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teknologisk utvikling, spesialisering, lovfestede rettigheter m.v. 
gjør at dette er krevende for en liten kommune, og en svekket 
kommuneøkonomi vil i framtida gjøre det enda vanskeligere for 
oss å ivareta en slik rolle.
  
Lokal politisk styring og lokal identitet
er forhold som  kan bli svekket i en større kommune. Nå blir ikke 
Rennebu og Oppdal uansett noen stor kommune, men avstand-
en til politikerne kan bli større. På samme måte som i dag tror jeg 
imidlertid identiteten i framtida også vil være knyttet til stedene 
vi bor som Innset, Nerskogen, Voll, Berkåk m.v. Uansett må vi 
spørre oss om verdien av lokaldemokratiet hvis det i hovedsak gir 
oss retten til selv å legge ned eller svekke tjenestetilbudet vårt.   

Fjellregionen 
er preget av store arealer, men relativt få innbyggere. Trondheim-
sregionen vil alltid være den viktigste i Trøndelag, men gjen-
nom nye Trøndelag med fylkesmann og fylkesadministrasjon på 
Steinkjer dras tyngdepunktet ytterligere nordover, og med andre 
sterke “motorer” som Stjørdalsregionen og kysten med oppdrett 
er det krevende som liten kommune å nå fram med sine behov. 

Tilliten
til framtidig ivaretakelse av hele kommunen er det flere som ikke 
har.  “Etterhvert blir det sentralisert til Oppdal....” høres ofte. Det 
finnes aldri noen garanti mot dette, men vi må tro at det også i 
framtida vil være kloke politikere og ledere som ivaretar hel-
heten. I Norge er det lange tradisjoner for at distriktenes stem-
mer også må ha plass i de styrende organer, og det vil være et 
skikkelig selvskudd hvis ledelsen i en ny kommune ikke ivaretar 
hele kommunen.  I arbeidet med intensjonsavtalen og stillings-
fordeling har det vært gode dialoger, og stillingsfordelingen er 
etter min mening meget god for Rennebu da mange av de mest 
stasjonære arbeidsplassene er plassert på Berkåk. Det er også slik 
at Rennebu trenger disse arbeidsplassene bedre da Oppdal har et 
breiere næringsliv.

“Kommunereformen vil fortsette
etter valget i 2017 også med en Arbeiderpartiledet regjering” 
fastslo Jonas Gahr Støre i sommer. Det vil si at det er et stort 
flertall på Stortinget for en kommunereform, og det går således 
ikke over. Vi skal selvsagt uavhengig av kommunestørrelse og 
rammevilkår arbeide for en mer positiv utvikling for vår kom-
mune. De beskrevne utviklingstrekkene er imidlertid sterke og 
(inter)nasjonale, og jeg tror vi sammen lettere kan motvirke dem 
enn hver for oss. 

Ved å velge nå kan vi i større grad være med å styre prosessen 
og ha en hånd på rattet. Fortsetter vi en alenevei med nedgang i 
folketall, skjevere alderssammensetning og svakere økonomi er 
det grunn til å frykte at vi tilslutt uansett ikke har noe valg. Da 
er det bedre å gå aktivt inn i prosessen mens vi fortsatt har det 
handlingsrom og de ressurser som gjør oss til en sterkere og mer 
likeverdig samarbeidspartner.

     Birger Hellan - rådmann

Vi har det så bra som egen kommune og det vil vi fortsette med er det 
mange som sier. Det er ikke vanskelig å ha forståelse for et slikt 
standpunkt da Rennebu for de aller fleste av oss er et trygt og 
godt lokalsamfunn. Samtidig forutsetter at det fortsatt skal være 
som det er at vi har styring og kontroll på de rammer og forut-
setninger som kreves for at Rennebu-samfunnet skal utvikle seg 
slik vi ønsker. I stor grad er vi prisgitt de rammer storsamfun-
net setter for oss og små lokalsamfunn har i flere år vært under 
sterkt press. Vi må også erkjenne at det ikke er alt som går like 
bra. Vi blir stadig færre barn og unge, antall yrkesaktive går ned 
samtidig som antall eldre øker. Til tross for bosetting av flykt-
ninger går folketallet ned og siste kvartal ble det født 4 barn i 
Rennebu.

Kommunens inntekter
er i stor grad avhengig av folketallsutvikling, skatter og kraf-
tinntektene. Nedgang i folketall, færre yrkesaktive og lave 
kraftpriser gjør oss svært sårbare. Fra 2011 har inntektene fra 
salg av kraft gått ned med over 10 mill. og utsiktene er at prisene 
vil være lave i flere år.  Allerede i 2017 må vi spare inn 4,5 mill. 
kroner og i 2020 er dette tallet økt til 9 mill. kroner. Det er grunn 
til å frykte at tallet blir høyere da det nå anbefales at den gamle 
delen av sykehjemmet rives, og det innebærer høyere kostnader 
enn forutsatt.

De økonomiske utfordringer  
løses ikke gjennom en kommunesammenslåing, men jeg mener 
det vil gjøre oss bedre i stand til å løse dem på en mer skånsom 
måte. I tillegg til bedre og mer forutsigbare økonomiske rammer 
vil det gi bedre muligheter til å effektivisere gjennom samarbeid 
og samdrift. Fylkesmannen anslår dette potensialet til 10 - 15 
mill. kroner pr år for de to kommunene. 

De økonomiske “gulrøttene”
som ligger i kommunereformen er også av en slik karakter at 
de ikke bør velges bort. Det nye inntektssystemet svekker våre 
inntekter. I særlig grad Oppdal med ca. 3 mill. kroner pr. år 
og i Rennebu ca. 300.000 kroner pr. år. Da systemet i sterkere 
grad vektlegger folketallsutvikling er nok vi mest utsatt på sikt. 
Utenom inntektspotensialet og økte rammetilskudd får vi 25 
mill. kroner i engangstilskudd/reformstøtte og mulighet til å 
søke om midler som “tyngdepunkt”-kommune og infrastruktur-
midler (hva med å søke om midler til Nerskogsveien, IKT ... ?) 
Selv om kommunesammenslåing er mer enn økonomiske ram-
mer så gir dette oss bedre forutsetninger til å bidra til en positiv 
samfunnsutvikling i vår region.

Å bidra til utvikling av lokalsamfunnene
er en viktig oppgave og da særlig for små kommuner. Vi må da 
ha en effektiv tjenesteproduksjon, tilstrekkelig kapasitet, relevant 
kompetanse til å støtte og tilrettelegge for næringsliv, samferdsel, 
kultur og lokalsamfunnet i sin helhet. Økende krav til faglig og 
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Hva skjer om vi 
ikke gjør noe?
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Intensjonsavtale
Sammenslåing av kommunene 

Rennebu og Oppdal

Innledning
Rennebu og Oppdal kommuner har 

som intensjon å slå seg sammen til èn 
kommune fra 01.01.2020. Det er kom-
munestyrene som vedtar om kommu-
nene skal slå seg sammen eller ikke.

Begrepet intensjon betyr hensikt, og 
denne intensjonsavtalen skal uttrykke 
hva partene har til hensikt å gjennom-
føre i utviklingen av en ny kommune. 
Intensjonsavtalen skal legges til grunn 
for videre arbeid i felles arbeidsgruppe. 

Endelig realisering skjer gjennom 
videre behandling i fellesnemnda og 
vedtak i eksisterende kommunestyrer 
inntil det nye kommunestyret er konsti-
tuert.

Intensjonsavtalen er å forstå som et 
dokument som utgjør et første skritt på 
veien mot sammenslåing av de to kom-
munene. I prosessen fram mot endelig 
vedtak kan kommunene foreta innbyg-
gerundersøkelser.

Fellesnemnda trer sammen etter 
Stortingets vedtak om sammenslåing 
vårsesjonen 2017, og det nye kommune-
styret konstitueres etter kommunevalget 
høsten 2019.

Gjennom denne intensjonsavtalen 
søker de to kommunene å følge opp 
sentrale myndigheters målsetninger for 
kommunereformen om gode og likever-
dige tjenester for innbyggerne, en hel-
hetlig og samordnet samfunnsutvikling, 
bærekraftige og økonomisk solide kom-
muner, samt et styrket lokaldemokrati.

Om Vår nye kommune 
Fra 1. januar 2018 har vi ett 

Trøndelag. Den nye fylkeskommunen er 
på størrelse med Danmark i areal, og vil 
ha kyst og fjell, flate bygder, trange daler, 
byer og bygder. Det arbeides samtidig 
med kommunereformen i mange deler 
av Trøndelag. Orkdalsregionen ser ut til 
å samle seg om en større kommune med 
Orkdal som kommunesenter. Røros har 
prosesser med Holtålen og Os, og vil 
kunne bli en stor kommune sør-øst i 
Trøndelag. 

Rennebu og Oppdal ligger lengst sør 
i det nye Trøndelag, og vi ønsker å gå 
sammen i en ny kommune. Målsettingen 
er at vi skal bli sterkere sammen enn 
vi er hver for oss. Sammen får vi større 
påvirkningskraft og står sterkere om å 

møte konkurransen utenfra framfor å 
bruke ressurser på intern konkurranse 
mellom kommunene.

Den nye kommunen vil være trafik-
knutepunkt både mot Orkdal, Østerdal 
og Sunndal i tillegg til aksen Trondheim-
Oslo. Sammen kan vi arbeide for en 
framtidsretta utvikling av infrastruktur- 
og samferdselsløsninger som ivaretar 
nasjonale, regionale og lokale behov. 
Miljøvennlige kollektive reisemåter må 
bli førstevalget både i distriktene, i byene 
og på lengre reiser. 

Flere og flere flytter til byene – sen-
traliseringstendensen er global. Vi må 
fremheve våre fortrinn og gjøre det 
attraktivt å bo i vår nye kommune. En 
fantastisk natur gjør oss til den leden-
de hyttekommunen i Midt-Norge. 
Hytteturisme samt natur- og kulturba-
sert reiseliv skal også i fremtiden være 
vårt varemerke. Videre utvikling skal skje 
i sameksistens med grunneiere, land-
bruket og reindriftsnæringa, som også 
er de viktigste leverandørene av vakkert 
kulturlandskap. 

Den nye kommunen skal bli attrak-
tiv og veldrevet, og tilrettelegging for 

Forhandlingsutvalgene fra Rennebu og Oppdal.
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primærnæringene vil fortsatt spille en 
vesentlig rolle. Næringene skal i størst 
mulig grad foredle lokale råstoffer til 
høyverdige produkter. Ei aktiv primær-
næring og en offensiv næringsutvikling 
samt moderne infrastruktur, skal legge 
til rette for bosetting og trivsel i alle 
deler av kommunen.

Den nye kommunen vil bli blant 
de største i landet i areal, og ha del 
i Nasjonalparkene Forollhogna og 
Dovrefjell samt Trollheimen landskaps-
vernområde. Gjennom lokal forvaltning 
skal vi ta vare på disse unike naturom-
rådene og sikre bærekraftig ferdsel og 
aktivitet. Den nye kommunen skal utvi-
kles til et fristende og eksotisk reisemål 
for de som søker urørt og vakker natur. 

Naturen er også svært viktig for våre 
fastboende innbyggere. Vår nye kom-
mune skal fortsatt være en attraktiv bo- 
og arbeidskommune for mennesker som 
er glad i friluftsliv. På samme måte som 
byer og distrikter må forsterke hverandre 
i Trøndelag, skal vi ha sterke livskraftige 
grender i tillegg til de to sentrene Berkåk 
og Oppdal.

Den nye kommunen skal være et godt 
sted å vokse opp i. Barn og unge skal 
oppleve trygghet og trivsel i et godt nær-
miljø. Vi vil legge til rette for at barn og 
unge gis utfordringer, får stimulert sin 
kreativitet og er fysisk aktive. Vår nye 
kommune vil sammen med frivillige lag 
og organisasjoner støtte opp under fri-
tidsaktiviteter og bruk av naturen, for å 
fremme god folkehelse. 

I vår nye kommune vil vi sammen 
være bedre i stand til å levere gode og 
likeverdige offentlige tjenester de neste 
ti-årene enn vi kan få til hver for oss. 
Mennesker i alle aldre og med forskjel-
lige funksjonsevner skal føle tilhørighet 
og stolthet i hverdagen. 

Vår nye kommune vil bli en sterk og 
vekstkraftig fjellkommune i Trøndelag. 

1.   Mål
•	 Utvikle	en	ny	kommune	der	vi	blir
 sterkere sammen enn hver for oss 
•	 Levere	gode	og	likeverdige	tjenester	
 for innbyggerne i hele kommunen
•	 Bli	en	attraktiv	kommune	for	innbyg-
 gere, næringsliv og tilreisende
•	 Videreutvikle	et	regionalt	tyngde-
 punkt i sørdelen av Trøndelagsfylket
 der hele kommunen tas i bruk
•	 Sørge	for	å	styrke	den	folkevalgte
 styringen over samfunnsutviklingen
 med bred deltaking og involvering

2. Bedre tjenester
•	 Kommunen	skal	levere	kostnads-

 effektive tjenester av høy kvalitet til
 innbyggerne
•	 Også	i	fremtiden	skal	tjenestetil-
 budet slik som barneskoler, 
 ungdomsskoler, sykehjem, helse, 
 barnehager og kulturtilbud være
  lokalisert i nærheten av der folk bor
•	 Digitale	løsninger	skal	utvikles	til	å	
 bli hovedåren for innbyggernes 
 kontakt med kommunen
•	 Kommunen	skal	være	en	attraktiv	
 arbeidsplass 
•	 Kommunen	skal	aktivt	ta	i	bruk	ny	
 velferdsteknologi 
•	 Kommunen	skal	rekruttere	og	
 utvikle kompetente medarbeidere
•	 Kommunen	skal	legge	til	rette	for
 gode oppvekstvilkår for barn og unge

3. Nye oppgaver
Den nye kommunen skal settes i stand 
til å ta på seg nye oppgaver som overfø-
res fra stat og fylkeskommune.

4. Næring, kultur og infrastruktur
•	 Kommunen	vil	legge	tilrette	for	at	
 primærnæringene skal styrkes og
 at det stimuleres til økt verdiskap-
 ning basert på lokale råvarer og 
 kultur
•	 Kommunen	skal	bistå	eksisterende
 næringsliv med innovasjon, 
 utviklings- og omstillingstiltak, og 
 ha oversikt over hva ulike virke-
 middelaktører kan bidra med 
 til bedrifter  
•	 Kommunen	vil	legge	til	rette
 for næringsutvikling ved sikring av
 næringsarealer og et tett samarbeid
 mellom offentlige og private
 næringsaktører 
•	 Kommunen	skal	bidra	til	et	rikt
 og mangfoldig kulturliv som frem-
 mer optimisme, trivsel, verdiskaping 
 og nye arbeidsplasser bygd på lokal
 kulturtradisjon
•	 Kommunen	vil	gjennom	sin	planleg-
 ging legge vekt på omstilling til en
 samfunnsutvikling innenfor naturens 
 tålegrenser og bærekraft 
•	 Kommunen	skal	arbeide	for	utbyg-
 ging av bredbånd, veg og jernbane 
 blant annet gjennom styrking av
  Berkåk og Oppdal som trafikknute-
 punkt

5. Kommunesenter og 
 kommunedelsenter

Oppdal sentrum skal være kommune-
senter og Berkåk kommunedelsenter. 
Kommunesenteret skal videreutvikles 
som regionsenter med et godt utbygd 

offentlig og privat tjenestetilbud.
Kommunedelsenteret skal også vide-

reutvikles med tilbud av grunnleggende 
offentlige og private tjenester. Noen av 
disse skal rette seg mot hele den nye 
kommunen, mens andre kun retter seg 
mot innbyggerne som sokner til Berkåk.

6. Prinsipp for styring og 
 organisering

Fellesnemnd
I et felles kommunestyremøte skal 

det nedsettes en fellesnemnd etter inn-
delingslovens § 26. Nemnda skal gis 
fullmakt fra kommunestyrene til å ta 
avgjørelser i saker som det er nødvendig 
å få avklart før sammenslåingen trer i 
kraft. Fram til stortingsvedtak om sam-
menslåing etableres fra 1. juli 2016 en 
felles arbeidsgruppe for prosessen inntil 
fellesnemnda er etablert. 

Politisk organisering
Den nye kommunen skal bygge på 

formannskapsmodellen etter kommu-
nelovens § 8. 

Kommunestyret skal ha 29 med-
lemmer. Den felles arbeidsgruppen og 
endelig fellesnemnda, foreslår hvordan 
den politiske organiseringen for øvrig 
skal bli.

Den nye kommunen skal aktivt søke 
å få til dialog og medvirkning fra gren-
delag og frivillige lag og foreninger for å 
utvikle gode lokalsamfunn.

Administrativ organisering
Den administrative organiseringen i 

de to kommunene skal tilpasses hveran-
dre slik at man får en ensartet struktur. 
Ordfører- og rådmannsfunksjonen skal 
lokaliseres ved rådhuset i Oppdal. Både 
Rennebu og Oppdal skal ha fullverdige 
og likestilte kommunale servicetorg. 
Andre funksjoner skal fordeles mellom 
Rennebu og Oppdal på en balansert 
måte. Det skal legges lederstillinger, 
kompetansearbeidsplasser og fagmiljø 
til begge sentrene.  

7. Kommunenavn og 
 kommunevåpen

Den felles arbeidsgruppen legger 
frem forslag til nytt kommunenavn etter 
en åpen prosess hvor innbyggerne er 
involvert. 

Forslag til nytt kommunevåpen utar-
beides og legges frem for felles kommu-
nestyremøte.
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8. Interkommunale samarbeid
Arbeidsgruppen og senere felles-

nemnd skal gå gjennom samarbeidet 
med andre kommuner for å foreslå end-
ringer av vedtekter eller beslutninger om 
uttreden og/eller inntreden.

Det skal fortsatt samarbeides med 
andre kommuner der det er mer hen-
siktsmessig og kostnadseffektivt enn å 
løse oppgavene på egen hånd. Den nye 
kommunen skal være aktiv deltaker i 
regionale samarbeidsorgan for å ivareta 
felles interesser.

9. Økonomi
På tilsvarende måte som at gjeld 

og forpliktelser hefter for hele den nye 
kommunen, skal eiendeler og inntekter 
disponeres fritt uavhengig av inngangs-
verdiene ved sammenslåing. 

Frem til sammenslåingen trer i kraft 
skal kommunen orientere hverandre om 
planlagte investeringer og andre tiltak 
med vesentlige økonomiske konsekven-
ser.  
10. Samordning av planverk

Juridisk bindende planer (kommu-
neplanens arealdel og reguleringspla-
ner) skal overføres til den sammenslåtte 
kommunen og bli gjort gjeldende for 
vedkommende område.  Så snart som 
mulig etter etablering av den nye kom-
munen skal det behandles en ny plan-
strategi som omfatter både videreføring, 
revidering og nye planer.

11. Arbeidsgiverpolitikk
Det skal etableres en arbeidsgiver-

politikk som bidrar til å samle og utvikle 
arbeidstakerne i den nye kommunen, og 
skape gode relasjoner mellom arbeidsgi-
ver og arbeidstaker. Det forutsettes høy 
grad av medvirkning både under etable-

Ordførerne Kirsti Welander og Ola Øie 
skriver under intensjonsavtalen.

ringen av den nye kommunen og etter at 
den er satt i drift.

Det betyr at
•		 Alle	ansatte	sine	nåværende	rettig-
 heter blir videreført i den nye 
 kommunen i samsvar med lov- 
 og avtaleverk. Ingen ansatte skal sies
 opp med begrunnelse i etableringen
 av ny kommune. Effektivisering og
 tilpasning av organisasjonen tas i 
 forbindelse med naturlig avgang
•		 Kompetanseutvikling	og	kompenser-
 ende tiltak kan brukes aktivt som et
 virkemiddel for å fremme omstilling
 og for å rekruttere og beholde 
 kompetanse
•		 Alle	ansatte	vil	få	tilbud	om	stilling	i
 den nye kommunen i tilsvarende
  størrelse og tidsperiode som i nå
 værende kommune. Dersom det
 oppstår overtallighet vil den nye 
 kommunen gi tilbud om annet 
 passende arbeid
•	 De	ansatte	vil	fremdeles	være	sikret	
	 pensjonsordning	gjennom	KLP/	SPK
•	 De	ansatte	skal	informeres	fortløp-
 ende om arbeidet med sammen-
 slåing

Det partssammensatte utvalget (jfr inn-
delingslovens § 26) skal lage et omstil-
lingsdokument som:
•	 Harmoniserer	ulike	reglement
•	 Utarbeider	en	felles	lønns-	og	
 personalpolitikk

12. Om tilslutning fra andre
Dersom andre kommuner eller deler 

av andre kommuner ønsker å slutte seg 
til den pågående prosessen, må begge 
kommunestyrene godkjenne dette.

Tillegg til 
Intensjons-

avtalen
Formannskapene i Oppdal og 
Rennebu var i møte 23. august 
d.å. enige om nedenstående 
tilleggspunkter i tilknytning 
til intensjonsavtalen:

•	 Den nye kommunen skal i 
størst mulig grad søke samar-
beid med nabokommunene mot 
Trondheimsregionen om løsningen 
av oppgaver som fremmer utvik-
ling i denne delen av nye Trøndelag. 
Sammen med andre kommuner i 
regionen vil den nye kommunen 
utgjøre et betydningsfullt tyngde-
punkt i det nye storfylket. Det er 
naturlig at samarbeidet tar utgangs-
punkt i allerede eksisterende sam-
arbeidsrelasjoner og bygger videre 
på disse.

•	 Oppdal kommune er orientert om 
at Rennebu kommune før kommu-
nesammenslåing vil vedta rehabili-
tering av helsesenteret i Rennebu.

•	 Kommunene ønsker å opprettholde 
frivilligsentraler både i Oppdal og i 
Rennebu.

•	 Ambulansetjenestene drives av 
Helse Midt-Norge, men kommu-
nene vil arbeide for å opprettholde 
ambulansebaser både på Oppdal og 
i Rennebu.

•	 I forslag til funksjonsfordeling 
under stab og støtte tilføyes ”infor-
masjon” sammen med ”post og 
arkiv” slik at det blir: ”Post, arkiv, 
informasjon”.
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Hva sier formannskapet?
I forbindelse med den rådgivende folkeavstemninga om Rennebu kommune skal slå seg sammen med Oppdal 
kommune har vi stilt formannskapsmedlemene følgende spørsmål:
1. Skal Rennebu kommune slå seg sammen med Oppdal kommune?
2. Hvorfor?

Ola Øie - ordfører
(AP)

1. Jeg tror fordelene 
for Rennebu kommune 
vil være overveiende i 
et samarbeid med en 
annen kommune enn 
at vi står alene. Derfor er jeg positiv til en 
sammenslåing med Oppdal kommune.

2. Hva betyr en sammenslåing for meg? 
Jeg har blitt mindre og mindre redd for at vi 
mister utviklingskraft i Rennebu ved å slå 
oss sammen. Småkommuner er i dag truet 
med fraflytting og sentralisering og vi ser 
flere og flere funksjoner forsvinner. Sammen 
tror jeg vi kan jobbe mot disse utfordringene 
og heller styrke vår region.

Jeg har ikke likt prosessen spesielt godt 
og måten den er lagt opp. Det har vært et 
sterkt press fra overordnet myndighet og jeg 
syns både tidsfrister og økonomiske gulrøt-
ter har vært forstyrrende i dette arbeidet. 
Vi skulle også gjøres i stand til å ta flere og 
større oppgaver, men realiteten er at vi har 
nok oppgaver som vi har i dag. 

Utviklingen har vært negativ i Rennebu, 
spesielt i forhold til folketallsutvikling og 
demografi. Vi er en aldrende befolkning. Når 
et bredt flertall på stortinget mener at vi må 
bli større for at vi skal kunne møte morgen-
dagens utfordringer er det et sterkt signal på 
at vi må gjøre noe i forhold til denne utvik-
lingen. Dette vil nok også gjenspeile inntek-
tene våre i fremtiden.  

Et større fagmiljø vil kunne gi bedre tje-
nester til våre innbyggere samt at vi slipper 
konkurransen mellom kommunene slik det 
kan oppleves i dag. Dette vil kreve en gjensi-
dig tillit og Rennebu kommune er etter min 
mening såpass kraftfull at vi fint kan være 
med å styre utviklingen. Vi kan frigjøre res-
surser som i stedet kan benyttes til utvikling.

For meg personlig tror jeg ikke at det 
blir store endringer i hverdagen, jeg vil bo 
på den samme plassen og gå turer i den 
sammen naturen. Vi har også mye av de 
samme interessene som vi kan utnytte 
sammen og styrke. Jeg tenker spesielt på 
lokale råvarer innen landbruket, reiseliv og 
ikke minst næringsutvikling.

Geografisk ligger Rennebu og Berkåk 
gunstig i forhold til nærhet til Trondheim. 

Vi vil ligge veldig strategisk i den eventuelt 
nye kommunen og tilreisende vil få sitt før-
ste møte med den nye kommunen her på 
Berkåk og Rennebu.

Vi skal rehabilitere sykehjemmet som vil 
huse mange av de tjenestene som kreves i 
nærheten av der folk bor. Vi har et nyreno-
vert samfunnshus som vil ivareta det gode 
kulturlivet vi har i Rennebu og det kan sågar 
forsterkes i et samarbeid med Oppdal. Vi ser 
også en økende aktivitet i byggeaktiviteten 
som er med å forsterke denne delen i den 
eventuelt nye kommunen.

Når det gjelder lokaldemokrati vil det bli 
større avstander og arealet som skal dekkes 
av hver enkelt politiker vil bli større. Her vil 
arbeidet partiene lokalt gjør og hvordan det 
organiseres være meget viktig. 

Jeg har vært lenge i tvil om hva som 
vil være det beste for Rennebu. Jeg er glad 
i Rennebu og slik Rennebu fremstår i dag. 
Når vi ser på historikk og inn i glassku-
la hvordan samfunnet endrer seg kan vi 
velge å fortsette som vi har gjort før, eller 
velge å tenke annerledes. Vi vil aldri miste 
vår identitet og forbli den del vi hører til i 
den nye kommunen om man er Oppdaling 
eller Rennbygg. Jeg har landet på og tror vi 
sammen kan bli sterkere i et samarbeid med 
Oppdal kommune i forhold til de utfordrin-
gene vi vil møte i fremtiden.

Marit Bjerkås 
- varaordfører (AP)

1. Jeg stemmer ja 
i folkeavstemningen. 
(Resultatet av folkeav-
stemningen vil være 
avgjørende for meg før 
endelig vedtak. Det er viktig å kommuni-
sere, fordi det er viktig at folk bruker stem-
meretten sin og ikke føler noe er avgjort på 
forhånd)

2. Som politiker er min oppgave å jobbe 
for at kommunen skal gi gode og best mulig 
tjenester til våre innbyggere. Da må våre 
ansatte ha gode rammer og dekke de fag-
områdene og den kunnskapen vi trenger for 
å klare å yte det innbyggerne skal ha og har 
krav på av kommunale tjenester.

Noen av tjenestene våre har vi allerede 
valgt å samarbeide med andre kommu-

ner om fordi vi blir for få i egen kommune, 
typisk for disse er at vi mister arbeidsplas-
sene til andre kommuner. Det er svært uhel-
dig for utviklingen av Rennebu, men posi-
tivt ift kvaliteten vi kan gi på tjenestene til 
innbyggerne.

Å være den eneste på sitt fagområde, 
eller jobbe med en krevende sak om naboen 
kan være vanskelig, ensomt og lite utviklen-
de. Med forslaget til fordeling av oppgaver 
mellom Rennebu og Oppdal mener jeg vi 
sikrer utviklende kunnskapsmiljøer. Så er 
det viktig å huske at selv om noen ledere og 
rådgivere skifter kontorplass har du storde-
len av våre kommunalt ansatte på skolene, i 
barnehagene og innen helsesektoren og de 
flyttes ikke ved en sammenslåing. Det skal 
også forventes at flere tjenester er tilgjenge-
lig i Rennebu, selv om de har kontorbase i 
Oppdal.

Jeg mener fortsatt en sammenslåing 
med Oppdal ikke blir stort nok, men det 
er en start. Vi må allerede før en evt sam-
menslåing jobbe aktivt sammen med flere 
nabokommuner for å styrke samarbeidet 
i en større region. Med Oppdal blir vi stor 
geografisk, men det er innbyggertall som 
gir oss styrke og stemme, derfor må vi jobbe 
aktivt for å være i en større allianse innen 
flere felt (feks. næringsutvikling, infrastruk-
tur, planarbeid og utdanning) slik at vi har 
en tiltrekningskraft her sør i Trøndelag.

Jeg er mest usikker rundt ivaretakelse 
av demokratiet og tilgang på politikere 
som representere hele den nye kommunen. 
Dette må det jobbes videre med, men her 
har også de enkelte partiene en stor jobb å 
gjøre.

Konsekvenser jeg frykter ved å stå alene: 
kutt i driftsutgiftene kan føre til færre ansat-
te selv om oppgavene er de samme, det vil 
gå utover tilgjengelighet og tjenestekvalitet. 
Større investeringer kan bli mer krevende 
og føre til upopulære grep for å øke kom-
munens inntekter. Vi er for avhengige av 
enkeltpersoner innen store og krevende 
oppgaver.
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Rolf Arne Bruholt 
(SP)

1. Ja

2.  Jeg har gått man-
ge runder med meg selv 
i dette spørsmålet og 
det er nå i det siste jeg 
har kommet fram til at jeg vil anbefale å si 
ja.

Kommuneøkonomi og en oppretthol-
delse av gode tjenestetilbud er viktige argu-
menter for sammenslåing. Vi ser allerede 
tegn på en anstrengt kommuneøkonomi i 
Rennebu, og det vil kreve ubehagelige kutt 
framover.

Ved å slå sammen Rennebu og Oppdal 
vil vi beholde dagens inntekter i 15-20 år 
framover, samt at vi får tilført betydelige 
omstillingsmidler. Samtidig skal det være 
mulig å ta ut en effektiviseringsgevinst 
innen administrasjon og tjenester.

Med nedgang i inntekter fra staten, 
befolkningsutviklingen og alderssammen-
setningen, får vi færre som kan betale til fel-
lesskapet. Nedgang i kraftinntekter er også 
med i regnestykket.

Når det er sagt finnes det også negative 
konsekvenser med en kommunesammen-
slåing.

Det er en sentraliseringsreform som 
pågår. Beboerne i grendene i en eventuelt 
ny kommune får lengre avstand til lokalpo-
litikere for å få fremme sine syn.

Når jeg legger de ulike argumentene på 
vektskåla så bikker det for min del til et ja 
for kommunesammenslåing.

Dette er mitt råd til innbyggerne, men vi 
har en folkeavstemning som vil veie tungt 
for meg.

Eli Korgstad 
(Felleslista H/V)

1. Ja

2. Det er i utgangs-
punktet ikke farlig å 
være liten, men når det blir slike økonomis-
ke konsekvenser som vi er kjent med, så er 
det vanskelig å se at vi klarer å opprettholde 
de tjenestetilbudene vi har i dag. Uten sam-
menslåing vil vi måtte prioritere hvor vi skal 
redusere tilbudet til våre innbyggere for å i 
det hele tatt få budsjettene i balanse. 

I de neste 4 åra har vi et underskudd på 
fra 4,5 til 9 millioner og vi er blitt spurt om 
hvor vi skal ta innsparingene. Ved sammen-
slåing vil vi beholde overføringer fra staten i 
15 + 5 år i tillegg til at det er beregnet ei inn-

sparing på minst 15 mill. pr år i driftskostna-
der i den nye kommunen.

Prognoser i forhold til befolkninga 
viser at vi prosentvis blir flere eldre, færre i 
yrkesaktiv alder og  færre  barn i skole og 
barnehage. Dette har vi ikke klart å mot-
arbeide hittil, og jeg tror det blir vanskelig 
også framover da det blir lite penger til utvi-
klingsarbeid i forhold til næringsliv, boset-
ting, nærmiljøtiltak osv. 

Det er kamp om kvalifiserte arbeids-
takere og om våre fagmiljø blir større og 
mindre sårbar, vil vi kunne være med i den 
konkurransen. 

La	 oss	 lage	 en	 ny	 kommune	 som	 har	
guts og handlingskraft til offensiv utvikling 
i framtida.

Ola T. Lånke 
(KrF)

1. Ja, jeg mener 
det vil være klokt

2. De økonomiske utsiktene for 
Rennebu vil bli svært utfordrende der-
som vi velger å stå alene. Vi må regne 
med betydelig reduksjon i kommunens 
inntekter, direkte som følge av reformen, 
og på grunn av svikt i skatteinntekter 

Felles formannskapsmøte for Rennebu og Oppdal 23. august.
1.r.f.v.: ordfører Ola Øie, ordfører Kirsti Welander, Heidi Pawlik Carlson, 

Bjørg Marit Sæteren, Marit Bjerkås og Ingvill Dalseg.
2.r.f.v.: Eli Krogstad, Rolf Arne Bruholt, Ola T. Lånke og Gerd-Mette Vatne Drabløs.

3.r.f.v.: Tor Snøve, Ola Husa Risan og Lill Hemmingsen Bøe.
Bakerst: Frode Rabben (fylkesmannen), rådmann Dagfinn Skjølsvold og 

rådmann Birger Hellan.

etter hvert som det blir færre yrkesakti-
ve. Inntektene fra kraftsalg er mye lavere 
enn før, og lite tyder på noen økning 
over tid. Med kommunens utfordringer, 
bl.a. finansiering av påkrevet rehabilite-
ring av Helsesenteret, vil det bli svært 
krevende å få endene til å møtes.

Som en liten kommune vil vi slite 
med å skaffe nødvendig kompetanse for 
å løse stadig mer krevende velferdsopp-
gaver. Fagpersoner søker mot etablerte 
fagmiljøer, noe som trolig vil forsterkes 
ved at det blir flere storkommuner.

En større kommune vil ha større 
gjennomføringskraft, ha lettere for å bli 
hørt og stå bedre rustet til å takle nye, 
krevende utfordringer.

En ny storkommune bestående av 
Rennebu og Oppdal vil ved å samord-
ne ressursene ha gode muligheter for å 
utvikle næringsliv, skape nye arbeids-
plasser og legge til rette for økt boset-
ting,

Jeg kan ikke se at Rennebu vil ha 
noe å tape på å slå seg sammen med en 
kommune som er i minst like god forfat-
ning som vår. Tvert i mot. Det bør skje 
frivillig!
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Hva sier andre?
1. Skal Rennebu kommune slå seg sammen med Oppdal kommune?
2. Hvorfor?

Gunnar Svedahl
1. Jeg er sterkt i tvil 

om hva som vil være 
riktig.

2. Oppdal er vel den 
kommunen vi har størst 
samkvem med, det 
gjelder både handel og næringsliv. Mange 
arbeidstakere pendler over kommunegrensa 
i begge retninger hver dag. Men det som 
alltid er problemet er at en liten kommune 
har lite å si når den skal slås sammen med 
en som er så mye større. Intensjonsavtaler 
har liten verdi etter et kommunevalg eller 
to. Også i politikken er det kjøttvekta som 
bestemmer.

Og hvor mye av de utlovte statlige mid-
lene vil komme Rennebu til gode etter en 
sammenslåing? I en sak som er så ufullsten-
dig utredet og som har så mange usikre fak-
torer heller nok min stemme mer mot nei 
enn mot ja.

Siv Remetun Lånke
- komm.styret SP

1. Jeg er for en sam-
menslåing av Oppdal 
og Rennebu kommu-
ner.

2. Dagens Rennebu 
er ett godt sted å være, 
vi tilbyr gode tjenester til innbyggerne i 
kommunen. Som politiker har jeg ansvar 
for å være med å ta fornuftige avgjørelser for 
framtiden, avgjørelser som gjør at innbygge-
rene i Rennebu vil oppleve det sånn også i 
fremtiden. Vi har fått forelagt prognoser for 
befolkningsutvikling og økonomi fremover. 
Der er det lett å se at det blir utfordrende å 
oppretteholde det tjenestenivået vi har etter 
stortingets nye inntektsystem. Vi blir for små 
og for få. Jeg mener at Oppdal og Rennebu 
har mye å tilføre hverandre i næringsliv, 
arbeidsplasser og grunnlag for bosetting. 
Vi har mye å lære av hverandre. Jeg mener 
vi har mere å hente på sammenslåing enn 
å bli stående alene, både økonomisk og 
i å samarbeide om andre ressurser. Som 
Nerskogsbygg så ser jeg det som en stor for-
del at vi får bort grensen som splitter grenda 
vår i to.

Unni Smestu
- komm.styret AP

1. Jeg mener at 
Rennebu ikke skal 
slå seg sammen med 
Oppdal.

2. Hva er fordelene for Rennebu med 
å slå seg sammen med Oppdal? Jeg har 
tenkt mye på dette spørsmålet, men har 
ikke greid å finne nok gode argumenter til 
at jeg mener en sammenslåing er positivt 
for Rennebu. Det snakkes om robuste kom-
muner med sterke fagmiljøer. Jeg er enig i 
at det er viktig, men er løsningen for å få til 
dette en sammenslåing? Vi har hatt et godt 
interkommunalt samarbeid i flere tjenes-
ter, og det kan ikke være noe i veien for å 
fortsette med det. Nå blir det argumentert 
med at interkommunalt samarbeid svek-
ker	lokaldemokratiet.	Likevel	har	vi	hatt	det	
i mange år og innen ulike områder, og det 
har fungert godt. Blir vi slått sammen med 
Oppdal, regner jeg med at de fleste tjenes-
tene etter hvert vil bli lokalisert på Oppdal. 
Det blir mest kostnadseffektivt....

Mange småkommuner sier nei til en 
sammenslåing, og trues med å bli straffet 
økonomisk. Hvor er demokratiet dersom 
det skjer? Dette ser jeg som ren skremsels-
propaganda for å tvinge gjennom en sam-
menslåing. Rådmannen mener Rennebu 
vil blir utarma ved å stå alene, men er ikke 
sjansen for det like stor ved en sammenslå-
ing?

Jeg forstår heller ikke at det er så logisk 
at Oppdal skal være kommunesenteret i en 
ny kommune; Oppdal er en utkantkommu-
ne, mens Rennebu er et knutepunkt i flere 
retninger, og vi ligger nærmere Trondheim 
som er den retningen vi ønsker å se.

Uansett om vi blir alene eller sammen 
med Oppdal, må vi fortsette å jobbe for at 
Rennebu skal være et godt sted å være. Vi 
mennesker er tilpasningsdyktige, så end-
ringene som kommer vil vi nok venne oss 
til ved en sammenslåing også. Blir det ekte-
skap med Oppdal må vi i alle fall tenke 
positivt og prøve å få så gode løsninger som 
mulig for alle i kommunen.

Bjørn Rogstad
- komm.styret H

1. Jeg vil gå imot 
at Rennebu danner 
en ny kommune bare 
sammen med Oppdal. 
Disse to sammen med 
Midtre Gauldal ville 
imidlertid vært en bed-
re konstellasjon.

2. Intensjonsavtaler viser seg over tid å 
ha liten verdi. Et eksempel med stor over-
føringsverdi til dagens spørsmål og krav om 
stordrift er Rennebu Sparebanks sørgelige 
endelikt.

Fra begynnelsen av 1970-tallet begynte 

påvirkningen fra finansmiljøene med bud-
skapet om at de små bankene ikke var liv 
laga	 alene.	 Ledelse	 og	 styre	 i	 Rb.	 Sb.bank	
trodde på profetiene, og sammen med man-
ge andre småbanker gikk de sammen med 
Trondhjems og Strindens sparebank. Alt 
skulle bli like bra og bedre enn før (les inten-
sjonsavtale). Det var for så vidt riktig frem til 
1985 da den enda større Sparebanken Midt-
Norge ble dannet. Da begynte nedbyggin-
gen, og hva som er igjen i dag vet vi jo; et 
lite kontor med sterkt reduserte åpningsti-
der på Berkåk.

Noen småbanker strittet i midlertid imot 
denne prosessen og fortsatte på egen hånd 
til tross for at de ble spådd en kort levetid. 
I dag vet vi at disse lever i beste velgående, 
øker antall ansatte og betjener sine kunder 
på en utmerket måte. Jeg nevner i fleng, 
Meldal, Soknedal, Grong- -. Mange av disse 
til og med ekspanderer sterkt.

Konklusjon:	 Lokalkunnskap,	 innsats	 og	
en smule stolthet kan kompensere for de 
såkalte stordriftsfordelene.

Janne Midtli Eggan
- komm.styret SP

Skal vi slå oss 
sammen med Oppdal 
fordi vi må, eller skal vi 
slå oss sammen fordi vi 
har lyst til å skape noe 
nytt? 

Jeg leser om det nye 
inntektssystemet, innbyggertall, gulerøtter 
og konsekvenser, dette er en reform som 
lukter tvang på lang vei!

En kommunesammenslåing burde finne 
sted om viljen til å skape noe nytt, var til 
stede. For Rennebu og Oppdal sin del er det 
mest grunnet dårlige økonomiske utsikter 
og store krav til et godt tjenestetilbud! Et 
fornuftsekteskap!

Lokaldemokratiet	 i	 Rennebu	 er	 i	 dag	
godt! Hvordan skal vi klare å videreføre 
dette inn i en ny storkommune? Jeg er redd 
avstanden fra folket ute i grendene til det 
politiske miljøet blir for stor! Hvordan vil 
distriktene se ut etter at reformens hverdag 
har fått satt seg?

Jeg må være ærlig å si at det har vært 
vanskelig å ta et standpunkt i denne saken. 
Mange usikre sider og følelsen av at frivillig-
heten for sammenslåing har forsvunnet, må 
ta en del av skylden for dette.

Jeg har troen på ett Rennebu i framtida! 
Ett Rennebu vi alle kan være med å vide-
reutvikle, påvirke, se muligheter for og å 
dyrke!

Lokaldemokrati	 og	 sentraliseringsfrykt	
er de viktigste elementene i mitt standpunkt 
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– Rennebu alene!
Håper Rennbyggen bruker stemmeret-

ten sin og gir oss folkevalgte et godt bilde 
på hva de ønsker for Rennebu i framtiden, 
for dette vil være avgjørende for mitt ende-
lige valg!

Ingrid Hoel - 
leder i Rennebu 
Næringsforening

1. Kommune-
reformen er ikke  disku-
tert i næringsforenin-
gen, men jeg personlig 
er positiv til sammen-
slåing av Oppdal og Rennebu.

2. Jeg mener det er uheldig at innføring 
av nytt inntektsystem blir brukt som hoved-
argument. Det bør heller sees på gevinstene 
en kommunesammenslåing kan gi, og dette 
må bli hovedfokus i prosessene fremover. 
Her ligger mulighet for reduksjoner på 
administrativt nivå, og frigjøring av midler 
til styrking av det primære tjenestetilbudet 
til innbyggerne.

For næringslivet i Rennebu og Oppdal 
vil en sammenslåing gi bedre mulighet for 
vekst. I begge kommuner er en stor del av 
næringene tilknyttet hyttemarkedet.

Området som enhet har solide kvali-
teter og tilbud som utfyller hverandre, og 
sammen vil vi kunne styrke posisjonen som 
en betydelig aktør og destinasjon på lands-
basis.

En annen næring som står sentralt i 
både Rennebu og Oppdal er landbruket. 
Her har vi felles utfordringer og kompe-
tanse i å drive fjellandbruk, samt etablerte 
samarbeidsarenaer som kan videreutvikles.

Stadig sterkere regioner etableres rundt 
oss. I konkurranse med dette vil vi tjene på 
å stå samlet.

Hege Jansson Rånes
1. Ja
2. Sammenslåing 

av kommunene er vik-
tig for å skape en sterk 
region sør i fylket. Viktig 
for næringsutvikling og 
arbeidsplasser. Vi må 
ha flere arbeidsplasser, hvis ikke forsvinner 
ungdommen. En felles kommune gir oss 
flere muligheter og en sikrere kommune-
økonomi. Omstilling vil komme uansett, og 
økonomi er et sterkt virkemiddel. Rennebu 
alene greier ikke de oppgavene som blir 
pålagt kommunen. Ressursene blir for små 
til å ha fagkompetanse på alle felt.

Kommunegrensa som deler Nerskogen 
må fjernes. Enten ved kommunesammen-
slåing eller med grensejustering. De fleste 
på Nerskogen har et bein i hver kommune. 
Min familie kom hit fra Oppdal og det er 
naturlig å bruke tjenestene i Oppdal også.

Alf Gunnes
1. Jeg stemmer nei.

2. Rennebu er en 
harmonisk kommune 
med god balanse mel-
lom tettstedet Berkåk 
og resten av bygda.

Kommunen er ressurssterk med sine 
store kraftressurser, aktivt godt jordbruk, 
gode stabile bedrifter og flotte hytteområ-
der.

Kommunesammenslåing vil skape man-
ge utkanter, og mer sentralisering. 

Rennebu og Oppdal er til sammen  
3220 km2, det er over 1000 km2 større enn 
Vestfold fylke. Med såpass lite folk som bor i 
disse kommunene vil avstandene bli formi-
dable. Jeg tror likevel at det er Berkåk som 
på litt sikt vil føle sammenslåingen mest. 
Det er her de fleste offentlige arbeidsplas-
sene er. Når kommunesenteret flyttes vil 
arbeidsplassene forsvinne. Dette vil i neste 
omgang føre til fraflytting. Folk ønsker helst 
å bo i nærheten av sin arbeidsplass.

 
Til sist. Det ble tidlig lover at det skulle 

være klart før folkeavstemningen hvilke 
navn den nye kommunen skulle få. Det har 
det ikke blitt enighet om. Når kommunene 
eventuelt er slått sammen blir det fattet ved-
tak. Da er det flertallet som bestemmer!

Per Arild Torsen
- komm.styret (KrF)

1. Nei

2. Fordi vi i Rennebu 
klarer å håndtere de 
utfordringene både tje-
nestemessig og økono-
misk selv. Rennebu og Oppdal blir for lite 
antall folk for å få til en positiv effekt. Hele 
reformen handler om å kunne ivareta og 
utføre de tjenester som befolkningen vil ha 
krav på. For å kunne få det til vil mye dreie 
seg om økonomi.

Sentralisering er nok og noe som opp-
leves med reformen.

Ved en fusjon med Oppdal vil de stat-
lige midlene gå med til å sammensveise 
kommunene. Det hevdes at vi vil tjene mye 
penger på effektivisering. Snakkes om 10-15 
mill kr årlig - dvs ca 15 - 20 stillinger eller ca 
kr 1.100-1.600 pr innbygger. Godt folk. Det 
er umulig. Det meste av det arbeid en kom-
mune driver med er basert på menneskelig 
kompetanse. Det er ikke maskiner som kan 
settes inn.

Det forsvinner en ordfører og en råd-
mannsstilling men hvor mange mellomle-
derstillinger vil bli oppretta?

Folketallsfremskrivinga viser at Rennebu 
og Oppdal har prosentvis like mange over 
80 år og nokså samme prosent arbeids-
føre. Vi vil mangle varme hender i framtida. 
Personer med kompetanse til å gå inn i disse 
stillingene er like utfordrende om vi er egen 
kommune eller blir slått sammen.

Vi vil nok stå framfor en noe anstrengt 
økonomi i Rennebu en tid framover. Det er 
noe vi som politikere er klar over og må ta 
grep for å håndtere. En må derfor ikke tro at 
en fusjon med Oppdal vil løse det.

Tormod Herre
- leder i Rennebu 
Bondelag

1. Vi har ikkje disku-
tert dette i Bondelaget, 
så her er det mi person-
lege meining som kjem 
fram, og eg meiner nei.

2. For landbruket 
sin del, ser ei eventuell kommunesamanslå-
ing i utgangspunktet ikkje så ille ut. Dei 
viktige kontora for plan, byggesak, oppmå-
ling, miljø og landbruk skal framleis vere på 
Berkåk. Kompetansen og lokalkunnskapen 
til dei som jobbar der blir nok ivareteke for 
rennbyggane sin del. Med tida må ein rekne 
med at økonomien òg i storkommunen vil 
skrante, og eg er redd for at da vil det verte 
for dyrt å ha delt administrasjon og to kom-
munehus. Då er utfallet lett å tenkje seg, når 
”lillebror må kjempe mot storebror”.

Demokratiet vert svakare. No er så godt 
som kvar grend representert i kommunesty-
ret. Med samanslåing, vil færre av innbygga-
rane kjenne ein kommunestyrerepresentant. 

Anne Katrine 
Bertnsen
- leder Rennebu 
AUF

Spørsmålet om 
sammenslåingen av 
Rennebu og Oppdal 
er etter mitt syn en sak 
som handler mest om 
følelser. 

Jeg som ungdom har ikke levd så mange 
år i denne kommunen. Vi ungdommer kom-
muniserer mye på sosiale medier, og på 
sosiale medier finnes det ingen kommune-
grenser. Min redsel for å miste identiteten til 
Rennebu kommune er kanskje ikke så stor 
som for generasjoner før meg. Som ungdom 
reiser jeg mye utenfor kommunen, og kom-
munegrensene er ikke like sterke for meg 
som for mange andre. 

Jeg oppfatter Rennebu kommune som 
en robust kommune, så om vi slår oss 
sammen med Oppdal eller ikke så kommer 
vi til å greie oss fint. Det finnes både forde-
ler og ulemper med en sammenslåing. De 
største uenighetene blir vel om hvor kom-
munale tjenester skal være, på Berkåk eller 
Oppdal. Kommunene har samarbeidet på 
mange områder i mange år. Så det er ikke 
unaturlig om vi blir slått sammen. 

Men skal det skje en sammenslåing, må 
det ha en økonomisk gevinst. Det virker 
som det er en stor uenighet om den økono-
miske gevinsten med en sammenslåing. Så 
det kan være vanskelig å vite for en vanlig 
innbygger om det er fornuftig med en sam-
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omgang. Når det gjelder arbeidsplas-
ser i kommunal sektor, er det etter min 
mening lettest å bevare og utvikle disse 
dersom vi fortsatt har hele kommune-
administrasjonen i Rennebu. 

Eli Hårstad

1. Min stemme 
blir NEI fordi;

2. De fleste tje-
nester vi samarbei-
der om har havnet på 
Oppdal. De tjenester intensjonsavtalen, 
inkludert funksjonsfordelingen, sier vi 
skal samarbeide om, vil mest sannsynlig 
i fremtiden havne på Oppdal. 

I tillegg er det forsøkt samarbeid på 
flere områder som har strandet fordi det 
er ”samarbeid”  kun én vei - Oppdal. Det 

menslåing eller ikke. Hvis jeg tenker lang-
siktig, så tror jeg at en større kommune kla-
rer seg bedre i framtiden.

May-Britt Bjerkås

1. Nei

2. Selv om vi slår 
oss sammen med 
Oppdal blir vi for 
små til å oppnå for-
delene ved en stor-
kommune. Pr i dag mener jeg derfor vi 
har like gode muligheter til å klare oss 
godt på egen hånd. Vi har gode tradisjo-
ner for samarbeid i flere retninger der 
det er nødvendig, og jeg synes heller 
ikke de økonomiske gulrøttene det lok-
kes med er tilstrekkelig til at det bør føre 
til en kommunesammenslåing i denne 

er vel en kjensgjerning at det er dob-
belt så langt fra Oppdal til Rennebu enn 
motsatt. Hvorfor skal dette plutselig bli 
bedre nå?

Økonomitall er basert på et veldig 
optimistisk potensial fra Fylkesmannen 
- og det er ikke satt tall på kostnadene 
ved sammenslåing! De faktiske tall viser 
at det er Oppdal som har mest å tjene på 
sammenslåing!

Oppdal og Rennebu sammen blir for 
små - vi må evt. slå oss sammen med 
flere!

Reklamebyrå 
og grafisk verksted

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi hjelper deg med alt innen kopiering og digital print, 
som visittkort, foldere, brosjyrer, hefter 

og plakater/bannere i alle størrelser!

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

Vi oppfordrer deg som har frukt, grønnsaker,
bær, saft, syltetøy, bakverk, kjøtt, fisk og alt annet 

spennende matrelatert, til å melde deg på!

Høstmarked
på torget

lørdag 24. september

Påmelding til bygdasenteret@rennebu.net eller 
telefon 72 42 77 05 innen 16. september.

inviterer dere som har laget eller
vil lage produkter til
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Hvem kan stemme
Kommunestyret har bestemt at 16- og 17-åringer (født i 
1999 og 2000) har stemmerett ved folkeavstemmingen.

Manntall
Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. august.

Forhåndsstemmegivning 
Servicetorget 29. august - fredag 9. september 
kl 08.00-15.00, samt lørdag 3. september kl 10.00-13.00
Rennebu Helsesenter torsdag 8. september 
kl 10.00-12.00 og hjemmestemming fredag 9. september  

Stemmegivning valgdagen 12. september
Nerskogen krets, Fjellheim kl 15.00 - 20.00
Voll krets, Voll skole kl 15.00 - 20.00
Berkåk krets, kommunestyresalen, 
Kommunehuset  kl 15.00 - 20.00
Innset krets, Innset skole kl 15.00 - 20.00

Du kan forhåndsstemme pr brev
Kommunestyret vedtok at det gis anledning til brevstem-
ming for studenter og andre som er forhindret fra å for-
håndsstemme eller møte på valgdagen 12. september.  
Da kan disse delta i avstemmingen pr brev.  Dette foregår 
på følgende måte:

Stemmeseddelen skrives ut fra hjemmeside eller face-
book når forhåndsstemmegivningen starter 29. august.
Det du trenger i tillegg til stemmeseddelen er tre helt 
vanlige konvolutter.  Konvolutten du legger stemmesed-
delen i, skal du ikke skrive noe på, den andre merker du 
med dine personopplysninger, og på den tredje skriver 
du adressen til kommunen.  Se lenger ned for detaljert 

oppskrift.
Du må søke og å sende stemmen din så tidlig at den er hos 
kommunen før valgdagen – altså mottatt i kommunen senest 
12. september kl 20 00. 
Ved folkeavstemming er det ikke mulig å forhåndsstemme i 
andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig mate-
riell, det vil si tre konvolutter.
Det kan brukes helt vanlige konvolutter.  Siden konvoluttene 
har hver sin funksjon, har de ulike benevnelser:

Framgangsmåte ved brevstemmegivning:
•	 Kryss	av	på	stemmeseddelen	for	det	alternativet	du	
 ønsker å stemme for.  Legg stemmeseddelen i 
 stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.
•	 Legg	stemmeseddelkonvolutten	i	omslagskonvolutten	
 og lim igjen.  Skriv utenpå omslagskonvolutten:
 1. Brevstemme – Folkeavstemming om kommune-
  reformen i Rennebu kommune
 2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
 3. Skriv under med sted, dato og navn
 4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å be-
  krefte riktigheten av opplysningene på omslags-
  konvolutten. Vitnets navn og fødselsdato påføres 
  omslagskonvolutten.  Det er ikke krav om at vitnet er 
  norsk statsborger.  Vitnet bør også signere.
 5. Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjons-
  konvolutt som adresseres til: Rennebu kommune, 
  Myrveien 1, 7391 Rennebu. Stemmegivningen er klar 
  til å sendes med posten. For å bli godkjent må 
  stemmegivningen være kommet fram til kommunen 
  senest mandag 12. september 2016 kl 20.00.

- Rådmannen

Rådgivende folkeavstemming - Kommunereformen

BRUK 
STEMMERETTEN

mandag 
12. september

- eller 
forhåndstem!
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Funksjonsfordeling mellom Oppdal og 
Rennebu i en sammenslått kommune
Rådmennene i Oppdal og 
Rennebu møttes til drøftings-
møte den 16.06.16 med følg-
ende representanter:

Oppdal:
Dagfinn Skjølsvold  
- rådmann
Leidulf	Skarbø
- økonomisjef
Ane Hoel   
- leder for Plan og Forvaltning
Hanna	Lauvås	Westman	
- leder for Helse og Familie
Jan Nøstberg  
- tillitsvalgt

Rennebu:
Birger Hellan  
- rådmann

Tove Smørsgård  
- tillitsvalgt
Solveig	Løkken	 	
- helse- og omsorgsleder
Per	Ivar	Wold	
- personalrådgiver

Rammeverk for fordelingen:
Intensjonsavtalens pkt 6 sier følgen-

de om administrativ organisering:
Den administrative organiseringen i 

de to kommunene skal tilpasses til hver-
andre slik at man får en ensartet struk-
tur. Ordfører og rådmannsfunksjonen skal 
lokaliseres ved rådhuset i Oppdal. Både 
Rennebu og Oppdal skal ha fullverdige og 
likestilte kommunale servicetorg. Andre 
funksjoner skal fordeles mellom Rennebu 
og Oppdal på en balansert måte. Det skal     
legges lederstillinger, kompetansearbeids-
plasser og fagmiljø til begge sentrene.

Rådmennenes forståelse av 
intensjonsavtalen:

•	 Formuleringen på en balansert 
måte er forstått slik at den nye 
kommunen skal få en lokalise-
ring av arbeidsplasser som ikke 
forrykker dagens fordeling av 
antall årsverk.

•	 Det skal søkes etter løsninger 
der hvert enkelt fagmiljø sam-
les på ett lokaliseringssted. Der 
dette kan gå på bekostning av 
tilgjengelighet for brukerne kan 
det løses ved hjelp av servicetor-
gene og eventuelt satelittkontor.

•	 Stillinger som primært må loka-
liseres ut fra hensynet til hvor 
brukerne bor skal ikke være en 
del av omfordelingen, jfr inten-
sjonsavtalens pkt 2, hakepunkt II 
hvor det heter:
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 o Også i fremtiden skal tjeneste- 
  tilbudet slik som barneskoler,
  ungdomsskoler, sykehjem, helse, 
  barnehager og kulturtilbud være  
  lokalisert i nærheten av der 
  folk bor.

Metode:
•	 Rådmennene har forsøkt å kart-

legge antall aktuelle stillinger i 
de to kommunene i dag. Tallene 
er kvalitetssikret så langt som 
mulig innenfor gitte tidsrammer. 
Det må imidlertid tas forbehold 
om følgende feilmarginer:

 o Ensartet grensedragning i de 
  to kommunene for hvilke 
  stillinger som skal være 
  omfattet av omfordelingen, og 
  hvilke som skal holdes uten-
  for.
 o Sammenlignbarhet i antall 
  stillinger for de ulike fag-
  feltene, ettersom man er 
  organisert på ulike måter.
•	 Forholdstallet for antall aktu-

elle årsverk er anslått til 68 % 
i Oppdal og 32 % i Rennebu. 
Dette forholdstallet legges til 
grunn for antallet årsverk som 

skal lokaliseres i Oppdal og i 
Rennebu i en fremtidig kom-
mune.

•	 Rådmennene har samlet seg om 
følgende skisse;

 o Eksisterende enhetsstruktur 
  brytes opp, og lokaliseringen 
  blir omgruppert fagområde 
  for fagområde. 
 o Det søkes å ta hensyn til at de 
  mest beslektede fagområdene 
  lokaliseres på ett og samme  
  sted.
 o Det er tatt hensyn til at ord-
  fører og rådmann skal være 
  lokalisert i Oppdal, og at 
  stabsfunksjoner som naturlig 
  hører til, legges der.
 o Plankontoret er holdt uten-
  for fordelingen, og skal fort-
  satt være lokalisert i Rennebu.
•	 Rådmennene ønsker å presisere 

at selv om man legger et fag-
område til en kommune, (f.eks. 
plan- og forvaltning, flyktnin-
getjenester, helse og familie, 
teknisk), så betyr det at tjenes-
ten likevel skal utøves fra begge 
steder.

•	 En forutsetning for at sammen-

slåingen skal fungere er at ser-
vicetorgene på begge steder har 
den nødvendige kompetansen 
for å løse førstelinjetjenestene.

•	 Selv om arbeidsplassene lokali-
seres til bestemte steder, forut-
settes det at digitale løsninger 
skal være sentrale. 

Skissen gir ikke et uttømmende 
bilde av mulighetene. Rådmennene 
mener likevel at det gir et tilstrek-
kelig grunnlag for å ta avgjørelse om 
lokaliseringsspørsmålene. Skissen 
overlates til ordførerne for videre 
behandling.

Oppdal, 16.06.16

Birger Hellan    
   

Dagfinn Skjølsvold

Stemmegivning valgdagen 12. september
Nerskogen krets, Fjellheim 
- kl 15.00 - 20.00

Voll krets, Voll skole 
- kl 15.00 - 20.00

Berkåk krets, kommunestyresalen, 
Kommunehuset  
- kl 15.00 - 20.00

Innset krets, Innset skole 
- kl 15.00 - 20.00

BRUK  STEMMERETTEN
mandag 12. september - eller forhåndstem!
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Hvilken kommunestruktur er best 
for Rennebu/Oppdal på lang sikt
Kommunereformen handler 
om bedre velferdstjenester der 
folk bor, nå og i fremtiden; 
gode skoler, pleie og omsorg 
når vi blir eldre, trygge 
barnehager for barna våre. 
Kommunereformen handler 
også om en bedre organisering 
i områder der både innbygg-
ere og næringsliv daglig 
krysser flere kommunegrens-
er, og der større kommuner 
kan gi mer helhetlig og god 
planlegging til det beste for 
innbyggerne.

Oppdal har allerede konkludert med 
at de ønsker å lage en ny kommune 
sammen med Rennebu. Rennebu står 
nå foran sitt valg. Fylkesmannen vil peke 
på to forhold vi ser som særlig viktig for 
Rennebu (og Oppdal). 

Samfunnsutvikling – tyngdepunkt i 
Trøndelag

Trondheim og nabokommunene 
vokser mest i innbyggere og næringsliv, 
men kyst-Trøndelag har også mange og 
sterke vektstimpulser. I innlandskom-
munene har det vært befolkningsned-
gang. Oppdal har imidlertid hatt en 
vekst, mens Rennebu har nedgang. Det 
er svært viktig med et godt svar på føl-
gende: Hvordan skal regionen skaffe seg 
et langsiktig og helhetlig utvikling med 
tanke på befolkningsutvikling, nærings-
utvikling og sysselsetting? Hvordan kan 
denne delen av Sør-Trøndelag/Trøndelag 
som Rennebu og Oppdal tilhører, få 
større tyngde og påvirkning på beslut-
ninger/prioriteringer i Trøndelag og inn 
mot Storting/Regjering/Regionale myn-
digheter?

Kommuneøkonomien fremover
En god kommuneøkonomi er helt 

grunnleggende for det handlingsrom 
politikerne i Rennebu skal ha for de 
kommunale tjenestene og en god sam-
funnsutvikling i årene fremover. Som 
distriktskommune opplever Rennebu at 

mange unge flytter ut, noe som forster-
ker eldrebølgen og vil øker behovet for 
endring i tjenestetilbudet.  Kommunens 
inntekter er blitt redusert de senere år 
pga. av lavere innbyggertilskudd, lavere 
skatteinntekter, og lavere inntekter fra 
salg av konsesjonskraft.  I arbeid med 
økonomiplan er det fram til 2020 skis-
sert en ubalanse på ca 9. millioner kro-
ner. Det oppgis at tiltak for å oppnå 
balanse er endring av barnehage- og 
skolestruktur, økt eiendomsskatt og kutt 
i bevilgninger til tjenestene. Politikerne 
i Rennebu vil derfor måtte ta krevende 
valg for å løse de endrede rammebeting-
elsene med en planmessig og en balan-
sert tilpasning av tjenestetilbudet.  

Valg for framtida - hva er best?
Det finns både fordeler og ulem-

per med sammenslåinger. Hva er best 
for Rennebus innbyggere totalt sett? 
Ta da hensyn til at ingenting blir akku-
rat som i dag. Både Rennebu og omgi-

velsene endres og bla. blir økonomien 
strammere. Nye kommuner må være 
noe nytt og mer enn summen av det 
gamle, og de må ikke skape vinnere og 
tapere. Kunnskapsgrunnlaget som fin-
nes, viser at det er positive gevinster ved 
at Rennebu og Oppdal slår seg sammen. 
Kommunene samarbeider på mange 
områder allerede i dag, og kommune-
ne er ett felles bo- og arbeidsmarked. 
Kommunene deler også mange mulig-
heter og utfordringer for framtidig sam-
funnsutvikling.  

Innbyggerne og politikerne i 
Rennebu skal nå bestemme seg for 
hva dere mener er best. Fylkesmannen 
ønsker lykke til med det valg som skal 
tas.

Frode Rabben
- kommunal- og samordningsstaben 
hos Fylkesmannen

Frode Rabben fra kommunal- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
informerte et felles formannskapsmøte mellom Rennebu og Oppdal 

om rammebetingelsene for kommunereformen.
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FAKTABOKS: 

Hvilke støtteordninger 
fins ved kommunesammen-
slåinger?  

- Kommuner som slår seg 
 sammen vil beholde fullt   
 basistilskudd fram til sammen-
 slåingstidspunktet
- Inndelingstilskuddet; 
 o Kommuner vil kunne sikre   
  inntektsbortfall i ramme-
  tilskuddet via inndelings-
  tilskudd i 15 (+5 år ned-
  trapping) som gir mulighet 
  for  økonomisk forutsig-
  barhet (stabilitet) for frem-
  tiden. 
- Engangstilskudd (En sammen-
 slåing med Oppdal vil med-
 føre 20 mill. kr)
- Reformstøtte (En sammen-
 slåing med Oppdal vil gi 
 kr 5 mill.)
- Tilskudd infrastruktur – 
 skal styrkes i 2017, og her 
 kan det søkes. I 2016 fikk nye 
 Orkladalkommune kr 5 mill., 
 Roan og Åfjord fikk kr 5 mill., 
 Rissa og Leksvik fikk kr 5 mill.  
 i 2016
- Nytt tilskudd kommer i 2017 
 til kommuner som blir større 
 enn 9.000 innbyggere og som 
 blir et tyngdepunkt i sin region

- Fylkesmannen
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man kl	8-11.30	—	tirs-fre	kl	12-15.30
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Nødvendige utbedringer 
ved Rennebu kirke 
De siste årene har kommunestyret bevilget betydelige beløp til nødvendige utbedringer ved 
Rennebu kirke.

- Det var påkrevd både med utvidelse 
av kirkegården og vedlikehold på selve 
kirkebygget, og hvis alt går etter planen 
skal arbeidene være ferdigstilt i begyn-
nelsen av november, sier Bjørn Rogstad, 
leder i Rennebu kirkelige fellesråd. 

Kirkegården
Arbeidet med utvidelse av kirkegår-

den ble avsluttet i vår, og her er arealet 
utvidet med 3 mål. Det er gjort en god 
del grunnarbeid, som planering, såing 
og beplantning, i tillegg til at vannings-
anlegget er utvidet med flere nye vann-
poster i Rennebugranitt. 

- Hele området ble til slutt innram-
met av et nytt gjerde med portaler, og 
vi er veldig fornøyd med sluttresultatet, 
sier Rogstad. 

Kirkebygget
Også på selve kirkebygget har det 

med årene utviklet seg et stort restau-

reringsbehov, og ifølge Rogstad var det 
mest prekære at taket ikke lenger var 
tett.

- Ja, med lekkasjer i taket vet vi jo 
hvordan det vil gå etter hvert, så det 
var helt nødvendig å gjøre noe, påpeker 
Rogstad. 

Etter godkjenning hos både 
Riksantikvar og biskop kunne restaure-
ringsarbeidet starte opp i juni. I tillegg 
til nytt tak skal råttent panel skiftes ut, 
vinduer skal kittes og males, dørene skal 
pusses opp, grunnmuren må restaureres 
enkelte steder, fundamenteringen må 
forsterkes og det skal installeres auto-
matisk ringeanlegg. Etter planen skal 
arbeidet være ferdig i starten av novem-
ber, og i følge Rogstad er de godt i rute.

- Hele kirka skal jo skrapes og males 
to strøk, så det knytter seg en viss spen-
ning til hvor mye høstregn som kommer, 
sier Rogstad. 

Kirkegården ved Rennebu kirke er utvidet, 
og kirka gjennomgår en omfattende renovering utvendig.

350-års jubileum
I 2019 feirer Rennebu kirke sitt 350-

års jubileum, og det er naturligvis vik-
tig at alt er på stell til jubileet. Utenfor 
anbudet foreligger også planer om å 
pusse opp både dåps- og prestesakristiet 
utover høsten. I følge Rogstad vil kirke-
lig fellesråd bruke egne mannskaper til 
dette arbeidet, og målet er at forholdene 
skal bli mer funksjonelle og trivelige for 
både dåpsfølge og prest. 

- Kirke og kirkegårder er viktige 
bærere av vår kultur, og hvordan det ser 
ut har mye å si for vår egen trivsel, vårt 
selvbilde og ansikt utad, sier Rogstad. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Bilquiz på 
Innset 
For 7. året på rad inviterer 
Innset og Ulsberg grenda-
lag til Bilquiz, denne gan-
gen med base på Kroken 
Bakeri. 

Jan Erik Stuen og Ingrid Tørset i munter 
passiar under fjorårets bilquiz.

- Her er det mulighet til å kjøpe 
seg både kaffe og noe godt å bite 
i mens man venter, så vi satser på 
at det blir en trivelig og sosial dag 
for	 både	 små	 og	 store,	 sier	 Lillian	
Kleffelgård i grendalaget. 

Sørover Plassen
I og med at årets Bilquiz starter 

på Bakeriet, er det naturlig at den 
videre ferden går sørover Plassen. 
Ifølge Kleffelgård blir opplegget for 
konkurransen omtrent som tidligere 
år, med oppgaver av ulik karakter 
som skal løses underveis.

- Det blir noen oppgaver med 
lokalt tilsnitt, mens andre dreier 
seg om nasjonale og internasjonale 
begivenheter. Som tidligere blir det 
også noen praktiske oppgaver, så her 
burde det  være noe for enhver smak, 
sier Kleffelgård. 

Etter endt løp blir det premiering 
til deltagerne, også dette vil foregå på 
Kroken Bakeri.

- Vi har naturlig nok prøvd å hol-
de oss til en del bilrelaterte premier 
når vi har arrangert Bilquiz, som for 
eksempel oljeksift, EU-kontroll, bil-
vaskprodukter o.l. Akkurat hva det 
blir i år er ikke helt klart enda, men 
jeg tror de fleste kommer til å bli 
fornøyd. Uansett legger vi opp til en 
sosial dag med høy trivselsfaktor, så 
her er det bare å møte opp, oppfor-
drer	Lillian	Kleffelgård.	

Tekst: Mona Schjølset

Vellykket Nerskogskonsert
Arrangøren av Nerskogskonserten hadde ikke værgudene med 
seg, men likevel var det godt oppmøte av publikum.

Jarle Bernhoft var årets artist på Nerskogskonserten, 
og 1.100 publikummere fikk oppleve en flott artist i flotte omgivelser.

Trivsel er viktig på Nerskogskonserten, 
og derfor er det lagt opp til matservering med god kvalitet.

Hyttefolket på Nerskogen og omegn støtter veldig godt opp om konserten, 
så det er tydelig at det er et populært tiltak som er kommet for å bli.

Foto: Kenneth Teigen
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com
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K U N N G J Ø R I N G E R

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

Alt innen grunnarbeid
Tomteutgraving

Drenering – planering
Vann, avløp og strømgraving
Betongplate  –  Grunnmur

Gårdsplass  –  Vei

post@r-maskin.no

Vi feirer den nye Rennebuhallen
Lørdag 1. oktober blir det offisiell åpning av 
vår nye storstue i Rennebu.

kl 17.00 kaffe og kake i foajeen for alle 
 som ønsker å overvære begivenheten
Kl 18.00 festkonsert med inviterte artister
Arrangementet er åpent for alle,
så sett av kvelden!

Nærmere informasjon kommer i neste Rennebunytt.
- Arrangementskomiteen

Informasjonsmøte om 
bredbånd og mobil i Rennebu
14. september kl 19 i kommunestyresalen på Berkåk

•	 Status og muligheter som finnes i dag
•	 Rennebu kommunens engasjement og videre 

planer for utbygging i samarbeid med 
 Sør-Trøndelag fylkeskommune
•	 Nye løsninger er underveis og hvordan ser 
 morgendagen ut? 
•	 Oppsummering

Det blir anledning til spørsmål og innspill under 
hvert tema til innlederne fra Rennebu kommune 
og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Velkommen!

Anbudskonkurranse 
Det er lyst ut anbudskonkurranse på vintervedlike-
hold av kommunale veier for følgende områder:
•	 Innset
•	 Gisnås
•	 Stamnan
•	 Voll
•	 Grindal
•	 Nerskogen
•	 Nordskogen
•	 Del av Berkåk sentrum
•	 ”Havdal” (Grævaveien og Berkåksmoveien)
 
Anbudsfristen er satt til 
19. september 2016, kl 10.00.
 
Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til:
Teknisk drift, Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no  
Tlf 72 42 81 00

HYBEL SØKES!
Rolig gutt 18 år med lærlingeplass for 2 år hos Rennebu 

Dører, søker hybel eller rimelig leilighet sentralt på Berkåk. 
Mobil 913 28 860

Nybegynnerkurs i slektsforskning
arrangeres over 6x3 timer på Berkåk i høst/vinter.

Ring 915 40 292 for nærmere opplysninger/påmelding.
Oppstart så snart kurset er fulltegnet. 

Bærbar PC må disponeres, 
og kunne benyttes til ”husbruk”.

                 Arr:

Neste Rennebunytt
kommer torsdag 22. september.

Frist for stoff er tirsdag 13. september.

Ledig leilighet 
i omsorgsboligen på Berkåk

Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr 4.516,- pr. måned  + strøm etter 
forbruk.

Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til
Helse og omsorgskontor  tlf 72 40 25 03/05 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist:  21. september 2016
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

 

Dette skjer i Rennebu!
04.09 Høymesse Berkåk kirke 11.00
04.09 Semesteråpning, Normisjon Meslosætra 12.00
   hos Kjellfrid og Per Arild
06.09 Middagsstunden Hoelsmoen 11.00
 Tur til IMI-Stølen
10.09 Bilquiz Kroken Bakeri 
   start mellom kl 11 og 12
12.09 Middagskafe            Menighetshuset  16.30-18
13.09 Seniordans Voll skole 14.00
15.09 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
18.09 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
19.09 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
20.09 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
20.09 Seniordans Berkåk samf.hus 14.00
25.09 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
28.09 Medlemsmøte Mjuklia 11.00
 Rennebu pensjonistforening

Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 - 
hver første tirsdag i måneden

Følg fotballen i Rennebu
Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

Hva skjer i høst?
Gratis innrykk i kalenderen
send epost til mari@mediaprofil.no

eller ring tlf 72 42 76 66


