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Ordfører Ola Øie prøvde seg bak
kassa sammen med Toril Dullum
Lund da nybutikken på Nerskogen
ble åpnet før påske!
Foto: Kenneth Teigen
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Kommuneøkonomien

KOMMUNEØKONOMIEN i Rennebu er i ei utvikling som kan
gi oss store utfordringer framover. De viktigste faktorene for
våre inntekter er statlige overføringer og hvor særlig folketallsutviklingen betyr mye. I tillegg har kraftinntektene bidratt til
å gi oss inntekter som mange andre kommuner har manglet.
Folketallet
har vært relativt stabilt de siste årene, men vi har over tid hatt
nedgang. I tillegg til nedgang i antall innbyggere så har vi også
hatt en skjev aldersfordeling. De siste 10 årene er antall innbyggere i aldersgruppene 0 - 5 år og 6 - 15 år redusert med
henholdsvis 25,6 % og 11,9 %. Samtidig som antall innbyggere
over 67 år har økt med 13,3 %. Prognosene tilsier at antall innbyggere over 80 år øker med ca. 66 % i perioden 2020 - 2035. I
tillegg til uheldige samfunnsmessige sider ved ei slik aldersmessig skjevfordeling gir det oss også utfordringer med kontinuerlig
å vri ressursbruken fra skoler/barnehager til helse- og omsorgstiltak. Prognosene viser fortsatt nedgang i elevtall i skolene
og et eksempel er at bare denne faktoren gir oss et redusert
rammetilskudd på ca. 2,4 mill. kroner fra 2016 til 2019. Fra 2017
innføres et nytt inntektssystem, og regjeringas forslag vektlegger
enda sterkere enn i dag folketallsutviklinga, og det er grunn til å
frykte at dette forsterker våre problemer i årene som kommer.
Kraftinntektene
har betydd mye for økonomien i Rennebu kommune. I “toppåret” 2011 hadde vi kr. 15,6 mill. i inntekter på salg av kraft.
Med dagens priser vil vi i 2017 ha ei inntekt på ca kr 2,1 mill.,
det vil si en nedgang på ca kr 13,5 mill. siden 2011. Bare siden
høsten 2015 er prognosene redusert med kr 4,5 mill. Selv om
kraftprisene vil variere så er det forventet lave priser i flere år, og
nedgangen i inntekter er nesten dobbelt så stor som merinntektene vi fikk ved å utvide eiendomsskatten til å gjelde i hele
kommunen.

Uavhengig av økonomiske rammer mener rådmannen det på
sikt vil bli meget krevende å overleve som egen kommune.
Mange av tjenestene våre blir for sårbare. I kommunereformen
er det lagt inn økonomiske virkemidler som gir større forutsigbarhet for de kommunene som slår seg sammen. For Rennebu
vil nedgangen i kraftinntekter uansett gi oss store utfordringer,
og da bør andre usikkerhetsfaktorer reduseres mest mulig.
Nasjonalt har kommuneøkonomien i flere år hatt en jevn vekst,
men det er grunn til å frykte at lav oljepris gjør at det nå vil bli
strammet inn.
I tillegg til de mer forutsigbare rammer som kommunesammenslåing gir er det også viktig å komme igang med å se
på hvilke effektivitetsgevinster som kan tas ut ved en sammenslåing. I Rennebu har vi allerede vedtatt store investeringer.
Den største er oppgradering og utbygging av helsesenteret og i
lys av befolkningsutviklingen mener rådmannen at dette er en
absolutt MÅ-investering. Vi har driftsmessig klart oss rimelig bra
økonomisk og også i 2015 hadde vi et mindreforbruk på ca. kr
2,6 mill. Vi har imidlertid små reserver. Det er nå mange varsellamper som tilsier at vi går inn i en økonomisk hardere hverdag.
Rådmannen vil før sommerferien legge fram for kommunestyret
en økonomimelding som en forberedelse til en økonomiplanbehandling til høsten som vil bli mer krevende enn på mange år.
Birger Helland
- rådmann
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Nytt inntektssystem og kommunereformen
er en annen usikkerhetsfaktor. Regjeringa legger 11. mai fram
sitt forslag til nytt inntektssystem. Sentrale føringer for forslaget
har som sagt vært å vektlegge innbyggertallet enda sterkere
samt at kommuner som velger å være såkalt “frivillig liten” i
mindre grad vil bli kompensert for småkommune-ulempene.
Rennebu er i dialog med nabokommunene om evt. kommunesammenslåing, men reelle forhandlinger er ikke startet. Nå vil
det sannsynligvis være meget krevende å rekke å gjennomføre
en prosess som gjør det mulig med et kommunestyrevedtak før
1. juli. I kommunereformen er det lagt inn økonomiske gulrøtter,
og vi vet ikke i hvilken grad disse beholdes for kommuner som
kommer senere. Så det er mange ukjente faktorer. Noe får vi
forhåpentligvis svar på 11. mai. Totalt sett frykter rådmannen at
de varslede omlegginger vil bety svakere inntekter for Rennebu.
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E6 sør - når kommer den?
- Vi lover at ny E6 sør
for Trondheim skal stå
ferdig innen 20 år, men
kan ikke si noe om når
vi starter, sier direktør
i Nye Veier AS Anette
Aanesland i møtet på
Melhus.
I forrige uke møtte de fire
ordførerne som sogner til E6
Sør Nye Veier AS for å få en
dialog om oppstart av bygginga av strekninga E6 Melhus
- Ulsberg. Ordfører Ola Øie og
Trond Jære i Byggvei.no var i
etterkant av møtet godt fornøyd
med dialogen de har fått med
utbyggingsselskapet Nye Veier
AS.
— Vi har fått mange svar
på det som dreier seg om samfunnsøkonomiske prioriteringer rundt
utbygging av veier. Vi må kvalitetssikre
våre opplysninger, og Trond Jære vil
arbeide videre med saken, sier Øie.
Forskjellige tall
Nye Veier prioriterer sine prosjekt ut
fra der det er mest å hente samfunnsøkonomisk, og så langt mener de at E6
nord for Trondheim er et bedre prosjekt
enn sørover.
— Det er flere som benytter veien
nordover, men vi har fått et bedre innblikk i viktigheten av å bygge ut E6 sør.
Vi har blant annet bragt på det rene at
vi opererer med forskjellige ulykkesstatistikker, der vi har en statistikk som viser
færre ulykker. Hvorfor må vi finne ut,
sier direktør Finn Aasmund Hobbesland
i Nye Veier.
Partene er enige om å ha større fokus
på at E6 sør er en ulykkesbelasta vei og
trafikkeres mye av tungtrafikk. Dette må
med i vurderingene når det gjelder prioritering av hvilke strekninger som skal
bygges først.
Bygges samtidig?
Nye Veier har ansvar for å bygge veier flere steder i landet, og tre prosjekt er
prioritert med oppstart. E6 nord og sør
for Trondheim er blant tre prosjekt som
ikke er satt opp på prioriteringslista så
langt.

Takk for et godt møtet, var tonen etter møtet med Nye Veier AS.
F.v. Trond Jære i Byggvei.no, prosjektleder Lars Bjørgård i Statens Vegevesen, ordfører Ola
Øie, direktørene Anette Aanesland og Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS.
— Prosjektene i Trøndelag må prosjekteres ferdig så raskt som mulig,
men så langt virker det som om nord
for Trondheim har størst samfunnsøkonomisk merverdi. Vi må vurdere nye
innspill, og vi kan ikke si sikkert nå hvilken strekning som vil bli prioritert først.
Kanskje kan de også gå parallelt, sa
Hobbestad. Han sa at de vil bruke våren
og sommeren på å gå gjennom tallopplysninger og faktaopplysninger de har
fått.
Kostnadene skal ned
Nye Veier har i sitt oppdrag at veiene
skal bygges billigst mulig, men samtidig
skal det bygges gode veier. Derfor er det
viktig at planene er så gjennomarbeidet og gode som mulig. — Det er kommunene som er planmyndighet når det
gjelder veibygging, og vi har et inntrykk
av at det arbeides godt i alle berørte
kommuner både når det gjelder fremdrift å få så billige prosjekt som mulig,
sier Hobbesland.
Soknedal først ut
Strekningen Korporals bru –
Vindalsliene vil bygges ut i regi av

Statens Vegvesen, og arbeidet vil komme
i gang senest på nyåret 2017. Byggetida
her vil bli 3 til 3,5 år, ifølge prosjektleder Lars Bjørgård i Statens Vegvesen.
Deretter står resten av strekninga for tur.
Men, ingen ville svare på når resten
av strekninga vil komme i gang. Det
eneste de kunne love var at i løpet
av 20 år vil det bli ny vei også sør for
Trondheim, og at bygginga skal foregå
mest mulig samlet.
Planene ferdig på forsommeren
Det er kommunene som er planmyndighet for veiprosjektene, og Ola
Øie sier at de har prøvd i det lengste å
imøtekomme de som blir berørt av trasévalget.
— Det er ikke til å unngå at noen blir
berørt, men vi føler at vi har ivaretatt de
berørte så langt som mulig når det gjelder å gi veiledning om rettigheter og
hvor de kan få hjelp, sier Øie.
Reguleringsplanene for Rennebu vil
bli lagt frem for formannskapet den 8.
mai, og de vil bli ferdigbehandlet i kommunestyret før sommeren.
Av Dagfinn Vold
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Ny trafikkskole
i Rennebu-området

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• 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

Din lokale maler for tak og vegger

Ta kontakt med
Ann Kristin mobil 920 95 981
oles-trafikkskule.no

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com
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BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Nytt fra Næringslivet
Oles Kjøreskole i Rennebu
Like før påske kom et
etterlengtet tilbud på
plass i Rennebu, da Oles
Trafikkskole startet opp egen
avdeling her i kommunen.
Ann Kristin Aslan er utdannet
kjøreskolelærer, og er den som
skal styre opplegget lokalt.
Hun er allerede i gang både med
elever som tar kjøretimer, og elever som
skal gjennomføre trafikalt grunnkurs. Så
langt trives hun godt, og håper folk tar
godt imot det nye tilbudet.
- Det er jo dette jeg liker å holde på
med, så jeg er glad for å være i gang her i
Rennebu, sier Ann Kristin.
Småbruk på Rennebuskogen
Ann Kristin og sønnen Emir flyttet til
Rennebu for to år siden. Da fikk de kjøpt
et småbruk på Rennebuskogen, noe som
ifølge Ann Kristin lenge har vært en
drøm.
- Jeg har alltid ønsket å bo på et
småbruk, så da vi kom over dette slo vi
til med en gang. Nå har vi installert oss
med sauer og høns, og dessuten innslag
av kalkun om sommeren, forteller Ann
Kristin.
Sønnen Emir går i tredje klasse, og
så langt trives både mor og sønn godt
her i Rennebu. Det er jo naturligvis noen
utfordringer knyttet til det å være alenemor på en ny plass, men alt i alt har det
gått greit, og Ann Kristin satser på at det
vil fungere godt selv om hun nå får enda
mer å henge fingrene i.
- Emir vokser jo til og blir større han
også, og siden jeg trives så godt med
denne jobben må jeg bare være optimistisk med tanke på en del praktiske utfordringer som vil dukke opp, smiler Ann
Kristin.
Start tidlig med kjøretimer
For de fleste ungdommer er kjøretimer noe de ønsker å få unnagjort på
kortest mulig tid, med færrest mulig kjøretimer.
- Dette er jo naturlig med tanke på at
det er ganske dyrt, så både ungdommer

Ann Kristin Aslan ønsker velkommen til trafikkopplæring i Rennebu.
og foreldre er i utgangspunktet interessert i at dette skal gå så knirkefritt som
mulig, sier Ann Kristin.
Øvelseskjøring sammen med foreldre eller andre voksne er derfor veldig
viktig for å utvikle gode sjåfører. I den
forbindelse er det anbefalt at man også
tar en tidlig kjøretime med en utdannet
kjøreskolelærer, så man ikke legger seg
til unødige uvaner som det er vanskelig
å luke bort senere.
- Vi ser jo at de aller fleste har godt
utbytte av en tidlig kjøretime hos en trafikkskole. Det er veldig viktig at elevene
får gode kjørevaner helt fra starten, og
dette er nyttig både for eleven og for de
voksne som skal være med å øvelseskjøre. Øvelse gjør mester også på dette
punktet, påpeker Ann Kristin.
Henter og bringer
Oles Trafikkskole har sitt hovedkontor i Ålesund, og Ann Kristin er nå
ansatt hos dem. Hun har nå fått egen bil
fra kjøreskolen, og kommet i gang med

elever som tar kjøretimer i klasse B. I
løpet av sommeren håper hun også å få
på plass tilbud om kjøretimer klasse BE,
bil m/ henger.
- Jeg får se litt framover våren, både
i forhold til etterspørsel og hvordan det
ordner seg med biler. Vi må prøve oss litt
fram i markedet her, sier Ann Kristin.
Noe hun anser å være et stort pluss
hos Oles kjøreskole er at de henter og
bringer ungdommer som skal ta kjøretimer.
- Mange plasser i Rennebu er det jo
ganske grisgrendt, og det er ikke så lett
å komme seg til sentrum med offentlig
transportmiddel. Jeg tror derfor tilbudet
om å bli hentet hjemme til kjøretime vil
være et pluss for mange. Hvis noen har
spørsmål om dette opplegget eller andre
tilbud vi har er det bare å kontakte meg
direkte, eller ta en telefon til hovedkontoret i Ålesund, avslutter Ann Kristin
Aslan.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt

5

Trondskogen boligfelt utvides
Arbeidet med utvidelse av Trondskogen boligfelt er nå i gang,
og det vil derfor bli økt tungtransport i området.
Arbeidet vil omfatte graving og
sprenging, og en del tungtransport av
masse, vann- og avløpsmateriell. All
sprenging vil bli varslet ved lydsignaler på stedet og ved tekstmeldinger
til beboere i Grankollveien, Åsveien,
Rådyrveien, Tiurveien og Orreveien.
Dersom andre ønsker SMS-varsling før
sprenging, er det bare å melde til servi-

cetorget hvilket mobilnummer varselet
skal gå til.
Tungtransport langs Træthaugveien,
Rognveien og Grankollveien vil bli stoppet i tidsrommene kl 08.00-09.00 og kl
14.30-15.00 av hensyn til skolebarna.

Hold deg
orientert om
det som
foregår på
Rennebu.com

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

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

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

MS 181

3290,-

MS 231

4290,-

MS 271

4990,-
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post@r-maskin.no

Alt innen grunnarbeid
Tomteutgraving
Vann, avløp og strømgraving
Betongplate – Grunnmur
Gårdsplass – Vei

STIHL DAG

Fredag 8 april!

Mandagsklubben på Helsesenteret

Hver mandag møtes en gjeng
med spreke damer til hyggelig
samvær, kaffe, trim, baking
og andre aktiviteter. Flere
av damene bor i omsorgsboliger eller boavdelingen
på Helsesenteret, mens noen
fortsatt bor hjemme. I alt 13
damer har pr. i dag dette tilbudet, og det er ingen tvil om
at de setter pris på sammenkomstene.
- Det er veldig trivelig å spise
sammen med noen, og så er det sosialt.
Mange av oss er gamle kjente, så det er
artig å snakke litt både om gamle dager
og andre ting, forteller en av damene.
Påsketur i Sansehagen
Et viktig poeng disse mandagene er
også litt fysisk aktivitet for å holde seg
i form. Musikk og dans har vært mye
brukt i denne sammenhengen, noe som
har vært veldig populært. I starten av
påskeuka arrangerte de sammen med
flyktningtjenesten og pårørendeforeninga påsketur i Sansehagen, og også dette
var noe damene satte stor pris på.

Mandagsklubben på plass rundt bordet i hyggelig lag.

- Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet
i forbindelse med aktiviteter og utflukter,
og det å komme seg ut i frisk luft ser vi
er viktig for mange, sier Eli Grøtte, som
er ansvarlig for tilretteleggingen av tilbudet.
Har også tilbud til mannfolka
Selv om mandagene er forbeholdt
damene, fins det også et tilsvarende tilbud for mannfolk. De treffes annenhver
tirsdag, men foreløpig har det ikke vært
like stor deltagelse som hos damene.
- Det kan se ut som karene er litt tregere å få ut, men vi håper det kommer
flere etter hvert. De som er med gir i alle
fall uttrykk for at de synes det er trivelig,
så hvis det er flere som har lyst å være
med er det bare å ta kontakt, sier Grøtte.
Viktig å høre hva som blir sagt
Det er en engasjert gjeng med damer
som er på plass den dagen Rennebunytt
stikker innom, og vi får høre både om
skiturer, gammelt naboskap og forskjellige aktiviteter de har vært med på. I

løpet av samtalen dukker det også opp
et svært aktuelt tema, som helt klart
engasjerer mange rundt bordet.
- Det er mange av oss som hører
litt dårlig, og jeg har flere ganger tatt til
orde for at det burde vært montert teleslynge her vi møtes. Dette rommet blir
jo også brukt til samlinger og arrangement ellers, og det er jo veldig synd at
vi ikke skal få med oss det som foregår
bare fordi vi hører litt dårlig, sier Reidun
Dalsegg som har vært med på disse
samlingene helt fra starten.
Hun får umiddelbart støtte av de
andre rundt bordet, og både Eli Grøtte
og helsesjef Helge Aalbu lover å videreformidle problemstillingen til rette
vedkommende. Undertegnede vil i alle
fall stille seg uforbeholdent bak innspillet, for det er helt klart at dette er damer
som har mye å prate om og mange gode
historier på lager, og da sier det seg selv
at det er viktig å høre hva som blir sagt.
Av Mona Schjølset
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Mange muligheter i Kulturskolen
Kulturskolen i Rennebu har
opp gjennom årene fostret
mange talenter, og både Heidi
Skjerve, Tuva Børgesdatter
Larsen, Joakim Bergsrønning,
Astrid S og Alexandru Gros
Grindvoll har startet sine karrierer her.
Det er pr. i dag ca 100 elevplasser i
Kulturskolen, og hovedkategoriene er
musikk. tekniske fag, visuelle kunstfag
og friluftsliv.
- Vi kan ikke love at alle som søker
om plass får det tilbudet de ønsker seg
mest, men vi kan love at alle får et tilbud,
sier rektor Sverre Stenløkk.
Populært med sang
Søknadsfristen for å søke om elevplass til høsten er 1. juni, og Stenløkk
oppfordrer alle som er interessert til å
søke i god tid. Dette er viktig for å komme i gang med planleggingen av neste
skoleår.
- De siste årene har vi hatt spesielt
stor søknad på sang, så der har vi hatt
noen på venteliste. Ellers har vi vel stort
sett klart å imøtekomme ønskene, forteller Stenløkk.
Ifølge Stenløkk er samspill en av
hjørnesteinene i Kulturskolen. Da er det
naturligvis viktig at det er elever som
både synger, spiller gitar, trekkspill, piano, slagverk, bass og ulike korpsinstrument.
- Det å spille sammen i store og små
grupper er utviklende og viktig for elevene, så det jobber vi mye med, forteller
Stenløkk.
Andre tilbud
Også de mer utradisjonelle tilbudene
til Kulturskolen har vært populære, blant
annet film og media, lyd-/lysteknikk og
friluftsliv.
- De to første er det mange som finner spennende fordi det brukes så mye
teknisk utstyr. For Kulturskolen er det
viktig fordi vi kan bruke egne elever i
forbindelse med arrangement, forteller
Stenløkk.
Friluftsliv er et tilbud for barn og
unge som ønsker å bli bedre kjent med
naturen og liker å være på tur. Noe av
hensikten er også at de skal bli bedre i
stand til å klare seg ute på egen hånd.
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Ragnhild Gjermundsdatter Kvam ved tangentene under årets UKM.
- Det handler om for eksempel førstehjelp og hvordan man skal tenne opp
et bål, samt at elevene skal oppleve turglede og mestring, sier Stenløkk.
Opptrer mye i nærmiljøet
Kulturskolerektoren er glad for det
solide fotfestet Kulturskolen har her i
bygda, noe som fører til mange forespørsler om små og store opptredener.
- Vi opplever at elever fra Kulturskolen blir forespurt i mange sammenhenger, og både næringsliv, kommune,
og ulike lag og foreninger er flinke å
bruke oss i forbindelse med arrangement og tilstelninger. Dette gjøre at
elevene får verdifull erfaring i det å opptre for publikum, noe som er viktig å ha
med seg videre, sier Stenløkk.
Drømmestipendet
Som en ekstra inspirasjon til kulturskoleelever som utmerker seg på en
særlig positiv måte, deles det hvert år
ut såkalte Drømmestipend. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der målet
er å synliggjøre kommunenes arbeid
for barn og unge. Det er kommunenes oppgave å nominere kandidater til

Drømmestipendet, og så er det en egen
jury som skal velge ut 100 heldige vinnere.
Kulturskolen i Rennebu har i år valgt
å nominere Ragnhild Gjermundsdatter
Kvam som sin kandidat, og i midten av
mai blir det klart om hun er blant de
heldige som mottar en sjekk på 10.000
kr.
I begrunnelsen for å nominere
Ragnhild heter det blant annet at hun
gjennom mange år har fremhevet seg
som en av de mest engasjerte og ambisiøse elevene i kulturskolen, og utmerket seg som solopianist med fordypning
i klassisk repertoar. Ragnhild kjennetegnes som lærevillig, engasjert og glad i
utfordringer, og hun har i tillegg en personlighet som sprer glede og positivitet
rundt seg.
- Jeg syns Ragnhild er en flott kandidat fra Rennebu, og jeg gleder meg til å
følge henne videre, avslutter en fornøyd
rektor Sverre Stenløkk.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus

Det viktigste er å ha det artig!

Emilie Joramo er et fotballtalent litt utenom det vanlige,
og nylig ble 14-åringen tatt ut
til landsdelssamling.
Dette betyr i klartekst at Emilie er å
anse som en av landets mest lovende
spillere på sitt årskull. Uttaket er gjort
på bakgrunn av trening- og kampsamlinger i regi av Trøndelag Fotballkrets,
der Emilie har prestert bra gjennom hele
vinteren.
Hovedpersonen selv tar det hele
med fatning, men innrømmer at hun er
både glad og overrasket.
- Det er jo fotball jeg liker å holde på
med, men jeg hadde vel ikke helt turt å
håpe på å bli tatt ut til denne samlingen,
sier Emilie kledelig beskjedent.
Trener mye med guttene
Emilie viste tidlig gode takter på fotballbanen, og ifølge eget utsagn er det
flere ting med fotball som gjør at dette
er så artig.
- Det er jo et lagspill, og det liker jeg
veldig godt. Dessuten trenger man både
tekniske og taktiske ferdigheter, og man
kan trene på mange forskjellige måter,
sier Emilie.
De siste årene har Emilie spilt fast på
guttelag her i Rennebu, og slik blir det
nok også denne sesongen. Akkurat det
har hun ingenting imot, for Emilie trives
utmerket som en av gutta.

Emilie Joramo løftes opp av treningskamerater på fotballbanen.

- Ja, det syns jeg er helt greit. Det er
som regel litt større tempo og litt hardere spill, men det liker jeg. Det eneste
problemet er selvfølgelig at jeg ikke kan
være med dem i garderoben etter kamper og treninger, smiler Emilie.
Viktig med foreldre og trenere som
stiller opp
Selv om det er Emilie selv som må
gjøre jobben på fotballbanen, er hun
fullt klar over at hun er avhengig av gode
støttespillere rundt seg for å få det til.
- Det er klart at mamma og pappa
bruker mye tid på fotball de også, for
jeg må jo ha skyss for å komme meg
både på treninger, samlinger og kamper.
Dessuten har jeg flere småsøsken som
også trenger oppmerksomhet, pluss at
vi driver og bygger hus akkurat nå. Da
skjønner jeg at det blir travelt for mamma og pappa innimellom. Jeg er veldig
glad for at de stiller opp og støtter meg,
sier Emilie.
I tillegg til foreldrene syns Emilie at
fotballtrenerne hennes også fortjener litt
ekstra skryt.
- Mens vi bodde i Fredrikstad hadde
jeg Tor-Henning som trener, og han er
fortsatt ivrig og følger med på hvordan
jeg gjør det. Etter at vi flyttet tilbake
til Rennebu er det hovedsakelig Olav
Stavne som har vært trener, og han har

lært meg kjempemye og gitt gode råd for
hvordan jeg bør trene, forteller Emilie.
«Fra gode lag kommer gode
enkeltspillere»
Ordene kommer fra Olav Stavne,
som er leder i fotballgruppa i Rennebu.
Han har i mange år vært en meget engasjert trener både på klubb- og kretsnivå,
og har naturlig nok gjort seg noen tanker omkring temaet spillerutvikling.
- Fotball er jo et lagspill, og det er
ingen som kan bli gode på egenhånd.
Den viktigste jobben vi gjør lokalt er
derfor å bygge opp de ulike lagene
gjennom gode treninger og gode kamparenaer. På den måten skaper vi også
miljø der det er mulig for gode enkeltspillere å utvikle seg, sier Stavne.
Han er ikke veldig overrasket over
at Emile har kommet så langt, men er
samtidig helt klar på at det er nå jobben
starter.
- Hun har utvilsomt både talent og
motivasjon for å nå langt, men det aller
viktigste her og nå er at hun trives med
fotballen både på trening og kamp. I årene framover blir det mye hard jobbing,
og da er det viktig å ha det artig mens
man holder på, avslutter Stavne.
Av Mona Schjølset
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Glede over Voksenopplæringa
ny butikk
på skolebesøk
Nybutikken på Nerskogen
åpnet til påske, og mottagelsen har vært veldig bra.

I midten av mars var voksenopplæringa på besøk hos 1. – 4.
trinn på Berkåk skole, og med musikk som utgangspunkt møtte
de hverandre på tvers av språklige barrierer og tradisjoner.

Toril Dullum Lund mottok mange lykkeønskninger og blomster på åpningsdagen.
— Vi har fått mange gode tilbakemeldinger både fra lokalbefolkning
og hyttefolk, forteller daglig leder Toril
Dullum Lund. Kundene har vært flinke
til å bruke butikken, og det tømtes godt i
hyllene. Butikken gir bedre eksponering
av varene, og frukt og grønt er blant de
varene som har fått større plass og dermed også gitt økt salg.
— Det har vært ei artig påskehelg
som har ført til en økning i påskehandelen, forteller Toril, som også kan by
på egen kafé med navnet Markastuggu
i lokalet.

Styreleder i Nerskogen Landhandel AS Jan
Perry Lund og Ingrid Ytterhus skinte begge
i kapp med sola.
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Elever i 1. - 4. klasse fikk lære seg blant annet barnesanger fra Eritrea.
- Det var en kjempefin samlingsstund, og det er artig å få brukt de ressursene som fins blant våre nye landsmenn i slike sammenhenger som dette,
sier Irene Folland og Hege Merethe
Gorseth ved Berkåk skole.

elevene her syns det var utrolig stas at
også voksne var med på leken sammen
med dem. Vi må vel erkjenne at den
gjennomsnittlige nordmann er hakket
mer selvhøytidelig og stivbent i slike
sammenhenger, så der har vi uten tvil
noe å lære, sier Hege Merethe.

Godt humør
Tekst: Mona Schjølset
Under samlingsstunden fikk elevFoto: Berkåk skole
ene blant annet høre en barnesang fra
Eritrea, og ifølge lærerne var
det nok mange som fikk en
a-ha-opplevelse i forhold til
hvordan det føles å få presentert noe på et helt fremmed
språk.
- Selv om dette var noe
så enkelt som en barnesang
skjønte vi jo selvfølgelig ikke
hva det handlet om, og slik er
det jo for dem som kommer
flyttende hit også i starten,
sier Hege Merethe.
Noe som i alle fall kjennetegner dem som har kommet
flyttende hit, er godt humør
og entusiasme, og det kom
også til uttrykk denne dagen.
Etter hvert som de hadde presentert sine egne ting ble de
utfordret til å være med på en
norsk sanglek, noe de kastet
seg uti med liv og lyst.
- Det var kjempeartig, og
Niema presenterte sanger fra Somalia.

Trygve Slagsvold Vedum
på Rennebu-besøk
Før påske var SP-leder Trygve Slagsvold Vedum på miniturne i
vårt distrikt, mest for å høre lokale partifellers tanker omkring
den forestående kommunereformen.

Rennebu og
kommunereformen
Følgetongen med kommunereformen går videre, og i det
siste har det skjedd utvikling
forskjellige steder i Trøndelag.
— Vi ligger nok litt
dårlig an når
det gjelder
tidsfrister,
men vi er i
gang
med
mer konkrete sonderinger, forteller ordfører
Ola
Øie.
Rennebu
kommune har hatt møte med Oppdal
kommune, og den 11. april er det møte
med Midtre Gauldal kommune.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte SP-lederne i Midtre Gauldal og Rennebu
- Odd Vårvik og Siv Remetun Lånke.
I løpet av besøket var det naturligvis
også andre tema som ble diskutert, og
SP-lederen hadde tydeligvis fått med
seg diskusjonen rundt ny E6.
- Beklager forsinkelsen, det skyldes
nok dårlig veistandard langs E6, spøkte
Slagsvold Vedum da han ankom Berkåk
en liten time forsinket.
Engasjert partileder
Det var en opplagt og engasjert
SP-leder som møtte partifeller fra både
Rennebu og Midtre Gauldal, og han lyttet interessert til historier som ble fortalt
rundt bordet.
- Det er viktig for oss å få innspill
på aktuelle saker som debatteres rundt
omkring i landet. Å få reise rundt og
treffe så mange engasjerte og oppegående folk betyr mye, og det kommer
bestandig nyttige innspill, sier Slagsvold
Vedum.
På Berkåk informerte Siv Remetun
Lånke om det lokale arbeidet som har
blitt gjort i forhold til kommunereformen, samtidig som hun ga partilederen

en kort innføring i de synspunkter som
var kommet fram gjennom folkemøter
og politiske diskusjoner.
Til ettertanke
Før SP-lederen hastet videre fikk
han servert en velsmakende lunch fra
Bakerikaféen. Her ble det også tid til et
kåseri fra Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder på Rennebu Frivilligsentral.
Hun var som vanlig både humoristisk og
tankevekkende med sine verbale krumspring, og hovedbudskapet var betydningen av menneskelig kapital som verdiskapning.
- Folk trenger folk, og vi må dyrke
gode verdier og innse at den viktigste
verdiskapningen både nå og i framtida
er den menneskelige kapital, fastslo Maj
Britt.
Det var helt tydelig at både mat og
kåseri falt i smak, og det var en begeistret partileder som takket for seg før ferden gikk videre.
Av Mona Schjølset

Oppdal også inviteret med
I forrige uke fikk ordfører Øie
mail fra rådmann Bodil Braa Alsvik i
Midtre Gauldal der hun også har invitert Oppdal til møtet den 11. Hvor vidt
Oppdal tar i mot denne invitasjonen er
usikkert.
Arbeidsplasser
Øie forteller at det er viktig for
Rennebu å få avklart tanker rundt organisering både av det administrative og
politiske systemet. Dette gjelder både
mot Oppdal og Midtre Gauldal.
— Arbeidsplasser er viktig for
Rennebu, og dermed er det kanskje viktigere for Rennebu å få den administrative delen enn for f.eks. Oppdal.
Det er flere usikkerhetsmoment
rundt kommunereformen, og én av de
viktigste er økonomisystemet som sansynligvis ikke vil bli avklart i Stortinget
før nærmere jul.
Intensjonsavtale?
— Etter møtene med Oppdal og
Midtre Gauldal vil vi diskutere i formannskapet hva vi skal gjøre videre, og
om sonderingene eventuelt skal resultere i en intensjonsavtale, forteller Øie.
Av Dagfinn Vold
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IKT-konsulent
100% fast stilling
Oppgavene som skal løses er utvikling, drift og
brukerstøtte av kommunens IKT-løsninger.
Dagens systemplattform er basert på Microsoft,
VMware, Cisco, Checkpoint og Trend Micro.
Vi ønsker oss en person som er serviceinnstilt, fleksibel
og kvalitetsbevisst som kan være med å videreutvikle
våre løsninger. Stillingen er for tiden underlagt
IKT-rådgiver.
Hovedarbeidsområder
• Drift og vedlikehold av Microsoft klient og server
• Cisco-basert infrastruktur, nettverk og telefoni
• Vmware
• Citrix XenApp
• Sikkerhetsløsninger fra markedsledende
leverandører
• Ulike fagsystemer i kommunen
• Intern opplæring og kompetanseheving i IKT.
• Hovedansvar for oppvekstsektoren

Lærlingplasser
Helsefagarbeiderfaget
Vi søker 3 lærlinger innenfor Helsefagarbeiderfaget
Beskrivelse av arbeidssted
Det vil bli fordelt på Rennebu sykehjem, hjemmetjenesten og tjenester for funksjonshemmede iht. fagplan.
Ønskede kvalifikasjoner
Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2
Vi ønsker motiverte lærlinger
Søknadsfrist 10. april 2016

Lærlingeplass
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Vi søker lærling innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Søknadsfrist 10. april 2016

Beskrivelse av arbeidssted
1 år ved Innset og Vonheim barnehage og
1 år ved Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole.

Ledende helsesøster

Ønskede kvalifikasjoner
Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2

100% fast stilling

Søknadsfrist 10. april 2016

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er organisert
under enhet for helse og omsorg.

Lærlingplass
kontor- og administrasjonsfaget

Hovedarbeidsområder
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med lederansvar
Ønskede kvalifikasjoner
• Autorisert sykepleier med godkjent
utdanning som helsesøster
• Lederkompetanse er ønskelig, men ikke et krav
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner
• Søker må disponere egen bil
Søknadsfrist 10. april 2016

Følg Rennebu kommune på

Vi søker lærling innen kontor- og administrasjonsfaget
Abeidssted ved servicetorget i Rennebu kommune
Ønskede kvalifikasjoner
Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2.
Søknadsfrist 10. april 2016

Info om søknadsrutiner:

Søknadsskjema og kontaktperson for stillingene finner
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig.
Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker søk stilling
og logger på.
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Sommerjobb for 9. og 10. klasse

Sommerjobb Teknisk drift

Elever som i dag går i 9. og 10. klasse har mulighet til å
søke sommerjobb i uke 26 -32 ved Rennebu sykehjem.
11 elever vil få tilbud om jobb. Perioden vil bli oppdelt
i 2 perioder på 3 uker.

11 sommerjobber ved Teknisk (uke 26 - 33). Jobbene blir
tildelt i 3 eller 4 uker sammenhengende og det gis ikke
anledning til å dele opp den tilbudte perioden!

Vi tilbyr
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter
for kompetanseheving
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning

Ønskede kvalifikasjoner
• Ønskelig med bakgrunn i byggfag, elektro,
maling, rørlegger eller mekanikk.
• Minst to må ha førerkort for minimum traktor.
• En av jobbene er renhold og det er ønskelig
med noe erfaring fra renhold.

Søknadsfrist 17. april 2016

Søknadsfrist 17. april 2016

Sommerjobber
innenfor Barnas naturverden
2 jobber innenfor Barnas Naturverden (uke 27 - 29).
Vedlikehold av hytter: beising/ tetting og rydding rundt
hytter.
Vedlikehold av stier: Merking, rydding, skilting og
merking av ”nye” stier
Ønskelig at du har førerkort og disponerer bil
samt erfaring fra denne type arbeid.
Vi tilbyr
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i
3 uker. Ukene kan ikke deles opp
• Lønn etter gjeldende tariff
• Opplæring blir gitt
Søknadsfrist 17. april 2016

Sommerjobber
kirkegårdene i kommunen
2 jobber innenfor kirkegårdene i kommunen
(uke 26-28 og 30-31).
Vi tilbyr
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i 3 uker.
• Alternative arbeidsuker kan drøftes.
• De som tilsettes må være fylt 16 år.
• Lønn etter gjeldende tariff
• Opplæring blir gitt
Søknadsfrist 17. april 2016

Sommerjobb Voll barnehage
4 sommerjobber ved Voll barnehage (uke 26 - 33)
Vi tilbyr
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i 3 uker.
• Enten i uke 26-28 eller i uke 31-33.
• Ukene kan ikke deles opp
• Lønn etter gjeldende tariff
• Opplæring blir gitt
Søknadsfrist 17. april 2016

Sommerjobber
Innset og Vonheim barnehage
5 sommerjobber ved Innset og Vonheim barnehage.
Fordelt 1 ved Innset (uke 26-27 og 32) og
4 ved Vonheim (uke 26 -28 og 31-33).
Vi tilbyr
• Varierte arbeidsoppgaver
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
Søknadsfrist 17. april 2016

Info om søknadsrutiner:

Søknadsskjema og kontaktperson for stillingene finner
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig.
Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker søk stilling
og logger på.
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KUNNGJØRINGER

Rennbyggen Danseklubb
inviterer til

Pubaften
16. april kl. 21.00 i skytterhuset

Rennebu Frivilligsentral takker

for minnegaven i forbindelse med
Ola Kjeka jr. sin begravelse.

Gaven på kr. 19 000,- vil bli brukt for å påskjønne de
frivillige.
Det er veldig kjærkomment for oss å ha mulighet til å
invitere til sommerfest, julelunsj og lignende arrangement
for de som bruker tida si på frivillig engasjement.

Trubadur:

Tusen takk!

Erik Hoel

“Kurs mot nord i toner og ord”

Vårkonsert / hyggekveld

Salg av øl og vin

på Sandbrekka søndag 24. april kl. 19.30.

Inngang:
kr 150 for medlem
kr 200 for ikkemedlem
Påmelding til Liv Lian Kosberg
mob 971 83 310 eller liv.kosberg@n-lt.no
Buss fra Voll kl 20.30 og fra Spar Berkåk kl 21.00
Pris på buss t/r kr 50,Bussen kjører retur etter pubaftens slutt.

Stjernedryss

Kor og visesang av Rennebu Songkor.
Musikk og kåseri ved Gunnar Bonsaksen.
Årebasar i kaffepausen. (Servering på bill.)
Inngang kr. 150,Alle er hjertelig velkommen til en trivelig vårfest!
Arr.: Rennebu Songkor.

Årsmøte i Jutulstuggu på Uv SA
onsdag 20. april kl 20.00 i Jutulstuggu

Vanlige årsmøtesaker.
Saker til årsmøte må være styret ved Eivind Flå i hende
innen 15. april.
Vel møtt!
Styret

Sykkelkarusell 2016

torsdag 7. april kl 18.30
i Berkåk menighetshus

1. løp
2. løp
3. løp
4. løp

Stamnan
Voll
Berkåk
Berkåk

24. april kl 13
1. mai kl 13
8. mai kl 13
16. mai kl 13

Skolekorpset holder konsert
og medlemmene skal få
åremålsmedaljer og stjerner.

Gavekort og sykkelpremie.
Voksne kr 50. Barn gratis.
Trimgruppa

Servering av saft, kake og kaffe

!
KORPS ER GØY

Hjertelig takk

for blomster, hilsener og all vennlig
deltagelse ved våre kjære Arne Per Sundsets bortgang.
En spesiell takk for pengegaven til Rennnebu Helsesenter,
avd. Norstuggu på kr. 15 350,00.
Familien

Rennebu Skolekorps er et korps for hele
bygda og her er det med unger fra 8-17 år.
Har DU lyst til å være en del av denne
flotte gjengen?
Kom og prøv instrument og ta en prat
med medlemmene 7. april fra kl 17.30
Velkommen!
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STENGING AV RENNEBUHALLEN

På grunn av ombyggingen vil Rennebuhallen være stengt
fra 1. mai 2016. Dette gjelder hele hallen med garderober
og trimrom. Hallen vil bli åpnet igjen til Rennebumartnan
2016.

Dette skjer i Rennebu!
07.04	Mottak av klær
Refshus skole
07.04 Stjernedryss, skolekorpset Menigh.huset
08.04 Årsmøte Innset skytterlag Kroken bakeri
08.04 Sang og musikkhelg
Jutulstuggu
09.04 Sang og musikkhelg
Hoelsmoen
10.04 Sang og musikkhelg
Hoelsmoen
11.04 Rennebu Soul Children
Menigh.huset
13.04 Formiddagstreff Berkåk menighetshus
14.04 Hyggestund med Kvinnegruppa Helsesenteret
14.04 Bønnemøte
Hoelsmoen
15.04 Blåveisen Kor og hobby Innset bedehus
Våravslutning og Basar
16.04 Pubaften
Skytterhuset
Rennbyggen Danseklubb
17.04 Ungdomsgudstjeneste
Innset kirke
18.04 Basar
Misjonsh. Voll
Søndagsskolen/Yngres
19.04 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
20.04 Årsmøte
Jutulstuggu
Jutulstuggu på Uv SA
21.04 Bønnemøte
Hoelsmoen
24.04 Sykkelkarusell
Stamnan
24.04 Vårkonsert/hyggekveld
Sandbrekka
24.04 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen

16-18
18.30
19.00
19.30
16.00
11.00
14.45
11.00
10.30
20.30
18.00
21.00
11.00
17.30
11.00
20.00
20.30
13.00
19.30
20.00

Menigh.hus
25.04 Rennebu Soul Children
27.04	Medlemsmøte
Mjuklia
Rennebu pensjonistforening

14.45
11.00

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på Stamnan hos Kjell Olav Hoel
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Sirkeltrening hver torsdag kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Vi gir deg trygghet på hjemmebane
Snakk med oss om hvordan du kan forebygge skader i hjemmet ditt.
Kom innom kontoret vårt eller ring oss på 72 42 82 50.
Besøk oss også på facebook.com/GjensidigeOppdalRennebu
eller les mer på gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Høring – planlagt utbygging
av bredbånd i Rennebu

Rennebu kommune skal søke om tilskudd til utbygging av
bredbånd. Kommunen vurderer i år å søke for området Grøtte
gård til Mærk bru, sør og vest for Orkla og deler av område
på Nordskogen (Buvatnet – Garli) I tillegg utredes trådløs bredbåndsløsning fortrinnsvis via mobilnett for området
Jøldalsvegen/Jøldalen og omegn. Det kreves at områder planlagt for utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum
en måned. Bedrifter og innbyggere som ønsker å uttale seg må
gjøre dette senest 28. april 2016.

For senere år kan andre områder være aktuelle for søknad og
andre aktuelle områder er (uprioritert rekkefølge):
• Ulsberg – Innset
• Eventuell supplering av områder det søkes for i 2016
• Andre
Regjeringa har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven med å administrere tilskuddsordninga.
Kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å søke NKOM om
tilskudd. I forbindelse med søknaden inviteres bedrifter, grunneiere
og innbyggere til å komme med innspill.
Status i Rennebu
Rennebu kommune arbeider for at innbyggerne skal ha et bra
tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett.
Flere områder har utbygd både fiber og DSL-løsninger med god
hastighet, men mange områder gjenstår. I tillegg til fiber og DSL vil
også et godt utbygd mobilnett kunne gi gode tilbud på datatrafikk.
På Rennebu kommune sin nettside finnes dekningskart som
viser dekningsgrad for ulike geografiske områder. Offentlig tilskudd
prioriteres til områder med dårligst dekning.
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokaletema/
Morgendagens-Rennebu/Mobil-og-bredbaand Omfang av eventuell utbygging blir i henhold til oppnådd finansiering og interesse fra
mulige utbyggere.

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

Høringsfrist

Fristen for høring er 28. april 2016.
Send e-post til postmottak@rennebu.kommune.no eller post til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu. Merkes ”høringsuttalelse bredbåndsutbygging”.
Nærmere info, Trond Jære
trond.jare@rennebu.kommune.no – 72 42 81 47 / 46 96 36 96

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

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