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Budsjettforslag 2014

Budsjettforslag er nå sendt de ulike politiske utvalg til 
behandling og hvor sluttbehandlinga skjer i kommune-
styret 19. desember. Rådmannens forslag til årsbudsjett 
2014 og økonomiplan 2014 – 2017 innebærer i hovedsak 
en videreføring av drifta på dagens nivå. Framlegget er 
en økonomiplan i balanse for hele 4-års perioden, men 
hovedvekten ligger på årsbudsjett 2014. Bakgrunnen for 
dette er at det internt i kommunen pågår viktige utred-
ningsarbeider, samt at det fra den nye regjeringas side 
er varslet endringer, som kan få betydelige økonomiske 
konsekvenser for Rennebu fra 2015 og årene deretter. I 
Rennebu er det nedsatt et utvalg som utreder skole- og 
barnehagestrukturen, et annet utvalg utreder investerings- 
og driftsbehov i helsesektoren og det foreligger en utred-
ning som anbefaler en opprustning av Rennebuhallen og 
Samfunnshuset med en kostnadsramme på kr. 17,1 mill. 
Regjeringspartiene har signalisert at de ønsker å øke skat-
teandelen av kommunenes inntekter samt en omlegging 
av fordelingen av selskapsskatten. Begge disse omleggin-
gene vil være ugunstig for Rennebu. Regjeringa har også 
varslet en kommunereform, men uten at vi i dag kjenner 
innhold og framdrift på dette. 

De valg vi gjør i forhold til foranstående utredninger og 
investeringer samt evt. omlegginger fra statlig hold vil 
bety mye for de kommende års økonomiske handlefrihet, 
og mye av dette vil kunne avklares i 2014. Det er således 
grunn til å gi økonomiplanarbeidet i 2014 særlig stor vekt.       

Rennebu fikk i 2011 og 1. halvår 2012 en særlig stor ned-
gang i folketallet. Heldigvis har denne nedgangen stoppet 
opp, og de siste 12 måneder har det også vært oppgang. 

Folketallet betyr mye for kommunens inntekter samtidig 
som det også gir signaler i forhold til å spre optimisme og 
livskraft. Rådmannen har lagt til grunn konstant folketall i 
perioden. I tillegg til antall innbyggere betyr det imidlertid 
også mye hvilken alderssammensetning vi har. Utfra fram-
skrivning basert på tall fra folkeregisteret går antall barn i 
grunnskolealder ned med ca. 40 i planperioden. Slår dette 
til reduseres rammetilskuddet bare som følge av det med ca. 
3,4 mill., og i tillegg kommer da de utfordringer som ligger 
i at vi får en skjevhet i befolkningssammensetningen med 
stadig flere eldre.   

I tillegg til nedgang i folketall ble det også i 2012 et betyde-
lig fall i kraftinntektene. Kraftinntektene vil alltid være en 
usikker variabel og det er ingen grunn til å tro at det på kort 
sikt blir en oppgang. På bakgrunn av inntektssvikten i 2012 
ble det iverksatt sparetiltak, og rådmannen forutsetter i sitt 
forslag at disse videreføres. Dette gjelder et kostnadskutt på 
ca. kr. 1,6 mill. samt stillingsreduksjoner med 2014-virkning 
på til sammen kr. 2,8 mill. I tillegg er det vedtatt innføring 
av eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Det er forut-
satt at reduksjonene primært skal skje i leder- og adminis-
trasjonsstillinger. 

I enhetene er det mange ønsker og behov, jfr ”Enhetenes 
kommentarer” som ligger vedlagt budsjettforslaget på vår 
hjemmeside, men i den fasen vi er i nå er det ikke mulig å 
imøtekomme disse utover det som enhetene selv kan klare 
med omdisponering av ressurser. I driftsbudsjettet er de 
eneste reelle økninger at vikarbudsjettet på helsesenteret 
økes med kr. 500.000, biblioteket blir noe styrket og ellers er 
kulturskolens tilleggsbevilgning høsten 2013 videreført.

De store prosjektene med Helsesenteret og Rennebuhallen 
kan innebære store investeringer i de kommende årene og 
inntil de er avklart mener rådmannen vi må være tilbake-
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- Dansing er både helsefremmende 
og sosialt, og her er det rom for alle, sier 
Ulvåg engasjert.

Sammen med Johanne Eggan har 
hun nylig vært på kurshelg i seniordans, 
og på nyåret skal enda to til av deltager-
ne på kurs for å lære mer. Ifølge Ulvåg 
var kurshelga både lærerik og inspire-
rende, så nå håper de at enda flere vil 
bli med i gruppen. 

Motvirker demens
- Jeg har til og med lest at Seniordans 

er med å forebygge demens, for vi bru-
ker jo naturligvis både hodet og krop-
pen når vi holder på, smiler Ulvåg. Det 
er i alle fall helt sikkert at all form for 
mosjon er sunt for både kropp og sjel, 
og Seniordans har blitt en svært popu-
lær mosjonsform mange steder i landet. 

–  Vi som holder på her i Rennebu 
har nå meldt oss inn i Seniordans 
Norge, og vi ser at aktiviteten er stor 
mange steder, forteller Ulvåg. Det 
arrangeres både kurs og samlinger, og 

Kom i form med Seniordans!
Det er oppfordringen fra Mary Ulvåg og Johanne Eggan, som er 
to av pådriverne for den danseglade gjengen som møtes i sam-
funnshuset hver tirsdag. 

det stilles ingen krav til store dansefer-
digheter før man melder seg på. 

Veldig sosialt
En annen positiv side ved senior-

dansen, er det sosiale. En gang i måne-
den har deltagerne med seg kaffe og 
kaffebrød, og da samles de til felles kaf-
festund etter dansingen. 

– Dette er veldig trivelig, med mye 
prat og latter, forteller Ulvåg. 

Selv om de er en fin gjeng som 
møtes om tirsdagene, vil de gjerne ha 
med enda flere. 

- Hvis noen er nysgjerrige på hvor-
dan seniordans foregår, er det bare 
å ta seg en tur for å se på oss. Det er 
absolutt ingen forutsetning verken med 
danseferdigheter eller kondisjon, så 
dette er noe alle kan klare. Dessuten 
har vi det veldig trivelig, så bare ta kon-
takt hvis du er interessert, oppfordrer 
Mary Ulvåg i Seniordans Rennebu. 

Av Mona Schjølset

Et spennende møte 
mellom norsk og 
somalisk kultur!

Onsdag 27. november får 
kommunen spennende besøk 
av Lul Hassan Kulmiye fra 
Somalia. 

Sammen 
med tilflytter-
gruppa og våre 
nye somaliske 
innbyggere 
vil hun møte 
både politi-
kere, kommu-
neansatte og 

andre interesserte, og fortelle om egne 
erfaringer fra sitt  møte med Norge og 
norsk kultur.

Lul Hassan Kalmiye kom til Norge 
i 1994, og er i dag godt integrert i det 
norske samfunnet. Samtidig har hun 
også begge føttene godt plantet i 
Somalisk kultur, og bidrar positivt for å 
skape forståelse og respekt i begge leire. 

Kulmiye Services
Lul Kulmiye er utdannet sykepleier 

fra høgskolen i Oslo, og jobbet som 
helsearbeider fram til 2008. I tillegg 
er hun utdannet tolk, og i 2009 eta-
blerte hun firmaet Kulmiye Services. 
Gjennom dette firmaet reiser hun nå 
rundt og holder foredrag om Somalia 
og sin egen integrasjon i det norske 
samfunnet, samt at hun tar på seg opp-
drag som tolk.

Møter mange
Dagen starter med at våre lokale 

politikere, samt representanter fra sko-
le, helse, kultur, NAV m.fl. får møte Lul 
Hassan Kalmiye og våre nye innbyggere 
fra Somalia. På kvelden vil det bli arran-
gert et åpent møte på Frivilligsentralen. 
Her vil tilflyttergruppa presentere seg 
selv og sitt arbeid, det vil bli kultu-
relle innslag, foredrag av Lul Hassan 
Kalmiye, samt servering av både soma-
lisk og norsk mat. Begge møtene vil 
legge vekt på dialog, spørsmål og dis-
kusjon omkring et spennende og svært 
aktuelt tema.

Arrangør av kvelden er Rennebu 
kommune i samarbeid med Rennebu 
Frivilligsentral og Tilflyttergruppa

Seniordans er både helsefremmende og sosialt.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

mandag – fredag 08.00 - 16.00 
lørdag 10.00 - 13.00

Telefon  72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Din lokale
rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Mette Smeplass
kunderådgiver privat
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
tirsdag-fredag eller 
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
hver tirsdag eller på 
tlf 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Hjertelig velkommen!

Julebasar
i Rennebuhallen 22. nov kl 18.00

Åresalg, tombola og hovedlotteri
Salg av smørbrød, kake, kaffe og brus

Underholdning av  Rennebu skolekorps
Drillere fra Soknedal

Aspiranter og juniorer – Grunnkurselever

Vekst Oppdal

Vi tar imot møbler, ting og tang
Vi tar også på oss rydde- og kjøreoppdrag.

 
«Fjøset med det rare i», 952 56 853
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Jens Petter 
Storrø fra 
Statens Veg-
vesen kommer, 
og han vil ta for 
seg en del lover 
og regler når 
det gjelder ung-
dom og kjøre-
tøy. Aktuelt her 
er f. eks. fører-
kortregler for 
unge, regler for 
ATV på vei, kjø-
ring med ulike 
landbruksmas-
kiner på offentlig vei, kjøring med til-
henger osv. 

Fokus på de unge
Ifølge Ingrid Meslo i Rennebu 

Bondelag ønsker man gjennom valg 
av tema å sette litt spesielt fokus på de 
unge denne kvelden.

- Vi ønsker jo å engasjere flere ung-
dommer gjennom vårt arbeid, og tror 
dette er et tema som kan interessere 
mange, sier Meslo. 

holden med andre større tiltak. Det 
foreslås imidlertid opprusting av kom-
munale veier med 1 mill kr. og ellers  
kr. 300.000 til PC´er i skolene. I tillegg 
til ei nødvendig fornying innebærer 
dette at alle elever på ungdomstrinnet 
får egen PC og at det på barnetrinnet 
blir to elever pr. PC.
Sammen med fylkeskommunen har 
vi foretatt ei kartlegging av områder i 
kommunen som trenger opprusting av 
bredbånds- og mobildekning. Det vil 
deretter bli søkt om øremerkede pro-
sjektmidler til oppgradering. De totale 
behovene har vi foreløpig ikke oversikt 
over, men foreløpig foreslås avsatt kr. 
400.000 fra Næringsfondet som kom-
munalt tilskudd. God bredbånds- og 
mobildekning vurderes som viktig for 

Bondelagskveldsmat 
på Sandbrekka
Mandag 18. november inviterer Rennebu Bondelag til kvelds-
mat på Sandbrekka. Invitasjonen gjelder både medlemmer og 
andre interesserte, og i tillegg til god mat blir det anledning til 
både sosialt og faglig påfyll i løpet av kvelden. 

Terje Uv 
kåret til Årets 
unge bonde
Terje ble kåret til Årets unge 
bonde på messen «Bedre land-
bruk» i Lillestrøm sist lørdag.

Vinneren selv var på rockekon-
sert i Brønnøysund, men er svært 
glad for å få prisen.

– Dette er utrolig flott, sier Uv til 
Nationen.

I juryens begrunnelse blir det 
lagt vekt på Uvs pågangsmot og 
engasjement.

– Vinneren av Årets unge bon-
de 2013 er et sunt forbilde med et 
sterkt engasjement for norsk land-
bruk. Som ung gårdbruker har vin-
neren inspirert flere i lokalmiljøet 
og er et kjent navn også utover sitt 
hjemfylke. Vinneren har pågangs-
mot, er pliktoppfyllende og står på 
for at både familien og dyra skal ha 
det best mulig, heter det i juryens 
begrunnelse.

Det er Norges Bygdeungdomslag, 
Felleskjøpet Agri og McDonalds 
Norge som samarbeider om kårin-
gen Årets bonde, og formålet er å 
styrke rekrutteringen til norsk land-
bruk.

Vinneren får en tur til Barcelona 
og avløser for en helg - og vi henger 
oss på og gratulerer Terje!

Av Dagfinn Vold

både næringsliv, bosetting og fritidsbe-
boere.  

Rådmannens forslag til budsjett- og 
økonomiplan ligger i sin helhet på 
kommunens hjemmeside www.
Rennebu.kommune.no. Det må imid-
lertid understrekes at det er et forslag, 
og at det er kommunestyret som 19. 
desember fatter de endelige vedtak. 

Birger Hellan
rådmann

Hun presiserer imidlertid at alle 
selvsagt er hjertelig velkommen, uan-
sett alder, og håper riktig mange finner 
veien til Sandbrekka denne kvelden. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ingrid Meslo

Rennebu Bondelag ønsker å sette fokus på 
de unge under boondelagskveldsmaten på 
Sandbrekka.
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Hvem blir Årets Rennbygg 2013?

Årets Rennbygg
- Deles ut i samarbeid mellom Rennebunytt, Mediaprofil, Meldal
 Sparebank og publikum.
-  Går til en person som har gjort seg fortjent til det i året som har 
 gått – som f.eks. en optimist, en ildsjel, en gledesspreder.
-  Frist for å sende inn forslag til kandidater er 3. desember.
-  En jury på tre personer fra Rennebunytt, Mediaprofil og Meldal Sparebank 
 plukker ut fem finalister fra forslagene. Disse offentliggjøres i RN 21/2013.
-  Publikum kan stemme på sin favoritt via rennebunytt.no og via 
 stemmeseddel i Rennebunytts papirutgave.
-  Årets rennbygg 2013 offentliggjøres i RN 1/2014.

Jon Brattset og Per Nils Johansen ble kåret til Årets Rennbygg 2012.

Jon Brattset og Per Nils 
Johansen ble kåret til Årets 
Rennbygg 2011. Nå er det tid 
for å kåre Årets Rennbygg 
2013, og til det trenger vi din 
hjelp.

Det er mange i Rennebu som gjør en 
stor innsats i forskjellige sammenhen-
ger. Disse fortjener en oppmerksomhet 
og en påskjønnelse. Årets Rennbygg 
er ment som et klapp på skuldra og 
en motivasjon, og du kan være med 
og bestemme hvem som skal bli Årets 
Rennbygg 2013.

Årets Rennbygg kan enten være en 
privatperson, en person fra et lag eller 
en organisasjon, en fra det offentlige, en 
fra næringslivet, en bonde, ei god kone, 
en avløser, eller en god nabo. Men det 
må være en person som har gjort seg 
fortjent til det - f.eks. en optimist, en 
ildsjel, en gledesspreder ...

Kom med forslag
Vi starter med at alle kan sende inn 

forslag på en kandidat, med en kort 
begrunnelse. En jury bestående av tre 
personer, fra Rennebunytt, Mediaprofil 
og Meldal Sparebank, vil plukke ut 
fem verdige kandidater blant de inn-
sendte forslagene. Disse fem kandida-
tene blir presentert i Rennebunytt som 
kommer 12. desember, og da kan selve 
avstemmingen starte. Avstemmingen 
vil foregå ved hjelp av stemmeseddel i 
Rennebunytt eller via e-post. Selve pri-
sen består av et diplom, i tillegg til et 

pengebeløp på kr 5.000. Utdelingen av 
prisen vil skje i løpet av januar ved en 
egnet anledning.

Årets Rennbygg er et samar-
beidsprosjekt mellom Rennebunytt, 
Mediaprofil og Meldal Sparebank.

Over 5 millioner til lag og organisasjoner
Rennebumartnan har helt fra star-

ten vært basert på en solid dugnadsinn-
sats fra lag og organisasjoner i distrik-
tet, og de har opp gjennom årene høstet 
mange rosende ord for både innsats, 
serviceinnstilling og kompetansenivå. 
Martnan har på sin side belønnet de 
frivillige med dugnadspenger, og siden 
1989 har man nå passert 5 millioner i 
utbetalte dugnadspenger. 

I løpet av disse årene har det også 
vært en solid økning både når det 
gjelder antall dugnadstimer og time-

betaling. I 1989 ble det lagt ned 1250 
dugnadstimer, og timebetalingen var 
den gangen 25 kr. I fjor var tilsva-
rende tall 3646 dugnadstimer, med 
en timebetaling på 85 kr. Totalt har 
Rennebumartnan nå utbetalt 5 176 470 
kr siden 1989, og med det er det mange 
lokale lag og organisasjoner som har 
spart seg noen runder med loddsalg! 

– Dette er velfortjente penger, og vi 
unner dem hver en krone for den inn-
satsen de gjør hvert eneste år, sier mart-
nassjef Kenneth Teigen. 

Av Mona Schjølset
Sven Øverland er én av mange som legger 

ned en stor innsats under martnan.
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Ja, vi 
elsker…
Dette er det velklingende 
temaet for Rennebumartnan 
2014, og temaansvarlig Anne 
Kristine Stavne er godt for-
nøyd med valg av tema. 

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk 
sin egen grunnlov. Med grunnlovsjubi-
leet og neste års tema som ekstra inspi-
rasjonskilde, vil vi sette et enda sterkere 
fokus på mangfoldet og skapergleden 
innenfor norsk håndverk. Samtidig 
ønsker vi å fokusere på åpenhet og nys-
gjerrighet i møte med andre kulturer og 
håndverkstradisjoner. 

– Her er det rom for kreative tolk-
ninger og spennende innfallsvinkler 
sier Stavne.

Ønsker innspill 
Det at Rennebumartnan hvert år har 

et tema, er ifølge Stavne et viktig virke-
middel for å opprettholde statusen som 
Norges ledende salgsutstilling for hus-
flid og håndverk. 

Temaet skal bidra til nytenking for 
arrangøren, gi utstillerne nye utfor-
dringer, og bidra til nye opplevelser 
for publikum, sier Stavne som oppfor-
drer alle til å gå inn på www.rennebu-
martnan.no og komme med sine idéer 
til neste års martna. Her kan du være 
med å anbefale nye utstillere, mart-
nasgjest, artister, og ellers komme med 

idéer til både konkurranser, utstillin-
ger og aktiviteter. Alle som bidrar med 
innspill her blir med i trekningen av to 
gavekort på kr. 250, som kan brukes på 
Rennebumartnan 2014.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Martnaskomitéen viser stolt frem plakaten med temaet for Rennebumartnan 2014.
F.v.: Kenneth Teigen, Hege Dverseth, Anne Kristine Stavne, Inger Måren 

og Angrim Brattset.

Av disse lager han kaffekopper, 
snapskopper, smykker og skåler.  Hver 
og en med sin helt egne personlighet. 

– Vårherre er skaperen, jeg må bare 
hjelpe han litt, for å gjøre det salgbart, 
humrer Helgesen.  

Emnets muligheter 
Det starter alltid med en skogstur.  

Et hvert emne må finnes og hentes før 
produksjonen skal starte. 

- Hva skjuler seg bak barken eller 
neveren? Er det et helt emne? Vil det 
kunne stå på et bord og samtidig behol-
de sitt naturlige utseende? Hvordan 
kan en ta best mulig vare på det? 

– Det er nettopp disse spørsmål-
ene som driver meg til å holde på med 

Rirkula kåret til månedens håndverker

dette. Det er en arbeidskrevende pro-
sess, hvert emne må behandles for seg. 
Ikke en gang salget kan standardiseres. 
Ingen kopp er jo lik en annen kopp. 
Men det er nettopp dette som er driv-
kraften i arbeidet mitt, sier Helgesen. 

Tar med høvelbenken
Stadig flere messearrangører ber 

Helgesen om å demonstrere hånd-
verket sitt. Også besøkende på 
Rennebumartnan har kunnet se hvor-
dan et koppemne spennes i høvelben-
ken og tas ut med holjern. 

— Når jeg står ved høvelbenken 
kommer det alltid folk og vil vite gan-
gen i produksjonen. Og jeg deler gjerne 
på kunnskapen, forteller Helgesen.

Jan Helge Helgesen ved høvelbenken på 
Rennebumartnan.

I november er Rirkula kåret til månedens håndverker av Birka, 
nasjonalt senter for kunst og håndverk. Jan Helge Helgesen 
bruker rirkuler eller utvekster på tre som råmateriale. 
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Vinnere av fotokonkurransen
I Rennebunytt nr 16 lyste Rennebu kommune ut en fotokonkurranse der de oppfordret 
fotoentusiaster om ”Del dine opplevelser i Rennebu og send dine beste bilder til vår foto-
konkurranse”. De tre beste bildene ville bli premiert. Vinnerne er nå kåret.

Nr. 1: Angela Gobbens - et typisk Rennebumotiv som vi kan kjenne oss igjen i. Godt komponert med fotturist og setra i forgrunnen og 
med fjellene som skaper en fin dybde i bildet.

Nr. 2: Arve Sigmund Hage - et typisk idyllisk Rennebumotiv. 
Godt komponert og med fint lys. Furua i midten som speiler seg i 
vannet skaper dybden i bildet sammen med seterstua som fanger 
blikket.

Nr. 2: Marianne Dolpen - fint dyreportrett hentet fra en viktig 
næring i Rennebu, og sauen er godt fanget i øyeblikket.

— Vi forbeholder oss retten til å bruke bildene som har 
vært med i konkurransen på nettsiden, vår kommende face-
bookside og evt. trykksaker. Ved bruk av bildene vil foto-
grafens navn bli oppgitt, sier Janne Havdal Nordbø ved 
Servicetorget. 

De tre vinnerne blir premiert med gavekort på 
Rennebumartnan, i tillegg til at bildene vil bli brukt av 
Rennebu kommune.

Av Dagfinn  Vold
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- Vi har valgt å bruke dette som en 
del av opplegget til de elevene som har 
fysisk aktivitet og helse som valgfag 
dette skoleåret. Nå skal vi gå gjennom 
de viktigste prinsippene for å få skjært 
opp kjøttet på en fornuftig måte, og hva 
de ulike delene av dyret kan brukes til, 
forteller lærer Rune Stuen. 

Ikke redde for blod
Når Rennebunytt stikker innom er 

elevene i full sving med skjæringen, og 
her er det i alle fall ingen som er redd 
for å få litt blod på fingrene. 

- Dette er kjempeartig, mye artigere 
enn vanlig undervisning, sier Magne 
Langeng fra 8. klasse, og får full støtte 
fra de andre rundt bordet. Han er heller 
ikke snauere enn at han tar sjansen på 
en liten smakebit, og konstaterer at rått 
reinskjøtt smaker både litt blod og litt 
kjøtt. Magnus Brendeløkken tar også 
sjansen på en smakebit, og også han 
konkluderer med at det slett ikke var 

Prosjekt Reinsjakt på 
Rennebu Ungdomsskole
Tidligere i høst fikk en gruppe elever fra Rennebu 
Ungdomsskole bli med på reinsjakt i Forollhogna. Resultatet 
ble ei flott simle, og for å videreføre prosjektet ble det også 
elevenes oppgave å skjære opp slaktet. 

avskrekkende. Begge er imidlertid enige 
om at kjøttet definitivt er bedre når det 
blir stekt!

Ut i naturen
Som en naturlig avslutning på pro-

sjektet skal elevene ut i naturen å gjøre 
opp bål, for så å tilberede kjøttet over 
åpen varme. 

– Vi syns jo naturligvis at det er vel-
dig positivt at elevene får være med på 
denne prosessen, og får et lite innblikk 
i hvordan dette skal gjøres. Ikke minst 
er det jo mange som får en a-ha opp-
levelse når de får se hvor mye mat det 
egentlig er i et slikt dyr, sier Stuen. Det 
er heller ikke tvil om at elevene liker 
å gjøre noe som går litt utenfor van-
lig timeplan, og selv om noen kanskje 
syns det var litt ekkelt, får alle bare skryt 
for innsatsen på skolekjøkkenet denne 
dagen. 

Av Mona Schjølset

Ubrukte midler for 
tilskudd til tilpasning 
av egen bolig

Det står millioner av kroner og 
venter på kommunale konti for deg 
som trenger å gjøre om boligen eller 
uteområdet for å kunne bli boende 
hjemme. Tilskudd til tilpasning kan 
brukes til enkle eller større tilpas-
ninger.

Tilskudd til tilpasning erstatter deler 
av skattefradraget for store sykdoms-
utgifter og kan søkes i kommunen. 
Pengene kan blant annet gå til fjer-
ning av dørterskler, ombygging av bad 
og kjøkken, til asfalt på gårdsplassen 
til rullestolbrukere eller stellefasilite-
ter for barn med funksjonshemming. 
Tilskuddet kan også benyttes av eldre 
som trenger tilpasninger for å bo hjem-
me lenger.

Husbanken oppfordrer de som har 
behov for slik tilpasning om å søke 
kommunen.

I september stod det 140 millioner 
kroner ubrukt på kommunale konti, 
penger som er øremerket dette formå-
let. I tillegg har Husbanken beholdt 
en større andel for de tilfellene der det 
skulle melde seg noen med et behov 
som ikke kan dekkes av kommunens 
beholdning av tilpasningstilskuddet.

Kommunen foretar en behovsprø-
ving av søkerens og husstandens øko-
nomi, men denne skal ikke være streng, 
i følge forskriftene. Husbanken opp-
fordrer også kommunene om å ikke 
benytte seg av maks tilskuddssatser 
eller inntektsgrenser når de vurderer 
søknader om tilskudd til tilpasning.

Når en familie for eksempel får et 
barn med funksjonshemming som 
medfører et behov for å bygge om boli-
gen, går det raskt ut over en ellers god 
to-inntektshusholdning, heter det på 
Husbankens nettsider.

Husbanken har poengtert overfor 
kommunene at dette er penger som 
erstatter et fradrag man før, uten spørs-
mål, kunne føre på selvangivelsen, gitt 
at man hadde nødvendig dokumenta-
sjon for utgiftene. Dette er ikke penger 
kommunene skal forvalte etter samme 
nøkterne prinsipper som de øvrige til-
skuddene fra Husbanken, heter det 
videre.

Les mer om ordningen, eksempel og 
veiledning på Husbankens nettsider.

Martin Myrbekk, Andreas Myrmo og Henrik Uv Værnes skjærer kjøtt på skolen.
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KART OG OPPMÅLING
Pga stor arbeidsmengde er kart og oppmåling ikke 
tilgjengelig t.o.m. 31.12.2013.
Spørsmål om saker som er inne til behandling – 
eller nye saker – kan rettes til Servicetorget,
tlf 72 42 81 00 eller på epost til 
postmottak@rennebu.kommune.no. Kart og oppmåling 
vil ta kontakt med de som legger inn beskjed, 
mandag og onsdag mellom klokken 08.00 – 11.30.

Oppdrag som aktivitetskontakt!
Rennebu kommune trenger aktivitetskontakter. 
Oppdragene er knyttet til brukeres behov for bistand 
i fritid og varierer i omfang og varighet. Kan du tenke 
deg å være en støttespiller?

Fra nyåret er det ledig et oppdrag der det er behov for 
oppfølging knyttet til diabetes. Det er en fordel å ha 
kunnskap om diabetes, men opplæring vil bli gitt. 
Oppdragets omfang er 4 timer pr uke. 

Ta kontakt med Rennebu kommune 
v/ Hanne Krogstad tlf 72 40 25 08

Kunngjøring sluttbehandling - 
Detaljreguleringsplan for Lerdalslia Hyttegrend 
Gnr/Bnr. 73/7 OG 76/14, Nordskogen. 
Kommunestyret godkjente i møte 24.10.2013, 
detaljreguleringsplan for Lerdalslia hyttegrend 
gnr/bnr. 73/7 og 76/14, Nordskogen i medhold av 
Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan sees på 
www.rennebu.kommune.no og i Rennebu 
kommunehus. Vedtaket kan påklages. Eventuell 
klage skal framsettes for Rennebu kommune innen 
09.12.2013, jfr. Forv.l. §§ 28 og 29. Krav om erstatning 
for tap i forbindelse med reguleringsplanen fram-
settes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne 
kunngjøring. 

Rådmannen

www.rennebu.kommune.no 
- der finner du mye aktuelt stoff om kommunens drift 
og aktuelle saker som gjelder både kommunen og 
kommunens innbyggere!

Tenning av julegrana
utenfor sykehjemmet
Mandag 2. desember kl 11.00 tennes julegrana. Da blir 
det julemusikk, servering av gløgg og pepperkaker.
Barnehagen kommer på besøk.
Pårørende og andre er hjertelig velkommen til en 
hyggelig stund sammen.
 

Arr. Arbeidsgruppen ”livsglede for eldre” i Rennebu
 

Bakedag for eldre
Torsdag 28. november kl 10 på arbeidssenteret.
Deigene lages av flinke damer på forhånd, vi samles 
og steker tradisjonelle julekaker, kjenner på den gode 
lukta og julestemningen med det. Alle eldre i hele 
Rennebu er hjertelig velkommen til å delta.
 
Har du lyst til å være med?
Trenger du transport kontakt 
Frivilligsentralen v/ Maj Britt tlf 917 31 174 eller 
Dagsenteret v/ Siv tlf 900 78 980
 
Velkommen til en stemningsfull dag sammen!
 

Arr. Arbeidsgruppen ”livsglede for eldre”
 
En hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 
Hjemmesykepleien i Rennebu i forbindelse med 
begravelsen til Nelly Austberg, Kåre Aspeggen og 
Lars Vold.

Enhetsleder Wenche Teigen

Et spennende møte
mellom norsk og somalisk kultur!

På Frivilligsentralen onsdag 27. november kl 19.00 - 
21.30 kan du lære mer om Somalia og somalisk kultur

- Tilflyttergruppa presenterer seg selv og arbeidet sitt
- Foredrag av Lul Hassan Kulmiye
- Kulturelle innslag
- Somalisk og norsk mat/te/kaffe
- Åpent for spørsmål og betraktninger om temaet

Arr: er Rennebu kommune - i samarbeid med Rennebu 
Frivilligsentral og Tilflyttergruppa
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Berkåk ved Coop Prix – Følg oss på Facebook

Nytt til jul
Klær

Smykker

Julegaver

Interiør

man - tors 9-17
fre 9-19
lør 10-14

K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte / arrangementsmøte 
Bedriftskirennet
2. des kl 20.00  ved Kraftverkene i Orkla
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 
innen 25. nov.
Arrangører 1. mars 2014 er: Vonheim barnehage, 
Hjemmesykepleien og ansatte ved Rennebu kommunehus.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning 80-
års dagen min og for boka fra Berkåk Menighet.

Kåre Kirkebø

Vi vil takke våre barn, svigerbarn, barnebarn og
 oldebarn for ei hyggelig helg på Kvitfjell i forbindelse 
med vårt diamantbryllup.

Hilsen Aud og Arnt

Mange takk for pengegaven som ble gitt til Voll 
Grendalag i forbindelse med Peder Hårstad sin begravelse.

Alf Gunnes

Rennebu Gjeterhundnemnd inviterer til 
treningskveld på Innset søndag 17. nov kl 12.00.
Velkommen!
Det blir treningskvelder tirsdager kl 19.00.
Partallsuker på Innset, hos Magne Hyttebakk
Oddetallsuker på Stamnan hos Kjell Olav Hoel
Kontaktpers:
Kjell Olav Hoel mob 951 44 130
Magne Hyttebakk mob 984 47 363
Sissel Ulvin mob 415 45 121

Gave til Rennebu fra stenbedriftene på Oppdal
Under årets Rennebu-

martna, der temaet var 
Bergtatt, overrakte Norheim 
Natursten og Minera en 
gave til Rennebu kommu-
ne og martnan. Gaven ble 
bygd under martnan, og den 
bestod av to blomsterbed, 
en trapp og en benk - natur-
ligvis alt i skifer. Gaven står 
ved parkeringsplassen foran 
Rennebuhallen, og er en fin 
forskjønnelse av området.

På bildet står ordfører Ola T. 
Lånke t.v. og Kenneth Teigen 
og Anne Kristine Stavne fra 
Rennebumartnan t.h. under 
overrekkelsen av gaven. I 
midten står representanter fra 
Norheim Natursten og Minera.

Rennebunytts store førjulsnummer 
kommer torsdag 28. november. 

Det blir i tillegg til vanlig distribusjon sendt til alle som har 
hytte i Rennebu og på Kvikne.

Frist for stoff: mandag 18. november
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RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 28. november - frist for stoff 18. november -  Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
14.11 Innendørsskyting, egentrening  18.00
19.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
19.11 Innendørsskyting  17.00
21.11 Innendørsskyting, egentrening  18.00
22.11 Julebasar Rennebuhallen 18.00
 Rennebu skolekorps
24.11 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
25.11 Rennebu SoulChildren Mjuklia 17.30
25.11 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
26.11 Innendørsskyting  17.00
27.11 Rennebu Pensjonistf. Møte Samf.huset 11.00
28.11 Innendørsskyting, egentrening  18.00
28.11 Formiddagstreff Staure 11.00
29.11 Kveldsmatkveld Fredheim, Grindal 19.30
01.12 Gudstjeneste  Berkåk kirke 20.00

Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Den 22. november inviterer 
Rennebu Skolekorps til sin 
tradisjonelle Julebasar, og 
ifølge leder May-Britt Bjerkås 
legger man opp til en inn-
holdsrik kveld, som vil være 
med å gi folk en trivelig start 
på adventstida. 

Rennebu Skolekorps har denne 
sesongen samarbeidet med Soknedal 
Skolekorps, og derfor blir det også 
drilloppvisning i Rennebuhallen denne 
kvelden. – I Soknedal har de en flott 
gjeng med drillere, og det blir artig å se 
dem i aksjon. I tillegg blir det selvfølge-
lig flott korpsmusikk, og både aspiran-
ter, juniorer og grunnkurselever bidrar 
med innslag, forteller May-Britt. 

Mange flotte gevinster
Store og små korpsmedlemmer er 

i disse dager ute med loddbøker i alle 
deler av kommunen, og ifølge basar-
komitéen er det mange flotte gevinster 
på boklotteriet. 

Julebasar med både drilling og korpsmusikk

– Vi har også i år lagt vekt på å skaffe 
ulike typer gevinster, slik at det er noe 
som appellerer til både barn, voksne, 
gutter og jenter, sier May-Britt. I tillegg 
til boklotteri, blir det også både åresalg 
og tombola, noe som har vært svært 
populært for de yngste på basaren. 

På en god julebasar er det selvføl-
gelig også slik at ingen skal gå sultne 
hjem igjen, så det blir rikelig anledning 

til å kjøpe både kaffe, kaker, brus, saft 
og oppsmurte brødskiver. – Dette blir 
en god, gammeldags julebasar med alt 
som hører til, så vi håper riktig mange 
tar seg tid til en trivelig kveld sammen 
med oss før julestria starter for fullt, 
avslutter May-Britt Bjerkås på vegne av 
arrangørene i Rennebu Skolekorps. 

Av Mona Schjølset

Rennebu skolokorps under RennebuSpæll 2013. Foto: Dagfinn Vold


