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                                                          Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 
 
Nord-Fron  Sør-Fron  Ringebu                   
kommune  kommune kommune 

 

MGR-sak nr. 8/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014 

 

Vedlegg: Foreløpig referat fra møte den 07.10.14 og forslag til mandat. 
 

 
UTREDNING AV AVFALLSSAMARBEID I 

GUDBRANDSDALEN 
 

 
 

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) har tatt initiativ til samtaler om utvida 
samarbeid, også organisatorisk, mellom de 3 renovasjonsselskapa i Gudbrandsdalen. 
NGR er inne i en prosess der det skal rekrutteres ny daglig leder fra 01.04.15. 
 
SONDERINGSMØTE 
Det har vært et «sonderingsmøte» mellom selskapa i Ringebu Rådhus den 02.09.14.  
 
De politiske og administrative lederne i de 3 selskapene deltok på møtet.  
 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe (daglige ledere/renovasjonssjef i selskapa) som 
skulle se nærmere på muligheter og begrensninger for et evt. utvida samarbeid mellom 
selskapa.  
 
MØTE I ARBEIDSGRUPPA 
Arbeidsgruppa hadde møte på Ringebu brannstasjon den 22.09.14. Det ble konkludert 
slik: 
«Administrativt er vi einige om at det er ønskeleg å få utgreidd eit vidare samarbeid 
innan enkelte fagområde. Til dette arbeidet må det leigast inn ein kompetent konsulent» 
 
SONDERINGSMØTE II 
Nytt sonderingsmøte ble avholdt i Ringebu den 07.10.14. 
Referatet fra arbeidsgruppa ble gjennomgått og ulike sider ved dette ble diskutert. I 
tillegg informerte GLØR fra tidligere gjennomført samarbeidsprosjekt. 
 
Det var enighet om å gå videre med samarbeidsvurderingene og det ble nedsatt en 
styringsgruppe med følgende medlemmer: 
 
Styreleder GLØR IKS Jan Tore Meren, styreleder NGR Kåre Eide og leder i repr.skapet i 
MGR Ole Tvete Muriteigen. I tillegg frå MGR har adm.leder i MGR Per H. Lervåg møte- 
og talerett i styringsgruppa. 
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Det var også enighet om å etablere en prosjektgruppe med de 3 daglige lederne i 
selskapa: Inge Morten Haave, Oddbjørn Einbu og Gøran Løkken. 
 
Renovasjonssjef Gøran Løkken ble valgt til prosjektleder. 
 
Møtet bestemte også at hvert selskap dekker 1/3 av utgiftene til konsulent. 
 
Prosjektgruppa hadde et kort møte etter hovedmøte og følgende ble fastlagt:  
 

 forslag til mandat 

 utgiftene til konsulent bør holdes innenfor en kostnadsramme på kr. 200.000. 

 prosjektrapport bør være ferdig innen 1. april 2015. 

 for å sikre god forankring av prosessen har hvert enkelt selskap ansvar for å 
informere sine eierkommuner   

 
Renovasjonssjefens merknader: 
 
Det ytes i dag gode avfalls tjenester både til husholdninger og til næringsbedrifter i alle 
de 3 samarbeidende kommuner. Tjenestetilbudet er stadig i forandring for å 
imøtekomme de behovene som oppstår fra husstander/næringsbedrifter og for å 
imøtekomme nye krav fra statlige myndigheter. 
 
Økonomien i MGR er god.  Årsavgiftene for husholdning er lav i MGR-området i forhold 
til naboregioner og ellers i landet (Nord-Fron kommune på 5. plass i landet i 2013). 
 
Det er fremforhandlet gode priser på levering av avfall til gjenvinningsbedrifter. Utgiftene 
til innsamling av husholdningsavfall har gått vesentlig ned etter omlegging av 
tømmeplan fra 2013. 
 
Et nærmere samarbeid mellom selskapa kan være fordelaktig på flere måter: 
 
-kan tilby enda bedre tjenester til husholdning og næring 
-mindre sårbare ved evt. driftsproblemer 
-lettere å tilpasse seg nye krav/endrede rammebetingelser 
-bedre priser ved levering av avfall til behandling/salg av avfall 
-transportsamarbeid (nedstrøms og oppstrøms) 
-økt kompetanse 
-felles innkjøp 
-m.m.  
 
Arbeidet skal i hovedsak utføres av administrasjonen i selskapene. Ekstern konsulent 
skal leies inn ved behov. 
 
Jeg ser det som mest naturlig å informere/involvere Faglig utvalg i MGR i det videre 
arbeidet. 
 
Kostnadene til konsulentbistand inntil kr. 67000 kan dekkes ved bruk av 
disposisjonsfondet.  
 
Disposisjonsfond pr. 31.12.13: kr. 693059 (regnskap). I henhold til vedtatt budsjett skal 
det avsettes kr. 300.000 til disposisjonsfondet i 2014. 
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Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt 
 

V E D T A K 
 

1. Det utredes et evt. avfallssamarbeid mellom de 3 avfallsselskapa i 
Gudbrandsdalen.  

 
2. Forslag til mandat godkjennes. 
 
3. Kostnadene til ekstern konsulent inntil kr. 67000 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfondet i MGR. 
  
 
 
 

Ringebu.  14. oktober 2014 
 
 

Per Lervåg 
rådmann i Ringebu kommune 

 
  Gøran Løkken 

                                                                                                        renovasjonssjef MGR 
 

 


