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Ronja
Røverdatter

Som en flott avslutning på Kulturvukku
presenterte avgangselevene ved
Rennebu ungdomsskole sin versjon
av Ronja Røverdatter.
Se midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Kvalitet

Årets TV-aksjon « Hvert barn er en mulighet» gikk til
UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn rammet av
krig og konflikt i landene Colombia, Mali, Syria, Pakistan og
Sør-Sudan. Disse barna utsettes for traumatiske opplevelser
når krigen rammer familie og hjem og hele områder blir
ødelagt. Når de ikke får utdanning, vil hele landets framtid
stå på spill for utdanningen er nøkkelen til vekst i et samfunn. Hvert femte barn sto helt uten skolegang. Mange av
de som får undervisning, må ta til takke med sønderskutte
lokaler, ofte uten vinduer og tette vegger, uten inventar/
pulter og uten skolebøker. Skolegangen er så viktig for dem
at de velger undervisning fremfor mat. Under aksjonen ble
det samlet inn totalt 223 millioner. Dette vil gi mange barn
fremtidshåp. Takk til dere alle for bidragene deres!
Om vi sammenligner oss med dem, så blir våre konflikter
ganske ubetydelige. Vi har fred og et velorganisert samfunn.
Våre skolebarn har svært gode oppvekstvilkår, der vi alle
prøver å legge til rette for at de skal lykkes. Også hos oss er
utdanning veien til god helse og velstand. Suksess kommer
ikke av seg selv. Det må til et godt samarbeid mellom skole,
foreldre og elever for å lykkes.
Om vi sammenligner oss med land der krig og ødeleggelser
råder, kan vi vel etisk sett ikke klage selv om våre budsjetter må strammes inn og vi må strekke oss lenger for å få
endene til å møtes.
Rådmannen jobber nå med å balansere et forslag til budsjett
for 2018 som skal legges fram for politikerne til drøfting og
godkjenning før jul. Da statsbudsjettet ble lagt fram tidlig i
oktober, fikk vi i Rennebu kommune ikke kompensert for
hele pris- og lønnsstigningen i hovedsak på grunn av for
liten oppgang i folketallet. For bare noen dager siden fikk

vi en stor overraskelse fra skatteetaten, som hadde beregnet
nedgangen i inntektene fra eiendomsskatten fra kraftverkene: inntekten blir redusert med ca 3 millioner i 2018. Slik
situasjonen er nå må politikerne finne innsparinger på ca 6
millioner i 2018-budsjettet. Når kommunens utgifter i stor
grad er lønn til ansatte, vil vi være nødt til å være nøkterne
og f.eks ikke erstatte ansatte som slutter.
Rådmannen har sammenlignet hva de enkelte tjenesteområdene koster med andre sammenlignbare kommuner i
Kostragruppe 2, som er 82 små kommuner med færre enn
5.000 innbyggere som har middels inntekter og middels
bundne utgifter. Innen de enkelte områdene vil kommunene
ha ulike behov blant annet pga forskjeller i aldersfordeling,
ulik geografi, ulikt pleiebehov og antall brukere med store
behov. Sammenligningen blir derfor grovmasket. Innen
områdene pleie og omsorg, skole og administrasjon brukte
vi i 2016 i snitt kr 3.100,- mer pr innbygger enn gjennomsnittet. Tallet for skole vil nok endres i 2017-18 pga skolenedleggelsene. For de to andre områdene vil det være rimelig
å tro at vi kan redusere kostnadene noe og samtidig beholde
en god nok kvalitet.
Kvalitetsopplevelser finner vi heldigvis mange av i Rennebu.
Ungdomsskolens musikal «Ronja Røverdatter» var verdt et
besøk under Kulturvukku, der utrolig dyktige elever sammen
løftet fram en unik forestilling. Hver dag i Kulturvukku er det
nye arrangement, der alle kan finne noe for seg.
Tilslutt vil jeg anbefale to av høstens spennende konserter.
Den første i Rennebu kirke med Heidi Skjerve og Thomas
Tostrup den 19. november og deretter i Innset kirke den
23. november med Trondheimssolistene og vårt nye
stjerneskudd Olav Syrstad, som skal synge solo. Jeg er trygg
på at vi vil få oppleve god kvalitet. Sett pris på de som lager
opplevelser for oss andre - og møt opp!
God høst!
Lill Hemmingsen Bø
konst. rådmann
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Utfordrende kommuneøkonomi i årene som kommer:

Får vi en sprek
rådmann?

Det jobbes for tiden iherdig med å sy sammen kommunale
budsjett og økonomiplaner, og det er ingen tvil om at innsparingstiltak i alle enheter er det mest sentrale i årene framover.

I dag vil kommunestyret
tilsette ny rådmann, og
Per Øivind Sundell (51) er
enstemmig foreslått av
Administrasjonsutvalget til
stillingen.

- Det må spares

Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson har en utfordrende jobb med budsjettet.
- Totalt sett skal det allerede neste år
spares 2,4 millioner. Dette skal fordeles
utover enhetene, og alle har fått beskjed
om å legge fram planer for hvordan de vil
gjøre det, forteller Karl Petter Gustafsson,
økonomirådgiver i Rennebu kommune.
Nedgang i kommunale inntekter
Det er flere faktorer som gjør at vi nå
står ovenfor store utfordringer, og i første rekke en reell nedgang i kommunale
inntekter på over fem millioner allerede
kommende år.
- Dette skyldes blant annet en nedgang i eiendomsskatt for kraftverk på ca
3,3 millioner, samt at de frie inntektene
var vesentlig lavere enn forventet, sier
Gustafsson.
Frie inntekter til kommunene er blant
annet skatteinntekt, naturressursskatt og
rammetilskudd, hvor sistnevnte beregnes ut fra både innbyggertall og alderssammmensetning.
- Vi får færre barn i skolepliktig alder,
men disse tallene er forholdsvis godt
dukumentert og tatt høyde for. Noe mer
overraskende er at vi sammenlignet med i
fjor har fått en nedgang i innbyggere over
80 år. Dette gir også en nedgang i tilskudd
som ikke var tatt med i beregningen, forteller Gustafsson.
Pleie, omsorg og helse
Naturlig nok er det de største enhetene
som må spare mest, og for pleie, omsorg
og helse vil det bety vesentlige kutt

framover. Spørsmålet om utbygging ved
Rennebu Helsesenter blir også sentralt,
og økonomirådgiveren har ikke noen helt
klare svar på hvordan dette bør gjøres.
- Det som er sikkert er at noe må gjøres ved Helsesenteret, men omfanget av
det kan jeg ikke svare på her og nå. I økonomiplanen for kommende 4-års periode
vil dette bli vurdert, og så må vi finne løsninger ut fra de rammevilkår vi har å forholde oss til, sier Gustafsson.
Skole
Også innen skole må det en del innsparinger til. Sammenslåing av skolene i
Rennebu fra høsten 2017, er et tiltak som
allerede er gjennomført.
- I oppstartsfasen har vi hatt noen
ekstra kostnader knyttet til dette, men
allerede fra 2018 vil vi kunne måle en helårseffekt ut fra et økonomisk perspektiv,
sier Gustafsson.
I budsjettet for skolesektoren har rådmannen tatt forbehold om at det blir nødvendig å regulere budsjettet dersom det
blir etablert en privat skole på Voll.

Per Øivind Sundell er innstilt som
rådmann i Rennebu kommune.
Det
er
Administrasjonsutvalget
som enstemmig har innstilt Sundell
til den ledige rådmannsstillingen. Han
er for tiden rådmann i Berlevåg kommune i Finnmark, men er opprinnelig
fra Sarpsborg. Han har vært rådmann
i Berlevåg siden 2014, og har familien
boende i Ørje i Østfold. Han er en sporty
kar, og løping er en viktig hobby for ham.
Etter det Rennebunytt erfarer har
Rennebu kommune vært i kontakt med
Sundell og fått bekreftet at han opprettholder søknaden sin og sjansen er stor
for at han takker ja til å bli ny rådmann i
Rennebu.
Av Dagfinn Vold

Early Birds sin første tur

Fredag klokka halv syv møtte 29 morgenfriske personer til Rennebus første
Early Birds - morgentrim for alle.
Neste gang er 1. desember, og videre
blir det første fredag i måneden.

De ulike enhetene har nå frist på seg
til midten av november med å legge fram
sine budsjett, med innsparingstiltak. Disse
skal videre behandles i hovedutvalgene,
før kommunestyret skal sluttbehandle et
samlet budsjettforslag 14. desember.
Av Mona Schjølset
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

På tide å gå over
redskapen før vinterlagring!
Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Vi tar full service og reparasjoner av alle typer
redskap og maskiner før vinteren setter inn for fullt.
Da er den klar til våronna starter!
Terrengen, ditt lokale verksted for skog-, hage-, landbruks og småmaskiner.

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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R2030:

Rennebu inn i framtida
I formannskapsmøte 24. oktober ble det vedtatt å
endre fokusområder og arbeidsmetoder for prosjektet
Morgendagens Rennebu. En foreløpig skisse for Rennebu år
2030 legges til grunn for videre arbeid, og navnet endres til
R2030.

Spennende
konsert i
Innset kirke

23. november er det klart for konsert,
denne gangen med Trondheimssolistene
og Olav Syrstad i hovedrollene. Her er
Olav sammen med leder i Innset
menighetsråd Kåre Haugan.

Ordfører Ola Øie ser frem til å jobbe videre med utvikling av Rennebu.
- Vi har fått gjort mye gjennom
Morgendagens Rennebu, og R2030 blir
en videreføring av dette. Det skal i første
rekke jobbes prosjektbasert, og grønne
arbeidsplasser blir et fokusområde, sier
ordfører Ola Øie, som blir leder i den nye
styringsgruppa.
Må tenke utvikling
I tillegg til Øie skal styringsgruppa
bestå av en representant fra rådmannen,
en folkevalgt og fire representanter fra
næringsliv, frivillige organisasjoner og /
eller grendalag. Denne gruppa skal være
bindeledd mellom ulike tiltak og sørge
for tilrettelegging og framdrift. I tillegg
legges det vekt på at styringsgruppa skal
bidra til å koble sammen initiativtakere og
det offentlige virkemiddelapparatet.
- Det høres kanskje litt akademisk
ut, men poenget er at vi alle sammen må
bidra til utvikling ved å se på små og store
prosjekt vi kan være med å gjennomføre.
Så er det slik at både kommunen, fylkeskommunen og andre offentlige instanser
sitter på kompetanse, tilskuddsordninger
og lignende som kan være til hjelp. Straks
styringsgruppa er oppnevnt kommer vi til
å gå ut med informasjon til både næringsliv og frivillige lag, og så er målet at vi

samler oss om positive tiltak som kan ta
Rennebu inn i framtida, sier Øie.
Bakgrunn
Prosjektet Morgendagens Rennebu
har eksistert i ca. 3 år, med forskjellige
tiltaksgrupper som hytte, knutepunkt,
markedsføring og landbruk. Bakgrunnen
for satsinga vaR et engasjement rundt
tiltaksretting av kommuneplanen og et
sterkt ønske om tettere samhandling mellom næringsliv, frivillig kraft og offentlig
sektor. I saksframlegget til formannskapet
oppsummeres at Morgendagens Rennebu
har igangsatt mange viktige tiltak og prosesser, men at det delvis har vært krevende å samle gruppene fulltallige og at det
også har vært litt varierende motivasjon
blant medlemmene. Tiltaksgruppene i
dagens modell faller derfor bort, og styringsgruppa for R2030 får større ansvar
for igangsetting av tiltak.
- Jeg tror det er bra med en ny start, og
forhåpentligvis får vi engasjert enda flere
enten det gjelder merking av turstier eller
etablering av ny næringsvirksomhet, sier
Øie.
Av Mona Schjølset

Trondheimssolistene er vel kjent for
de aller fleste, og de rutinerte musikerne
har også gjestet Rennebu og Innset kirke
tidligere. Olav Syrstad har hittill vært et
relativt ubeskrevet blad, men etter en innspilling av ”O helga natt” på Youtube,
dukker det stadig opp forespørsler om
diverse sangoppdrag. Kåre Haugan er
selvoppnevnt manager for stjerneskuddet,
og han tar sjansen på å love publikum en
magisk opplevelse.
- Jeg fikk Olav til å synge i kirka på
julaften i fjor, og det ble en kjempesuksess. Sammen med Trondheimssolistene
kommer det til å bli helt fantastisk. De
skal framføre to låter sammen, og så skal
orkesteret ha en egen avdeling, sier en alltid like entusiastisk Haugan.
Har bestandig vært glad i å synge
Helt fra barneskolealder har Olav
Syrstad vært glad i å synge, og opptrådte
litt sammen med en lærer på den tiden.
- Jeg var nok rett og slett for sjenert,
men etter å ha fått en del gode tilbakemeldinger og støtte har jeg tatt sjansen på å
prøve meg i ulike sammenhenger, forteller Olav.
Han har nå begynt å ta timer hos en
profesjonell sangpedagog i Trondheim,
og til neste høst er planen å søke seg inn
på Toneheim Folkehøgskole for å utvikle
seg enda mer som sanger. Men først er det
altså publikum i Innset kirke som får høre
den talentfulle sangeren sammen med
Trondheimssolistene.
Av Mona Schjølset
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Godslige røvere og sjarmerende
Som en flott avslutning på Kulturvukku
presenterte avgangselevene ved Rennebu
ungdomsskole forrige torsdag og fredag sin
versjon av Ronja Røverdatter. Et begeistret
publikum belønnet elevene med trampeklapp
begge dager, og nok en gang befestet denne
tradisjonen seg som et av årets høydepunkt
på kulturfronten i Rennebu.
- Jeg er imponert over det dere har fått til, og ikke så rent
lite stolt på skolens vegne. Som rektor håper jeg naturligvis også
at den innsatsen dere har vist her overføres til skolearbeidet
videre framover, sa rektor Gerd Staverløkk i sin hilsen til elevene.
God moral
Den velkjente historien om Ronja Røverdatter starter med et
brak den natten Ronja blir født, og røverborgen deles i to som
følge av et kraftig uvær. Samme natt blir Birk født, som sønn av
Undis og høvding Borka i en rivaliserende røverbande. Røverne
i Mattisborgen har alltid trodd at Borka ikke kunne få barn, men
som en av dem så treffende uttrykte det: ”Undis trykte visst ut
en sønn i ren forskrekkelse den natten det var sånn uvær!”
Mens Ronja og Birk etter hvert blir gode venner, er røverhøvdingene på hver sin side av borgen både steile og uforsonlige i forhold til samkvem mellom de to bandene. Inga Marie
Engesmo og Mathias Halseth gjør en solid innsats som Ronja
og Birk, og det er ikke så rent få replikker de to har å huske
på gjennom stykket. Verken Ronja eller Birk ønsker å videreføre
fedrenes virksomhet som røvere, og de uttrykker også et klart
ønske om at rivaliseringen og uvennskapet mellom de to må
opphøre. Heldigvis seirer fornuften til slutt, og, og etter en forholdsvis godlynt trefning mellom de to bandene blir de enige
om å slå sine pjalter sammen. Ronja og Birk gjenforenes med
sine foreldre, og de trenger ikke lenger skjule sitt vennskap for
noen.
Lagarbeid
Selv om det naturligvis er slik at noen må ha hovedroller
og være mer synlige på scenen, er det allikevel lagånd og samarbeid som er suksessfaktoren bak oppsetningen. Alle elevene
bidrar på ulike vis, og alles innsats er like viktig. I forkant er det
lagt ned et solid stykke arbeid med å snekre kulisser og rekvisitter, skaffe tilveie passende kostymer, markedsføre stykket,
planlegge hårfrisyrer og sminke, hjelpe til med tekniske oppgaver osv. Alt dette er det elevene selv som står for, under kyndig veiledning av et knippe ansvarlige lærere med Ann Kristin
Haugerud og Rune Skjolden i spissen.
- Det er denne laginnsatsen elevene tar med seg videre, og
det er artig å se hvordan elevene vokser med oppgavene i løpet
av den perioden vi jobber med musikalen, sier Rune Skjolden.
For oss som er så heldige å få være publikum år etter år, er
det bare å håpe på at dette prosjektet blir et prioritert satsningsområde på skolen i uoverskuelig framtid.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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småtusser

Inga Marie Solberg Engesmo spilte Ronja,
mens Mathias Halseth hadde rollen som Birk.
Bildene ellers viser scener fra 10. trinns fremføring av musikalen .
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Fjellandbrukskonferansen
Tirsdag 21. november arrangeres fjellandbrukskonferansen for tredje gang, og
Evy-Ann Ulfsnes på Landbrukskontoret
tror det blir en spennende og matnyttig
dag.
- Det blir både et fellesprogram med
mange interessante tema, og en avdeling
der det kjøres parallelle fagseksjoner.
Ikke minst er det satt av litt tid innimellom, der det vil være rom for både fagprat
og diskusjoner, sier Ulfsnes.
Sambeite
Et tema hun trekker fram er sambeite
mellom ku og sau. Her har både Jon og
Jan Ivar Kvam vært med i et forsøksprosjekt, så resultatene av undersøkelsen vil
helt klart ha relevans for lokale forhold.
- Dette er jo spennende på flere måter,
og det er viktig å tenke på hvordan gresset
kan utnyttes bedre. Det viser seg også at
sambeite bidrar positivt til å vedlikeholde
kulturlandskapet, så det blir spennende å
høre mer om dette prosjektet, sier Ulfsnes.
Stort landbruksmiljø
Både Rennebu og Oppdal har et stort
landbruksmiljø, og mange driver næring
både direkte og indirekte knyttet til dette.
Fjellandbrukskonferansen blir derfor en
viktig møteplass for både faglig og sosialt påfyll. Programmet for dagen er sydd
sammen av en bredt sammensatt gruppe,
der faglagene i Rennebu og Oppdal har
vært representert.
- Jeg tror at alle med tilknytning til
landbruk vil finne interessante tema her,
så det er bare å melde seg på, oppfordrer
Ulfsnes.
Av Mona Schjølset

Rennebu Senterparti

inviterer til åpent møte på Rennebu
Frivilligsentral mandag 20/11 kl 20
Tema:
• Helsepolitikk - utfordringer på kort
og lengre sikt, lokalt og nasjonalt.
Innledere: Solveig Løkken, helsesjef i Rennebu kommune, Geir
Arild Espenes fra Sør-Trøndelag SP,
helseforsker ved NTNU.
Debatt rundt lokale utfordringer.
• Kommunestyregruppa ønsker gode
innspill til budsjettbehandlingen.
Kaffeservering.
Velkommen til en interessant kveld!

8

Rennebunytt

Ny E6-trasé uten
mye motstand
I et folkemøte forrige uke la Nye Veier frem sitt foreløpige
nye forslag til E6 gjennom Rennebu, og det kom få motforestillinger mot den nye traséen.

Nye Veier foreslår å legge E6 øst for jernbanen helt til Ulsberg.
Her er den nye traséen tegnet inn mellom krysset på Ulsberg og nordover.
Utbyggingen av E6 mellom Ulsberg
og Melhus ligger for tiden langt ned på
prioriteringslista. For å komme høyere
opp på lista og i et håp om å komme raskere i gang med bygging, arbeider Nye
Veier med å redusere kostnadene med
20% og samtidig øke samfunnsnytten for
strekningen.
Innsparingsmuligheter
I dette arbeidet vurderer de antall
kryss, ser på muligheten for å redusere
bru- og tunellengder, mulige endringer av
treséer og andre forenklinger som kan gi
reduserte kostnader. Samtidig ser de på
muligheten for mest mulig 4-felts vei for
å øke hastigheten til 110 km/t.
Aktuelle tiltak for å redusere kostnadene i Rennebu er ny trasé mellom
Berkåk og Ulsberg på østsiden av jernbanen. Samtidig vil Nye Veier endre antall
kryss, slik at det blir mulig å komme inn
på E6 bare ved Berkåk. Ellers må en enten
til Ulsberg eller Soknedal for å komme
inn på E6.
Dette fører blant annet til at de to
campingplassene Halland og Gullvåg vil
komme forholdsvis dårlig ut med reduksjon i antall kryss.
Innspill om øst
Nye Veier hadde fått innspill etter
forrige møte om å legge E6-traséen på
østsiden helt til Ulsberg. Det hadde de
tatt til etterretning, men det har ført til

at traséen går gjennom skytterbanen i
Gammelstødalen. Dette var en ny problemstilling, og det vil bli en videre dialog om hvordan de eventuelt kan unngå
Gammelstødalen. Et innspill fra salen var
å legge traséen enda 300 meter lenger øst.
Dermed unngår en konflikten med skytterbanen og samtidig får en enklere kryssing av Stavåa.
— Den østlige traséen er i helhet positiv. Vi unngår både å berøre hus og samtidig bevare Buvatnet som rekreasjonsområde, sa Lars Bjørgård i Nye Veier.
Hvor skal R700 gå?
Det nye krysset for Berkåk vil komme
et godt stykke øst for jernbanen ovenfor
Sande. Det vil bli opp til kommunen å
finne traséen for R700 fra sentrum og opp
til det nye krysset.
E6 øst for Berkåk fører naturligvis til
mindre trafikk nært sentrum, og dermed
kan næringslivet komme dårligere ut av
dette trasévalget.
Ny planprosess
For å holde tidsskjemaet videre må de
berørte kommunene kjøre en ny planprosess. Nye Veier ser for seg at kommunen
må starte nytt reguleringsplanarbeide i
løpet av november, og målet er å ha et ferdig planprogram i januar 2018 og en vedtatt reguleringsplan høsten 2018.
Av Dagfinn Vold

Forbrukerrådet har testet fastlegekontor:

Kommuneoverlegen påpeker
svakheter i undersøkelsen
I vår gjennomførte
Forbrukerrådet en test av
alle landets fastlegekontor,
og på generelt grunnlag kan
det vel fastslås at resultatene
ikke er særlig oppløftende.
Kun 2,5% av fastlegekontorene oppnår en totalscore
på minst 67 poeng av 100
mulige.
Rennebu Legekontor havnet også
langt nede på lista, og ifølge kommuneoverlege Arne Opdahl er det enkelte forhold de vil se nærmere på. Han er imidlertid også skeptisk til både metode og en del
av innholdet i undersøkelsen.
Hjemmeside og telefontjeneste
I undersøkelsen har man sett på hjemmesiden til legekontoret, og om det finnes mulighet til f. eks. elektronisk timebestilling, bestilling av medisin o.l. Disse
mulighetene finnes på hjemmesiden til
Rennebu Legekontor, men Opdahl medgir
at det for noen kan oppleves vanskelig å
finne hjemmesiden.
- Vår hjemmeside ligger under
Rennebu kommune sin side, noe som i og
for seg er naturlig ettersom vi er et kommunalt legekontor. Tilgjengeligheten ville
imidlertid blitt vesentlig enklere dersom
vi hadde en egen side, og dette har vi allerede sendt Rennebu kommune en forespørsel om, sier Opdahl.
Tilgjengelighet via telefon er også noe
de er målt på. Her har Helsedirektoratet
vedtatt at akseptabel ventetid er fire
minutter, og ifølge Opdahl er det selvfølgelig noe som er ønskelig. En helt annen
sak er naturligvis hvordan de ansatte rent
praktisk skal løse en slik samtidighetskonflikt hvis tre telefoner ringer, noen
henvender seg i luken og det er to medarbeidere på jobb i resepsjonen.
- Ved Rennebu Legekontor oppfyller
vi kravet til medarbeidertetthet, og som
leder er jeg svært fornøyd med den jobben
de utfører. Vi vil imidlertid se nærmere
også på dette punktet, for å se hvordan vi
kan forbedre tjenesten, sier Opdahl.

Kommuneoverlege Arne Opdahl har full tillit til de andre ansatte ved legekontoret
- her representert ved sykepleier Siv Eriksen og turnuslege Eivind Grond.
Prøvetime og konsultasjon via chat?
Noe han imidlertid stiller seg svært
skeptisk til, er en del av de spørsmålene
som ble stilt i undersøkelsen. Den ble
gjennomført etter prinsippet ”mystery
shopping”, som betyr at vedkommende
som ringer ikke oppgir sin virkelige identitet. Testpersonen utga seg for å være
pasient på utkikk etter ny fastlege, og
stilte derfor en del spørsmål i den sammenheng.
- Vedkommende spurte blant annet
om å få en prøvetime hos en aktuell lege.
Dette er en praksis jeg ikke kjenner til fra
noen av de stedene jeg har jobbet, og som
vi overhodet ikke vurderer å innføre ved
Rennebu Legekontor, forteller Opdahl.
Han trekker også fram spørsmålene
om konsultasjonsmetoder, som han synes
er på grensen til useriøse.
- Konsultasjon over telefon er et tilbud vi har, og som brukes jevnlig hvis
det er hensiktsmessig. Konsultasjon via
e-post, video eller chat, som det spørres
om, er derimot ikke noe vi tilbyr, rett og
slett fordi det er ulovlig å sende sensitive
opplysninger via disse plattformene, sier
Opdahl.

Solid faglig kompetanse
Selv om Opdahl er skeptisk til enkelte
deler ved Forbrukerrådets undersøkelse,
er han helt klart på at den vil bli grundig
gjennomgått for å søke forbedring på svake punkt.
- Vi ønsker ikke å befinne oss i nederste del av en slik liste, og undersøkelsen
vil derfor bli et arbeidsredskap vi tar med
oss videre. Jeg står likevel fast ved at noen
spørsmål er betenkelige og uten relevans.
Etter mitt syn har man også unnlatt å vurdere svært vesentlige forhold som faglig
kompetanse og pasienttilfredshet. Det
faglige nivået ved Rennebu Legekontor
er godt ivaretatt gjennom tre spesialister
i allmennmedisin, flinke turnuskandidater
og kvalifiserte medarbeidere på merkantile tjenester. Vi opplever også at de fleste
pasienter som er godt fornøyd med våre
tjenester. De som ikke er fornøyde ønsker
vi selvfølgelig tilbakemelding fra slik at
vi kan forbedre oss der det trengs, avslutter Opdahl.
Av Mona Schjølset
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Heidi Skjerve med julesanger

Viktig å
handle lokalt

Den 19. november inviteres det til trivelig førjulskonsert
i Rennebu kirke.
På denne konserten får publikum
høre tradisjonell korsang ved Rennebu
Songkor, og helt nytt materiale fra Heidi
Skjerve. Juleplata ”Still” er rykende fersk
fra studio og trykkeri, og den velrennomerte jazzsangeren gleder seg til å presentere noe av dette på hjemmebane.
Hatt en plan om juleplate
Heidi er vokst opp med julesang og
juletregang, og har bestandig sett for seg å
lage juleplate en gang i framtida.
- Jeg er veldig glad i julemusikk, så
dette er en idé jeg har syslet mye med.
Da jeg møtte Thomas Torstrup følte jeg at
ting falt på plass, og vi fant en felles plattform å jobbe ut fra, forteller Heidi.
Torstrup er utdannet pianist fra jazzlinja ved NTNU i Trondheim, og har videreutdanning i pedagogikk og orgel / kirkemusikk. Heidi er også utdannet fra jazzlinja ved NTNU, og har gitt ut to CD’er
i samarbeid med John Pål Inderberg,
Vigleik Storås og Trygve Fiske. I tillegg
har hun utgitt to album med egenprodu-

Nylig markerte Rennebu Nedre
Handel Handle lokalt-dagen, og satte
dermed fokus på betydningen av å handle
lokalt for å beholde nærbutikken.
— Folk er stort sett flinke til å bruke
butikken, men vi kunne nok ønsket at
enda flere brukte oss. Kundegrunnlaget
geografisk er bra, men vi merker nok at
skolen er lagt ned og spesielt at SFO er
flyttet. Kjører en til Berkåk for å hente noen i SFO, kjører en nok ikke til
Voll igjen for å handle, sier daglig leder
Frøydis Olaussen. Hun understreker imidlertid at de har mange trofaste kunder som
tar ansvar og stiller opp for nærbutikken.

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Thomas Torstrup og Heidi Skjerve.
sert materiale. Hun er også medlem i
Trondheim Voices, som har mange oppdrag både her hjemme og i utlandet.
Gleder seg
Etter en travel høst med både egne
prosjekt og Trondheim Voices, gleder Heidi seg nå til en trivelig kveld i
Rennebu kirke.
- Det er jo dette som er hjemme for
meg, og det er bestandig artig å synge i kirka her. Jeg er veldig glad for at
Rennebu Songkor ville ha meg med
denne kvelden, og til sammen tror jeg vi
kommer til å gi publikum en fin opplevelse, sier Heidi.
Tekst: Mona Schjølset

HUSK
FARSDAG!

BERKÅK BIL

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

Vi tar service og
vedlikehold på
hybrid og EL-biler
BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

PREMIUM

Finn ditt verksted:

499,-

STANDARD

299,-

automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien
12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 977
78 963
Tlf 977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

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

KOPPEN 2018
2018_K8_IS_CA_Cooler desk_Counter_210x297_Fixed.indd 1
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KUNNGJØRINGER
Takk

for oppmerksomheten i forbindelse med
Klara Emelie Holthe-Berg sin begravelse.
Kirsten og Monika

Vernepleier
40% vikariat fra d.d til 15.01.2019

LHL Rennebu inviterer til

Vi søker vernepleier i 40 % vikariat med mulighet for
stillingsutvidelse. Turnus med arbeid hver 6. helg.

fredag 8. desember kl. 19.00.

Beskrivelse av arbeidssted
Arbeidssted p.t Joveien bofellesskap.
Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av bruker.
• Målrettet miljøarbeid. Aktivisering.
• Oppgaver knyttet til medisinsk kompetanse.

Julebord i Kultursalen, Berkåk
Det serveres “ Julebordsmat “, apretif, øl og vin.
Musikk v/ Erik Hoel og Rolf Erik Jordet
Underholdning og dans
Inngang kr. 250.- for medl. og kr. 300.- for ikke medl.
Påmelding innen 20. november til
Inge Olav tlf 909 22 860 eller
Oddmund tlf 994 95 005

Ønskede kvalifikasjoner
• Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller
annen 3 årig utdannelse med helse- og sosialfaglig
bakgrunn.
• Beherske norsk skriftlig og muntlig.
• Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
• Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra
lignende arbeid

Vel møtt !

Søknadsfrist 12. november 2017

Skyteskolen er for både barn og vokse, og
deltageravgiften er 100 kr pr. person.
Påmelding til Martin Skamfer Bjerkås, tlf. 404 93 063
Ring Martin om du har spørsmål.
Frist for påmelding er 19. november.

Se fullstendig utlysning på www.rennebu.kommune.no
under stilling ledig. Her finner du også informasjon og
brukermanual for å søke jobb i Rennebu kommune.

Skytterskole høsten 2017
for barn og voksne!

Rennebu skytterlag starter opp skyteskole i Innendørsbanen
mandag 20. november kl 18.00.
Det blir fire mandager før jul (20.11., 27.11., 4.12., 11.12)

Hilsen Rennebu skytterlag/ungdomsavdelingen.

Konsert i Rennebu kirke
søndag 19. november kl 19.30
• Rennebu Songkor
• Heidi Skjerve og Thomas Torstrup
Inngang kr 250,-. Barn gratis.
arr. Rennebu Songkor

Husqvarna – Jonsered
skog- og hagemaskiner
Serviceverksted
Motorsager – Ryddesager – Snøfresere – Rekvisita

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Åpent møte om:
Øresur/tinnitus og meniere.

Med audiograf Jorid Løkken som innleder.
Sted: Kroken Bakeri, Innset
Tid: Torsdag 16. november kl. 18,00
Oppdal og Rennebu Hørselslag

Lys Våken 2017
Vi ønsker også i år å samle alle
5. og 6. klassinger fra Rennebu
til overnatting i Innset kirke fra 25. - 26. november
Vi møtes kl. 16.00 i kirken til juleverksted og noe godt å
bite i. Vi skal leke oss, tenne bål, være kreative og snakke
om Jesus. På søndagen ønskes hele familien velkommen
til gudstjeneste, der barna får vise frem noe av hva de har
gjort i løpet av lørdagen. Vi gleder oss, og håper alle barna
har lyst til å bli med på Lys Våken helg.
Påmelding til tlf 400 87 024 eller
kristin_hellstrom@hotmail.com
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Dette skjer i Rennebu!
09.11
09.11
11.11
12.11
13.11
13.11
14.11
14.11
16.11
16.11
17.11
17.11
18.11
19.11
19.11
19.11

Pizzakveld
Berkåk menighetshus 19.00
Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
Møte 150 års jubileum
Hoelsmoen 11.00
Jubileumsfest,150 års jub.
Hoelsmoen 14.00
Søndagsskole/Yngres
Misjonsh. Voll 17.30
Blåveisen kor og hobby Bedehuset, Innset 17.30
Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Språkkafe
Frivilligsentralen 18.30
Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
Taco- og quizkveld
Fredheim, Grindal 19.00
Bibeltime med K.Iversen Misjonehuset 19.30
Bibeltime med K.Iversen
Hoelsmoen		
15+16.30
Møte med K. Iversen
Innset 11.00
Misjonsfest med K. Iversen Hoelsmoen 15.00
Konsert, Rennebu Songkor Rennebu kirke 19.30
med Heidi Skjerve og Thomas Torstrup
23.11 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
26.11 Familiegudstjeneste
Innset kirke 11.00
26.11 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen 20.00

27.11 Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset
28.11 Språkkafe
Frivilligsentralen
29.11 Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening

17.30
18.30
11.00

Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Tabata i Rennebuhallen hver torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll privat.

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
Din lokale maler for tak og vegger

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

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

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

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

