig leder  
MGB Per Martin Brannsjef  
Fron Badeland Arild Skar Driftsleder  
Fron kulturskole Jorunn Moshagen Kulturskolerektor  
I saker som omhandlet interkommunale selskap der ikke alle tre kommunene er representert, deltok ikke den 

kommunen som ikke er med i selskapet ved avstemming.  
 

Møteleder:   Brede Vestby, Ringebu kommune, sak 00 – 11 

   Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron kommune, sak 12 – 13 

Sekretær:   Torild S. Weikle, Nord-Fron kommune 
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SAK 00 Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.13. 

Vedtak: 

1. Protokollen fra møtet i representantskapet 22.05.13 blir godkjent. 

Møteleder bemerket at det må gjøres endringer for å få innkalling sendt ut på et annet 

format, bl.a. slik at det kan gjøres egne notater elektronisk, og at dette forutsettes løst 

administrativt til neste møte.  

 

SAK 01 Generelle saker 

01/2013 Valg av leder og to nestledere for 2014 og 2015 

Saka ble lagt frem uten forslag til innstilling. I møtet kom Brede Vestby med forlag om å følge 

fordeling av leder- og nestlederverv i tråd med tidligere praksis om at dette går på omgang 

mellom kommunene. Det ble deretter 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. 

 

02/2013 Møteplan for 2014:  

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar slik møteplan for 2014: 14.05.2014 og 15.10.2014. 

 

SAK 02 Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 

04/2013 Årsbudsjett 2014 for MGL 

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for 2014.  

2. Overføringene til MGL for 2014 er på kr. 5.522.000 med slik fordeling:  

 Ringebu kommune kr. 3.165.000.  
 Sør-Fron kommune kr. 2.357.000.  
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05/2013 Orienteringar frå MGL 

Vedtak: 

1. Representantskapet tar orienteringa til etterretning. 

SAK 03 Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor 

04/2013 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 

Vedtak: 

1. Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2014 med brutto utgifter på kr. 6 085 100 

og tilskudd fra de to kommunene på kr. 4 843 100 godkjennes. Overføringene fra 

kommunene blir: 

fra Ringebu kommune kr. 2 831 900 

fra Sør-Fron kommune kr. 2 011 200 

Økonomiplan 2014-2017 tas til orientering.  

 

SAK 04 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) 

04/2013 Budsjettforslag 2014, Økonomiplan 2014-17 

Vedtak: 

1. Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2014 med en utgiftsramme for de to 

kommunen på kr. 11 015 900 godkjennes. Overføring fra kommunene blir: 

fra Ringebu kommune kr. 2 144 300 

fra Sør-Fron kommune kr. 1 522 900 

Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2014 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 kr. 4 267 000 

fra Sør-Fron kommune kr. 3 081 700 

MGBV’s økonomiplan for 2014-2017 tas til orientering.  

 

05/2013 Styrking av Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor 

Vedtak: 

1. Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor får fast tilsetting av 100 % konsulent f.o.m. 

01.04.2014. 
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SAK 05 Frya RA 

03/2013 Drifts- og investeringsbudsjett 2014 for Frya RA 

Vedtak: 

1. Driftsbudsjettet 2014 for Frya renseanlegg blir godkjent.  

Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2014 er på kr. 2.197.000 med slik for-

deling: 

 Intern renseprosess 

eks. mva. kr. 
Slam 

eks. mva. kr. 
Total sum 

eks. mva. kr. 
Nord-Fron kommune 649.000 582.000 1.231.000 
Sør-Fron kommune 361.000 0 361.000 
Ringebu kommune  145.000 460.000 605.000 
Sum 1.155.000 1.042.000 2.197.000 

 

Det blir godkjent å ta opp et lån til kjøp av hjullaster på kr. 700.000.  

Rådmannen i Sør-Fron får fullmakt til å velge det gunstigste lånealternativet. 

 

SAK 06 Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste  

(MGPP) 

Mette Haverstad ba om å få vurdert sin habilitet i sakene vedr. MGPP med bakgrunn i at hun 

arbeider ved MGPP (hjemmel: Forvaltningslovens § 6, 2.ledd.) 

Representantskapet vedtok enstemmig at hun var habil i sakene.  

03/2013 Årsmelding for arbeidsåret 2012/2013 ved MGPP 

Vedtak: 

1. MGPP sin årsmelding for arbeidsåret 2012 / 2013 tas til orientering. 

 

04/2013 Årsbudsjett 2014 for MGPP 

Vedtak:  

1. MGPP sitt årsbudsjett for 2014 godkjennes.  

2. Kommunenes tilskudd i 2014 fordeler seg slik:  

Nord-Fron kommune kr. 2.935.265  

Sør-Fron kommune kr. 1.647.424  

Ringebu kommune kr. 1.774.311  
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SAK 07 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) 

01/2013 Orientering om budsjett 2014 

Vedtak: 

1. Representantskapet tar saka til orientering.  

 

SAK 08 Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen 

03/2013 Budsjett 2014 

Forslag fra Ole Tvete Muriteigen i møtet: 

Budsjettet godkjennes på dagens nivå med en stillingsprosent på 60 % og nye tall til 

fordeling mellom de 3 kommunene blir utarbeidet ut fra dette. 

Forslaget ble lagt frem til avstemming, og fikk 1 stemme og falt. 

Det ble deretter fattet slikt enstemmig  

Vedtak: 

1. Felles representantskap for kartsamarbeid mellom kommunene i Midt-Gudbrandsdal 

vedtar et budsjett for 2014 – brutto kr. 1.561.000, som har slik fordeling mellom de 

tre kommunene: 

Ringebu kommune: kr. 523.000 

Sør-Fron kommune: kr. 443.000 

Nord-Fron kommune: kr. 595.000 

 

SAK 09 Ung i Midtdalen (UIM) 

03/2013 Budsjett for Ung i Midtdalen (UiM) 

Vedtak: 

1. Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for 

Ung i Midtdalen for 2014 med en netto driftsutgift på kr. 430 000. 

Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr. 01.01.2013) på kommunene:  

Ringebu kommune kr. 143 036 

Sør-Fron kommune kr. 101 583 

Nord-Fron kommune kr. 185 381 
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SAK 10 Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MBG) 

04/2013 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-17 

I møtet ble det fra rådmann Per H. Lervåg gjort rede for bortfall av investeringstilskudd til 

feiervesenet, og avsnitt 2 fra innstilling er med bakgrunn i dette fjernet fra forslag til vedtak.  

 

Videre ble det i møtet gjort rede for forslag i Statsbudsjett (SB) om midler til kunnskapsheving for 

deltidspersonell, og at Ringebu kommune har fått tilført kr. 186 000 i SB til dette. Forutsatt at dette 

blir vedtatt i SB blir dette ført inn som en inntektspost i budsjett for MGB i 2014, og 

overføringsbehovet blir redusert tilsvarende for de 3 kommunene.  

Vedtak:  

1. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt driftsbudsjett for 2014 blir godkjent med brutto 

utgifter på kr. 15 351 300 og tilskudd fra kommunene på kr. 13 698 200, som fordeler 

seg etter folketall 1. januar 2013 slik: 

Tilskudd fra Ringebu kommune  kr. 4 556 600 

Tilskudd fra Sør-Fron kommune  kr. 3 236 000 

Tilskudd fra Nord-Fron kommune kr. 5 905 600 

2. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt investeringsbudsjett for beredskap i 2014 blir 

godkjent med tilskudd fra kommunene på  kr. 750 000., som fordeler seg etter 

folketall 1. januar 2013 slik:  

Tilskudd fra Ringebu kommune  kr. 249 500 

Tilskudd fra Sør-Fron kommune  kr. 177 200 

Tilskudd fra Nord-Fron kommune kr. 323 300 

3. Feieavgifta for fastboende for 2013 anbefales satt til: 

- kr. 391 + mva for 1. pipeløp, økes med 4,83 % 

- kr. 221 + mva for hvert pipeløp ut over det første, økes med 10,5 % 

Feieavgiften er beregnet etter KomTek-basens registreringer for pipeløp, 5700 

1.pipeløp og 2100 2.pipeløp. 

4. Feieavgifta for høystandardhytter for 2014 anbefales å fortsatt følge feieavgifta for 

fastboende og settes til  

- kr. 391 + mva for 1. pipeløp, økes med 4,83 % 

- kr. 221 + mva for hvert pipeløp ut over det første, økes med 10,5 % 

Tall og utregninger  er basert på tall innhentet fra kommunene, 2100 1.pipeløp og 

450 2. pipeløp. 

5. Økonomiplan 2014-2017 tas til orientering. 

 

05/2013 Orienteringssaker  

Vedtak: 

1. Representantskapet tar saken til orientering. 
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06/2013 Mens du venter på ambulansen 

Vedtak: 

1. Representantskapet slutter seg til ønske fra Nord-Fron kommune om å gjennomføre 

tjenesten «mens vi venter på ambulansen» for Skåbu brannstasjon.  

 

07/2013 Budsjettendringer 2013 

Vedtak: 

1. Da investeringen allerede er gjort, kan midlene tilbakeføres fra årets 

investeringsbudsjett. 

Budsjettendring:  3210 kjøp av transp.midler kredit 250.000,- 

3948 bruk av fond  debet  250.000,- 

 

SAK 11 Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 

04/2013 Budsjettendring 2013 

Vedtak: 

1. Låneopptak for 2013, kr. 2 600 000, utsettes til 2014. 

 

05/2013 Budsjettforslag 2014, Økonomiplan 2014-17 

Vedtak: 

1. Budsjettet for 2014 vedtas som foreslått av administrasjonen.  

Tilskudd fra kommunene blir slik: 

Ringebu kommune kr. 5 342 000 

Sør-Fron kommune kr. 3 157 900 

Nord-Fron kommune kr. 4 900 500 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere beløpene når listene for antall abonnenter 

er gjennomgått og godkjent i alle 3 kommuner. 

 

Investeringsbudsjett 2014 for MGR godkjennes med investering på kr. 2 620 000 slik: 

- Oml.veg, ny port, flytting av vekt m.m. Frya kr. 200 000 

- Betongdekke Rustmoen    kr. 520 000 

- Takoverbygg Frya     kr. 300 000 

- Bygging av 3 komplette miljøstasjoner  kr. 1 000 000  

- Gravemaskin Rustmoen    kr. 600 000 

Investeringene dekkes med serielån på kr. 2 620 000, med 12 års avdragstid. 

 

MGR’s økonomiplan for 2014-2017 tas til orientering.  
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06/2013 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Vedtak: 

1. Representantskapet vil råde kommunene til å vedta forslag til forskrift om åpen 

brenning og brenning av avfall i småovner. 

 

07/2013 Forslag til intensjonsavtale om levering av våtorganisk avfall til Mjøsanlegget AS 

Vedtak: 

1. Forslag til intensjonsavtale om levering av våtorganisk avfall til Mjøsanlegget AS 

godkjennes.  

 

08/2013 Årsavgift for renovasjon husholdninger 2014 

Representantskapet godkjente at sak 8/13 ble realitetsbehandlet i møtet, etter en 

gjennomgang av saken v/rådmann Per H. Lervåg (orienteringen ligger vedlagt protokollen). 

Det ble deretter gjort slikt: 

Vedtak: 

1. Kommunene anbefales å fastsette slike avgifter for 2014: 

 

Nord-Fron kommune (6% reduksjon i forhold til 2013): 

Type abonnement Avgift (kr) eks.mva Avgift (kr) inkl.mva 

Liten restavfall – 140 liter 1132,80  1416 
Middels restavfall – 190 liter (standard) 1344,80 1681 
Stor restavfall – 240 liter 1697,60 2122 
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 
32% rabatt 

769,60 962 

Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 
32% rabatt 

916,80 1146 

Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32% 
rabatt 

1154,40 1443 

Kat.1: Fiskebuer, skogsbuer 381,60 477 
Kat.2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til 
offentlig vann/kloakk 

543,20 679 

Kat.3: Setrer og hytter som er tilknyttet 
offentlig vann og/eller kloakknett 

860 1075 
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Sør-Fron kommune (3,4 % økning i forhold til 2013): 

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 428 535 
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% reduksjon i forhold til 2013): 

Type abonnement Avgift (kr) eks.mva Avgift (kr) inkl.mva 

Liten restavfall – 140 liter 1025,60 1282 
Middels restavfall – 190 liter (standard) 1217,60 1522 
Stor restavfall – 240 liter 1537,60 1922 
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 
32% rabatt 

696,80 871 

Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 
32% rabatt 

858,40 1073 

Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32% 
rabatt 

1044,80 1306 

Kat.1: Fiskebuer, skogsbuer 331,20 414 
Kat.2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til 
offentlig vann/kloakk 

491,20 614 

Kat.3: Setrer og hytter som er tilknyttet 
offentlig vann og/eller kloakknett 

779,20 974 

 

SAK 12 Fron Badeland 

03/2013 Billettpriser og åpningstider i 2014 

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar nye priser for bruk av Fron Badeland med virkning fra 

1.januar 2014 slik disse fremkommer i saksutredningen. 

2. Representantskapet vedtar også slike normalåpningstider for 2014 som fremkommer 
i saksutredningen. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å avvike disse ved behov, for 
eksempel i skoleferier. 
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04/2013 Drift og utvikling av Fron Badeland 

Vedtak:  

1. Representantskapet tar til etterretning orienteringen om behovene for drift og 
utvikling av både badeanlegget og det tekniske anlegget på Fron Badeland.  

2. For 2014 bevilges det til sammen kr. 700.000 til utvikling av anlegget. Kostnadene 
fordeler seg slik:  
Kr. 400.000 Tilbakebetaling av spillemidler for å kunne utvikle kioskdriften i sosial 
sone.  
Kr. 200.000 Gradvis utvikling av kioskdrift tilrettelagt for enkel servering.  
Kr. 100.000 Konsulentmidler til utvikling av rapport for effektivisering og 
energiøkonomiseringstiltak som forventes ferdigstilt i rapport for gjennom-føring i 
driftsbudsjett for Fron Badeland for 2015.  

3. Kostnaden fordeles slik mellom kommunene:  
Nord-Fron kommune kr. 350.000.  
Sør-Fron kommune kr. 350.000.  
 

05/2013 Fond for Fron Badeland 

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar at eventuelle fremtidige årsoverskudd overføres til et 
eget fond. Fondet skal ikke overstige kr. 500.000.  

2. Fondet skal brukes til tiltak rettet mot lokalmiljøet, utvikling av Fron Badeland og 
deltakelse i regionale planer som turistattraksjon og tilbud for Frons-kommunene.  

3. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å bruke administrativt inntil kr. 250.000 pr. år. 
Tiltak skal refereres for representantskapet.  
 

06/2013 Driftsbudsjett 2014 for Fron Badeland 

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for Fron Badeland for 2014. 
2. Overføringene til Fron Badeland for 2014 er på kr. 4.384.000 med slik fordeling:  

Nord-Fron kommune kr. 2.192.000  
(kr. 1.967.000 generelt + kr. 225.000 for skolesvømming) 
Sør-Fron kommune kr. 2.192.000  
(kr. 1.967.000 generelt + kr. 225.000 for skolesvømming) 
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SAK 13 Fron kulturskole 

03/2013 Budsjett for Fron Kulturskole 2014 

Reidar Stangenes la i møtet fram følgende forslag til vedtak (endret fra innstilling): 

Fron kulturskole får tildelt midler slik at «kulturskole-time» kan innføres frå høsten 2014 

uavhengig av om det blir vedtatt tilsvarende endring i Opplæringsloven.  Representantskapet 

godkjenner forslaget til budsjett med tillegg av kr. 70 000 for å innføre «kulturskoletimen». 

Fordeling av driftsutgiftene blir gjort etter folketall pr. 01.01.13. 

Forslaget fikk 2 stemmer.  

Forslag til vedtak, i tråd med innstilling, fikk også 2 stemmer, og ble vedtatt gjennom 

møteleders bruk av dobbeltstemme.  

Vedtak:  

1. Representantskapet for Fron kulturskole godkjenner vedlagte forslag til budsjett for 

Fron Kulturskole for 2014, med ei netto driftsutgift på kr. 3 043 000. Netto driftsutgift 

blir å fordele slik (etter folketall pr. 01.01.13) på eierkommunene:  

Sør-Fron kommune kr. 1 077 000 

Nord-Fron kommune kr. 1 966 000 

 

Dersom «kulturskoletimen» blir lovpålagt må Fron kulturskole få de nødvendige 

midlene til å opprette dette. For 2014 vil det si eventuell oppstart fra høsten, og ha 

en kostnad på ca. kr. 70 000. 

 

SAK 14 EVENTUELT:  

05/2013 Oppfølging av Ungdata-undersøkelsen 

Vedtak: 

1. Representantskapet henstiller om at oppfølging av resultater fra Ungdata-

undersøkelse blir tema på felles formannskapsmøte i januar i 2014.  

 

 

Vinstra, 10. november 2013 

 
Arne Sandbu 

Administrasjonssjef, Nord-Fron kommune 


