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Voll skole er den tre-
dje skolen i
Rennebu som har
fått Grønt flagg. Fra
før har Havdal skole
og Innset skole fått
flagget, og Rennebu
er dermed den kom-
munen i Sør-
Trøndelag som leder
an i miljøarbeidet.

Skoleåret 2003/2004
hadde Voll skole fokus på
energi og enøk i arbeidet
med å bli sertifisert som en miljøvennlig sko-
le og få Grønt flagg. Arbeidet skulle rette seg
mot hvordan det kan spares energi på skolen,
hva som kan gjøres hjemme og hvordan hver
enkelt av oss kan spare strøm.

Opplegget ellers bestod i å besøke lokalt
kraftverk, lage miljøregler for skolen, regis-
trere energiforbruk hjemme og registrere
skolens energiforbruk.

— Skolen har "Vår grønne plan" med en
visjon om at vi skal hjelpe jorda vår til å være
et godt sted for oss og våre etterkommere,
forteller rektor Heidi Reitås. 

— Vi arbeider med det mål for øyet at
hver og en skal få forståelsen av at selv om
bare en gjør lite, blir det mye til sammen. Da
får det en positiv effekt for miljøet og for
hverdagen vår. Når vi sparer penger til
strøm, får vi bedre råd til andre ting vi har
ønsket oss.

Rennebu en foregangskommune
Rolf Sverre Fostervold fra Fylkesmannen

overrakte det grønne flagget, og han fortalte
at dette grønne flagget henger på skoler over-
alt i verden som et synlig bevis for at de job-
ber for et bedre miljø. Det er tre skoler i
Rennebu som har fått det grønne flagget, og
Rennebu er dermed kommunen som har
kommet lengst i fylket.

Sparer energi
Miljøopplegget til Voll skole går ut på å

spare energi, og det gjør de blant annet ved å
være bevist på å slukke lyset etter seg når de
går ut av klasserommet, og samtidig lufte
kort og effektivt. — Det meste av æren for
dette arbeidet er det Einar Husan som skal
ha. Det var i hans tid som rektor at dette
arbeidet ble satt i gang, sier Heidi Reitås.

Penger 
til Rv3

Som en følge av
budsjettforliket Stor-
tinget bevilget i forri-
ge uke kr 20 millioner
til utbedring av Rv3
mellom Innset og
Ulsberg med tanke
på byggestart i mai
neste år. Første byg-
getrinn er fra Ulsberg
til Gullikstad, og det
vil bli startet med
undergangen på
Ulsberg. Hele strek-
ningen Ulsberg -
Innset er kostnadsbe-
regnet til 102 millio-
ner.

Ordfører Trond
Jære har vært en
pådriver i å få bevil-
get penger til utbe-
dring av Rv3, og han
forteller at det har
vært arbeidet vel 13
år for å få til dette
vedtaket.

— Mange har stått
på for å få utbedret
Rv3 - både nærings-
liv, fylkeskommune
og stortingspolitikere
har gjort en kjem-
peinnsats. Men hvis
det ikke hadde blitt
denne gang er jeg
redd det kunne tatt
lang tid før pengene
ville vært på plass,
sier en glad ordfører.

FULLDISTRIBUSJON

Grønt flagg til Voll skole

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

TIL ADVENT
- Lysestaker, lys m.m.

- Lilla alpefiol, ildtopp,
novemberkaktus m.m.
Tilbud Julestjerne: 3900

NB:

JULEGAVENE 
finner du på Spiren AS!

Det grønne flagget ved Voll skole 
ble heist av medlemmer i miljøutvalget ved skolen

- Randi Johanne Hoseth,  Ingrid Bruholt, 
Einar Husan og Ragnhild Ekli.
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Rådmannens forslag til budsjett
har ei driftsramme på ca. 130 mill.
kroner og ei investeringsramme på
ca. 4,2 mill. kroner.

Budsjettsituasjon er meget van-
skelig. Det har derfor vært nødven-
dig å foreslå store innstramminger
for å oppnå balanse. Budsjettet er til
sammen redusert med ca. 3 mill. kro-
ner i forhold til nivået i 2004.

Kommunestyret har siden i vår
vært kjent med at det var behov for å
stramme inn budsjettet med ca. 1,3
mill. kroner.   Behovet for innstram-
minger er imidlertid blitt større p.g.a.
at mange av enhetene ikke makter å
tilpasse seg sine budsjettrammer.

Enhetenes budsjettrammer er
redusert med 1,5 mill. kroner gjen-

nom 2004 p.g.a. lavere rammetil-
skudd fra staten. Enhetenes forslag
(som stort sett var på samme nivå
som opprinnelig budsjett for 2004)
overskred tildelte rammer med ca. 1,3
mill. kroner. 

Da kommunestyret ble forelagt
økonomisaken i vår ble det forutsatt
at enhetene tilpasset seg de nye bud-
sjettrammene. 

I tillegg koster lønnsoppgjøret for-
holdsvis mye p.g.a. at kommunen har
mange ansatte med lang ansiennitet.
Og kommunen har fått nye utgifter
siden i vår som kommunen ikke kan
unngå. Til sammen hadde vi en
underdekning på ca. 3 mill. kroner da
rådmannen startet sitt arbeid med
budsjettet.

Rådmannen foreslår følgende tiltak
for å balansere budsjettet:
- Innsparing i skolesektoren på 

500.000 kroner høsten 2005 (vurde-
ring av skolestrukturen)

- Redusert budsjett til spesialunder-
visning – 100.000 kroner for høsten
2005

- Nedlegging av Havdal barnehage 
fra 01.08.2005

- Redusert belegg og bemanning 
ved sykehjemmet – gjennomføring
senest fra 01.04.2005

- Økt husleie i boligavdelinga
- Innsparingskrav overfor enheten 

hjemmebasert pleie og omsorg
- Landbruksvikarordningen redu-

seres med en stilling fra 01.07.2005
- Ei ordinær avdeling ved Vonheim 

barnehage gjøres om til ei lita-
avdeling med færre barn og en fri
dag pr. uke.

- Økt salg av kommunens andel av 
plankontorets ressurser i 2005

- Redusert bemanning i administra-
sjonen med ca. 1 årsverk fra 1. juli 
2005

- Det budsjetteres med innsparing i 
forbindelse med ledighet i stilling-
er

- Ingen særskilt bevilgning til 
gjennomføring av bruksplanen for 
Buvatnet

- Redusert tilskudd til Træthaug-
veien

- Opphør av ordningen med til-
skudd til private gårdsveier

- Redusert tilskudd til bygdemuseet.
- Ingen særskilt bevilgning til 

trafikksikkerhetstiltak

Rådmannen foreslår at avtalen om
drift av plankontoret sies opp fra
01.01.2006.

Rådmannens forslag til budsjett
Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2005
og økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2005-
2008.

Rådmannen foreslår følgende investeringer i 2005:
- Utbygging av Innset vannverk
- Utskifting av sentrifuge i Berkåksmoen renseanlegg
- EDB
- Rehabilitering av Gisna bruk og Kirkbrua på Voll
- Nytt brannvarslingsanlegg i boligavdelinga
- Nytt skolekjøkken på Nerskogen skole
- Skifting av gulvbelegg ved Innset skole

Rådmannen foreslår ingen kraftige økninger i kommunens avgifter.
Følgende avgifter økes ikke:

- Vannavgifter
- Kloakkavgifter
- Søppelplassavgift og tømmeavgift
- Hjemmehjelp
- Leie av trygghetsalarmer
- Fritidsklubben

Samarbeid om Nasjonal tjenestekatalog 
Rennebu kommune og Oppdal

kommune har tegnet felles abonne-
ment på utarbeidelse og vedlikehold
av tjenestebeskrivelsene på Nasjonal
tjenestekatalog (NTK). Men Rennebu
og Oppdal vil stå oppført hver for
seg. NTK er en sentral database som
inneholder beskrivelser av de tjenes-
tene som kommunen yter overfor
sine innbyggene innen kommunale
tjenesteområder som blant annet sko-

le, helse og tekniske tjenester.
Kommuneforlaget vedlikeholder inn-
hold som er av felles karakter for alle
kommunene, i første rekke for alle
lovpålagte tjenester. 

Hvordan finne den?
Tjenestekatalogen er tilgjengelig

ved å gå inn på www.rennebu.kom-
mune.no. Øverst til venstre på siden
går en videre inn på "Tjenester A-Å".
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

MTL har behandlet budsjettforsla-
get, og har gjort følgende vedtak:

MTL slutter seg til rådmannens
forslag til budsjett for 2005 med de
budsjettrammer som framgår av bud-
sjettdokumentet/ tallbudsjettet.

MTL slutter seg til rådmannens
forslag til økonomiplan og hand-
lingsprogram for perioden 2005 –
2008.

Plankontoret
MTL ber om at det arbeides for å

finne fram til løsninger som gjør det
mulig å opprettholde avtalen om
drift av plankontoret.

Landbruksvikar
MTL ber om at administrasjonen

drøfter saken med avløserlaget for å
finne fram til løsninger som gjør det
mulig å opprettholde mest mulig
landbruksvikartjenester innenfor de
foreslåtte budsjettrammer.

HOO har behandlet budsjettetfors-
laget, og har gjort følgende vedtak:

HOO slutter seg til rådmannens
forslag til budsjett for 2005 med føl-

gende endringer:
HOO tilrår at vikariat for ledende

helsesøster, som fungerer som
enhetsleder ved LFH, reduseres med
10%, kr. 35.000,-  Budsjettkap.1.3010 –
helsesøstertjenesten.

Frigjorte midler disponeres slik:
Ungdomsrådet tilføres
kr  5.000,-
Sang og musikkaktivitet
kr     5.000,-
Idrettsarbeide
kr    5.000,-
Museumsformål
kr   20.000,-

Alle pkt. under budsjettkapittel
1.5 – enheten Kultur og fritid.

Vedtaket begrunnes slik:
Barnetallet i Småskolen 1-4 er

lavere enn før.  Fødselstallene har
vært lave de siste årene.  Dette betyr
mindre belastning på både helsesta-
sjonen for småbarn og skolehelsetje-
nesten.

Kulturbudsjettet har vært utarmet
gjennom år. Kultur er godt forebyg-
gende arbeid, spesielt for de unge.
Noe som har vært poengtert i HOO,

Budsjett-behandlinger i MTL og HOO

Rennebu legekontor informerer:

Tenk på influensavaksine
Folkehelseinstituttet og kommuneleger anmoder igjen og anbefaler at alle i

risikogruppene bør få influensavaksine i år.
Influensavaksiner er enda til disposisjon for alle som skal ha den. Dette gjel-

der spesielt alle personer som er 65 år og eldre, alle personer som er beboere på
alders- og sykehjem eller uansett alder personer med en kronisk (langvarig)
alvorlig sykdom som for eksempel lunge- og hjertesykdom, alvorlig hjerte-
svikt, kreft, andre sykdommer som gir nedsatt infeksjonsmotstand. Dette gjel-
der også helsepersonell som potensielt kan komme i kontakt med influensasy-
ke i løpet av sesongen - helsepersonell på legekontor og sykehjem, hjemmesy-
kepleiere inklusive ambulansepersonell.

som også har prioritert de unge i til-
deling av midler.

Museumsdrift kan være svært
vanskelig med et tilskudd på kun
10.000 (mot 40.000 før).

HOO ser det naturlig at det over-
føres midler fra enhet der behovet er
blitt mindre, til annen enhet, i spesielt
vanskelige økonomiske tider.

HOO vedtar følgende kommenta-
rer til budsjettet:

Budsjettkommentar 1:
HOO ber om at det blir utarbeidet

en skolebruksplan for kommunen.
Planen forelegges HOO så snart som
mulig i 2005, og skal danne grunnlag
for vedtak om fremtidig skolestruk-
tur i kommunen.

Budsjettkommentar 2:
HOO avstår fra å sette opp en

positiv prioriteringsliste, men forut-
setter at en økning av kommunens
inntekter øremerkes for å dekke
eventuelt underskudd ved gjennom-
føring av innsparingstiltak innenfor
HOO-området.

HOO slutter seg til rådmannens
forslag til økonomiplan og hand-
lingsprogram for perioden 2005 –
2008.

Hovedutvalgene for HOO og MTL har begge behandlet rådmannens
forslag til budsjett for 2005. Det ble ikke gjort de store forandringene,
men begge utvalgene hadde kommentarer til budsjettforslaget.

Formannskapet skal behandle budsjettet i sitt møte 30. november og
1. desember, før det endelige budsjettvedtaket skjer i kommunestyret
16. desember.
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Styrerstillingen inngår i et lederte-
am bestående av lederne ved alle bar-
nehager og skoler i kommunen.
Pedagogisk rådgiver inngår i teamet,
og er teamets sekretær og koordina-
tor. Områdeleder HOO deltar på tea-
mets møter når dette er naturlig
og/eller nødvendig. 

Ressursfastsettelser, ansvars- og
arbeidsbeskrivelser og nærmere
beskrivelser av teamorganiseringen
utarbeides av administrasjonen.
Arbeidstakerorganisasjonene invol-
veres i dette arbeidet.

Under forutsetning av at nødven-
dige grunnlagsdokumenter forelig-
ger innen utgangen av mars måned
2005, iverksettes ordningen fom. bar-
nehageåret 2005/2006.

Ordningen skal i første omgang
gjelde som en prøveordning for 3 år. 

I god tid før 3-årsperiodens utløp
skal det foretas en evaluering av ord-
ningen.

Bakgrunnen for å utrede felles
ledelse for barnehagene har vært
eventuell felles ledelse for grendesko-
lene med den følge at tre barnehager
da ville miste dagens ledelse og ha
behov for ny ledelse.

Vinteren 2003 ble det satt i gang et
arbeid for å vurdere felles ledelse ved
de fire grendeskolene i Rennebu, med
bakgrunn i ønske om en mer enhetlig
pedagogikk og muligheter for økono-
miske innsparinger.

Ved tre av
grendaskolene,
Havdal, Innset og
Nerskogen, er
rektor også styrer
for barnehagen.
Ved en evt felles
ledelse for de fire
grendaskolene,
måtte det derfor
tas stilling til
ledelsesform for
de barnehagene
som i dag har fel-
les ledelse med
skolen.

På grunn av at dagens ordning
(med rektor som leder for tre av bar-
nehagene) er en meget ressurssparen-
de ordning, er det lite realistisk å reg-
ne med at ny ordning kan innebære
innsparinger i ledelsesressurs, tvert i
mot. Dette går også klart fram av
utredningen. Dersom en tar utgangs-
punkt i målsettinga for felles ledelse
for grendeskolene vil målsettinga for
barnehagene bli en enhetlig barneha-
ge som vil være minst mulig fordy-
rende i forhold til dagens ordning. 

Utredningen peker på to alternati-
ve ledelsesstrukturer for barnehage-
ne. En struktur med to styrere
(Vonheim - Innset - Havdal og Voll -
Nerskogen) og en struktur med en
styrer for alle barnehagene. Det er
liten forskjell mellom de to strukture-

Felles ledelse i barnehagene

ne i forhold til økonomi. Begge struk-
turer må en gå ut fra kan ivareta
enhetlig ledelse på en god måte ved
at en  fortsetter dagens samarbeid i
lederforum, arbeidsseminar, og
andre felles møter/arenaer.

Barnetallet i kommunen tilsier
etter hvert at alle barnehagene i
Rennebu vil bli forholdsvis små enhe-
ter. På denne bakgrunn kan en styrer
for alle barnehagene i Rennebu gi et
godt og mer enhetlig barnehagetil-
bud. En slik ledelsesstruktur må en
anta vil være mindre ressurskreven-
de når det gjelder tidsforbruk på
ledernivå med møtevirksomhet,
kompetanseheving og lignende.

Alle barnehagene i Rennebu organiseres
under ledelse av en felles styrer. Stedlig
ledelsesfunksjon på hver barnehage ivare-

tas av en plassjef som er direkte underlagt
styrer.  Det er HOO som har vedtatt dette i
sitt siste møte.

Skytterhuset ferdig til og vises frem
Det nye skytterhuset til Rennebu

skytterlag og Innset skytterlag i
Gammelstødalen er lørdag 18.
desember klart for og vises frem for
publikum, etter ett og et halvt års
arbeid. Da blir det spandert kaffe fra
kl 12.00.

Det nye bygget hadde i 2002 et
kostnadsoverslag på 3,4 millioner
kroner, og av det var det 2,15 millio-
ner i rene penger. Resten var dug-
nadsarbeid. Nå når bygget nesten er
ferdig, vil primus motor Bjørn Trøite

si seg meget godt fornøyd med
prosjektet. HV 12 har deltatt
med 1,2 millioner mot at de
har bruksrett på 1. etasje.
Ellers er huset finansiert med
550.000 i spillemidler, 200.000 i
støtte fra Rennebu kommune
og 200.000 i egenkapital. Selve
huskassen er bygd i stavlaft av
Torslaft, ellers er resten gjort på dug-
nad og i form av HV-øvelse.

Huset har også et godt egnet sel-
skapslokale på ca 150 m2, i tillegg til

kjøkken. Her mangler det fortsatt
noen møbler, bord og stoler,  så Bjørn
oppfordrer de som har noe stående til
å ta kontakt. 



Firrijulsåpent på Voll skole
Tirsdag 14. desember må du sette av dagen til ei firrijuls-

opplevelse på Voll skole. Da inviterer vi nemlig til julehandel
med våre egenproduserte julegaver. Vi har opprettet ei elev-
bedrift og ungene skal bruke ukene framover til å lage det
som skal selges. På produktlista står bl.a. julelys - både støpte
lys, gelélys og lys av bivoksplater. Vi skal selge julekort og
julegavelapper. Litt julebakst og julegodteri kan du få kjøpt,
og selvsagt nisser i mange varianter. Juleengler og annen jule-
pynt skal vi også lage. Selvsagt selger vi kaffe og kaker på sel-
veste dagen, så her er det bare å møte opp om du bare vil tref-
fe kjentfolk, eller om du vil gjøre unna litt av julehandelen i
nærmiljøet. Vi åpner kl 10.00 og holder på til kl.14.00
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I saksframlegget skriver rådman-
nen at «rektorstillingen inngår i et
lederteam bestående av lederne ved
alle skoler og barnehager i kommu-
nen. Pedagogisk rådgiver inngår i
teamet, og er teamets sekretær og
koordinator. 

Under forutsetning av at nødven-
dige grunnlagsdokumenter forelig-
ger innen utgangen av mars måned
2005, iverksettes ordningen fra og
med skoleåret 2005/2006.

Ordningen skal i første omgang
gjelde som en prøveordning for 3 år.
I god tid før 3-årsperiodens utløp skal
det foretas en evaluering av ordning-
en

De fleste høringsinstansene er
skeptisk til felles ledelse som et godt
virkemiddel for å nå ønskede mål for
skolene i Rennebu. Dette synspunktet
bygger i alt vesentlig på antagelser.
Det finnes lite erfaringsmateriale som
en uten videre kan overføre til vår
kommune, med sin desentraliserte
skolestruktur og flere små og "selv-
stendige" skoler. I flere sammenheng-
er er det imidlertid pekt på uønskede
forskjeller og manglende fellesskap
under dagens ledelsesorganisering.
En samling av ledelsesfunksjonene er
derfor en mulig vei å gå for å få til en
positiv utvikling på dette feltet.

Rennebu har i dag fire grendesko-
ler og en sentralskole med godt fun-
gerende ledelse og et godt samarbeid
lederne i mellom. Skolene har den
senere tid samarbeidet om flere opp-
gaver og prosjekt, og har funnet en
plattform for samarbeid gjennom
lederforum, arbeidsseminarer og
"frokostmøter", noe som ser ut til å
kunne gi et godt resultat mht. et mer
enhetlig grunnskoletilbud i Rennebu.
Målsettinga om et enhetlig skoletil-
bud kan slik sett ivaretas innenfor
den ledelsesstrukturen som vi har i
dag. Arbeidsformen må imidlertid
sies å være ressurskrevende da den
forutsetter hyppig møtevirksomhet
der mange må delta. 

Felles ledelse for grendeskolene
kan også føre til et godt og muligens
et mer enhetlig skoletilbud dersom
en får en felles rektor og plassjefer
som ivaretar sine funksjoner på en
god og målrettet måte. I tillegg vil en
kunne spare inn som anslått i utred-
ningen ca. 250.000 kr. En slik ledel-
sesstruktur må en anta vil være min-
dre ressurskrevende når det gjelder
tidsforbruk på ledernivå med møte-
virksomhet, kompetanseheving og
lignende».

Satser på felles ledelse
Skolene i Rennebu utenom Berkåk skole/Rennebu ung-
domsskole skal organiseres under ledelse av en felles rek-
tor. Stedlig ledelsesfunksjon på hver skole ivaretas av en
plassjef som er direkte underlagt rektor. Det er HOO som
har vedtatt dette i sitt siste møte.

Rennebu Bygdearkiv vil gjerne ta
vare på skriftsamlingar etter lag og
organisasjonar som har eller har hatt
verksemd i bygda vår. 

Kontaktpersonar elles er Mary
Illøkken, Einar Husan, Gunnar
Svedal, Knut Strand, Birgit Foss og
Arne Sæter. 

Vi har tidligere skrevet om
Ungdommens Kulturmønstring. Nå
er dato for neste års arrangement
bestemt, det blir lørdag den 22. janu-
ar i Rennebuhallen. Arrangementet
starter kl.18.00. Påmeldingsfrist er
satt til 10. januar. De som vil være
med kan gå inn på internett
www.ukm.no, klikke på "påmel-
ding", her finner dere Sør-Trøndelag
fylke og videre Rennebu kommune. 

Det er også, som tidligere år,
mulig å melde seg på til kulturkonto-
ret direkte.

I alle fall kan vi svare på spørsmål
og ellers være behjelpelig underveis.

Lykke til!

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

De som har planlagt Firrijulsåpent er Julie Eriksen, Siv
Johanne Hoset, Eirik Torsen, Lars Haugset, Vegard Reitås

Sæther og Mari Hårstad Meslo (ikke tilstede).
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Valg på nytt styre i Birka as var
hovedsaken på generalforsamlingen.
Valgkomiteen med Bjørn Berntsen i
spissen har gjort en grundig og god
jobb, og kunne presentere mange res-
surspersoner som kandidater til det
nye styret. Mange aksjonærer møtte
opp, og engasjementet og interessen
rundt kandidatene var stort. Til slutt
ble det holdt valg, og alle kandidate-

ne som valgnemnda hadde forslått
ble valgt. Styret består nå av: Bjarne
Jensen som leder, nestleder Gunhild
Øyangen og som vanlige styremed-
lemmer Sivert Vindal, Alf Gunnes og
Dagfrid Fenstad. Bjarne Jensen er
administrerende direktør i
Kommunekreditt, og har bred erfa-
ring og godt nettverk fra forskjellige
toppjobber. De andre representante-

ne er vel kjent for de fleste, også disse
har ulik og variert erfaring som kan
bli nyttig i arbeidet fremover. Dagfrid
Fenstad satt også i det forrige styret
og representerer i tillegg husflidsnæ-
ringa. Det er ikke klart når det nye
styret vil ha sitt første møte, og når
eventuell bemanning med blant
annet ny daglig leder kan være
avklart.

Valg av nytt styre i Birka
Mandag 15. november var det ekstraordinær generalforsamling i Birka as.

Miljørådgiveren 
informerer

Forollhogna nasjonalpark  
Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark er nå god-
kjent, og vil så snart den er opptrykt bli tilsendt berørte
grunneiere, høringsinstanser, skoler og bibliotek. Planen er
imidlertid lagt ut på kommunens hjemmesider under miljø.
Der ligger det også en link til nettsted med flere opplys-
ninger om både Forollhogna nasjonalpark og øvrige nasjo-
nalparker i Norge.

Områdetiltak i Rennebu
Områdetiltak er en satsing på å opprettholde eller forbedre
miljøkvaliteten i vassdrag og kulturlandskap gjennom en
bedre utnytting og målretting av virkemidlene innenfor mil-
jøområdet i landbruket. 

I perioden 2001-2004 har det vært gjennomført et område-
tiltakprosjekt i kretsen Ulsberg – Innset som har munnet ut i
to rapporter – Områdetiltak Ulsberg-Innset Delrapport 1
Oppstart – mobilisering og  - Delrapport 2 Tiltaksplan,
som nå er å finne på kommunens hjemmesider under land-
bruk. 
Videre vil kommunen i løpet av vinteren 2004/-05 starte et
prosjekt på  Nordskogen hvor vi bl.a. vil invitere til et opp-
startsmøte der innbyggerne får delta i den videre prosessen.
Nærmere opplysninger vil bli gitt i bl.a. Rennebu Nytt.

Motorferdsel i utmark og islagte vassdrag
I Rennebu kommune er det tilrettelagt leiekjøring med
snøscooter for transport av ved, varer og utstyr til hytter.
Kommunen er delt inn i 8 soner hvor det er gitt løyver til
personer for å utøve denne type transport, og det gis derfor
normalt ikke enkeltdispensasjoner for bruk av egen snøsco-
oter til transport til egen hytte/fritidsbolig. 

Det kan imidlertid gis dispensasjon etter skriftlig søknad til
personer med funksjonshemming eller av andre helsemessi-
ge årsaker må disponere egen snøscooter.  Mer informasjon
og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider
under miljø, eller kontakt Rennebu kommune.  

- Miljørådgiveren -

Interdata Berkåk AS
REGNSKAP - ØKONOMI - RÅDGIVNING

Berkåk, Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
tlf 72 42 82 00, post@interdata.no

Soknedal, 7288 Soknedal, tlf 72 43 34 07

Din totalleverandør av regnskaps-
og økonomitjenester

for bedrifter og landbruk
Vi står alltid til tjeneste!

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no      www.interrevisjon.no

Røykvarslerens dag
1. desember

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Kjempetilbud på røykvarslere
i hele uke 49.

kr 50 pr stk (maks 3 pr kunde)



Rennebu Nytt 7

BIBLIOTEKET
Juleåpent lørdag 4. desember kl. 10-13.
Vi serverer gløgg og pepperkaker!
Hjertelig velkommen!

Har du lyst på plass i Kulturskolen?
Kulturskolen i Rennebu har blitt et skikkelig
attraktivt tilbud de siste årene. Vi måtte i høst, for
første gang sette noen på venteliste på enkelte
disipliner.  Nå er det imidlertid mulighet til å
søke på nytt. Vi kan ikke love så mange plasser,
men det er noen få plasser ledig.
Innmeldingsskjema blir lagt ut i Servicetorget på
kommunehuset. Påmeldingsfrist er 10. desember.

Kunngjøring
Formannskapets forslag til budsjett for 2005,
økonomiplan og handlingsprogram for 2005-
2008
og forslag til nye gebyrregulativer legges ut til
offentlig ettersyn ved servicetorget og hovedbibli-
oteket på Berkåk fra fredag den 3. desember
2004. 
Kommunestyret behandler sakene i møte den 16.
desember.

- Rådmannen -

Det blir julekonsert 
i år også ...

Det har blitt en tradisjon med julekonsert i
Rennebuhallen. I år er intet unntak.  Fredag 17.
desember kl 19.30 er det duket for at
"Rennbyggen" kan komme i skikkelig julestem-
ning. Alle kommunens kor og korps deltar. Sett av
datoen, og møt opp for å høre det brede kulturli-
vet som finnes i bygda. Arrangører i år er Berkåk
Skolekorps/Voll Skole og Ungdomskorps.

Rennebu kommune
Kunngjøringer

Husk telefonnummer til legevakta - 72 48 01 00
Ved bestilling av legetime, fornying av resepter og sykemedlinger etc.

ring legekontorets nummer 72 40 25 40
NB: Den nye telefonkatalogen har ikke det riktige nummeret

Akutt hjelp/ambulanse

113

Bassengbuss
Mandag  29. november  blir  det  satt  opp  bas-
sengbuss  til  Støren  i  regi  av  FYSAK.
Bussen  går  fra  Nerskogen  ca.17.20. Bussen
stopper  underveis  ved  behov. Avgang  fra
REBUS-torget  Berkåk  kl.18.00.
Bassenget  er  oppvarmet, og  vi  har  en  time  til
rådighet  i  varmt  vann. Tilbudet  er  åpent  for
alle  voksne  som  har  behov  for  aktivitet  på
grunn  av  ulike  plager  i  ledd, nakke, skuldre,
reumatisme  og  annet, men også for ungdommer
med tilsvarende helseplager.
Ring  på  frivillighetssentralen  og  meld  deg  på,
tlf. 72 42 62 64 – mob. 90 66 23 96.

Tibudet  koster  kr. 200,- , det  inkluderer  bas-
seng  og  buss  tre  ganger  før  jul. Tilbudet  vil
også  bli  gitt  etter  jul.

FYSAK  Rennebu  v/Maj Britt  

Offentlige møter 
åpen for publikum

25.11. Kommunestyre 19:00
30.11. Formannskap - Budsjett
01.12. Formannskap - Budsjett
09.12. HOO 09:00
10.12. MTL 09:00
14.12.Formannskap/Adm-utvalg 10:00
16.12. Kommunestyre 19:00

Rennebu Legekontor
Åpningstider jul & nyttår - uke 52 og 53

Fredag 24.12. 09.00 - 12.00
Mandag 27. tom torsdag 30.12. 09.00 - 14.00
Fredag 31.12. 09.00 - 12.00

Utenom disse åpningstidene ring 
legevaktsentralen på OSS tlf 72 48 10 88 

eller ved akutt situasjon 113.
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Lenes Saks og Kam
Jeg åpnet salong ved 

Liens Laksecamp mandag 1.11.04. 
- i sokkeletasjen i bolighuset til Endre Lien.

Åpningstider: mand, tirsd, fre, fra kl 10-18
og lørdager i oddetallsuker kl 10-15.

Timebestillling tlf 91 58 52 64

Mange fine åpningstilbud! Velkommen innom!
- Lene Olufsen -

Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

Fortsatt noe ledig
kapasitet på julebord

Ved siden av Torgkroa disponerer vi Hallandstuggu

Vi har pinnekjøtt og juletallerken
hver dag frem til jul
Vi tilbyr også catering

Fotballgruppa i Rennebu IL 
vil med dette få takke alle som har bidratt til at fotballen i Rennebu 
også i år har fått rulle. En spesiell takk til våre samarbeidspartnere 
som har vært:

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L
Coop Prix Berkåk
Rimi Berkåk
Kraftverkene i Orkla
Statoilservice Berkåk
Korsen Autoservice (Esso)
Spiren
Tine Berkåk
Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse
Interdata Berkåk
Berkåk Veikro
Volds FotoGrafiske

HUSK VÅR 

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE 
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!

Ennå noen ledige julebordsplasser 
27. november og 11. desember!

NB: siste åpningsdag før jul er 12. desember.
Vi vil takke alle våre gjester for i år 

og velkommen tilbake!

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Vi har nye epost-adresser:
dagfinn@volds-fotografiske.no

mari@volds-fotografiske.no
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B Y G G M A K K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60  *  Åpent 7 - 16/ 9 - 13      BeO Byggvare AS

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

JULEGJULEGAAVETIPSVETIPS
Vi selger gavekort 

som kan brukes hos valgfri
utstiller på Rennebumartnan

12. - 14. august 2005!

Skisesongen er i gang…
Vi har skismurning, superundertøy,

ulvangsokker mm
Mange fine julegaveideer!

Velkommen innom Turistkontoret !

Snøredskap og sparker på lager!
Stiga 

ishockeyspill

39800

Skittentøykurv

fra 7800
Sparepære

990
pr stk

Snickers-sett
knepute, bukse, belte

39700

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk - tlf 72 42 72 87

Lys, servietter og blomster skaper

ADVENTSSTEMNING!

Mye fint i blomster og planter. 
Vi har fått inn

lilla lys til adventstiden.
Butikken bugner av julevarer,

lys, servietter m.m.

Tilbud på Porselensdukker

÷30%

Husk å bestille 
julevarene i god tid!

Bahco 806-6. 
Med 

2-komponent 
plastskaft.

Inneholder 4 stk sportrekkere 
og 2 stk pozidritrekkere.

6 kg

900W. 
Leveres i plastkoffert ink. 6 stk fresestål
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Alle dager fra 14.11. - 15.12.:

Norsk Juletallerken 155,-
Dansk Juletallerken 165,-

Pinnekjøtt 135,-
And ala orange 155,-

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør stengt

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljo.no

  

  

   

  

       
          

  

     

         

       

 

  

  

Berkåk Skolekorps JULEMESSE 
arrangeres fredag 3.12. kl 18.00 - 21.00

Åresalg, med egen barnerunde - Tombola
Boklotteri (hovedlotteri, med flott nissepar m.m.) 

Salgsvarer, bl.a. lyktenisser, smørformer, håndarbeid og
bakst. Pepperkake på pinne, drops og kjærlighet på pinne.

Mange fine gevinster og hjemmelagde varer.
Underholdning av aspiranter, drill og hovedkorps med

masse fin julemusikk.
Salg av kaffe, brus, vafler, smørbrød og kaker.

Ta fri fra julestria og kom til førjulshygge 
med skolekorpset!

Elevbedrift 9. kl Rennebu ungdomsskole 
har utsalg i 

Litjsalen Samfunnshuset, Berkåk 6.12. kl 11-20.
- Smykker

- Bruktbutikk/loppemarked
Mye fint - Velkommen!

Siste Rennebu Nytt før jul
kommer torsdag 16. desember.

Frist for stoff er fredag 10. desember!

K U N N G J Ø R I N G E R



Kronerulling Sansehage
Dagrun Brattset kr 200,-
Utfordrer: Ottar Ryen, Stian Stuen
Margit Skjerve kr 200,-
Utfordrer: Anne T. Hoel, Marit Bøe
Målfrid Herrem kr 200,-
Utfordrer: Mary Hilstad, Jorun Herrem, Else Hyttebakk
Disse har betalt kr 200,-
Turid Hårstad, Randi Sahin, Aksel Storeng, Ragnhild Vold
Stokkli, Jorun Anita Stavnebrekk.
Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken.
Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

LEDIGE STILLINGER
Kirketjener ved Berkåk kirke
Stillingsstørrelse 17,84 %, fast ansettelse. Stillingen tiltres
fra 1. januar 2005. Kirketjeneren er kirkens "vaktmester", og
hovedoppgaven er å klargjøre kirken til gudstjenester og
kirkelige handlinger. I stillingen inngår blant annet følgende
oppgaver: Ringing etter fastsatt reglement, enklere vedlike-
hold av kirkebygget, brøyting av adkomst til kirken, tilsyn
og kontroll av elektrisk anlegg og lydanlegg. Det er gudstje-
neste ca. hver tredje søndag og noe mer hyppig i høytide-
ne, gjennomsnittlig ca. 15-20 begravelser pr. år og ca. 5
vielser. 
Vi søker etter en praktisk anlagt og ansvarsfull person.
Avlønning fra kr 196000 – 240000 avhengig av ansiennitet,
pluss tillegg for arbeid på helg og i høytider. 

Klokker ved Rennebu hovedkirke, Voll
Stillingsstørrelse 8,22%, fast ansettelse. Stillingen tiltres fra
1.januar 2005. Klokkeren er prestens medhjelper under kir-
kelige handlinger. Oppgaver som bl.a. inngår i stillingen:
opplesning under gudstjenesten, bære fram dåpsvann, hjel-
pe til praktisk under begravelser, føring av kirkedagbok
m.m. 
Vi søker etter en person med ansvar til å være en god støtte
for prest og forsamling. Avlønning som kirketjener.
Arbeidsmengde ca. som kirketjener ved Berkåk. 

Nærmere opplysninger om stillingene fåes ved henvendelse
til kirkeverge Herborg Skjolden på menighetskontoret, tlf.
72 40 23 50.

Søknad sendes Rennebu kirkelige fellesråd, Postboks 37,
7399 Rennebu, innen 16.desember 2004.

Hovedleilighet og sokkelleilighet i enebolig på Berkåk
ledig. Henv. tlf 72 42 71 07 etter kl 18.00.

JULELUNSJ  
for  frivillige  på  Frivillighetssentralen  

FREDAG  10. desember  kl.11.00
VELKOMMEN!

Har noen en rest saunetting å selge oss?
Takk! Tlf 72 42 72 84 (Odd el. Elisabet)

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning 
min 80-årsdag.

Kari Engen

Julemesse i Hoelsmo Bedehus
Fredag 3. desember
17.00 Kaffesalget åpner.

Nummersalg, tombola, tipping, åresalg.
Salg av «hemprodusert» bakverk, songrøt,
handarbeid rosavåtta - lugga - duk m. ordtak m.m.

20.00 Sang og vitnesbyrd av Ryssan fra Oppdal

Lørdag 4. desember
13.00 Åpning

Sang av Rennebu barnegospel
Andakt av Herborg Skjolden
Salg av risengrynsgrøt + nummer- og åresalg

16.00 Vi fortsetter med sosialt samvær
17.30-18.30 Kveldsmatbord
20.00 Morgendagens tekster i ord og toner

Erling -Gerd Inger - Kåre - Toril m.fl.
Turnering i kjelleren
Trekking på kveldsutlodning og hovedutlodning
Du æ velkommin te å stekk innum!

arr. Bedehuset

Årsmøte
Rennebu Senterparti avholder årsmøte torsdag
2. des. 2004 i Hallandsstuggu,  klokken 19.30.

- Vanlige årsmøtesaker.
Gamle og nye medlemmer vel møtt.

- Styret -

ENDELIG
Nå er Rennebu IL's nye dress kommet.

De som har bestilt på Turistkontoret henter der.
Vi har noen ekstra for salg. 

Rennebu IL

NATTERAVNMØTE
Vi  ønsker  alle  interesserte  velkommen  til  

natteravnmøte  på  Frivillighetssentralen  
TORSDAG  2. desember  kl.19.30.

Vi  evaluerer  det  året  som  er  gått  siden  vi  startet med
ordninga  i  Rennebu,  og  diskuterer  hvordan  vi  ønsker

oss  at  natteravnene  skal  fungere videre.
Alle  interesserte  ønskes  velkommen  til  møte 
– særlig  foreldre  med  unger  i  ungdomsskole/

videregående – dere  har  vi  for  lite  av!
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RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 16. nov. - frist for stoff 10. des. - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

26.11. Kveldsmat m/utlodning Myrhaug 19.30
28.11. Julegrantenning Havdal Skole 16.00
28.11. Julegrantenning Torget 18.45
28.11. Lysmesse m/konfirmanter Berkåk kirke 20.00
29.11. Mikro Mjuklia 14.45
30.11. Innendørskyting 17.00
30.11. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
30.11. Bibelklubb Havdal skole 13.45

Berkåk Menighet
02.12. N.H.F Julemøte Torgkroa 19.00
02.12. Årsmøte SP Hallandsstuggu 19.30
02.12. Nattravnmøte Frivillighetssentr. 19.30
03.12. Julemesse Rennebuhallen 18-21

Berkåk Skolekorps
03.12. Julemesse Hoelsmo Bedehus 17.00
04.12. Julemesse Hoelsmo 13.00
04.12. Barnekoret 20 år Hoelsmoen
04.12. RNF Julebord Rennebuhallen
06.12. Barnegospel Hoelsmoen 17.30

08.12. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
08.12. Åpen Horisont Menighetshuset 18.00
09.12. Førjulskonsert Rennebu kirke

Heidi Skjerve og Sturla Eide
12.12. Gudstjeneste m/nattverd Helsesenteret 11.00
13.12. Mikro Mjuklia 14.45
14.12. Firrijulsdag julesalg egenp. Voll Skole 10.00
14.12. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
14.12. Bibelklubb Havdal skole 13.45
17.12. Julekonsert Rennebuhallen 19.30

Berkåk skolekorps/Voll Skole og Ung. K
21.12. Julekonsert kulturskolen Innset kirke 19.30

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt

Gule priser

Berkåk

Tlf. 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)

SUPERTILBUD
- siste dager

PEPSI
PEPSI MAX

1,5 l

490
+ pant

WOK
støpejern
5 deler

9900

OMO
ultra/color

1,4 kg

2690


