
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer 

(kopi til ledere for interkommunale selskap) 

Innkalling til 

Representantskapsmøte for interkommunale ordninger 

Tidspunkt: Onsdag 20.5.2015 kl. 0900 – 1300 

Lunsj kl. 1030 

Sted: Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune 

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

Forfall meldes til den enkeltes kommunes sekretariat, som innkaller vara (kopi til Torild S. Weikle). 

Av hensyn til matbestilling ber vi om at representanter fra de ulike interkommunale selskapene gir 

tilbakemelding om deltakelse på møtet til tsw@nord-fron.kommune.no 
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Sakliste: 

Nr Sak Sak Side Vedlegg 

00 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.14. 

01 
02 

01/2015 
02/2015 

Fron Badeland 
- Årsmelding for 2014 
- Regnskap for 2014 

1 
2 

03 
04 

01/2015 
02/2015 

Fron kulturskole 
- Årsmelding for 2014 
- Regnskap for 2014 

2 
2 

05 
06 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) 
- Årsberetning 2014 
- Rekneskap 2014 

1 
1 

07 
08 
09 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor 
(MGRS) 

- Årsberetning 2014 
- Regnskap for 2014 
- Budsjett 2016: Vederlag fra interkommunale m.fl. 

1 
1 
0 

10 
11 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 

1 
2 

12 01/2015 
Generelle saker 

- Prinsipper for fastsettelse av vederlag for husleie og 
administrative kostnader fra de interkommunale 
selskapene til vertskommunen. 

1 

13 01/2015 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) 

- Orientering om regnskap 2014 2 

14 
15 

01/2015 
02/2015 

Ung i Midtdalen (UIM) 
- Årsrapport 2014 
- Regnskap 2014 

2 
2 

16 
17 

01/2015 
02/2015 

Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 

1 
1 

18 
19 

01/2015 
02/2015 

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk 
Rådgjevingsteneste (MGPP) 

- Årsmelding  2014 
- Rekneskap 2014 

0 
2 
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20 
21 
22 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Frya RA 
- Årsmelding 2014 
- Regnskap 2014 
- Gjennomføring 3. byggetrinn 

1 
2 
3 

23 
24 
25 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) 
- Regnskap 2014 og disponering av mindreforbruk 
- Årsberetning 2014 
- Orienteringer 

3 
1 
0 

26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 

01/2015 
02/2015 
03/2015 

04/2015 

05/2015 
06/2015 
07/2015 

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 
- Regnskap 2014 
- Årsmelding 2014 
- Mjøsanlegget AS.  Aksjonæravtale, vedtekter, 

repr.til styret. 
- Orienteringssak: Renovasjonsordning for 

campingvogner og  utleiehytter 
- Bygging av nytt administrasjonsbygg. Finansiering. 
- Avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen 
- Etablering av AS for næringsvirksomhet 

1 
1 

2 (-1) 

1 

2 
1 ?? 

1 

Vinstra 12.5.15 

Arne Sandbu 

Administrasjonssjef 



Side 27 
 

Representantskapssak 18/15 

       Midt-Gudbrandsdal 

 Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste 
 Fron Fron 

 
 

MGPP-sak nr. 1/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 
 
 

 

MGPPs  ÅRSMELDING  2014 
 

 
 
To årsmeldinger 
 
Denne årsmeldinga som gjelder regnskapsåret 2014, tar kort for seg økonomiske 
forhold m.m. 
 
Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning blir 
tolka slik at det skal lages ei årsmelding som følger kalenderåret (regnskapsåret).  
 
Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologiske rådgjevingsteneste (MGPP) utarbeider 
årlig en faglig årsmelding som følger skoleåret. Siste faglige årsmelding var 
”årsmelding for arbeidsåret 2013-2014”, og denne ble tatt til orientering av 
representantskapet 15.10.2014. Den årsmeldinga som følger arbeidsåret, tar for seg 
det faglige arbeidet m.m. 
 
 
Organisering og personale 
 
MGPP er et samarbeidsselskap organisert etter kommunelovens § 28 c for de tre 
kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Sør-Fron er 
administrasjonskommune. 
 
Overordnet organ er i samsvar med normen for interkommunale samarbeids-
ordninger i Midt-Gudbrandsdalen med pp-sjef, rådmannen i administrasjons-
kommunen som administrativ leder, og representantskapet for de interkommunale 
ordningene som øverste organ. 
 
Personalet var ved utgangen av 2014 åtte stillinger (6 kvinner og 2 menn). Syv av 
stillingene er fulle fagstillinger og en er 70 % kontormedarbeider. Av de syv 
fagstillingene er det en klinisk logopedstilling. 



Side 28 
 

 
 
Økonomisk drift 
 
Driftsregnskapet viser et regnskap per 31.12.2014 i balanse. Dette er etter at 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 412.329 er tilbakeført deltakerkommunene 
(Nord-Fron kommune kr. 181 747, Sør-Fron kommune kr. 99.279 og Ringebu kom-
mune kr. 131.303).  
 
Mindreforbruket forklares med langvarig sykmelding og noen sykmeldinger over 
kortere perioder.  
 
Avvikene på de øvrige utgifts- og inntektsartene viser både mer- og mindreforbruk. 
Mindreforbruket på «logoped» som skal fordeles mellom Nord-Fron kommune og 
Sør-Fron kommune var på kr. 2.007, og er en del av de summene som er beskrevet 
over. 
 
 
 

Hundorp, 25. februar 2015 

 

 

Tor Otto Stormo  

PP-sjef 
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Representantskapssak 19/15 

       Midt-Gudbrandsdal 

 Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste 
 Fron Fron 

 
 

MGPP-sak nr. 2/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 
 

 

MGPPs REGNSKAP 2014 
 

 
Vedlegg 
 
1. Økonomisk oversikt drift 2014 
2. Revisjonsberetning for 2014 
 
Bakgrunn og utredning 
 
MGPPs regnskap for 2014 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 
412.329. Mindreforbruket er tilbakeført til deltagerkommunene i regnskapsåret. 
 
 Dette resulterte i følgende nettoutgifter per kommune i 2014: 
 

Nord-Fron kommune        kr. 2.753.518 
Sør-Fron kommune          kr. 1.547.721  
Ringebu kommune           kr. 1.643.008 

 
Regnskapet for MGPP er ført på et eget ansvar i Sør-Fron kommunes regnskap. 
Som en følge av dette er revisjonsberetningen for kommunens regnskap også 
revisjons-beretning for MGPPs regnskap. 
 
Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet om å gjøre slikt  
 

Vedtak 
 

2014-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste 
godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 412.329 som er avregnet 
og tilbakebetalt til deltagerkommunene i regnskapsåret (Nord-Fron kommune kr. 
181.747, Sør-Fron kommune kr. 99.279 og Ringebu kommune kr. 131.303), og som 
er avsluttet i balanse. 
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Hundorp, 9. mars 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 

Tor Otto Stormo 
PP-sjef 
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Representantskapssak 20/15 

 

       Frya Renseanlegg 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

Frya-sak nr. 1/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 

 
 

FRYA RAs ÅRSMELDING 2014 
 
 
Vedlegg 
 

Årsmelding 2014 for Frya Renseanlegg. 
 
Vedtak 
 
Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet om å gjøre slikt vedtak: 
 
Representantskapet godkjenner Frya RAs årsmelding for 2014. 
 
 
 
 
 

Hundorp, 28. april 2015 

 

Jan Reinert Rasmussen 

rådmann i Sør-Fron kommune 

 

 

Vidar Rohaugen  

driftsleder Frya Renseanlegg 
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Representantskapssak 21/15 

       Frya Renseanlegg 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 

Frya-sak nr. 2/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 
 
 

FRYA RAs REGNSKAP 2014 
 
 

Vedlegg 
 
1. Økonomisk oversikt drift 2014 Frya RA 
2. Økonomisk oversikt drift 2014 Frya flyplass 
3. Revisjonsberetning for 2014 
 
 

Bakgrunn og utredning 
 
Frya RAs regnskap for 2014 er delt på tre funksjoner: 

• Integrert renseprosess av kloakk 
• Slambehandling 
• Drift av Frya flyplass (små beløp, tidl. representantskapsvedtak om at 

regnskapet skal avsluttes mot Flyplassfondet) 
 

Driftskostnadene ble fordelt slik i 2014: 

 

 Rensing av 
avløp 

Behandling av 
tilkjørt slam 

TMØ Frya betalte:  kr. 2.280.809   

   

Nord-Fron betalte: kr. 640.758  kr. 454.756 

Sør-Fron betalte: kr. 553.614   

Ringebu betalte: kr. 212.664  kr. 467.955 
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Vedtak 
 
Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet om å gjøre slikt vedtak: 
 
1. Representantskapet godkjenner driftsregnskapet 2014 for Frya Renseanlegg.  

2. Sluttoppgjør for 2014 – som bygger på levert volum i kalenderåret 2014 er skjedd 
i 2014-regnskapet.  

 
Hundorp, 28. april 2015 

 
 

 
Jan Reinert Rasmussen 

rådmann i Sør-Fron kommune 
 

Vidar Rohaugen 
driftsleder Frya 
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Representantskapssak 22/15 

 

       Frya Renseanlegg 

 Nord- Sør- Ringebu  
 Fron Fron 

 
 

Frya-sak nr. 3/15 - Representantskapsmøte 20. mai 2015 

 
 

Gjennomføring 3. byggetrinn 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1. Vurderinger fra Nord-Fron kommune v/Bjørn Bjørke. 
Vedlegg 2. Vurderinger fra Ringebu kommune v/John Ole Sørsveen. 
Vedlegg 3. Notat fra Norconsult 08.01.2015 
 
 
 

Bakgrunn og utredning 
Det er tidligere forutsatt at Frya renseanlegg skal utvides med et 3.byggetrinn. Før 
dette realiseres ønsket Nord-Fron kommune en vurdering av alternative løsninger 
mhp. framtidig utnyttelse av Vinstra renseanlegg fra nedlegging til 
opprusting/utvidelse i stedet for overføring til Frya. Kostnadene for Nord-Fron 
kommune i de respektive alternative løsninger, vil være et viktig element for valg av 
alternativ. 

Ringebu kommune vurderte om Ringebu renseanlegg skal overføres til Frya, eller om 
Ringebu renseanlegg skal opprustes for fortsatt drift. 

På bakgrunn av dette har Norconsult gjort en kostnadsvurdering på de forskjellige 
alternativene der alternativ 1 er nedlegging av Vinstra renseanlegg, og alternativ 3 er 
utvidelse av Vinstra renseanlegg (ingen overføring til Frya) I begge alternativene er 
det regnet med tilknytning/ikke tilknytning av Ringebu renseanlegg.  Alternativ 2 som 
er en delvis tilknytning av Vinstra renseanlegg til Frya ble ikke vurdert videre på 
grunn av høye kostnader. 

Som modell for finansiering foreslås at lån tas opp av Frya Ra, og at kommunene 
betaler kapitalkostnader og drift etter levert mengde fra den enkelte kommune. 
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Norconsult konkluderer i sitt notat at nedleggelse av Vinstra renseanlegg, og full 
overføring til Frya gir den laveste årskostnadene for kommunene samlet. I dette 
ligger en forutsetning om at Nord-Fron reduserer sin innlekking på ledningsnettet 
med 40 %, og overfører slamavvanning fra Vinstra renseanlegg til Frya. 

For Sør-Fron kommune sin del er det ikke stor forskjell på kostnader mellom 
alternativ 1 og 3. For Ringebu kommune sin del vil alternativ 1 (nedleggelse av 
Vinstra Ra) være det mest gunstige. 

Nord-Fron kommune sin vurdering er at arbeidet med reduksjon av innlekking er 
kostbart slik at det ikke vil være en reell innsparing de første årene. Videre anmerkes 
de høye pumpekostnadene fra Vinstra til Frya. Om inntektene fra Tine blir flyttet fra 
Frya Ra til Ringebu kommune, vil dette også dra i feil retning.  Nord-Fron kommune 
har signalisert at de ønsker å ruste opp Vinstra renseanlegg, og at overføring fra 
Vinstra til Frya opphører. 

Vår vurdering av kostnadene slik de nå foreligger er at det er marginale forskjeller 
mellom alternativ 1 og 3.  Ut i fra dagens regnskap virker rapportens angivelse av 
pumpekostnader fra Vinstra til Frya å være noe høye. Kapasitetsutvidelsen er lagt til 
Nord-Frons utgift, det er naturlig at noe av denne kostnaden tas av Sør-Fron da dette 
er utskifting av gamle pumper som nær er nedskrevet. Nord-Fron regner videre med 
å ansette en ny driftsoperatør i 100% stilling ved oppgradering av Vinstra 
renseanlegg. Det er behov for en mindre stillingsprosent ved overføring til Frya. 

For øvrig vil en «separering» av avløpssystemet mellom kommunene, være et 
tilbakeskritt for samarbeidet når det gjelder avløpshåndtering, som hadde sin 
begynnelse på 1980-tallet med FEWAGO-ledningen. Det ble i sin tid gitt svært store 
årlige skjønnsmidler fra Fylkesmannen til dette prosjektet. Dette var en forutsetning 
og en start på avløpssamarbeidet i midtdalen. 

Når det gjelder avgiftene fra Tine mener fagforumet for Frya Ra at en ved etablering 
av byggetrinn 3 bør benytte anledningen til å nullstille tidligere beregningsmodeller, 
og definere Tine som andre abonnenter i Ringebu kommune. Ekstrarensingen 
beregnes som før og inntektsføres Frya Ra. 10% av denne tilbakeføres Ringebu 
kommune for dekning av administrasjonskostnader. Drifts- og kapitalutgifter fordeles 
som nevnt etter levert mengde fra kommunene. 

Når det gjelder inntransport av septik mener fagforumet at det må vurderes å 
anskaffe egne biler som kan driftes felles av de 3 kommunene. Dette kan på sikt gi 2-
3 arbeidsplasser, og det vil bli sett på om det er hensiktsmessig å kombinere 
sjåførene med renovasjonselskapet sine biler. I dag benyttes ekstern innkjøring av 
septik, og avtalen går ut 2016. Innen den tid må det regnes på om dette er lønnsomt i 
egen regi. 

Vi mener det nå er tid for å ta et avgjørende valg av type samarbeid i de tre 
kommunene både når det gjelder avløpsrensing og septikhåndtering. 
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Kostnaden for 3 byggetrinn inklusive håndtering av avløp fra Vinstra og Ringebu 
renseanlegg er kalkulert til 70 mill. Ved bindende vedtak i de tre kommunene i 2015, 
kan 3.byggetrinn settes i drift i årsskiftet 2018/19.  

Årskostnadene  for kommunene etter utbygging er beregnet til: 

Nord-Fron  6,77 mill.    Dette er ikke økning i driftskostnader, da det 

Sør-Fron  2,54 mill.     allerede i dag er driftskostnader for Vinstra Ra, 

Ringebu  3,08 mill.         Ringebu Ra i tillegg til dagens kostnader ved Frya. 

Beregnede årskostnader inkluderer alle kostnader inklusive pumpekostnader og 
rensing fra Gålå via Vinstra til Frya og fra Ringebu til Frya. Dagens sammenlignbare 
driftskostnader blir nærmere spesifisert i de respektive kommuners interne 
saksbehandling av 3.byggetrinn. 

Da er 40% reduksjon i innlekking i Vinstra ikke med i beregningen.  Ved full 
utbygging av Vinstra renseanlegg vil årskostnaden for Nord-Fron bli 6,55 mill, men i 
tillegg til dette er det signalisert et behov for 1 ekstra stilling (+ ca. 0,55 mill.) 

Tiltak i forhold til uholdbare arbeidsforhold ved slammottaket har i flere år blitt utsatt i 
påvente av byggetrinn 3. Vi ønsker nå å gjøre en ombygging av dette, tilpasset 
planene for byggetrinn 3. Dette er kalkulert til  5 mill, og inngår i totalkostnaden på 70 
mill. Det ønskes umiddelbar oppstart av dette arbeidet. 

   

Vedtak 
 
Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet om å gjøre slikt vedtak: 
 

1. Utbygging av 3. byggetrinn vedtas med tilknytning av avløpsmengdene fra 
Vinstra og Ringebu renseanlegg til en kalkulert totalkostnad på 70 mill. 

2. Det startes umiddelbart arbeid med forbedringer av slammottak tilpasset 3. 
byggetrinn innenfor en kostnad på 5 mill. Dette ligger inne i totalkostnaden på 70 
mill. 

3. Det tas opp lån til investeringene av Frya renseanlegg, med garanti fra 
eierkommunene. Kapitalutgifter og driftsutgifter fordeles de tilknyttede kommuner 
etter levert mengde. 

4. Avgiftene fra Tine inntektsføres Ringebu kommune på lik linje med andre 
abonnenter. Tilleggsavgiften for ekstrarensing inntektsføres Frya Ra med unntak 
av 10 % som inntektsføres Ringebu kommune for administrasjon. Endringen 
gjøres gjeldende fra det år 3. byggetrinn er ferdigstilt. 

5. Det vurderes felles inntransport av septik i de 3 kommunene i egenregi. Er dette 
regningssvarende vil dette kunne gjennomføres fra 2017. 

6. Utbygging av 3. byggetrinn forutsetter godkjenning i alle 3 kommunestyrer. 
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Hundorp, 5. mai 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 

 
Vidar Rohaugen 

driftsleder Frya Renseanlegg 
  




