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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 
FOR FRON KULTURSKOLE, FRYA RENSEANLEGG, 
MGPP, MGR, MGB, MGL, MGBV OG MGRS. 
 
 
Stad:  Kommunestyresalen i Nord-Fron kommunehus 
 
Tidspunkt:  Torsdag 04.06.09 kl. 09.00 – 12.00 
 
Til stades:  
 

Namn Kommune Tittel Stemmerett 
(x) 

Arnhild J. Baukhol Ringebu Ordfører X 
Øyvind Myhrsveen Ringebu Komm.st.representant X 
Jon Alver Ringebu Rådmann  
    
Aksel Eng Sør-Fron Ordfører X 
Jan Peter Stebergløkken Sør-Fron Komm.st.representant X 
Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron Rådmann  
    
Tove Haugli Nord-Fron Ordfører X 
Olav Røssum Nord-Fron Komm.st.representant X 
Arne Sandbu Nord-Fron Administrasjonssjef  
Nils Morten Ødegård Nord-Fron Økonomi- og it-rådgiver, 

sekretær for repr.skapsmøte 
 

    
Tor Stormo MGPP PP-sjef  
Jorunn Moshagen Fron kulturskole Rektor  
John Ludvig Dalseg MGL Landbrukssjef  
Vidar Rohaugen Frya Ra Daglig leder  
Gøran Løken MGR Renovasjonssjef  
Per Martin MGB Brannsjef  
Gunn Mona Dokken MGRS Stedfortreder for daglig leder  
Liv A. Hustveit MGBV Barnevernssjef  
    
 
 
 
Møteleder:  Ordfører Aksel Eng - Sør-Fron kommune. 
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0. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TIDLIGERE MØTE  
 
Sak 01/09  Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.09 
 
Vedtak:   
Protokollen fra møtet i representantskapet 06.02.09 blir godkjent. 
 
 
 
1. FRON KULTURSKOLE 
 
Sak 01/09  Regnskap 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra administrasjonssjefen i Nord-Fron: 
 
Representantskapet for Fron kulturskole viser til at regnskap for Fron kulturskole 2008 er 
godkjent av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 5. mai 2009 sak 17/09 med slik 
fordeling av kostnadene: Nord-Fron kommune kr 1.133.221 og Sør-Fron kommune kr 
619.571. 
 
 
Sak 02/09  Årsmelding 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra administrasjonssjefen i Nord-Fron: 
 
Representantskapet for Fron kulturskole viser til at årsmelding for Fron kulturskole 2008 er 
vedtatt/tatt til orientering av kommunestyret i Nord-Fron kommune i møte 5. mai 2009 sak 
18/09. Årsmelding for Fron kulturskole for 2008 tas til orientering. 
 
 
 
2. MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (MGR) 
 
Sak 01/09  Regnskap 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
2008-driftsregnskapet for MGR godkjennes med et mindreforbruk (overskudd) på  
Kr. 54.204,33. Overskuddet på kr. 54.204,33 avsettes til disposisjonsfond. 
 
2008-investeringsregnskapet for MGR godkjennes med et merforbruk/mindreinntekt 
(underskudd) på kr. 98.121,44. Beløpet dekkes ved at vedtatt låneopptak for 2009-
investeringer i MGR-sak 05/08 (kr. 3.000.000) økes med kr. 98.121,44. 
 
Supplert med følgende tillegg: Representantskapet har merket seg at regnskap for næring og 
privatpersoner blir holdt atskilt jfr. gjeldende regelverk. 
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Sak 02/09  Årsmelding 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsmeldinga 2008 for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) tas til orientering.  
 
 
3. MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (MGB) 
 
Sak 02/09 Rekneskap 2008 
 
Leder Aksel Eng fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 
Driftsunderskuddet dekkes av disposisjonsfondet med kr. 448.929,18. 
 
Vedtak: Enstemmig med nytt forslag til punkt 2: 
 
1. Driftsregnskapet for 2008 for MGB godkjennes med et merforbruk (underskudd) på kr 

448.929,18. Investeringsregnskapet for 2008 for MGB godkjennes med et 
regnskapsmessig udekket forbruk på kr. 111.737,10 . 

 
2. Driftsunderskuddet dekkes av disposisjonsfondet med kr. 448.929,18. 
 
3. Egenkapitalinnskuddet i KLP kr 3.569 dekkes av disposisjonsfond. Det resterende 

regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet dekkes av godkjent lån som blir 
tatt opp i 2009, jf. MGB-sak 4/08. 

 
 
 
Sak 03/09  Årsmelding 2009 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsberetningen 2008 for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) tas til orientering.  
 
 
 
4. FRYA RENSEANLEGG 
 
Sak 01/09  Regnskap 2008 
 
Leder Aksel Eng fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
 
Overskuddet kr. 413.778,96 tilbakeføres eierkommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel 
(levert mengde fra kommunene):  
Ringebu kommune:  kr.   48.067,84 
Sør-Fron kommune:  kr. 104.900.94 
Nord-Fron kommune:  kr. 260.810,18 
 
Kr. 3.847,60 er avsatt til flyplassfondet. 
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Vedtak: Enstemmig med nytt forslag til punkt 4: 
 
1. Representantskapet har merket seg at til sammen kr. 757.271 i forbindelse med 

avregningen for 2008 ble tilbakebetalt til Nord-Fron kommune, Sør-Fron kommune og 
Østlandsmeieriet / Tine Frya og at dette er tatt hensyn til i 2008-regnskapet. 

 
2. Representantskapet har merket seg at til sammen kr. 46.968 i forbindelse med 

avregningen for 2008 ble tilleggsfakturert Ringebu kommune og Frya Industri-anlegg og 
at dette er tatt hensyn til i 2008-regnskapet. 

 
3. 2008 regnskapet for Frya Renseanlegg godkjennes med et samlet overskudd på kr. 

417.626,56. 
 
4. Overskuddet fordeles slik: 
• Kr. 413.778,96 tilbakeføres eierkommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel: 

Ringebu kommune:  kr.   48.067,84 
Sør-Fron kommune:  kr. 104.900,94 
Nord-Fron kommune:  kr. 260.810,18 

• Kr. 3.847,60 er avsatt på flyplassfondet (bundet fond). 
 
 
Sak 02/09  Årsmelding 2008 
   
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Årsmelding 2008 for Frya Renseanlegg tas til orientering. 
 
 
5. MIDT-GUDBRANDSDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK 
RÅDGJEVINGSTENESTE (MGPP) 
 
Sak 01/09  Rekneskap 2008 
 
Leder Aksel Eng fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 
 
Overskuddet disponeres slik: 
Kr. 300.000 overføres eierkommunene etter fordelingsnøkkel for 2008-budsjettet:  
Ringebu kommune 36%: kr. 108.000  
Sør-Fron kommune 23,5%: kr.   70.500 
Nord-Fron kommune 40,5%: kr.  121.500 
 
Kr. 158.450 avsettes til disposisjonsfondet. 
 
 
Vedtak: Enstemmig med nytt forslag til punkt 2: 
 
1. 2008-regnskapet for Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologiske rådgjevingsteneste 

godkjennes med et overskudd på kr. 458.450. 
 



Representantskapsmøte for interkommunale ordninger 04.06.09 

10.03.10  side 5 av 8 

2. Overskuddet disponeres slik: 
 
Kr. 300.000 overføres eierkommunene etter fordelingsnøkkel for 2008-budsjettet:  
Ringebu kommune 36%:  kr. 108.000  
Sør-Fron kommune 23,5%: kr.   70.500 
Nord-Fron kommune 40,5%: kr.  121.500 

 
Kr. 158.450 avsettes til disposisjonsfondet. 

 
 
Sak 02/09  Årsmelding 2008 
 
Vedtak:  Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron:  
 
Årsmelding 2008 for Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste tas til 
orientering. 
 
 
Sak 03/09  Avvikling av logopedtilbud frå MGPP 
 
Leder Aksel Eng fremmet følgende nytt forslag til vedtak: 
 
Representantskapet ønsker ikke pr. i dag å endre på dagens stillingsressurs ved MGPP. 
Representantskapet vil avvikle 50% logoped stilling frå 01.01.2010. Representantskapet ber 
om en egen sak på fremtidig logopedtilbud til neste ordinære representantskapsmøte. 
Eventuell økning av spesialpedagog-ressursen skal vurderes i same sak. 
 
 
Vedtak:  Enstemmig med nytt forslag fra leder Aksel Eng:  
 
Representantskapet ønsker ikke pr. i dag å endre på dagens stillingsressurs ved MGPP. 
Representantskapet vil avvikle 50% logoped stilling fra 01.01.2010. Representantskapet ber 
om en egen sak på fremtidig logopedtilbud til neste ordinære representantskapsmøte. 
Eventuell økning av spesialpedagog-ressursen skal vurderes i same sak. 
 
 
Sak 04/09  Fremtidig logopedtilbud i Midtdalen 
 
Vedtak:  Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron:  
 
1. Representantskapet tar orienteringen som fremkommer i saken til etterretning. 
 
2. Til neste ordinære representantskapsmøte forventes det at det legges frem en egen sak om 

etablering om et forsvarlig logopedtilbud i Midtdalen basert på denne saks alternativ 1, 2 
og 3. 
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6. MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR (MGBV) 
 
Sak 01/09  Rekneskap 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
2008-regnskapet for MGBV godkjennes med et mindreforbruk (overskudd) på  
kr. 133.156,93.  
 
Mindreforbruket tilbakeføres kommunene Ringebu og Sør- Fron etter fordelinga i 2008 slik: 
(innbyggertallet 01.01. 2007) 
Ringebu kommune (133.156.93 : 7756 x 4557)     = kr. 78.235,70 
Sør-Fron kommune (133.156,93 : 7756 x 3199)    = kr. 54.921,23 
 
 
Sak 02/09  Årsmelding 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsmeldinga 2008 for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) tas til orientering.  
 
 
 
7. MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEKONTOR (MGRS) 
 
Sak 01/09  Rekneskap 2008 
Leder Aksel Eng fremmet følgende nytt forslag: 
 
2008-regnskapet for MGRS godkjennes med merforbruk (underskudd) på kr 17.423,35. 
Underskuddet dekkes ved å bruke MGRS sitt fond på kr 4.260,75 og ved å øke inntektene 
med kr. 13.162,60 ved å overføre slike midler fra kommunene: 
Sør-Fron: kr. 5.428,91 
Ringebu:  kr. 7.733,69 
 
Vedtak: Enstemmig som nytt forslag til vedtak: 
 
2008-regnskapet for MGRS godkjennes med merforbruk (underskudd) på kr 17.423,35. 
Underskuddet dekkes ved å bruke MGRS sitt fond på kr 4.260,75 og ved å øke inntektene 
med kr 13.162,60 ved å overføre slik midler fra kommunene: 
Sør-Fron: kr. 5.428,91 
Ringebu:  kr. 7.733,69 
 
 
Sak 02/09  Årsmelding 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Årsmeldinga 2008 for Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) tas 
til orientering. 
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Sak 03/09  Budsjettendring – Økt arbeidsgiverkontroll 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
MGRS sitt 2009-budsjett økes med kr.100.000 til uforutsatt merarbeid med 
arbeidsgiverkontroll mv på grunn av konkurser i Sør-Fron og Ringebu sist i 2008 og hittil i 
2009. 
 
Ringebu kommune anmodes om å tilleggsbevilge kr. 58.755. 
Sør-Fron kommune anmodes om å tilleggsbevilge kr. 41.245. 
 
 
Sak 04/09  Budsjett 2010 – Endra vederlag 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Ringebu: 
 
Representantskapet ber om at i budsjettforslagene for 2010 legges beløp/satser som går fram i 
saken til grunn som vederlag for fakturamottak og -fordeling, remittering (faktura-betaling), 
regnskapsføring og mva-søknader, samt innkreving. 
 
 
 
8. MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR (MGL) 
 
Sak 01/09  Rekneskap 2008 
Leder Aksel Eng fremmet følgende nytt forslag til punkt 5: 
 
MGL's disposisjonsfond på ca. 1,1 millioner kroner er større enn nødvendig bufferbehov, og 
kr. 800.000 av fondsmidlene betales tilbake til kommunene med 2008-fordeling (= folketall 
pr. 1.1.2007), slik: 

• Tilbakebetales til Ringebu kommune,  4.557 innbyggere,  kr. 470.036 
• Tilbakebetales til Sør-Fron kommune,  3.199 innbyggere,  kr. 329.964 

. 
 
Vedtak: Enstemmig med nytt forslag til punkt 5: 
 
1. 2008-regnskapet for MGL's landbruksrettledning og landbruksforvaltning, samt 

kommunale landbruksvikarer (avviklet i 2008) godkjennes med et regnskapsmessig netto 
mindreforbruk på kr. 497.337, som er satt av til MGL's disposisjonsfond. Etter 
avslutningen av regnskapet er det blitt klart at beløpet skulle vært reduseres med kr. 
52.500 fordi det i 2008 er beregnet for stort statstil-skudd til landbruksvikarer. 

 
2. 2008-regnskapet for MGL's prosjekt gardskart godkjennes med et netto mindreforbruk på 

kr. 32.043 som er satt av til fond. Representantskapet ber om at den delen av dette som er 
satt av til disposisjonsfond i 2008, kr. 16.337, blir satt av til bunde fond i 2009 på grunn 
av at del av finansieringen kommer fra bundne fond. 

 
3. 2008-regnskapet for MGL's miljøarbeid m.m. (miljø- og utmarksrådgiveren) godkjennes 

med et netto merforbruk på kr. 27.184, som er dekket av MGL's disposisjonsfond. MGL's 
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disposisjonsfond er bygd opp av kommunale tilskudd fordelt etter folketallet, mens MGL's 
miljøarbeid m.m. (miljø- og utmarks-rådgiveren) skal finansieres med like store tilskudd 
fra hver kommune. Representantskapet ber om at MGRS i 2009 setter opp et oppgjør 
mellom kommunene som korrigerer dette 2008-forholdet. 

 
 
Budsjettendringer 2009: 
 
4. Fra MGL's disposisjonsfond bevilges kr. 52.500 til "Tap på krav" regnskapsført i 2009 på 

grunn av at det i 2008-regnskapet er inntektsført for stort statstilskudd til 
landbruksvikarer. 

 
5. MGL's disposisjonsfond på ca. 1,1 millioner kroner er større enn nødvendig bufferbehov, 

og kr. 800.000 av fondsmidlene betales tilbake til kommunene med 2008-fordeling (= 
folketall pr. 1.1.2007), slik: 
• Tilbakebetales til Ringebu kommune,  4557 innbyggere,  kr. 470.036 
• Tilbakebetales til Sør-Fron kommune,  3199 innbyggere,  kr. 329.964 

 
 
Sak 02/09 Årsmelding 2008 
 
Vedtak: Enstemmig som innstilling fra rådmannen i Sør-Fron: 
 
Årsmelding 2008 for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor tas til orientering. 
 
 
 
9. DIVERSE 
 
- Felles innkjøpsordninger – notat av 17.04.09 
- Kartsamarbeid – notat av 25.05.09 og 27.05.09 
- Prosjektet ”Ung i midtdalen” – muntlig orientering fra leder i styringsgruppa Jon Alver   
- Karrieresenter for OPUS/VVS – muntlig orientering fra Arne Sandbu basert på orientering i 
regionrådet 15.05.09  
- Bedriftshelsetjeneste – evt. anbud ved utvida ordning? 
- Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, finansiering av kostnader i 2008 – notat av 06.05.09  
 
- Befaring Frya RA fredag 26.06 kl. 0900 
- Ot.prop nr 50 Om lov om endringar i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv i 
offentlige heleide selskaper) – denne må utredes nærmere av rådmenn/adm.sjef 
 
- Dato for neste møte i representantskapet: forslag 22.10 kl. 10.00 i Ringebu kommune 
 
 
 
Nord-Fron kommune, 04.06.09 
 
Nils Morten Ødegård 
-referent- 
 


