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leder

Hvorfor ikke
stemme?

Vi har lært at noe av det som skiller mennesker fra dyr er
det å kunne foreta valg. Mens dyrene i større grad følger
nedarvede instinkter, har vi mennesker evnen til å tenke
rasjonelt før vi handler.
I vår praktiske hverdag står vi ofte i situasjoner hvor vi må
velge. Og disse valgene foretrekker vi å gjøre selv. Vi vil ha
oss frabedt at andre tar avgjørelser over hodene på oss. Vi
er også utrolig rask til å klage når vi føler oss ”overkjørt” av
noen.
I den politiske hverdag derimot, synes ikke dette å være
tilfelle i samme grad. For ved de politiske valgene viser det
seg at mange overlater til andre å bestemme. La oss ta et
eksempel; ved kommunevalget i 2011 deltok kun 64,2 %
av velgerne i Rennebu – det var for øvrig om lag på det
samme nivå som ved tidligere valg. Altså fant hele 35,8 %
av velgerne at det ikke var bryet verdt å gå å stemme. Enkel
hoderegning, dét.
Herborg Kråkevik skal ha uttrykt at det ikke er ”lett å
kjempe for demokrati og folkeopplysning når halvparten
av befolkningen sier de vil kjempe for det motsatte”. Vi vet
ikke eksakt hva Kråkevik har ment, men utsagnet leder
tanken mot den lave valgdeltakelsen vi har i Norge.
Hvis vi så gjør et eksperiment og tenker oss at hjemmesitterne i Rennebu hadde samlet seg i ett parti ved valgene,
ville det kanskje ha blitt kommunens største parti. De
kunne virkelig hatt stor innflytelse i politikken.
Det har også blitt sagt at ”vis du ikke stemmer, kan du ikke
“klage” på politikerne etterpå”. Tenk om man hadde fått en
lov i Norge som fratok alle de som ikke stemte ved valget,
retten til å klage på avgjørelser av myndighetene. Heldigvis
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- ordfører
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vil vi ikke få en slik lov. For vi skal selvsagt også ha friheten
til ikke å stemme. Og retten til å klage står fast. Men er det
ikke et poeng at det gir litt større mening å klage, hvis vi
først har deltatt ved valget og forsøkt å påvirke sammensetningen av de folkevalgte organene på den måten?
Om noen dager er det kommunevalg, fylkestingsvalg og
kirkevalg. Er du i tvil om du skal stemme? Du er kanskje av
dem som sier at alle partiene sier det samme, så det spiller
ikke noen rolle hvilket parti jeg stemmer på? Ja, tilsynelatende i alle fall, er det små forskjeller å spore i den norske
partifloraen.
Tilbake til den praktiske hverdagen. Tilsynelatende er det
også liten forskjell på en Passat og en Avensis, men når du
skal kjøpe deg ny bil, vil du garantert foreta valget selv. Du
vil studere spesifikasjonene nøye for hvert enkelt merke før
du bestemmer deg. Du vil ta en moden avgjørelse, selvsagt.
Vi er ikke så mange i Rennebu. Vi trenger hverandre så
inderlig, for sammen å kunne gjøre en innsats for at bygda
vår skal leve opp til slagordordet ”Et godt sted å være” også i
framtida. I Rennebu er vi kjent for å være god på dugnad. Se
bare på hva vi har fått til gjennom årene! Også valget er en
slags dugnad.
Jeg vil appellere til dugnadsånden og ønske alle et godt
valg!
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Kommunevalg:

Hva sier partiene?
Kommunevalget er like om hjørnet, og i Rennebu er det fire lister å velge
mellom: AP, Høyre/Venstre, KrF og SP.
Vi har stilt partiene noen spørsmål vi mener er sentrale i forbindelse med
valget, og på de følgende sidene kan partienes svar leses og studeres.
Her er spørsmålene vi stilte:
1. Kommunestruktur
Hvor står ditt parti i debatten om kommunestruktur?
A: Vil dere jobbe for at Rennebu skal bestå som egen kommune også videre
framover, og søke samarbeid med våre nabokummer i saker der det er
nødvendig og hensiktsmessig?
B: Vil dere jobbe for at vi skal bli en del av en større kommune?
I tilfelle dere ønsker at vi skal bli en del av en større kommune, hvilke
kommuner ønsker dere at vi skal slå oss sammen med?
2. Oppvekst
A: Hvordan ser skolestrukturen ut i løpet av kommende periode? Vil dere jobbe
for at vi fortsatt skal ha tre skoler i Rennebu, eller vil dere gå inn for andre
løsninger?
B: Hvordan ønsker dere å jobbe med å få flere til å flytte hit, og spesielt
ungdommer som er ute på skolegang e.l.?
3. Næringsliv
A: Alle parti peker på landbrukets betydning for sysselsetting og bosetting i
Rennebu. Hvordan ønsker dere å jobbe for en styrking og videreutvikling av
dette?
B: Hvordan bør næringsutviklingsarbeidet ivaretas fra kommunalt hold, er det
ønskelig å få ansatt en egen næringskonsulent eller fungerer det bedre slik
ordningen er i dag med kjøp av tjenester fra Nasjonalparken Næringshage?
C: Hvordan ser dere på hytteutbygging, og hvilken prioritet skal dette ha i
næringsarbeidet?
D: Hvordan bør det tilrettelegges for at eksisterende næringsliv og lokalsamfunnet
forøvrig skal få positive ringvirkninger av E6-utbyggingen?
4. Helse og omsorg
A: Hvordan kan vi på best mulig måte ruste oss til å møte utfordringene med
stadig større andel eldre som trenger hjelp?
B: Syns dere dagens interkommunale samarbeid om helsetjenester, akutt hjelp
osv. fungerer bra, eller er det punkt dere vil jobbe med å forbedre?

Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget
2015
Her kan du stemme
på valgtinget
søndag 13. september og
mandag 14. september 2015
Søndag 13. september har
følgende valglokale åpent:
Kommunehuset Berkåk
kl. 16.00 – kl. 20.00
Mandag 14. september har
følgende valglokaler åpent:
Innset krets, Innset skole
kl. 15.00 – kl. 20.00
Nerskogen krets, Fjellheim,
Nerskogen
kl. 15.00 – kl. 20.00
Voll krets, Voll skole
kl. 10.00 – kl. 20.00
Berkåk krets,
Kommunehuset, Berkåk
kl. 10.00 – kl. 20.00
Ta med legitimasjon!
Berkåk, 30.07.2015
Ola T. Lånke
valgstyrets leder

Av Mona Schjølset og Dagfinn Vold
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og retning for våre barn og unge.
Det er lave fødselstall i kommunen,
noe det har vært over tid. Det er derfor
viktig med god dialog mellom politikere, ansatte og grendene for å vurdere
tilbudet som gis innen opplæringen,
hvor smertegrensen går og hvilke ressurser vi har tilgjengelig.
Det er ikke noe mål i seg selv å ha
verken en eller tre skolekretser, men en
kvalitetsvurdering må legges til grunn
for den strukturen en kommer frem til.

Ola Øie - ordførerkandidat
for Arbeiderpartiet
1. Kommunestruktur
Vi har fått gjennomslag for at flere
områder må utredes i forbindelse med
kommunereformen og dette vil gi oss
et tydelig grunnlag for å ta stilling til
om en ny storkommune er en god løsning. Om resultatet og fordelene synes
å tilsvare en sammenslåing ønsker vi en
rådgivende folkeavstemning.
Dersom Rennebu skal gå inn i
en storkommune må vi være minst
Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.
Rennebu har pr i dag mange interkommunale samarbeid, spesielt på felt
der vi ser at vi trenger mer kompetanse
og det gagner oss å være en del av et
større tjenestetilbud. Med vår sentrale
beliggenhet er også disse samarbeidene
spredt i «alle» retninger. Kvaliteten på
tjenestene og samarbeidene må være
en del av vurderingene når vi tar stilling
til fremtidige strukturer.
2. Oppvekst
A: Vi vil vektlegge kvalitet og innhold i Rennebuskolen slik at alle elever
har samme grunnlag og utgangspunkt
når de starter på ungdomsskolen og
videre utdanning.
Vi vil tilrettelegge for at det gjennomføres felles planlegging for barnehagelærere og lærere i grunnskolen for
gjennom det å kunne finne felles mål

4

Rennebunytt

B: Skal vi få ungdommene våre tilbake må vi ha arbeidsplasser å tilby. Det
er også viktig at det er trygge arbeidsplasser og store stillinger slik at du både
kan forsørge deg selv og en eventuell
familie. I tillegg er det et økende behov
for boliger til en overkommelig pris for
ungdom i etableringsfasen.
Vi vil opprettholde tilbudet om lærlingeplasser i kommunen og motivere
privat næringsliv til det samme.
Rennebu kan aldri tilby like mye for
ungdom som en by kan gjøre, og det er
heller ikke målet, men vi kan tilby noe
annet. Gode trenings- og rekreasjonsfasiliteter samt kulturtilbud for ungdom
er tiltak vi vil prioritere å støtte.
Vi må tenke arbeidsplasser i et regionsperspektiv, og med god tilrettelegging for pendling skal Rennebu være en
attraktiv bokommune.
Rennebu kommune må være mer
synlig for ungdom som har flyttet ut.
Ta kontakt. Gjennom periodevise treff i
de største studiebyene må vi by på våre
muligheter og vise vårt ønske om å få
ungdommen tilbake.
3. Næringsliv
A: Vi vil utrede mulighetene for økt
kjøtt- og melkeproduksjon gjennom å
tilføre nødvendig kompetanse og ressurser. Vi må sørge for at tiltakene i gjeldende planer blir gjennomført, samtidig
som vi har et regionalt samarbeid innen
rovdyrforvaltning.
B: Vi bør ha et bindeledd mellom
kommunen, næringslivet i Rennebu og
Nasjonalparken Næringshage. Avtalen
med Nasjonalparken Næringshage må
evalueres.
C: Hyttebygging er en meget viktig
næring i Rennebu som kan videreutvikles ytterligere. Spesielt må vi ha fokus
på å legge til rette for at tilreisende og
kommunens innbyggere har en god
kjemi.

D: Det må legges til rette for at
lokalt næringsliv får nødvendig informasjon og bistand. Nytt kommunestyre
må besøke og undersøke erfaringer
fra andre sammenlignbare prosjekter
for styrke kunnskapsgrunnlaget i egen
kommune.
4. Helse og omsorg
A: Forebyggende arbeid må alltid
stå i fokus, dette vil bedre folkehelsa
generelt og gjøre eldre i stand til å klare
seg selv lengst mulig. Videre er det viktig å øke innsatsen på hverdagsrehabilitering og endre fokuset fra «hva kan vi
hjelpe deg med» til «hva klarer du selv
og hva ønsker du å mestre selv».
Vi må ha mer bruk av velferdsteknologi for å øke tryggheten for brukere og
pårørende, det vil lette arbeidet for de
ansatte uten at det går på bekostning av
kvalitet og omsorg i arbeidet. Dagens
bygningsmasse ved Rennebu helsesenter bærer preg av at den er gammel og
bygd for omsorg i en annen tid enn de
behovene vi har i dag og i fremtiden.
Skal vi møte framtidens utfordringer
trenger vi flere omsorgsboliger og styrking av hjemmesykepleien.
B: Helsetjenestene er styrket
gjennom
interkommunale
samarbeid, der flere innbyggere får tilgang på mer helsefaglig kompetanse. Men vi kan alltid bli bedre!
Gjennom SiO (Samhandlingsreformen
i Orkdalsregionen) har vi fortsatt mye
ubrukt potensiale, og vi vil spesielt trekke frem ett tiltak vi ønsker å sette fokus
på: Alle kommuner kan ikke være best
på alt. Derfor bør vi gjennom SiO ha et
tett samarbeid der alle kommunene har
spisset kompetanse innen ulike felt, for
så gjennom utveksling, erfaringsdeling
og opplæring styrke hverandre.
Et annet samarbeid vi vil se på er
jordmortjenesten. Nå føder alle kvinner i Trondheim (eller på tur dit), mens
vi har jordmorsamarbeid med Oppdal, i
motsatt retning av fødeavdelingen.

Felleslista
B: Vi ønsker å videreføre den populære ordningen med sommerjobb for
9. og 10. klassinger i tillegg til at kommunen og næringslivet for øvrig skaffer flest mulig lærlingeplasser i bygda.
Videre satsing på traineeordningen og
kontakt mot høgskole- og universitetsmiljø.
Entreprenørskap i skolen vil også
hjelpe her, tror vi.

Eli Krogstad - ordførerkandidat
for Felleslista Høyre/Venstre
1. Kommunestruktur
Som vi er bedt om, så prøver vi å se
framover i 30 til 50 år og tror da at vi må
bli en større og mer robust kommune
som klarer å imøtekomme de oppgavene vi blir pålagt og ta imot flere oppgaver som nå er statlige.
Vi vil slå oss sammen med Oppdal
og Midtre Gauldal med eventuelt flere.
2. Oppvekst
A: Vi har hele tiden vært klar på at vi
ikke ønsker at skolene skal bli for små
og med dagens fødsels- og tilflyttingstall ser det ut til at det ikke bør være
mer enn 2 skoler i Rennebu.

3. Næringsliv
A: Kommunen må bygge videre på
god og faglig oppfølging gjennom landbrukskontoret og ved å bidra til godt
faglig miljø i næringa sammen med
landbruksorganisasjonene.
Vi vil påvirke til økt utnyttelse av
utmarksressursene. Dette er et stort
potensiale for næringa, og vern av
utmark ivaretas best med aktivt bruk.
B: Nasjonalparken Næringshage
har en bred og sterk kompetanse som
har muligheter til å tilføre næringslivet
i Rennebu stor kunnskap og utvikling.
Dette er et kompetent miljø som er lett
tilgjengelig for brukere i Rennebu.

næringslivet i Rennebu får mest mulig
ut av denne store anleggsperioden,
og kommunen må vise fleksibilitet og
samarbeide for at dette skal bli en suksesshistorie som gir verdier også framover.
4. Helse og omsorg
A: Vi skal oppruste bygningsmassen
i Rennebu helsesenter og sammen med
en god og tydelig organisering av helsetjenestene vil det føre til at det blir enda
mer populært å jobbe i helsetjenesten.
Videreutdanning og kompetanseheving
vil føre til at vi kan behandle våre pasienter i egen kommune. Viser i tillegg til
spørsmål 2B om å få ungdommene våre
tilbake til hjembygda.
B: Det er ting i organiseringen av
denne tjenesten som ikke har fungert
og dette må på agendaen slik at vi får
mer innblikk i hvordan tjenesten fungerer og hvordan de som har bruk for
helsetjenestene opplever det.

C: Hyttebygging har stor betydning for en stor del av næringslivet i
Rennebu som har mange enkeltmannsog småbedrifter inkl. bønder. Utbygging
i områder som er avsatt til fritidsformål
vil prioriteres også framover.
D: Vi må tilrettelegge slik at

Utvidet ramme for rehabilitering
av Rennebuhallen
Kommunestyret hadde nylig opp til behandling godkjenning
av anbud og utvidelse av kostnadsrammen for rehabilitering av
Rennebuhallen, og gjorde følgende vedtak:
Det inngås forhandlinger med sikte på å oppnå en tilfredsstillende kontrakt
med utgangspunkt i byggekomiteens justerte forslag. Rådmannen gis fullmakt
til å inngå kontrakt. Kostnadsrammen for rehabilitering av samfunnshuset økes til kr 30.425.500 hvorav den kommunale egenandelen økes med kr
1.375.000,- til totalt kr 26.605.000,-. Tilleggskostnaden lånefinansieres med
nedbetaling over 20 år og innarbeides i fremtidige økonomiplaner.

Flerbrukshall i Soknedal
Kommunestyret hadde nylig opp til behandling
en søknad om garanti i forbindelse med planlagt
flerbrukshall i Soknedal. Vedtaket ble at Rennebu
kommune garanterer for Rennebu ILs årlige leie på
inntil kr 58.500,- for leie av innendørs fotballbane i
Soknedal i 5 år.
Sokna IL planlegger å føre opp en flerbrukshall
som skal inneholde en kunstgress fotballbane for
7-erfotball. Fotballgruppa i Rennebu er interesert
i å bruke den innendørs fotballbanen i Soknedal i
månedene desember til og med mars.
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Ola T. Lånke - ordførerkandidat
for Kristelig Folkeparti
1. Kommunestruktur
KrF mener samarbeid over kommunegrensene er nødvendig for å sikre
innbyggerne et kvalitativt godt tjenestetilbud på ulike områder. I øyeblikket
avventer vi resultatet av de utredninger
som er i gang på administrativt plan når
det gjelder spørsmålet om kommunesammenslåing. Sprikende signaler fra
nabokommunene gjør oss imidlertid
usikker på om det vil bli noen sammenslåing i denne omgang.
For KrF er det uansett grunnleggende at innbyggerne får være med å
ta beslutningene, enten det dreier seg
om fortsatt interkommunalt samarbeid
eller det er snakk om å gå til sammenslåing med andre kommuner.
A: Så langt har KrF sagt at vi vil delta konstruktivt i arbeidet med å utrede
alternativer for sammenslåing av kommuner. Vi vil ta endelig stilling til spørsmålet først når utredningene foreligger.
I utgangspunktet er vi åpne for sammenslåing dersom vi ser at det finnes
et godt alternativ som har betydelig
oppslutning blant kommunens innbyggere. Skulle det ikke være tilfelle, mener
vi Rennebu fortsatt kan bestå som egen
kommune.
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B: Viser til svaret foran
På bakgrunn av de sonderinger som
har vært både med Orkdalskommunene
og kommunene langs E6-aksen, mener
vi en fusjonering med Oppdal og
Midtre Gauldal, ikke med bare en av
dem, vil være det beste og mest realistiske alternativet. Det er også en mulighet for at Kvikne kan være med i dette
alternativet. For KrF er det viktig at den
nye kommunen blir stor nok og har tilstrekkelig muskler til å handle som en
aktiv utviklingsaktør for vår region, i
konkurranse med tilstøtende regioner.

B: Rennebu var med som initiativtaker til etableringen av Nasjonalparken
Næringshage
og
er
medeier.
Næringshagen mottar betydelige tilskudd utenfra. På kort tid har næringshagen fått 5 kompetente næringsrådgivere, som alle står til disposisjon for
næringslivet både i Rennebu og Oppdal
på like fot. Utenom det har vi en svært
dyktig strategisk næringsrådgiver på
deltid for bare Rennebu. Å ansette enda
en person på dette området må vurderes i forhold til andre prioriteringer i
kommunen.

2. Oppvekst
A: KrF mener, så langt vi kan se i
dag, at dagens skolestruktur med tre
skoler skal bestå i kommende periode.
Derimot ønsker vi nå å sette fokus på
skolen(e)s innhold. Som skoleeier har
vi et viktig ansvar for å sikre at læringsmiljøet er godt, og at vi har gode og
kompetente lærere.

C: Under behandlingen av den nye
kommuneplanen gikk også KrF inn for
at Rennebu fortsatt skal være en hyttekommune. Hyttenæringen og virksomheter som betjener fritidsbeboerne, sysselsetter i dag et betydelig antall (trolig
tresifret tall) rennbygger. Tilrettelegging
på dette området vil ha høy prioritet
også framover.

B: Først og fremst arbeide aktivt for
å skape attraktive arbeidsplasser og
sørge for at det er gode boliger til overkommelig pris.
KrF vil arbeide for at både kommunen og private arbeidsgivere tar imot
lærlinger og traineer. I denne sammenhengen bør Talentverket styrkes og
brukes enda mer aktivt for å rekruttere
kvalifisert arbeidskraft til bedrifter og
virksomheter i kommunen.
Vi vil også legge vekt på å gi gode
kultur- og fritidstilbud, støtte videreutvikling av idrettsanlegg og legge til rette
for aktivt friluftsliv gjennom opparbeidelse av skiløyper og traseer for gåing
og sykling.

D: Det er allerede igangsatt etablering av et leverandørnettverk der eksisterende bedrifter (og nye) kan være
med. Flere bedrifter har meldt sin interesse. Kompetansetiltak vil også komme.
Vi vet at det vil bli etterspørsel etter et
bredt spekter av tjenester, alt fra overnatting, bespisning, fysioterapi og hårklipp til lastebiler, gravemaskiner og
verkstedskapasitet. Her må kommunen
fortsette å være på hugget for å imøtekomme nødvendige behov.
Når det gjelder lokalsamfunnet er det viktig at etableringer under
anleggsperioden i størst mulig grad kan
bli permanente. Det er ikke minst viktig nå å legge til rette for at Berkåk sentrum kan framstå som et flott tettsted
etter E6-utbyggingen, med miljøgate og
blomstrende forretningsliv. Vi må få lagt
ut flere attraktive, byggeklare boligtomter og næringsarealer med nødvendig
infrastruktur.

3. Næringsliv
A: Den viktigste forutsetningen for
at landbruket kan styrkes og videreutvikles er god lønnsomhet i næringen og
tjenlig bruksstruktur. Derfor vil vi være
aktive pådrivere for gode landbruksoppgjør i tiden som kommer.
Vi vil videre stimulere et fortsatt
godt og kompetent fagmiljø både blant
brukerne og i regi av det offentlige.
Rennebu kommune har et brukerrettet
landbrukskontor med dyktige medarbeidere. Dette skal vi ha fortsatt.
Det er også viktig å opprettholde en
god avløserordning og offentlige midler
til ulike landbrukstiltak som f.eks. nødvendig gjerdehold, grøfting, skjøtseltiltak mv.

4. Helse og omsorg
A: KrF vil sørge for at vi til enhver
tid har kvalitativt gode hjemmebaserte
tjenester, det være seg både tilbud om
hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik
at flest mulig kan bo hjemme lengst
mulig.
En viktig prioritering blir å gjennomføre restaurering og modernisering
av de eldre delene av helsesenteret. Det
er også viktig å ha fokus på grunnbeFortsetter nederst på neste side

2. Oppvekst
A: Vi tror at dagens skolestruktur
vil bli debattert i forbindelse med økonomisituasjonen i kommende periode.
Senterpartiet mener at skolestrukturdebatten bør legges død i kommende
periode. Vi må få ro omkring skolesituasjonen nå og senterpartiet går inn for å
beholde dagens 3 kretser.
B: Det må arbeides for å få flere
praksis- og lærlingeplasser. Dette sikrer at den utdannende ungdom får tilhørighet og bånd til det lokale næringsliv.
Senterpartiet mener at kommunen
bør innta en mere aktiv rolle overfor
høyskole- og universitetsmiljø, dette for
å presentere de muligheter som finnes i
Rennebu.
Kommunen bør være aktiv for å få
realisert rimelige botilbud til ungdom.

Rolf Arne Bruholt - ordførerkandidat
for Senterpartiet
1. Kommunestruktur
A: Primært ønskes Rennebu som
egen kommune. Vilkårene for at
Rennebu skal slås sammen med andre
kommuner (flere enn 3) er at det må
skje frivillig, at bygda ikke blir delt og at
det blir avholdt en folkeavstemming.
Vi har i dag samarbeid med våre
nabokommuner innen flere arbeidsområder allerede og som fungerer godt.
B: Vi vil følge opp stortingets ønske
om igangsetting av en strukturdebatt.
Blir resultatet av prosessen god for
Rennebu og befolkningen sier ja i en
folkeavstemming er målet å bli en del
av en større kommune.
manningen på avdelingene, for å sikre
at beboerne får den bistand de trenger.
Forebyggende helsearbeid mener vi
er viktigere enn noen gang. Mer bruk
av systematisk trening og tiltak som
betegnes som ”hverdagsrehabilitering”
bidrar utvilsomt til at eldre kan fungere
bedre på egen hånd og delta mer i det
sosiale og kulturelle liv.
B: Mye av det interkommunale
samarbeidet på dette området fungerer
bra. Men fortsatt er det sider av samhandlingsreformen og SIO-samabeidet
som trenger videre oppfølging.

3. Næringsliv
A: Senterpartiet mener at landbruket er en viktig hjørnesten i kommunen. Derfor er det viktig at det er et
godt faglig miljø i rådgivingstjenesten.
Senterpartiet vil arbeide for at rovdyrforvaltningen blir praktisert på en måte
som ivaretar landbrukets interesser.
Det må legges opp til at det blir færre ynglinger, raskere og bedre uttak av
skadedyr.
B: Næringsutviklingsarbeidet bør
snarest evalueres, da nåværende organisering ikke fungerer optimalt. Vi
mener at tjenesten fungerer bedre med
egen rådgiver / konsulent som ivaretar og kjenner det lokale næringsliv. Vi
mener denne rollen gir muligheter for
et tettere samarbeid og oppfølging av
den enkelte.
C: Hytteutbygging er og må fortsatt være et viktig satsingsområde for
Rennebu.

Denne satsing har for Rennebu vært
den størst voksende næring de siste
årene og gjenspeiler en stor aktivitet.
Det må tilstrebes at det blir mest mulig
lokal ringvirkning.
D: E6-utbygginga vil bli en meget
aktiv og hektisk periode, derfor må
kommunen være godt forberedt og ha
et apparat som ivaretar alle faser ved
utbyggingen.
Det er viktig at nødvendige reguleringsplaner er klare, slik at unødvendige forsinkelser oppstår i oppstarts- og
anleggsperioden. I denne fase er det
verdifullt med god kommunikasjon
mellom næringsliv, lokalsamfunn og
kommunen.
Kommunen bør vurdere om dette
koordineringsarbeidet skal tillegges en
egen stilling i utbyggingsperioden.
4. Helse og omsorg
A: Det er positivt at folk er friske
og lever lengre. Det er viktig at den
påtenkte rehabiliteringen av helsesenteret kommer i gang slik at forholdene
for brukere og ansatte blir best mulig.
Vi må i den kommende perioden
sette i gang en gradvis utbygging av tjenestene slik at vi er forberedt på å ta i
mot den varslede veksten som er ventet
om 5 – 10 år.
Det vil kreves tidsmessige bygninger, god kompetanse og ny teknologi.
Videre utbygging av hjemmetjenesten
blir viktig i framtida, også frivilligtjenesten blir nødvendig.
B: Samarbeidet med LiO og SiO
fungerer bra, det er alltid behov for forbedringer og justeringer når nødvendig
erfaringer er vunnet.
Kommunikasjon mellom administrativ ledelse og brukerkommunene bør
bli bedre.

Bruk din
stemmerett!
Rennebunytt
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En konsert vi aldri glemmer ...

Alf Erik Lånke solgte Trollheimburgere.

Årets Nerskogskonsert med Violet
Road ble en konsertopplevelse av de
sjeldne. Den umiddelbare kontakten
mellom musikerne på scena og publikum var helt spesiell, og det er bare å
avskrive at trøndere er trege.
Musikerne sa underveis at de storkoste seg, og de sa samtidig at dette
var den beste konserten de har hatt i
hele år. De uttrykte også stor glede over
omgivelsene konserten gikk i, og syntes
utsikten fra scena mot fjellene og solnedgangen var utrolig vakker.
De fem musikerne fra Kåfjord har en
herlig sjølironisk humor, og tok seg selv

veldig lite høytidelig på scena. Dette
gikk rett hjem overfor publikum.
Publikum vi snakket med etter konserten sa uten forbehold at dette var
den beste Nerskogskonserten de har
vært på. Konserten samlet 1650 publikummere, og arrangøren strålte også av
begeistring. De hadde på forhånd vært
litt usikre på hvor mange Violet Road
vil trekke - men denne usikkerheten
ble gjort grundig til skamme. Det ble en
kveld vi aldri glemmer!
Av Dagfinn Vold
Film fra konserten på
Rennebunytt.no

Margrethe Vognild og Torill Lund i billettbua.
Gruppespill på bassen til bassist Hogne
Rundberg.
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Arrangerer høstmarked
Reiselivsnettverket i Rennebu, Reisen til fjellet, har flere medlemmer som produserer eller foredler mat. Nå inviterer de til
høstmarked på torget på Berkåk.

Ola Øie i Reisen til fjellet og Oddvar Skjerve som representant for Torget på Berkåk
ønsker velkommen til Høstmarked på Torget fredag den 25. september.
Høstmarkedet er flyttet til fredag
25. september. I løpet av ettermiddagstimene vil det bli anledning til å få
kjøpt et bredt utvalg deilig lokalprodusert mat. Her vil man kunne finne både
kjøtt, bakervarer, ost, bær, grønnsaker
og forskjellig drikke, for å nevne noe.
I samarbeid med Rennebu Bondelag
er også en del eksterne produsenter

invitert. I tillegg vil butikkene på torget
være med på å støtte opp om arrangementet. Det vil bli servering av kaffe fra
svartkjel, hesteaktiviterer og andre trivselstiltak for store og små.
Velkommen til en trivelig dag på et
levende torg!
Tekst: Merete Fossum
Foto: Dagfinn Vold

TurApp for
Forollhogna
nasjonalpark

Det har i vår og sommer blitt gjort en
strålende jobb med å innhente og publisere informasjon om turer og naturopplevelser i randsonen til Forollhogna
nasjonalpark. Nasjonalparken kan nås
fra en rekke ulike innfallsporter og steder og nasjonalparken ønsker å styrke
bevisstheten omkring turmulighetene
som finnes.
Det er derfor utarbeidet en TurApp
for Forolhogna, og denne app´n gir deg
god oversikt over turmuligheter, kart og
verdifulle faktaopplysninger om turene.
Du kan studere turapp´n nærmere
på nettadressen turapp.no/forolhogna

Ta ansvar for din rolle som voksen!
Temamøtet ”Sammen mot mobbing” som ble arrangert i forrige uke samlet
hele 180 tilhørere.
Morten Heggdal fra Namsos og Eirin Mikalsen Orum fra Trondheim fortalte fra
sin tid som mobbeoffer, og Heggdal hadde i tillegg vært mobber.
— Det er en skam livet ut det å ha vært mobber. Jeg snakket med alle mine
”offer” og skværet opp i ettertid, fortalte Heggdal. Heggdal ble først mobbet, før
han begynte å ta igjen på andre med mobbing. Vendepunktet kom da faren til et av
hans mobbeoffer kom hjem og fortalte hvordan sønnen hadde det, og spurte om
Heggdal kunne la være å mobbe ham dagen etter. Etter det ble de bestevenner.
Heggdal mener foreldre og voksne har et stort ansvar for å følge med og samtidig ikke være redd for å ta opp med vedkommende når de observerer mobbing.
Han anbefalte også opplegget Foreldreskole - et opplegg som også skal komme i
gang her i Rennebu.
Mikalsen Orum snakket om hvorfor mobbing oppstår, og hun oppfordret også
til å ta ansvar for sin rolle som voksen.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Lokalt selvstyre - kommunene
Kommunereformen er en naturlig del av kommunevalget, og Bjørn Rogstad har laget en kort
historikk rundt kommunene og lokalt selvstyre.
I fjor feiret vi 200-årsjubileet for
den norske grunnloven. Den innebar
demokrati, i hvert fall opprettelse av et
storting, rettssikkerhet og religionsfrihet. En grunnlov kan betraktes som en
kontrakt mellom de styrende nasjonale
organene og folket om hvordan landet
skal styres. Med indre selvstyre, folkestyre gjennom Stortinget og de øvrige
rettigheter som var oppnådd i 1814 økte
selvbevisstheten og en større nasjonalfølelse og selvstendighetstrang bredte
seg i folket. Lokalt, i bygdene og byene,
var det imidlertid ingen økt frihet, der
var det fortsatt embetsmennene, som
regel med dansk bakgrunn, som styrte.
Kommunene dannes
Trangen til å styre seg selv også
lokalt vokste frem særlig blant bøndene,
og fremst i denne bevegelsen sto rindalingen John Neergaard (1795 – 1883).
Han var gardbruker og lensmann, og
dertil stortingsmann flere ganger mellom 1827 og 1854. En regner Neergaard
blant de første store politiske agitatorene her til lands, og i 1830 ga han ut
boka med den krevende tittelen: «En
Odelsmands Tanker om Norges nåværende Forfatning tilligemed en Samtale
inneholdende veiledning for Bønder
til en rigtigere Fremgangsmaade
ved Udkaarelsen af Valgmænd og
Representanter.» Ikke rart at tittelen
på boka etter hvert ble radikalt forenklet – til «Ola-boka». Neergaard reiste
rundt i landet med boka og budskapet
om bondereisning først på 1830-tallet,
og ved stortingsvalget i 1833 mer enn
doblet antall tingvalgte bønder seg fra
21 til 45, for første gang var det flere
bønder enn embetsmenn på Stortinget.
(Totalt antall på Stortinget var da 95.)
Det var Neergaard som i 1833 fremmet
forslaget som skulle lede fram til vedtaket om formannskapslovene i 1837,
og han regnes derfor som lovens og
dermed på en måte som kommunenes
far. Han er hedret med en statue ved
veien i Romundstadbygda der han var
i fra, og er også årsaken til at Rindal har
ordfør-erklubbe i kommunevåpenet.
Formannskapslovene innebar at
landet ble inndelt i formannskapsdistrikter med hvert sitt folkevalgte
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formannskap og representantskap
(kommunestyre). Landet ble delt inn i
392 formannskapsdistrikter, stort sett
sammenfallende med eksisterende prestegjeld, som var en kjent inndeling av
landet den tid. Rennebu var en del av
Meldal prestegjeld, og ble utskilt som
fullverdig enhet først i 1839. Utover
1800-tallet fikk formannskapsdistriktene benevnelsen herred, mens kommune ble mer vanlig på 1900-tallet.
Gjennom loven fra 1937 fikk lokale,
valgte representanter bevilgende, forvaltende og kontrollerende myndighet
i lokale saker. Vi hadde fått lokalt selvstyre, selv om saksområdene var små
og få i forhold til det vi kjenner i dag.
Delingstiden
392 kommuner økte etter hvert til
682 i 1936 og hele 747 i 1946, altså nær
en fordobling av antallet fra starten i
1837. Argumentene for mindre enheter
var blant annet krav om mer demokrati!
(flere ville være med å styre) og vanskelig samferdsel. De gamle kommunekartene kan for oss virke noe merkelige,
men vi må huske at hesteskyss var den
vanligste måten å ta seg frem på, samtidig som fjordene og båtene bandt folk
sammen. Som eksempel kan nevnes at
Stadsbygd kommune en tid besto av
Ingdal og Lensvik i nåværende Agdenes
og Hasselvika, Rissa og Stadsbygd på
nordsida av hovedveien; fjorden.
Scheikomiteen
Etter krigen ble den statlige styr-

ingen sterkere. Landet skulle gjenreises, og en mer samordnet planlegging på mange felt ble nødvendig.
Stortinget mente at 747 kommuner var
alt for mange å forholde seg til, og den
berømte Scheikomiteen (kommuneinndelingskomiteen av 1946) ble oppnevnt.
Arbeidet pågikk i 20 år, og ble ledet
av fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Nikolai Schei. De fleste norske kommuner ble berørt, og antallet gikk ned
fra 747 til 444. For å si det på en annen
måte, 303 kommuner ble borte.
Mest nærliggende for oss er kanskje
nyskapningen Midtre Gauldal som fra
1. januar 1964 ble dannet av Singsås,
Budal, Soknedal og Støren. Til Rennebu
ble Innset sogn med vel 400 innbyggere
overført fra Kvikne fra 1. januar 1966,
mens resten av Kvikne gikk til Tynset.
De mange utvalgene
I tiden 1968 til 1974 ble det foretatt
noen byutvidelser (Sandefjord, Bodø,
Bergen, Narvik), mens det motsatt, som
følge av Tallaksenutvalgets arbeid, ble
oppløst noen sammenslåtte kommuner. Antallet økte med 11 i 1977, og som
eksempel ble Tolga og Os delt igjen i
1975.
Med unntak av enkelte grensejusteringer skjedde det lite med kommunestrukturen mellom slutten av 70tallet og 1988, da Buvikutvalgets innstilling førte til at en del byer la under
seg nære naboer. Christiansenutvalget
la frem sin innstilling til fremtidig kommune- og fylkesinndeling i 1992, og
konkluderte med at det eksisterte store
reformbehov. Stortinget var imidlertid
lunkent til hele saken, og konkluderte med at inndelingsendringer burde
bygge på lokalt initiativ og lokal enighet. Interkommunalt samarbeid ble
derimot anbefalt i sterkere grad. Per
i dag, med 428 kommuner, er det vel
stort sett der vi er når reformer settes
sterkt på dagsordenen igjen.
Ordet kommune kommer fra latin
og betyr felles, det vi har sammen. Hva
skal vi for fremtiden ha felles, og hvorfor?
Av Bjørn Rogstad

Til skogs med Arne Nævra
Den 20. september inviterer Rennebu og Oppdal Frivilligsentral til Oppdal kulturhus, der Friluftslivets år vil være tema.
Arrangementet er åpent for alle, og Arne Nævra byr både på
filmframvisning og kåseri. Ifølge arrangørene vil dette være
midt i blinken for alle som har en viss interesse for natur og friluftsliv.

Programsatsingsmidler til
rulleskiløypa
Under en uhøytidlig markering forrige mandag fikk
Rennebu Idrettslag tildelt
kr. 1.610.000 fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program, der rulleskianlegg er et prioritert
satsingsområde.

Bakgrunnen er naturlig nok at man
ønsker å skape en trygg ramme rundt
rulleskitrening. I tildelingen ble også
den sentrumsnære beliggenheten til
anlegget på Berkåk poengtert.

Naturfotograf Arne Nævra kommer til kulturhuset i Oppdal
i regi av frivilligsentralene i Rennebu og Oppdal.
Kulturskolene i Rennebu og Oppdal
vil fremføre deler av musicalen ”Den
levende skogen”, og flere lag og foreninger vil bidra med utstillinger og aktiviteter relatert til temaet.
Nasjonal dugnad
Friluftslivets år 2015 er en nasjonal
dugnad for å fremme deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen, og
bakgrunnen er ideen om at en aktiv
livsstil og økt bruk av friluftsliv vil gi
gode opplevelser, bedre helse, bedre
humør og en generelt rikere hverdag.
Frivilligsentralene har også satt
fokus på friluftsliv dette året, og mottoet har vært at små turer gir store opplevelser. Friluftsliv skal være enkelt og tilgjengelig for alle, og her har de mange

frivillige gjort en stor innsats for at flere
skal komme seg ut på tur.
Den viktige skogen
Festkvelden i kulturhuset har fått
tittelen ”Bli med til skogs”, og ifølge
arrangørene er det flere grunner til dette.
- En levende og frisk skog er en
svært viktig del av miljøsatsingen, og
vi ønsker dessuten å sette fokus på hva
skogen kan brukes til. Skogen er en del
av vår natur som ikke får like mye oppmerksomhet som fjell og vidde, og vi
ønsker å framheve at skogen i like stor
grad kan være en arena for trivsel og
gode opplevelser, sier Maj Britt Svorkdal
Hess ved Rennebu Frivilligsentral.

- Ettersom dette anlegget er plassert
i et viktig aktivitetsområde i nærheten
av sentrum, vil det også representere
et tilbud til andre brukergrupper, for
eksempel turgåere, syklister og eldre
mennesker med nedsatt funksjonsevne,
sa Torhild Aabergsbotten, som delte ut
midlene på vegne av kirke- og kulturdepartementet.
Av Mona Schjølset

Fredning av
rype
På bakgrunn av tellinger og registrering har flere grunneierlag i år valgt
å frede rypa. For oppdatert informasjon
om dette, se www.utmarksradet.no

Av Mona Schjølset
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Fjellandbrukskonferanse
Oppdal
Landbruksrådgiving,
Oppdalsbanken og faglag og landbrukskontor i Rennebu og Oppdal inviterer til Fjellandbrukskonferansen 2015
den 19. oktober.

Inviterer til konferanse om fjellandbruket: Anne Karin Botnan, Anne Grete
Hoelsæter, Gro Allbu, Berit Haarstad Foss
og Joar Foss. Kristine Ek Brattset (leder
i Rennebu Bondelag) er også med i programkomiteen for konferansen.
Foto: Morgan Frelsøy, OPP
— Vi ønsker å få til en årlig Fjelllandbrukskonferanse for gardbrukere,
landbruksforetak og landbruksinteresserte i fjellregionen, forteller Gro Aalbu,
fagansvarlig landbruk i Oppdal kommune.
Satsingsområde
Aalbu forteller videre at fjellandbruk
er satsingsområde fra Stortinget i tre år
nå, og hva er da mer naturlig enn at det
i fjellkommunene Rennebu og Oppdal
arrangeres Fjellandbrukskonferanse!
Prosjekt Fjellandbruk pågår i
Rennebu og Oppdal med åtte satsingsområder. Det er mye aktivitet for å
oppnå målet om økt bærekraftig verdiskaping basert på landbrukets ressurser,
både innenfor tradisjonelt landbruk og
bygdenæringer.
Inspirasjonsdag
— Mandag 19. oktober blir en faglig viktig dag, og ikke minst en inspirasjonsdag, for alle dere som har landbruket som arbeidsplass i vår region,
forteller Aalbu.
For å gjøre dette interessant for alle,
vil det bli både felles foredrag, men også
parallelle sesjoner med tema direkte
rettet mot produksjonene melk, sau,
pelsdyr, ammeku/storfe og skog.
— Sett av datoen allerede nå,
nærmere
program
og
informasjon om påmelding kommer i neste
Rennebunytt, sier Aalbu.
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Leteaksjonen i Rennebu
Det utviklet seg til å bli en stor leteaksjon i Rennebu da en
dement mann fra sykehjemmet ikke kom tilbake som han pleide tidligere i august.
Selve hendelsen regner jeg med er kjent gjennom både orienteringer og
den lokale pressen har også
referert bredt fra hendelsen,
slik at jeg vil ikke gå i særlig
grad inn på den.
Leteaksjonen ble offisielt avsluttet da det var
liten sannsynlighet for å
finne den savnede i live. Det
offentlige er villig til å prioritere og bruke store ressurser på å lete, så lenge det er håp å finne
den savnede i live. Det er i slike tilfeller
at private tar initiativ til å handle selv.
Undertegnede ble kjent med at flere
av våre innbyggere fortsatte å lete på
privat initiativ. En av disse fant tilslutt
den savnede, 6 dager etter at han ble
borte. Han ble funnet i en bekk. Det
er ikke sikkert at det var mulig å gjøre
funn tidligere på stedet, da den savnede
kunne ha vært skjult inntil vannstanden
endret seg.
Når vi ser på leteaksjonen fra et større perspektiv, er den en del av den norske redningstjenesten. Denne utøves
gjennom et samvirke mellom offentlige
etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og
private selskaper som har egnede ressurser for hjelpetjenesteformål.
Hovedredningssentralene har det
overordnede operative ansvar ved
søk- og redningsaksjoner. Den operative koordinering av aksjoner, skjer
enten direkte fra en av de to hovedredningssentralene (HRS) som er lokalisert i Bodø og på Sola ved Stavanger.
Ansvarsområdet mellom de to HRSene deles på 65 grader nord – langs
grensen mellom Nord-Trøndelag og
Nordland Fylke. Statistikken til HRS
viser at i 2014 var det ca dobbelt så
mange sjøredningsoppdrag (4.400) som
på land (2.200) og det ble budsjettert
med 107 millioner til redningsaksjoner. Redningsaksjonene kan også ledes
gjennom en av de 28 lokale redningssentraler som for vårt tilfelle i Rennebu
er Sør-Trøndelag politidistrikt.
Den norske redningstjenesten hadde ikke kunne vært så god og effektiv
om ikke vi hadde så mange frivillige

som stiller opp: Da vi trengte hjelp i
Rennebu, kom Røde Korps hjelpekorps
fra fjern og nær i ordinær arbeidstid - som bidro med utstyr og mange
mannskaper. Likedan stilte Norske
Redningshunder opp med mannskap
og hunder. Norsk Folkehjelp bisto
oss også. De frivillige utgjør slik en
uvurderlig ressurs som ikke kunne ha
vært mulig å matche gjennom å lønne
mannskaper.
Gjennom samvirkeprinsippet, mellom de frivillige og det offentlige, bidro
det offentlige med det de disponerte
av ressurser: Heimevernet ble kalt ut
med over 100 mann. Politihelikopteret
fra Oslo søkte i mange timer og likedan redningshelikopteret, SeaKing´n,
forbrukte lang tid hengende over
Rennebus områder i søk både med varmesøkende kamera og nattkikkert.
Tilslutt vil jeg få fram at hver innbygger har like stor verdi, uansett alder
og status, og samfunnet er villig til å
bruke de nødvendige ressursene som
trengs for å redde han. Likeledes finnes det mange frivillige i Norge og også
Rennebu som bruker mye fritid og store
summer for å kunne bidra som hjelpere
under redningsaksjoner. Jeg er stolt av
det samfunnet vi har og av at samvirkeprinsippet mellom det offentlige og de
frivillige fortsatt står ved lag!
Jeg vil rette en særlig takk til dere
som bidro under leteaksjonen på en
eller annen måte. Rennebu kommune
er takknemlig for all hjelp og omtanke
som ble vist under hendelsen.
Tekst: Lill Hemmingsen Bøe
- ass-rådmann

NY BOLIG?

8 selveier leiligheter på
Bakkan, Berkåk
k.
st !
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Pris kr 2.100.000,-

Moderne og sentralt på Berkåk!
På Berkåk skal vi nå igang med å bygge to firemanns-boliger. Alle
leilighetene i 1. etasje har terrasse, og leilighetene i 2. etasje har
romslig veranda. Parkering i felles garasjeanlegg.
t
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SOVEROM
7,5 m²

p
op

Byggingen starter i september!

SS
GANG
5,7 m²

SS

VF
3,7 m²

GANG
5,7 m²

BOD
3,4 m²

BOD
3,4 m²

BAD
5,9 m²

SOVEROM
11,4 m²

BRA: 69 m2
P-rom: 65,6 m2
VF
3,7 m²

BAD
5,9 m²

INNGANGSPARTI
24,7 m²

STUE/KJØKKEN
27,8 m²

STUE/KJØKKEN
27,8 m²

Ta kontakt for prospekt:

VERANDA
8,0 m²

Stig Fjellstad, tlf: 990 23 901, stig@oppdalbygg.no
Oddvar Rise, tlf: 990 23 903, oddvar@oppdalbygg.no
Arild Stavne, tlf: 990 23 904, arild@oppdalbygg.no
Malvin Solberg, tlf: 990 23 906, malvin@oppdalbygg.no
VERANDA
8,0 m²

BOLIG - HYTTE - REHAB

SOVEROM
7,5 m²

SOVEROM
11,4 m²
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Sykepleier 100% vikariat

100% vikariat i 1 år med arbeid hver 3. helg
Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglige oppgaver
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Søknadsfrist 13. september 2015

Helsefagarbeidere 60%
2 x 60% stilling, rundturnus
med arbeid hver 3. helg

Hovedarbeidsområder
• Ordinære pleieoppgaver knyttet til somatiske
pasienter
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

Vernepleiere/helsefagarbeidere/
pleieassistenter

Søknadsfrist 13. september 2015

Hovedarbeidsområder
• Ordinære pleieoppgaver knyttet til somatiske
pasienter

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk
og har for tiden 38 plaser, inkludert 7 plasser i skjermet
enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken.
Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliteringsog kortidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter
43 årsverk.
Vårt mål er at vi skal bli “Verdens beste sykehjem” og
håper at akkurat du ønsker å hjelpe oss med dette!

20% fast stilling med arbeid hver 2. helg

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagutdanning
• Norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Engasjert i hverdagsrehabilitering

Gjelder alle fire stillinger:

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema

Søknadsfrist 13. september 2015

og kontaktperson for stillingene finner du på
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Vernepleier/helsefagarbeider/
pleieassistent

Det er ledig trygdeleilighet
i Gamle kongevei 24b, Sanitetshuset

20% vikariat med arbeid hver 2. helg.

Hovedarbeidsområder
• Ordinære pleieoppgaver knyttet til somatiske
pasienter
Ønskede kvalifikasjoner
• Fagutdanning
• Norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Engasjert i hverdagsrehabilitering
Søknadsfrist 13. september 2015

Leiligheten er på ca. 40 m² + bod.
Husleie er på kr 2949,- + strøm.

Det er ledig leilighet
i omsorgsboligen på Berkåk

Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr 4393,- pr. måned + strøm etter forbruk
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås
ved henvendelse til
Helse og omsorgskontor tel. 72 40 25 03/05
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 15. september 2015
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Assistent/ helsefagarbeider 12,68%

Hjemmehjelp

Beskrivelse av arbeidssted
• Hjemmesykepleien

Beskrivelse av arbeidssted
• Stillingen er underlagt Helse- og omsorgskontoret

Hovedarbeidsområder
• Pleieoppgaver i hjemmesykepleien

Hovedarbeidsområder
• Praktisk bistand i hjemmet
• Andre relevante oppgaver tilknyttet Helse- og omsorgskontoret

12,68% fast stilling med arbeid hver 3. helg

Ønskede kvalifikasjoner
• Helsefaglig bakgrunn eller relevant praksis
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Førerkort klasse B
Søknadsfrist 13. september 2015

2 x 50% fast stilling som hjemmehjelp

Ønskede kvalifikasjoner
• Førerkort klasse B. Stillingen forutsetter bruk av
egen bil som godtgjøres iht. regulativ.
• Relevant praksis
Søknadsfrist 24. september 2015

Sykepleier 75% fast
Stillingen kan ikke deles. Pr. tiden turnus dag og kveld
med arbeid hver 4. helg. Tiltredelse etter avtale.
Hovedarbeidsområder
• Pleieoppgaver i hjemmesykepleien
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Søknadsfrist 24. september 2015

Sykepleier 100% fast

100% fast stilling med arbeid hver 3. helg.
Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Søknadsfrist 13. september 2015

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema
og kontaktperson for stillingene finner du på
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

KUNNGJØRING SLUTTBEHANDLING - 2015003 -

Detaljreguleringsplan
Løkkjveien boligområde
Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt detaljreguleringsplan for Løkkjveien
boligområde i møte den 03.09.15, sak nr. 31/15.
Planområdet ligger i Mjuklia på Berkåk og omfatter
eiendommen gnr/bnr 61/19. Området er avgrenset av
Løkkjveien i øst, Mjukliveien i sør og boligeiendommer
i Buveien i vest og boligeiendommer i Løkkjveien
i nord.
Plandokumentene finnes www.rennebu.kommune.no
og i Servicetorget i Kommunehuset.
Eventuell klage må framsettes skriftlig innen 01.10.2015
til postmottak@rennebu.kommune.no eller til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §15-3 må framsettes innen 3 år.
Fristene gjelder fra 10.09.15.
Rådmannen
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Ny nettside?
- vi skreddersyr siden
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

er motivasjon
din
HvaHva
er din
til åmotivasjon
spare?
til å spare?

rorleggern@oppdal.com

Oppstart

håndball

Mandag 14. september:
J12 kl 17.00-18.30 – J14 18.30-20.00

Etter høstferien blir det også trening på onsdager

Onsdag 16. september:
17.00-18.30. / gutter også velkommen
alderdommen, J10
ny kl
bil

Om du sparer til barna dine,
Fredager:
eller jorden-rundt-tur; Sparing er verdens beste
ide! damelaget kl 18.00-20.00
Vi gleder oss til stor stemning og

sparer til barna
dine,
Bestill Om
en du
personlig
sparerådgivningstime
god underholdning i Rennebuhallen også
alderdommen,
ny
bil
på tlf. 72 49 80 00 - og kom i sparingsform.
kommende sesong!
Velkommen!!
eller jorden-rundt-tur;
Følg oss på Facebook “Rennebu IL håndballgruppa”,
Sparing er verdens beste ide!
eller ta direkte kontakt med en av oss i styret.
Bestill en personlig
sparerådgivningstime på
tlf 72 49 80 00
– og kom i sparingsform.
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Vi ønsker å være i aktiv dialog med foreldre/foresatte
og spillere.
Styret i Rennebu håndball
Ragnhild L Øverland (leder)
Kjetil Asphaug (nestleder)
Lillian Toset (kasserer)
Janet Gunnes (sekretær)
EvyAnn Ulfsnes (materialforv.)
Astrid Øverland Kjeka (foreldrekontakt)
Frode Havdal (trenerkontakt)
Tor Gunnar Uv (vara)

Pilegrimssommeren 2015
Sommeren skal være på hell sies det, selv om vi knapt tror det
når solen steker fra den blåeste himmel med bare florlette slør
av skyer. Dette er hva vi har gått og ventet på, og som vi endelig
fikk i august. Håper det varer lenge.
Men sånn har vi ikke hatt det så lenge, og takket være rikelig med regn har
det vært riktig frodig i år også, noe som
har medført at det gror godt i pilegrimsleden. Pilegrimsutvalget i Rennebu,
som har sin hovedoppgave å sørge for
at det blir ryddet og merket langs leden,
vil herved takke alle våre gode hjelpere som har bidratt med dette gjennom
sommeren. En spesiell takk til Magne
Meslo som har donert virke til nye merkestolper og til Per Herrem som har
laget stolpene. Dette har de gjort uten
at det har kostet kommunen et øre.
Leden har fått et par justeringer i
sommer. Fra Olavskleiva går leden nå
mer rett ned slik at den kommer gjennom hele Flågrenda og får med seg et
unikt tun og gårdsbygninger .
Likedan er nå leden lagt gjennom
Hoelsgårdene. Pilegrimene vil dermed
få nærkontakt med opprinnelsen til
Hoelshornet.
Hver sommer arrangerer som kjent
pilegrimsutvalget en dagsvandring
i leden. Vi tar for oss en bit av de til
sammen 42 kilometrene hvert år. I år
foregikk dette søndag den 7. juni fra
Rennebu kirke til Jorlia. Det var godt
vandringsvær den søndagen. Inger
Bjørnås geleidet oss gjennom landskapet på Tverdalssida. Hun er en av
mange i Rennebu som sitter på en utrolig mengde historiske kunnskaper om
sitt lokalmiljø. Tusen takk Inger, for en
lærerik og trivelig dag. Hun imponerte
for øvrig med et fantastisk lag med
egne sauer, noe som kom tydelig fram
da vi nærmet oss gården og sauene
registrerte Inger sin stemme i flokken
av lokale pilegrimer.
Nytt av året er pilegrimsherberge
på gården Ry på Tverdal. Det har lenge
vært et savn at det ikke fantes overnattingsmulighet på strekningen fra Voll til
Meldal. Under den omtalte vandringen
den 7. juni hadde vi avtalt med Mari
Stene som vertinne og eier av gården,
om å få komme inn og se oss om i de
ærverdige og velholdte gårdsbygningene. Mari tok i mot oss med kaffe og

hjemmebakt eplekake. Dette ble turens
høydepunkt for de fleste vil jeg våge å
påstå. Tusen takk til deg også Mari.
I følge vertskap på ulike pilegrimsherberger samt pilegrimsvertene på
Voll, har det vært en økning av pilegrimer i år i forhold til i fjor sommer. Det
ser ut til å gå den rette vegen.
Pilegrimsforeninga
i
Rennebu
har som oppgave å legge til rette for
at pilegrimene skal ha en best mulig
opplevelse når de vandrer og overnatter i Rennebu. Dette er en oppgave de
tar på alvor. Ikke minst gjøres det en
stor innsats på pilegrimsmottaket på
Gammelbua. Her gis verdifull informasjon samt nystekte vafler og kaffe. Utvilsomt er dette med på å sette
Rennebu på kartet som pilegrimskommune. Vi takker Joar og hans stab for
strålende innsats, samt Magni for liter
på liter med vaffelrøre.
Til slutt må vi takke alle som driver
med pilegrimsovernatting. En målsetting med å tilby overnatting for pilegrimene er selvsagt at pilegrimene
skal trives og oppleve et minstemål av
standard, men i tillegg er det ønskelig
at hvert sted har noe eget og litt ekstra,
gjerne bygd på personlige kvaliteter hos
vertskapet og at selve stedet representerer noe autentisk og ekte. Vi mener
å se at akkurat dette har tilbyderne i
Rennebu forstått til fulle.
Da har vi så smått lagt bort pilegrimssekken for denne gang, men vi
lover å bestrebe oss på en enda bedre
tilrettelegging av pilegrimsleden til
neste sommer med bl.a ny gapahuk og
merking av trailhead Berkåk.
Så håper vi på fortsatt sommervær,
så alle får vandre mest mulig uansett
hvor det måtte være i den fantastiske
naturen vi har tilgang til.
På vegne av pilegrimsutvalget
Annette Vognild, Ingrid Meslo,
Oddvar Halgunset, Odd Uvsløkk og
Astri Snildal

Ny dato for
Rennebumartnan
Da har Rennebumartnan ordnet
opp det meste etter årets jubileumsmartna, og begynt å se fremover mot
neste år. I forrige uke ble skolene i
Rennebu klar over at Sør Trøndelag
Fylkeskommunen har lagt føringer for
at alle skoler i fylket skal starte opp
15. august 2016. Å forskyve skolestarten bare her i Rennebu en hel uke vil
medføre mange ulemper både for skolen og elevene. Rennebumartnan legger beslag på store deler av skoleplass
og rom, så derfor ville det blitt svært
krevende, ja nærmest umulig å arrangere martna 19. – 21. august som var
meningen. Rennebumartnan har derfor
bestemt at Rennebumartnan 2016 blir
12. -14. august.
— For oss så betyr dette selvsagt
en del ekstra arbeid, men det er vi
godt i gang med. I tillegg så kolliderer
vi da med en del andre arrangement i
2016, som er litt uheldig, men vi bretter opp ermene og kommer til å jobbe
for å få både mange og gode utstillere
og mange besøkende selv om vi flytter
helg, sier martnassjef Kenneth Teigen.
Samtidig minner han på at folk nå må
melde seg på De Frivilliges Festaften
søndag 25. oktober.

“Så kvil deg no…”
Lions har i samarbeid med kommunen og Frivilligsentralen jobba for å
få på plass et par benker på veien opp
imot Helsesenteret. I disse dager er
driftige karer i gang med å få satt opp
en benk ved den nye bussholdeplassen
ved kirka. I tillegg skal benken som står
i krysset opp mot Mjuklia settes i stand
sånn at den blir god og sitte på og pen
å se på.
Det kan være godt å få tatt en pust i
bakken på tur opp eller ned til helsestasjon, tannlege, lege og helsesenter for
både gamle og unge. Å sette seg ned
og bare la tankene vandre og øynene
hvile anbefales også. Vi setter pris på
forslaget vi fikk og håper mange både
vil benytte benkene og ta godt vare på
dem.
- Maj Britt på Frivilligsentralen
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Tid for Erica

Høstløken er på plass

Høstmarked på torget
flyttes til fredag 25. september
kl 16-20

Tilbud:

9,-

Orkide 15

Påmelding og info:
se annonsen i forrige
Rennebu-Nytt.

Nyheter i Diz-smykker
Black-Design

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Varmepumpe?
Prisgunstige
varmepumper,
ferdig montert.
Leverer flere merker.
Ta kontakt for tilbud!

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

På jakt etter en god forsikring?
Som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund kan du få svært gode betingelser hos oss.
• 14 % fra første forsikring
• 18 % rabatt når du har 3 eller flere forsikringer
• Ytterligere 17 % NJFF-rabatt på hundeforsikring
• Ytterligere 10 % NJFF-rabatt på forsikring av
verdigjenstander (våpen, optikk, fiskeutstyr og
lignende)

A13_0405/08.2015

Rabattene gjelder private skadeforsikringer.
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Det er godt å være forberedt. Ring oss på
72 40 49 90 eller kom innom et av kontorene
våre på Berkåk eller Oppdal, så hjelper vi deg.
Se også njff.no eller gjensidige.no/njff

KUNNGJØRINGER
Hybel/leilighet søkes

Småbarnstreff

ved Frivilligsentralen høsten 2015
Åpent treff hver torsdag fra kl 11.00-13.00, enkelte
torsdager vil være med tema, se nedenfor.
Organist Kjersti tilbyr babysang.
Helsesøster Linda tilbyr foredrag om søvn og helse.
Fysioterapeut Kari tilbyr trim, og veiledning i
babymassasje.
Psykiatrisk sykepleier Mona tilbyr foredrag om
stressmestring.

Rolig mann på 25 år. Ikke røyker.
Ring 72 42 54 66
Hjertelig takk for gaver og hilsener på bursdagen min.
Jorunn Herrem

Bustadtomt i Lerkevegen 40 på Berkåk
Ca 2 daa. Til salgs snarast.

Advokat Olav Kuvås
Mobil : 908 83 928 E-post: kuvas@krogstad.no

arrangerer

Torsdag 10. september kl 12.00-13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti

Hyggekveld onsdag 23. sept. kl. 19.00

Torsdag 17. september kl 12.00-13.00
Trim for mor med barn v/Kari

Sang og musikk
Kåseri av Dagfinn Rodal
Gunn Anita leser dikt
Bevertning
Åresalg

Torsdag 1. oktober kl 12.00-13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Kjersti
Torsdag 15. oktober kl 12.00-13.00
Trim for mor med barn v/Kari
		
Torsdag 22 oktober kl 12.00-13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/Kjersti
Torsdag 29. oktober kl 12.00-13.00
veiledning i babymassasje v/Kari

Hjertelig velkommen!

Vi vil takke alle som var så snille å stille i martnaskomité under årets Rennebumartnan.
Uten deres gode hjelp har vi ikke fått til dette.
hilsen

Torsdag 5. november kl 12.00-13.00
Foredrag om søvn og helse v/Linda
Torsdag 12. november kl 12.00-13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/Kjersti
Torsdag 26. november kl 12.00-13.00
Foredrag om stressmestring i hverdagen v/ Mona
Torsdag 3. desember kl 12.00-13.00
Babysang med juleavslutning på Frivilligsentralen
Kjersti
Hilsen fysioterapien, helsestasjonen, psykiatritjenesten,
menigheten og Frivilligsentralen

Stor takk fra Rennebu Helsesenter I forbindelse med
Hjørdis Næverdals begravelse og pengegave vi har mottatt.
Elisabeth Tamnes, Rennebu Helsesenter

Rennebunytts Høstnummer
kommer torsdag 8. oktober,
med frist for stoff mandag 28. september.

Høstnummeret sendes i tillegg til vanlig utsendelse
(alle husstander i Rennebu, Kvikne, Soknedal, Fagerhaug
og Meldal ned til sentrum) også til alle hytteeiere i Rennebu
med registrert postadresse - et samlet opplag på 4.800.
Har du tips til stoff - så setter vi stor pris på å bli kontaktet!
Redaksjon: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
tlf 72 42 76 66
www.rennebunytt.no
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 24. september - frist for stoff 15. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
14.09
21.09
22.09
22.09
22.09
23.09
23.09
24.09
24.09
25.09
28.09
30.09

Søndagsskole/Yngres Misjonshuset Voll
Soul Children
Berkåk skole
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Bridge
Arbeidssenteret
Yoga
Åshuset
Strikkekafe
Åshuset
arr: Husforeninga
Hyggekveld
Røde Kors huset
Formiddagstreff
Staure
Madagaskarkveld
Misjonshuset Voll
Høstmarked
Torget på Berkåk
Søndagsskole/Yngres Misjonshuset Voll
Medlemsmøte
Mjuklia
Rennebu Pensjonistforening

17.30
14.45
11.00
18.30
20.00
19.00
19.00
11.00
20.00
16-20
17.30
11.00

Håndball oppstart 14. og 16. sept., se annonse
Småbarnstreff torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Se også annonse med program.
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18,
Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-20
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen
din.
man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no
Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

På nettsiden Rennebu.com holder du deg
orientert om det som skjer i Rennebu!

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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