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Sommerjobb

Anders Vinsnesbakk er én av 
86 ungdommer som har sommer-

jobb i Rennebu kommune
Les mer på side 3.      
Foto: Dagfinn Vold
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beidet i Rennebutun. Der går lokale bedrifter på tvers av 
alle bransjer sammen og gjør en felles profilering av lokalt 
næringsliv. De fleste lokale bedrifter er relativt små, og da 
kan et tettere samarbeid bidra til felles utviklingstiltak og 
kompetanseoverføring som det ellers er krevende å få til for 
den enkelte bedrift.  

Så gjennom lagenes dugnadsinnsats, deltagelse fra skoler, 
barnehager, lokale bedrifter og mange enkeltpersoner må 
vi kunne si at så godt som hele Rennebu-samfunnet er in-
volvert i forberedelser og gjennomføring av martnan. Utover 
de økonomiske virkningene vil jeg trekke fram verdien i det 
at et helt lokalsamfunn er sammen om et så flott arrange-
ment. Det virker samlende og Rennebumartnans gode navn 
og omdømme er noe vi er stolte av. Det er i brei betydning 
et kulturarrangement som involverer på tvers av generas-
jonene.

Martnan har i samarbeid med kulturskolen i mange år 
trukket fram lokale ungdommer og gitt de mulighet til å 
presentere sine imponerende ferdigheter, det være seg i 
musikk, dans, sang eller andre kulturelle uttrykk. For barn 
og ungdom er det selvsagt artig at de på denne måten får 
vist fram sine ferdigheter for et stort publikum. At noen har 
talent og ferdigheter utenom det vanlige har vi i sommer 
sett mye av hvor det har opptrådd  Rennebu-ungdommer 
i ”alle kanaler”, konserter og på ulike arrangement. Artig 
da at årets martnasgjest er multitalentet Tuva Børgedotter 
Larsen. Hun opptrer på teaterscener over hele Norden og er 
en framstående representant for de unge, lovende talentene 
som vokser fram i Rennebu.        

Jeg ønsker alle utstillere, besøkende, arrangører og dug-
nadsfolk lykke til med jubileumsmartnan 2015 og håper at 
vi alle får trivelige martnasdager. 

Birger Hellan
- rådmann

Rennebumartnan  2015 står for døra og arrangeres i år 
for 30 gang. I løpet av disse årene har Rennebumartnan 
etablert seg som Norges ledende salgsutstilling for husflid 
og håndverk. Til sammen har martnan i disse årene hatt 
nærmere en halv million besøkende og omsatt for nærmere 
en halv milliard kroner. Martnan bidrar i dag mer enn noe 
til å gjøre Rennebu-navnet kjent og må i dag sies å være vår 
fremste merkevare. Siden starten har martnan hatt en sterk 
utvikling og vekst, men dette har ikke gått på bekostning 
av grunnideen om kvalitet og ekte vare. I det mangfold av 
martnaslignende arrangement vi finner over hele landet 
er det imponerende at ordet KVALITET er det som mest 
brukes når Rennebumartnan beskrives. Ikke noe dårlig im-
age å ha og som hele Rennebu kan være stolte av.  
 
Over 30 lag og organisasjoner fra Rennebu og nabokom-
munene deltar i år med dugnadsinnsats. Det har vært slik i 
mange år at lokale lag og organisasjoner gjennom innsat-
sen under martnan får så gode inntekter at de  resten av 
året kan konsentrere seg mer om aktiviteten og mindre om 
loddbøker og kakelotterier. I løpet av disse årene er det til 
lokale lag og foreninger utbetalt ca. 13,5 millioner kroner 
som oppgjør for dugnadsinnsatsen under martnan.

Skolene og barnehagene er også i år involvert gjennom 
egne kunstprosjekter. Skolene i samarbeid med TrønderEn-
ergi med tolkning av visjonen ”Energi for generasjoner” og 
barnehagene med et prosjekt knyttet til årets martnas-tema 
”Tango for TRE”. I skolene og barnehagene er det jobbet 
med dette i hele vår og resultatet får vi se i form av egne 
kunstutstillinger. 

Det lokale næringslivet presenterer seg gjennom samar-
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86 ungdommer har 
sommerjobb i kommunen

Anders Vinsnesbakk trives godt med sommerjobb i Rennebu kommune.

Anders Vinsnesbakk skal begynne 
på andre året ved Gauldal videregående 
skole på linjen anleggsteknikk. Målet er 
å bli maskinfører. Men, i sommer er han 
én av 36 som har sommerjobb i kom-
munen, og han arbeider i teknisk drift 
og klipper plen. 

— Tilbudet med sommerjobb i kom-
munen er positivt, og vi får prøve oss i 
arbeidslivet og samtidig tjene penger, 
forteller Anders. Han har en periode på 
fire uker, og kjører for det meste plen-
klipper. På dager det ikke er klipping, er 
han med Gøran Sunnset på andre vakt-
mesteroppgaver.

36 sommerjobber
— Det ble lyst ut 36 sommerjobber 

for ungdom, med minimum 3 ukers 
varighet. Dette gjør vi for å gi ungdom-
mene arbeidserfaring og mulighet for å 
tjene seg noen kroner, forteller perso-
nalrådgiver Per Ivar Wold. Dette er et 
tilbud til de som går i 9. og 10. klasse, 
og arbeidsstedene er Innset og Vonheim 

Lovende 
fiske i Orkla
Årets laksesesong har så langt 
vært langt over fjorårets.

Krister Hoel ved Aunan Lodge forteller 
om mye mellomlaks i år.

— Det ser veldig lovende ut for 
i år. Det startet bra, og utover juli 
har det godt veldig bra. Så det ser 
lyst ut, sier Rune Krogdahl i Orkla 
Fellesforvaltning.

Krogdahl forteller at det er mye mel-
lomlaks, og at det er en sterk årsklasse 
som har kommet tilbake. Det fiskes 
godt over hele elva og godt over halv-
parten settes ut igjen. Det er litt varia-
belt hvor mye folk som er i leva. 

— Det kommer en god del fiskere 
som har vært her før, og det har også 
kommet en del nye. Det er godt å se at 
de ikke er borte på grunn av reglene. 
Jungeltelegrafen går raskt, når det star-
ter bra spres det fort, sier Krogdahl.

— Vi visste at det ville bli bra med 
mellomlaks, men det er ei positiv over-
raskelse med så mye mellomlaks på 
4 - 7/8 kilo. Det er ikke noe storlaks i 
år. En blir litt blendet av godt innsig av 
mellomlaks, og det virker som det kom-
mer mer og mer sigende inn. Dermed 
skal det bli et bra storlaksår neste år, 
forteller guide Krister Hoel ved Aunan 
Lodge.

Totalfangsten i år er allerede oppe 
på samme nivå som for hele fjorårsse-
songen, så en vil ved endt sesong kom-
me betydelig høyere enn i fjor. Årets 
sesong tyder dermed på å bli en gjen-
nomsnittsesong i totalfangst. Samtidig 
er det færre fiskere enn tidligere år, så 
med flere fiskere ville nok totalfangsten 
vært enda større.

Av Dagfinn Vold

barnehager (6), teknisk drift (11), Voll 
barenehage/SFO (4), kirkegårdene (2), 
Barnas Naturverden (2) og ved syke-
hjemmet (11)

50 sommervikarer
— Utover sommerjobbene ble det 

utlyst stillinger som sommervikarer, og  
disse stillingene er besatt av skoleung-
dom som er ferdig med ungdomssko-
len, forteller Wold. 

Her er det hele 50 ungdommer som 
har arbeidsforhold i kommunen, og  de  
arbeider innenfor sykehjemmet, kjøk-
kenet, renhold, hjemmehjelp, hjem-
mesykepleien, tjenesten for funksjons-
hemmde og teknisk drift.

— Disse ungdommene er med på å 
opprettholde drifta i kommunen under 
ferieavviklinga, sier Wold.

Tilsammen sysselsetter Rennebu 
kommune ca 86 ungdommer i løpet av 
sommeren.

Av Dagfinn Vold
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Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av 

hageavfall og mindre 
graveoppdrag

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden 
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for 
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Premie til Grindal Ysteri
Festival Oi! Trøndersk Matfestival ble arrangert forrige uke, 
og Grindal Ysteri, Trollheim og Rennebumartnan deltok fra 
Rennebu.

På festivalens første dag torsdag ble det delt ut utmerkelser i forskjellige kate-
gorier, og Grindal Ysteri vant prisen for Beste stand 2015. Ysteriet samarbeider med 
Fannremsgården og Credo Restaurant på Matfestivalen.

— Det er som å komme inn på en seter, stemninga oser mot deg, sa juryleder Aud 
Kvalvik fra Innovasjon Norge.

Turid og Mette Nordbø i Grindal Ysteri på matfestivalen.
Av Dagfinn Vold
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14. - 16. aug. 2015

Åpningstider
Fredag 14. august kl. 11-19
Lørdag 15. august kl. 10-18
Søndag 16. august kl. 10-17

Barn under 16 år: Gratis 
Dagsbillett voksne: kr 150
3-dagers billett:  kr 350
Gratis parkering

Komplett program og 
utstilleroversikt finner du på

www.rennebumartnan.no

Håndverk 
i tradisjon og ny design

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Velkommen til åpning av

BARNAS UTSTILLING
i Samfunnssalen på Berkåk
fredag 8. august kl 11.00

Unik 
handels-
plass!

Elektrisk aften med

Charlotte
Audestad 
m. band
Samfunnssalen Berkåk
fredag 14. aug. 
Dørene åpner kl 21.00 
På scenen kl 22.00
Billetter kr 275,- kan du kjøpe på 
Martnaskontoret tlf  902 00 805 
eller på www.rennebumartnan.no

Konserten arrangeres 
i samarbeid med



6 Rennebunytt

Synlig nytt på martnan
Den 30. Rennebumartnan byr 
på spennende nyheter, både 
på utstillersiden og i utfor-
ming. - Jubileet gir en spesiell 
anledning til fornying og å 
tenke framover, sier martnas-
sjef Kenneth Teigen.

Hele 30 av de i alt 180 utstillerne 
deltar på Rennebumartnan for aller før-
ste gang. Teigen er svært fornøyd med 
at det både er flere utstillere totalt, og 
at mangfoldet stadig øker. Han legger 
nemlig ikke skjul på at det hvert år er 
en utfordring å finne fram til nye utstil-
lere, med nye produkter og til og med 
nye teknikker.

Betongkunstner fra sør
En stor nyhet i så måte er Olava 

Betong. Anne Olava Repstad Jensen 
har bakgrunn som grafisk designer og 
har arbeidet i 20 år blant annet som 
Art Derector i reklamebransjen. Siden 
2013 har hun drevet sin egen virk-
somhet i Kristiansand, der de utrolig-
ste gjenstander i betong, ser dagens 
lys. For hvem kunne tro at det går an 
å skape vakre, og til og med smekre 
møbler, lamper, vaser, fat og skulpturer 
i et materiale som ellers forbindes med 
anleggsbransjen. På Rennebumartnan 
får vi se eksempler på at dette er mulig.

Ut i frisk luft
Ettersom 2015 er Friluftslivets 

år, har det vært helt naturlig for 
Rennebumartnan å flytte aktivitetene 
for barn ut i frisk luft. Fra lavvoen ved 
den populære svartkjelen på kaffe-
bålet, har barneaktivitetene flyttet til 
LEIRplassen som blir å finne på leke-
området foran biblioteket i sokkeleta-
sjen på skolen.

Barna får selv ta del i oppbyggingen 
av leirplassen på martnans første dag, 
fredag. Da skal det sages ved og bygges 
bålplasser i samarbeid mellom små og 
store. Hver dag skal leiren startes opp 
med henting av vann, fyring av bål og 
annet som hører til.

Lørdag blir det dessuten aktivite-
ter med tau og med mat som lages på 
bålet, og søndag står blant annet spik-
king på programmet.

Nytt og godt i matveien
Småskala matproduksjon får en 

enda bredere plass enn tidligere på 
Rennebumartnan. Alle matprodusen-
tene flytter fra skoleplassen til den nye 
Mathagen som får plass i martnans eget 
telt. Det står på parkeringsplassen foran 
Rennebuhallen. Antallet produsenter i 
kategorien mat og drikke, øker samtidig 
fra 18 til 25.

Helt nytt av året, blir også at i lav-
voen ved kaffebålet vil det denne gan-
gen bli anledning til å kjøpe smaksprøv-
er på lokalt øl. Småskalaproduksjon 
av det edle brygget har som kjent 
skutt enorm fart i de siste par årene, 
og i år er det med for første gang på 
Rennebumartnan.

Av Fredrik Kosbergløkk

Olava Betong vil være én av flere nye utstillere på årets martna.

På den nye LEIRplassen vil det søndag bli anledning til å lage sin egen pil og bue.
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Kulturministeren 
besøkte Rennebu

Kulturminister Torhild Widvey var med ei 
multireligiøs pilegrimsgruppe på vandring 
langs delar av Gudbrandsdalsleden og 
nådde Trondheim den 27. juli. 

Tidlegare på dagen var det lagt 
inn ein stopp på Voll der dei av 
Pilgrimsforeninga i Rennebu vart invi-
terte på kaffe og vaflar i Gammelbua. I 
Rennebu kyrkje vart dei helsa av ord-
førar Ola T Lånke, før pilegrimsprest 
Einar Vegge gav ei orientering om den 
spesielle kyrkja og kyrkja sin plass i his-
toria.

Leiaren for Nasjonalt Pilegrims-
senter, Hans Morten Løvrød, kom med 
stor ros til Rennebu, som har fått til det-
te tilbodet ved starten av dei siste ti mil 
til Nidaros. Han sa at utan innsatsen frå 
frivillige hadde det  ikkje vore mogeleg 
å få til dette. Offentlege midlar må like-
vel kome for å halde det frivillige i gang, 
sa han. Leiaren for Pilgrimsforeninga i 
Rennebu, Joar Fjellstad, seier seg særs 
nøgd med at ministeren i det heile 
fann tid til å kome innom på vegen til 
Trondheim. 

Ved Gammelbua på Voll: F.v. tre av dei 
sentrale personane i besøket, kultur-
minister Torhild Widvey, pilegrimsprest 
Einar Vegge og leder for Nasjonalt 
pilegrimssenter Hans Morten Løvrød.

Av Joar Fjellstad

Norges mest 
lønnsomme svartkjel
Forrige uke var svartkjelen på åpningsdagen av Matfestivalen i 
Trondheim, og om ei uke er den på plass på Rennebumartnan!

Svartkjelen på bålet under 
Rennebumartnan, er et populært og 
naturlig møtested for de besøkende. 
Med sin sentrale beliggenhet er det 
relativt enkelt å treffes der, når det myl-
drer av folk på hele martnasområdet. 
Og hva smaker vel da bedre enn en god 
kopp ekte bålkaffe?

Men svartkjelen betyr veldig mye 
mer:
- Det er Idrettsskolen i Rennebu IL 
 som driver kaffesalget
- De siste 15 årene har dette gitt 
 750.000 kroner i kassa til Idrettskolen
- 50.000 kroner i snitt hvert år – på 
 tre dager

- Skaffer nok penger til årlig drift av 
 Idrettskolen
- Rundt 100 barn i alderen seks til 
 ti år deltar hvert år i Idrettskolens 
 aktiviteter

- takket være svartkjelen og en 
formidabel dugnadsinnsats under 
Rennebumartnan!

Siden starten i 1986 har 
Rennebumartnan hatt 423.000 besø-
kende og har generert en omsetning på 
over 400.000.000 kroner. Ikke verst i ei 
bygd med 2.600 innbyggere!

Svartkjelen som Idrettsskolen selger kaffe fra under Rennebumartnan 
må være Norges mest lønnsomme svartkjel.

Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen

Verneområdestyret har nå utarbeidet en ny felles forvaltningsplan som har til 
hensikt å gi en forutsigbar og helhetlig oversikt over forvaltningsutfordringer, for-
valtningsmål og retningslinjer for ønsket og mulig bruk av verneområdene.

Forvaltningsplanen finner du på hjemmesiden til verneområdestyret for 
Trollheimen: http://nasjonalparkstyre.no/Trollheimen/Planer-og-publikasjoner,  
eller du kan få den ved henvendelse i Servicetorget, kommunehuset.
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Kunstutstilling 
med kvinner 
i fokus
På Håggåsetra i Gisnadalen 
blir det i tidsrommet 8. - 28. 
august en kunstutstilling 
med tittelen KVINNER 
NATURligvis.

Litografi av Inger Sitter.

— Dette er ei salgsutstilling med 
kvinnelige billedkunstnere og kunst-
håndverkere som har inspirasjon i og 
engasjement for natur, forteller Unni 
Larsen. 

Inger Sitter er én av kunstnerne som 
deltar, og i sin uttrykksform er Sitter nå 
nonfigurativ. Men bak hennes nonfigu-
rative form ligger hele tiden en opple-
velse av den ytre, synlige virkeligheten 
som av og til bryter inn i bildet eller 
relieffet med voldsom kraft, med asso-
siasjoner til organiske former og vekst, 
til naturens døde steinformer, fjell og 
svaberg, eller til luftens og værets gang 
gjennom naturen.

Kunstnere som deltar er Inger Sitter, 
Gudlaug Blæsterdalen, Greta Gjøl 
Hagen, Åse Fredrikson, Grete Skoe, 
Gro Eide Viken, Randi Koren Bjertnæs, 
Bjørg Jarstein Skjulsvik, Anne Grut 
Sørum & Rita Nylander (DUODU) og 
Steinar Garberg.

Moderasjonsordninger 
for foreldrebetaling 
i barnehagen

Foreldre med barn i barnehagen 
skal ikke betale mer enn makspris for 
en barnehageplass. Maksprisen er 2580 
kroner for en helplass fra 1. august 
2015. Kostpenger kommer i tillegg til 
maksprisen. 

Rennebu kommune har en inn-
tekstgradert betalingsordning, det vil si 
at oppholdsbetalingen er gradert ut fra 
familiens inntekt. Det gis 50% søsken-
moderasjon fra og med barn nummer 
to. I tillegg er det nå vedtatt to nasjo-
nale moderasjonsordninger for familier 
eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i 
foreldrebetalingen

Fra 1. mai 2015 ble det innført en 
ny ordning om at ingen husholdninger 
skal betale mer enn 6% av inntekten 
sin for en helplass i barnehage for før-
ste barn. Foreldrebetalingen er begren-
set oppad til den nasjonale maksprisen 
på 2 580 kroner per måned. Med bak-
grunn i dette vil husholdninger som 
til sammen har en skattbar inntekt på 
under 473 000 kroner ha rett til redusert 
foreldrebetaling. Kostpenger er ikke 
inkludert i beregningsgrunnlaget.

For å få redusert foreldrebetaling 
må hver familie søke på eget skje-

ma, og det søkes for ett år av gangen. 
Søknadsskjema og informasjon om 
ordningen er å finne på kommunens 
hjemmeside.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2015 har alle 4-åringer, 

5-åringer og barn med utsatt skolestart, 
som bor i husholdninger med lav inn-
tekt rett til å få 20 timer gratis oppholds-
tid i barnehage per uke. Ordningen 
gjelder for familier eller husholdninger 
som har en samlet inntekt på mindre 
enn 405 000 kroner. 

Gratis kjernetid skal gis det bar-
nehageåret som starter det året bar-
net  fyller 4 år og det barnehageåret 
som starter det året barnet fyller 5 år. 
Ordningen skal være søknadsbasert, og 
det søkes for ett barnehageår om gan-
gen. Det vil bli gitt nærmere informa-
sjon om søknadsprosess for gratis kjer-
netid på kommunens hjemmeside og til 
foreldre med barn i barnehagen.

Mer informasjon om de nye ordnin-
gene er å finne på http://www.udir.no/
Barnehage/

Barnehagerådgiver
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Står du i manntallet?
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015  

Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 
har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter valg-
lovens § 2-1.  I tillegg har personer som ikke er norske 
statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, 
stemmerett dersom de
1) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge 
 de tre siste årene før valgdagen, eller
2) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt 
 folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 
 i valgåret

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i 
manntallet i en kommune på valgdagen.  Stemme-
berettigede som er registrert med bostedsadresse i 
Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der 
de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valg-
året.  Stemmerberettigede på Svalbard og Jan Mayen 
skal manntallsføres i den kommunen der de sist var 
folkeregisterført som bosatt.
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal 
føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var 
folkeregisterført som bosatt.  Utenlandsboende som 
ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de 
10 siste år før valgdagen, må søke valgstyret om å bli 
innført i manntallet.  Søknaden må inneholde forsikring 
om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.  
Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller 
konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallføres 
i den kommunen der de sist var registrert som bosatt.  
Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsop-
pholdets lengde.  Dersom de ikke har vært folkereg-
isterført som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i 
Oslo kommune.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20. 
juli og fram til og med valgdagen den 14. september på 
følgende sted: Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.
Den som mener at vedkommende selv eller noen an-
nen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i 
kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.  
Kravene skal være skriftlig og begrunnet.  Eventuelle 
feil blir rettet så langt det lar seg gjøre fram mot valgda-
gen.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu, 
Myrveien 1, 7391 Rennebu, eller 
postmottak@rennebu.kommune.no

Berkåk, 05.06.2015
Ola T. Lånke – valgstyrets leder

Forhåndsstemmegivning

Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi 
forhåndsstemme fra 10. august – 11. september 2015. 
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra 
1. juli.

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har 
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær 
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan hen-
vende seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli 
og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak 
for forhåndsstemmegivningen.

Åpningstider for tidligstemmegivning 
1. juli – 9. august
mandag – fredag  kl.  08.00 – kl.15.30.

Åpningstider for forhåndsstemmegivningen
10. august - 11. september
Mandag – fredag  kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag  5. september kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 10. september kl. 08.00 – kl. 18.00

Berkåk, 05.06.2015
Ola T. Lånke - Valgstyrets leder

Står du i manntallet?

Endringen er at Sametingets valgmanntall skal oppda-
teres hvert valgår.  Sametingets valgmanntall i år vil 
bestemme hvor mange mandater hver valgkrets får og i 
hvilke kommuner det skal være valgting i sametingsval-
get 2017.  
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv 
som same, og som enten har
a)  samisk som hjemmespråk, eller
b)  har eller har hatt forelder, besteforelder eller 
 oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c)  er barn av person som står eller har stått i mann-
 tallet kan kreve seg innført i valgmanntallet

Alle som er over 18 år, har rett til å registrere seg i 
manntallet. 
Samemanntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn ved 
Servicetorget,  Kommunehuset, fra 20. juli til  
14. september  2015.

Berkåk, 30.06.2015
Ola T. Lånke - valgstyrets leder 
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Logoped/pedagogisk-psykologisk 
rådgiver - 50% fast
Logoped/pedagogisk-psykologisk rådgiver i 50% fast stilling. 
Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.10.15

Beskrivelse av arbeidssted
•	 Stillingen er for tiden innen stabsfunksjonen i Rennebu 

kommune underlagt fagleder for PP-tjenesten
•	 Arbeidsoppgavene er innenfor oppvekstsektoren

Hovedarbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver:
•	 Sakkyndighetsarbeid
•	 Utredningsarbeid, barn og unge
•	 Systemrettet arbeid
•	 Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam
•	 Veiledning til foresatte og fagpersoner

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Master eller tilsvarende i logopedi, psykologi, peda-

gogikk eller spesialpedagogikk
•	 Erfaring med pp- arbeid
•	 Erfaring fra skole/barnehage
•	 Testkompetanse
•	 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•	 Den som tilsettes, må disponere egen bil i tjenesten. 

Søknadsfrist 12.08.2015

Helsesøster - 50% fast
50% fast stilling med tiltredelse 01.09.2015
Vi søker engasjert og selvstendig helsesøster

Beskrivelse av arbeidssted
•	 Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert under 

Helse -og omsorgstjenesten i Rennebu kommune
•	 Helsestasjon og skolehelsetjenesten omfatter helsefrem-

mende og forebyggende arbeid i helsestasjon, 
•	 skolehelsetjenesten og jordmortjenesten

Hovedarbeidsområder
•	 Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Autorisert sykepleier med videreutdanning som 

helsesøster
•	 Grunnleggende datakunnskaper, ønskelig med 

kjennskap til HsPro
•	 Behersker norsk både skriftlig og muntlig
•	 Har førerkort kl. B og disponerer egen bil

Personlige egenskaper
•	 Selvstendig og positiv
•	 Gode samarbeids-og koordineringsevner
•	 Reflektert og nytenkende
•	 Initiativrik og fleksibel
•	 Evne til å prioritere og gjennomføre
•	 Personlig egnethet vektlegges

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved tiltredelse.

Klubbarbeider
11% fast stilling som klubbarbeider motorklubben

Beskrivelse av arbeidssted
•	 Motorklubben er en del av Rennebu fritidsklubb og organi-

sert under enhet for kultur og fritid. Klubben disponerer 
egne lokaler og har samling en kveld i uken.

Hovedarbeidsområder
•	 Veiledning til motorinteresserte ungdommer i aldersgrup-

pen 13 - 19 år.
•	 Skape et godt miljø for ungdommene

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Interesse og evne til å arbeide med ungdom
•	 Motorkunnskap
•	 Evne til å arbeide selvstendig

Felles for alle stillingsannonser:
Nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjo-
nen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/
Etikk/Vaare-noekkelverdier  

Vi tilbyr
•	 Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
•	 Fleksibel arbeidstid
•	 Godt tverrfaglig samarbeid
•	 Gode faglige utviklingsmuligheter
•	 Hjelp til å skaffe bolig
•	 Lønn etter avtale og god pensjons og forsikringsordning

Søknad sendes
Rennebu kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk søknads-
system vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg 
tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV 
i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED 
VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til 
intervju. 

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova §25.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, 
må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentlig-
gjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søker-
listen.

Hold deg oppdatert på 
Facebook.com/rennebukommune
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TREFF MED ORDFØREREN?  
Har du innspill eller spørsmål, eller ønsker 
å høre litt om det å være ordfører? 
De to siste ukene før valget vil ordfører 
Ola T. ha treffetid på torget/Bakeri-
káfeen følgende dager: Onsdag 2/9, 
fredag 4/9 og onsdag 9/9, alle dagene mellom kl. 10 og 11. 
Hvis tidene ikke passer, kan han også ringes på 
mob 480 35 465 - evt. for nærmere avtale.   

KrF i Rennebu vil også invitere deg til å besøke vår 
valgstand:
-  Lørdag 22. august kl 10 - 14 på Berkåk (på Torget og 
 ved Coop) og Voll (ved Joker) 
-  Lørdag 29. august kl 10 -14 på Berkåk og Voll 
-  Lørdagene 5. og 12. september kl 10-14 på Berkåk, 
 Voll og Nerskogen 
Du er velkommen innom KrFs valgstand for en prat over 
kaffekoppen eller for valginformasjon!

Saudag i fjellet
23. aug. kl 13-17 er det saudag i fjellet på setra til Sigrid 
og Jakob Gunnes i Gravakslan på Nordskogen. Skilting fra 
Trethaugveien!

Program: Historien om Gravakslan
 Natursti
 Holdvurdering av slaktelam av Nortura
 Mat og kaffe

Velkommen til en trivelig dag i Gravakslan, 
og ta med noe å sitte på!

Arr: Rennebu Øst Beitelag

MISTET: Blått kompakt allværskamera Panasonics Lumix 
i Gisnadalen uke 27/28 - Falkhø?

Berit Storleer - mob 922 43 033

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsener på dagen min.
En stor takk til de som var med på å gjøre dagen perfekt.

Johanne Eggan

En stor takk for oppmerksomheten i anledning min bursdag.
Olav O. Lien

Hjertelig takk for omtanke, deltakelse og blomster i forbin-
delse med Ruth Ringlies bortgang og begravelse. Takk for 
pengegave til Hjemmesykepleien i Rennebu, og takk til 
Rennebu legekontor.

Kåre m. familie

Hjertelig takk for alle vennlig deltakelse, blomster og 
pengegaver i forbindelse med Anders Engens bortgang og 
begravelse. Takk også til Helsesenteret for god pleie og 
omsorg.

Marie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og penge-
gaver i forbindelse med Tore Kjeld Sigstads bortgang og 
begravelse.

Asbjørg
Einar m. familie

Jakt på Ramsfjell grunneierlag 2015
Sjekk www.utmarksradet.no

Forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer 
- offentlig ettersyn
Høringsutkast til “Forskrift for vann- og avløpsgeb-
yrer for Rennebu kommune” er lagt ut til offentlig 
ettersyn ved Servicetorget på kommunehuset og på 
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.
no/plan 

Uttalelser og merknader til forskriften sendes til 
Rennebu kommune v/Teknisk drift, Myrveien 1, 
7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Frist for uttalelse er torsdag 10. september 2015.
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K U N N G J Ø R I N G E R
Vi gjør oppmerksom på at 
Kraftlaget ikke har mottak for 
defekte hvitevarer lenger.
I Rennebu kan dette leveres i 
Berkåksmoen avfallsplass. 

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og 
pengegaver i forbindelse med Tore Kjeld Sigstad`s bortgang 
og begravelse.

Asbjørg
Einar m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og 
pengegaver til Kreftforeningen i forbindelse ved Anders 
Engen`s bortgang og begravelse. Takk også til Helsesenteret 
for god pleie og omsorg. 

Marie

Hjertelig takk for omtanke, deltagelse og blomster i 
forbindelse med Ruth Ringlies bortgang og begravelse. 
Takk for pengegave til Hjemmesykepleien i Rennebu. 
Takk til Rennebu legekontor.

Kåre m/familie

En stor takk for oppmerksomheten i 
anledning min bursdag.             Olav O. Lien

Jakt på Ramsfjell grunneierlag 2015
– se www.utmarksradet.no

Fra 10. august er jeg 
på plass igjen etter ferie,
så ring 41 45 75 93
for timebestilling!

K U N N G J Ø R I N G E R

Lys sokkel-leilighet
med garasje til leie 

Passer best til 1 person,
da soverommet er lite.

Det forutsettes hjelp
til snørydding og plenslåing.

Ta kontakt på tlf. 400 70 120Vi gjør oppmerksom på at Kraftlaget 
IKKE HAR MOTTAK AV 

DEFEKTE HVITEVARER LENGER!
I Rennebu kan dette leveres i 

Berkåksmoen avfallsplass!
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 27. august - frist for stoff 18. august -  Rennebu Nytt

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til

bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Dette skjer i Rennebu!
08.-28.08. Kunstutstilling Håggåsetra
 (se åpningstider på Rennebu.com)
14.08. Rennebumartnan Berkåk 11-19
14.08. Konsert med Charlotte Audestad Berkåk 21.00
15.08. Rennebumartnan Berkåk 10-18
16.08. Rennebumartnan Berkåk 10-17
23.08.  Saudag i fjellet Gravakslan 13-17

Kaffesalg på Jutulstuggu 
hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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!


