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Rennebu - et godt sted å være!
Rådmannens utkast til revidert kommuneplan foreligger i disse dager, og en ledetrå for
arbeidet har vært forenkling og spissing av innholdet i planen.
De fem overordna målene i planen skal være førende for administrasjon og politikere i det
videre arbeid med handlingsprogram.
Rennebu kommune har «Rennebu - et godt sted å
være» som visjon for sitt arbeid i kommende planperiode. Dette betyr at i Rennebu skal det være
- gode og trygge arbeidsplasser innen
pendleravstand
- givende og varierte fritidsaktiviteter
trygt og inkluderende lokalmiljø med
et godt tilbud for alle livsfaser.
Ut i fra utfordringene som er beskrevet, er det valgt
ut prioriterte satsingsområder som en ser det som viktig å arbeide spesielt med. For disse områdene er det
nedenfor formulert mål for hva som ønskes oppnådd
innen hver satsing og også en beskrivelse av strategien
en velger for å komme fra nå-situasjonen til dette målet.
Kommunens hovedstrategi vil være å utnytte og videreutvikle det kommunen er sterk på. Når beslutninger
tas, må en se mot visjonen og spørre: Vil dette gjøre
Rennebu til et bedre sted å være?
Fem overordna mål
De overordna målene, skal være førende for administrasjon og politikere i det videre arbeid med handlingsprogram.
Overordna mål 1
Rennebu kommune skal framstå som en attraktiv
kommune for bosetting.
Overordna mål 2
Med grunnlag i lokale ressurser og godt utbygd
infrastruktur vil Rennebu kommune bidra til utvikling
av et kreativt næringsmiljø med hovedvekt på naturog kulturbasert næringsutvikling.
Overordna mål 3
Berkåk skal utvikles som et attraktivt kommunesenter med gode interne trafikkløsninger, tiltalende og helhetlig byggeskikk, god skilting til etterspurte tilbud og

Rådmann Arve E. Withbro og Ingrid Vold ved Plankontoret
har gjort et grundig arbeid med utkastet til kommuneplanen.
tilbud med stoppeffekt for reisende gjennom kommunen.
Overordna mål 4
Rennebu kommune skal kontinuerlig utvikle organisasjonen med sikte på å skape en best mulig tjenesteproduksjon og service innenfor de ressursene kommunen
til enhver tid rår over. Her inngår arbeid for å utvikle et
interkommunalt samarbeid med en desentralisert oppbygging der tjenester som er viktige for kommunens
innbyggere er tilgjengelige i den enkelte kommune.
Overordna mål 5
Rennebu kommune skal prioritere en bærekraftig
samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner.
Det videre arbeidet
Planen skal nå legges frem for alle politiske utvalg.
Kommunestyret skal ha de overordna målene opp til
behandling i juni.
Deretter starter revideringen av arealdelen for fullt,
med befaringer i juni og august. Endelig vedtak i mars
2005.

Sommerblomster og ampellplanter m.m.
i stort utvalg på Skjerve Gartneri og Spiren AS
NB: Blomster ved Rennebu kirke fredag 4. juni kl 19 - 20
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styrer
og stell
Reguleringsplan
for Sørøyåsen
Kommunestyret har nå vedtatt
reguleringsplanen for Sørøyåsen, og
det med bare små endringer i sluttbehandlingen.
Det har kommet rekordmange
merknader til planen, men ingen innsigelser ved sluttbehandlingen.
Før bygging kan starte må avløpsplan for området være godkjent.
Likeså må veier og parkeringsplasser
være opparbeidet før hyttebygging
kan skje.
Stor interesse
Det er stor interesse fra tomtekjøpere, og kommunen har allerede fått
mange henvendelser etter sluttbehandlingen i kommunestyret.
Klagebehandling
Kommunen har også mottatt en
klage etter sluttbehandlingen, og har
fått melding om at flere kommer.
Klagebehandling trenger ikke å forsinke utbygging.

Husk

Midtsommerfesten
på Berkåk
onsdag 16. juni kl 17 - 22
Masse nytt og spennende!

1. september nærmer seg
raskt. Grunnen til at vi minner om denne datoen er at da
er fristen for amnesti og
etterregistrering hva våpen
angår, gått ut. Dersom du
ikke har foretatt det nødvendige med det uregistrerte våpen, har du ennå noen
måneder - men sommeren går fort.
Fra lensmannskontorets sin side ber vi om at dere som har ligget litt på
været med hensyn til hva dere vil gjøre med det uregistrerte våpnet hiver dere
rundt og får orden på saken.
Med hilsen Rennebu lensmannskontor

Framtidig kommunestruktur
I forrige kommunestyremøte hadde
kommunestyret en drøftingssak
(0011/04) knyttet til prosjektene
"Interkommunalt samarbeid" og
"Framtidig kommunestruktur".
Saka endte opp med følgende vedtak:
Kommunestyret i Rennebu mener
at innbyggerne i kommunen er best
tjent med at Rennebu består som selvstendig kommune. Interkommunalt
samarbeid er en bedre løsning på
utfordringene.
Avstanden til kommunale tjenester vil bli for stor ved en sammenslåing. Vi vil også miste sentrumseffekten som er et samlingspunkt for
befolkningen. Det vil svekke livskvaliteten, og vil forårsake en forsterket
nedgang i folketallet.
Vi ser utfordringene blir bare større, og behovet for samarbeid med
kommunene rundt oss er en nødvendighet. Rennebu kommune er regnet
blant de "små kommunene" i folketall, og det begrenser vår kompetanse

på enkelte områder. Effektivisering
tvinger seg fram pga stram kommuneøkonomi.
Vi utreder et forpliktende samarbeid med Oppdal og Midtre Gauldal
kommune innen IKT, økonomi, landbruk, rehabilitering, PPT og barnevern. I enkeltsaker og områder har vi
i dag et samarbeid med orkdalsregionen, og andre kommuner i fylket.
Hvis stortinget vedtar en tvangssammenslåing av kommuner, må det
på forhånd utarbeides en konsekvensanalyse for hver enkelt kommune.
Avgjørelsen for hvilke modeller som
da skal velges må avgjøres ved folkeavstemming.
Vi tror da at en storkommune –
som heller ikke nødvendigvis tar
hensyn til fylkesgrensene, må utredes
som et alternativ. Med en slik modell
vil det tvinges frem flere servicesenter og offentlige tjenestetilbud som
ivaretar helheten på en bedre måte
enn om få småkommuner slås sammen.

Kommunestyresak 0017/04

Forslag til ny revisjojnssordning for kommunene
Rennebu kommune ønsker primært å opprettholde Søndre Sør-Trøndelag
kommunerevisjon i sin nåværende form.
Rennebu kommune gir sin tilslutning til dannelsen av Revisjon Fjell IKS og
Kontrollutvalg Fjell IKS til å ivareta kommunens forpliktelser i henhold til
kommunelovens bestemmelser om revisjon og kontrollutvalg dersom det ikke
er enighet blant deltakerkommunene i Søndre Sør-Trøndelag kommunerevisjon om å opprettholde eksisterende distrikt.
Rennebu kommune gir i så fall tilslutning til framlagte forslag til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om tjenestekjøp for hvert av de to selskapene med sikte på oppstart av drift pr. 01.07.2004.
Fullstendig vedtak på www.rennebu.kommune.no
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Det Gamle bilde
er et samarbeidsprosjekt med
Stjørdal Historielag om bilder tatt
av fotograf Rasmus Berg. Berg sine
negativer er i historielagets eie, men
de har ikke oversikt over navnene
til personene på bilder tatt i
Rennebu.
Vet du navnene til vedkommende som er på dette bildet, kan du
sende det til Rennebu Nytt,
Rebustorget, 7391 Rennebu - eller
sende en epost til volds@online.no.

Rennebu Kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

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

Rovviltskader og tilsyn
For alle som har beitedyr i utmark er det viktig med et godt planlagt tilsyn.
Forskrift for organisert beitebruk og forskrift for erstatning av rovviltskader
krever at det minimum gjennomføres tilsyn 1 dag pr. uke. I områder med
rovvilt forventes det i forhold til erstatningsregelverket at tilsynet er større.
Ved jevnlig ettersyn oppdages unormale forhold i beiteområdet og det er
mulig å sette inn tiltak for å rette situasjonen.
De fleste beitelaga har tilsyn med
dyra til medlemmene hyppigere enn
minimumskravet. Det finnes fortsatt
beitelag som kan forbedre tilsynet,
blant annet gjennom bedre planlegging i forkant av beitesesongen. I
områder der det er store arealer og få
beitebrukere med beitedyr, kan en se
seg om etter samarbeidspartnere,
f.eks. hytteeiere, idrettslag m.fl. For
beitebrukere som er alene om å ha
husdyr i et område blir det enda viktigere å finne samarbeidspartnere,
som kan varsle om unormale forhold
eller syke og døde dyr.
Plakater i beiteområdet kan gi
opplysning både om at husdyr beiter
og om kontaktpersoner
dersom
andre brukergrupper finner sjuke
eller døde beitedyr.
Hvordan opptre ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade?
Dersom du finner et kadaver, la
kadaveret ligge mest mulig urørt,
dekk det til for å verne mot åtseletere
og merk deg nøyaktig plassering slik
at det kan finnes igjen senere.
Dersom den lokale kontakt ikke er
tilgjengelig, kan den nærmeste i et
annet distrikt kontaktes eller gi melding direkte til SNO. Det kan også
legges igjen melding på mobilsvar.
Dersom eier unnlater å melde fra om

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

skade, kan erstatning avkortes eller
bortfalle.
Noen praktiske tips ved funn av
kadaver:
- La kadaveret ligge mest mulig
urørt, dekk det til for å verne mot
åtseletere. Noter kartreferanse og
ta gjerne bilde (også nærbilde).
- Merk stedet så det er lett å finne
igjen – vær innstilt på å måtte påvise funnstedet.
- Meld snarest fra til SNO’s rovvilt
kontakt (se tlf-lista).
Undersøk om det er ytterligere
tap/skader i området.
Rovviltkontakter i Rennebu
Håvard Rønning, mobil 909 54 169
Roar Holte-Berg, mobil 920 31 659
Jan E. Asphaug, mobil 977 47 237

Røykfrie
serveringssteder
fra 1. juni
Fra 1. juni 2004 gjelder tobakksskadelovens §6 også på serveringssteder i Norge. Loven er innført for å
gi ansatte i serveringsbransjen samme rett til å jobbe i et røykfritt miljø
som alle andre arbeidstakere, da de
til nå har hatt et dårligere vern enn
andre arbeidstakere når det gjelder
passiv røyking på jobben.
Det er den som eier eller driver
serveringsstedet som er ansvarlig for
at reglene etterleves. Som tidligere er
tilsynsoppgaven delt mellom kommunen og arbeidstilsynet. Kommunen skal føre tilsyn med at lovens
bestemmelser overholdes overfor allmennheten, mens Arbeidstilsynet
utøver tilsyn med at bestemmelsene
overholdes i arbeidslokaler.
— Erfaringer fra andre land viser
at implementeringen av røykfrie serveringssteder stort sett har gått bra.
Selv om det er vanskelig å forutsi
med sikkerhet hvordan implementeringen vil gå i Norge, tror vi det faktum at 3/4 av befolkningen ikke røyker daglig, er et godt utgangspunkt
for at det vil gå bra også her, skriver
Sosial- og helsedirektoratet i et brev
til kommunene.
Her i Rennebu gjelder loven for
alle serveringssteder, og det innebærer også Rennebuhallen og lignende
steder når det f.eks. arrangeres fest.
Vil du vite mer om loven og dens
bakgrunn, kan du gå til nettstedet
www.tobakk.no - eller hvis du har
spørsmål kan kommunelege I kontaktes.
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Har du passet ditt i orden?

Kronerulling til Sansehagen ved Rennebu Helsesenter

Fra lensmannskontoret er det et
ønske om at dere som eventuelt skal
på tur i Europa eller andre steder i
verden, kontrollerer gyldighetstiden
på passet. Nytt pass tar drøy fjorten
dagers tid.
Lensmannskontoret kan skrive ut
nødpass - men det gjelder for én tur
og koster like mye som et nytt og
ordinært pass.
Skal du ha pass, må du ta med
legitimasjon (gml.pass, førerkort,
dåpsattest, fødselsattest) og 2 passbilder. Er du under 18 år, skal verge
medunderskrive søknaden.
Mange land godtar ikke at passet
har en gyldighetstid som utløper en
eller to uker etter at du kommer
heim. Passet bør være gyldig i minst
3 mnd etter at du har satt beina på
norsk jord.
Så - kontroller passet!
Med hilsen
Rennebu lensmannskontor

Betalt
Marit Sæther

Utfordrer
kr. 200,- Kirsten Toset, Hilma Kjølstad og
Jorunn Frydenlund
Marit Ødegård
kr. 200,Kåre/Valborg Sundset kr. 200,- Borghild Havdal og Jørdun Krokan
Gunnar/Bjørg Nyberg kr. 200,Mette Skjerve
kr. 200,- Ane Langklopp, Ingeborg Almskår og
Mali Lien
Johanne Eggan
kr. 200,- Janne Eggan, Ingrid Tørset
Halldis Nyrønning
kr. 200,- Torill Pedersen, Karen Bergehaug og
Sissel Lium
Inger Bjørnås
kr. 200,- Olaug Reitås, Lilly Strøm og Oddveig Voll
Marie Engen
kr. 200,Mali Stavnehagen
kr. 200,NinaM/Bjørn Havdal kr. 200,Kari Engen
kr. 200,- Ragna Engen, Arnfinn Engen, Kari Løkslett
Aud Voll
kr. 200,Tove I. Lien
kr. 200,- Gerd Botnan, Per Vullum, Ingrid Havdal
Anne Rønning
kr. 200,- Randi Sundset, Astrid Halland og Lisbet
‘
Bergsrøning
Jon Brattset
kr. 200,- Ragnhild Nylende, Bjørg Engdal og
Maj Britt S Hess
NB: De som betaler oppfordres til å utfordre tre nye. Betaling og utfordring
skjer i banken på Berkåk.

Rennebu kommune
Kunngjøringer

OFFENTLIG ETTERSYN
31/1 – RAMMEPLAN FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN, DELPLAN D NERSKOGEN – IVAR T.
HOEL
Avløpsplan for hyttefelt Ånegga-Sørøyåsen,
Delplan D, for gnr. 31 bnr. 1, legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager i medhold av forskrift om
saksbehandling etter forurensningslovens §3 og
plan- og bygningsloven §27-1 nr. 2.
Plandokumentene kan sees på Rennebu servicetorg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
REGULERINGSPLAN ÅNEGGA VEST,
1.GANGSBEHANDLING
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1
legges forslag til reguleringsplan for Ånegga Vest
ut til offentlig ettersyn.
Plandokumentene kan sees på Rennebu servicetorg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu innen 27.juni.
- Rådmannen -

SMAKSPANEL
ØIEN GÅRDSMAT, FOLLO I ORKDAL
Onsdag 9.juni kl.18.00 – 22.00
Vil du ha en faglig vurdering av produkter du
produserer / har utviklet ?
- Produktene kan være alt fra kjøtt, fisk, melke
produkter, bakevarer, etc.
- Kokker gir tilbakemelding på smak, utseende,
konsistens og pris i forhold til det enkelte
produkt
- Hver produsent får ca 30- 45 min avhengig av
hvor mange produkter den enkelte har med.
Egenandelen blir på kr.75,- pr produkt/rett
Er du matprodusent, eller er i ferd med å bli det,
og ønsker en vurdering av produktet/-ene dine,
så ta kontakt med: Knoppskyting fra fjord til fjell
v/Merethe Landrø innen 4.juni 2004.
merethe@knoppskyting.no
Mob: 95 02 51 77
Få info også på www.knoppskyting.no
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RENNEBU KOMMUNE
Årsmelding 2003

Vi vil også i år sende ut en kortfattet versjon av årsmeldingen for å gi et innblikk i kommunens virksomhet gjennom året 2003. Vi imøteser gjerne forslag til forbedringer
av årsmeldingen.

-

Det er alltid interessant å sammenligne seg med andre
kommuner. Sammenligninger kan imidlertid være vanskelig da forskjeller kan ha ulike årsaker. Kommunene er
forskjellige m.h.t. geografi, størrelse, alderssammensetning m.v. og kommunene er organisert ulikt. Vi gjengir
en del sammenligningstall i denne årsmeldingen. Tallene
må imidlertid brukes med varsomhet.
2003 var et aktivt år. Rådmannen nevner spesielt følgende saker:
- Omgjøring og tilbygg til Rennebu ungdomsskole ble
gjennomført i løpet av 2003. Skolen er svært fornøyd
med de nye lokalene.

-

Nytt orgel ble innviet i Innset kirke. Rennebu
kommune har deltatt i finansieringen av det nye
orgelet. Storparten av kostnadene ble imidlertid dekt
av forsikringsselskapet.
Det har vært stor aktivitet innenfor byggesaksbehandling og regulering av nye hytteområder.
Rennebu kommune ble med i et samarbeid om
"Innlandsprogrammet i Sør-Trøndelag" (blilyst:-)
sammen med 7 andre innlandskommuner i fylket.

Rådmannen vil takke kommunens innbyggere for et
godt samarbeid gjennom 2003.
Arve E. Withbro
Rådmann
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POLITISK STYRING
Kommunestyret har 21 medlemmer. Etter kommunevalget i 2003 har kommunestyret hatt slik sammensetning: Senterpartiet 10, Kristelig Folkeparti 4,
Arbeiderpartiet 4, Høyre 1, Venstre 1 og SV 1.
Formannskapet har 5 medlemmer:
Trond Jære (SP) – ordfører
Rita Remetun (SP) – varaordfører
Odd Wiggen (AP)
Tora Husan (KrF)
Bjørn Rogstad (H)

Slik ble driftsinntektene brukt

1. Lønn og sosiale utgifter
2. Andre driftsutgifter
3. Netto renter og avdrag
4. Nto avsetninger/invest.
5. Ikke disponert mindreforb.

Mill. kroner
2002
2003
89,9
90,3
29,1
31,0
10,5
8,4
1,9
2,3
1,3
1,2
132,7

133,2

Tora Husan er leder i Utvalg for miljø, teknikk og
landbruk.
Solveig Anglen er leder i Utvalg for helse, omsorg og
oppvekst.

REGNSKAP
Regnskapet for 2003 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,2 mill. kroner.
Regjeringen har fastsatt nye regler for regnskapsføring
av pensjonskostnadene. Regnskapet ville vist et ubetydelig regnskapsmessig mindreforbruk dersom vi hadde ført
regnskapet etter de gamle reglene.
Rennebu kommune hadde en sterkere skattevekst enn
gjennomsnittskommunen i 2003. Dette førte til mindre
overføringer fra staten. Nettoeffekten av større skatteinngang var derfor liten. De fleste enhetene har holdt seg
innenfor tildelte budsjettrammer.
Samlede investeringer beløp seg til 11 mill. kroner.
Den største investeringene er omgjøring og tilbygg til
Rennebu ungdomsskole.
Slik fordeler kommunens driftsinntekter seg
(ekskl. interne inntekter)
Mill. kroner
2002
2003
1. Skatter
46,9
50,4
2. Rammetilskudd
48,4
45,5
3. Andre inntekter
37,4
37,3
Sum driftsinntekter

132,7

SENTRALADMINISTRASJONEN
Sentraladministrasjonen er bemannet med til sammen
ca. 16 årsverk. I tillegg mottar kommunen tjenester fra
interkommunalt plankontor og interkommunal revisjon.
Sentraladministrasjonen ivaretar mange ulike funksjoner, for eksempel arkiv, personalarbeid, lønn, næringsarbeid, byggesaksbehandling, økonomistyring/regnskap,
skatteinnfordring og ulike sekretariatfunksjoner.
Småkommuneaksjonen
ble
avsluttet
i
2002.
Hyttebygging var et satsingsområde innenfor småkommuneaksjonen. Interessen for regulering til hyttefelt er
stor. I 2003 er det regulert 352 nye hyttetomter. Det har
også vært stor aktivitet innenfor byggesaksbehandling –
bygging av nye hytter og tilbygg til hytter.

133,2
Kommunen gikk ut med et tilbud om kjøp av boligtomter til 3 kroner pr. tomt.
Pr. utgangen av 2003 var det inngått avtaler om salg av
7 tomter.
SKOLENE
Ved skolene i Rennebu er det ca. 60 årsverk, derav 46
på pedagogisk personell. Totalt er det ca. 85 ansatte ved
de 5 skolene i kommunen.
Skolene hadde følgende elevtall skoleåret 2003/2004:
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole
232 elever
Voll skole
72 elever
Innset skole
40 elever
Havdal skole
11 elever
Nerskogen skole
11 elever

Rennebu Nytt
Skolene brukte ca. 32 % av kommunens netto driftsutgifter i 2003. Dette er litt høyere andel enn gjennomsnittet.
Rennebu kommune bruker vesentlig mer pr. elev enn
gjennomsnittskommunen. Forskjellen har sammenheng
med at skolene i Rennebu har forholdsvis få elever pr.
klasse. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne med
gjennomsnittstall p.g.a. ulikheter m.h.t. størrelse, geografi
m.v. Mens skolene våre er forholdsvis kostbare, har vi en
svært rimelig skolefritidsordning.
Ungdomsskolen har vært preget av utbygging i 2003.
Skolen har bodd trangt i byggefasen, men elever og lærere
har vært fleksible for å få det til å gå rundt. Skolen synes
de har fått et praktisk, trivelig og fleksibelt bygg som er
tilpasset dagens undervisningsmetoder. Spesielt er egne
garderober, elevkantine og plass for ulike gruppestørrelser en stor forbedring. Inneklimaet er behagelig med
vannbåren varme i golv.
På ungdomstrinnet har elevene fra 2003 vært organisert i trinn i stedet for klasser. Trinnet kan ha undervisning samlet eller delt i grupper etter behov.
Ungdomsskolen deltar i et samarbeid med lokalt
næringsliv. Det er bl.a etablert et samarbeid omkring
elevbedriften "Rennebu trelaft".
Deler av dusjanlegget ved Voll skole ble rehabilitert i
2003. Resten av dusjanlegget rehabiliteres i 2004.
Havdal skole har de to siste årene arbeidet med tilpasset opplæring og individuelle arbeidsplaner for elevene.
Alle elevene får 3-ukers arbeidsplaner som er utarbeidet
for hver enkelt elev. Felles kommunal satsing på læringssyn har stått sentralt i arbeidet.
Nerskogen skole har utvidet omfanget av fjernundervisning i sørsamisk.
Den skjeldne planten Solblom vokser i Nåverdalen.
Innset skole deltar i et arbeid som tar sikte på å forhindre
at planten blir utryddet.
IKT tas mer og mer i bruk som hjelpemiddel i alle fag i
skolene.
Det legges større vekt på felles tenkning og samhandling mellom skolene i kommunen.

BARNEHAGENE
Ca. 120 barn har hatt plass i barnehagene gjennom hele
året. Barnehagene har hatt ca. 22 årsverk fordelt på ca. 35
ansatte.
77,5 % av barna i alderen 1 – 5 år hadde barnehageplass i Rennebu mot gjennomsnittlig 68 % i hele landet.
Barnehagebarna i Rennebu har derimot en kortere oppholdstid i barnehagen enn gjennomsnittlig for hele landet.
Ca. 30 % av barnehagebarna i Rennebu har ei ukentlig
oppholdstid på 33 timer eller mer (mot 67 % for hele landet).
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Vonheim barnehage har 3 heldagsavdelinger. Voll
barnehage har 2 avdelinger – en storbarnsavdeling som er
åpen 5 dager i uka og en småbarnsavdeling som er åpen 2
dager i uka. Innset barnehage tilbyr både heldagsplasser
og korttidsplasser 4 dager pr. uke.
Havdal og Nerskogen barnehager har korttidstilbud.
Barnehagetilbudet ved Nerskogen barnehage er økt fra 10
timer/uka til 18 timer/uka.
Barnehagene har tilpasset barnehagetilbudet til brukernes behov. Det gis tilbud på forskjellig antall dager. I
tillegg "selger" barnehagene enkeltdager ved ledig kapasitet.
Barnehagene har i to år deltatt i kvalitetsutviklingsprosjektet "Den norske barnehagekvaliteten". Prosjektet ble
avsluttet i desember 2003. Barnehagene har jobbet spesielt med samspillet mellom voksne og barn. Glede og
humor har stått sentralt i samspillet. Det er utviklet verktøy og redskap for å vurdere kvaliteten på den voksnes
samspill med barn.

PP-TJENESTEN
I 2003 har PPT hatt 102 saker med barn/unge hvorav
76 har fått direkte hjelp i form av utredning, behandling,
rådgivning, sakkyndig utredning eller henvisning videre.
I tillegg arbeider tjenesten med voksne.
I 2003 har det vært arbeidet for å styrke det regionale
samarbeidet.

KULTUR OG FRITID
Enheten disponerer til sammen ca. 5 årsverk.
Kultursektoren bruker ca. 3 % av kommunens netto
driftsutgifter i 2003 mot gjennomsnittlig for hele landet ca.
4 %. Rennebu kommune brukte ca. 10 % mindre til kulturformål pr. innbygger enn landsgjennomsnittet.
Fordelingen mellom de ulike områder innenfor kulturlivet varierer svært mye. Rennebu bruker en forholdsvis
stor del på idrett og tilbud til barn og unge, mens vi bruker en mindre andel til bibliotek og museumsformål.
Rennebu ungdomsråd har arrangert Lan-party og
ungdomshelg med minifotballturnering.
Det er anskaffet karaokeutstyr til fritidsklubben.
Besøkstallet i fritidsklubben har vært mindre enn vanlig i
2003. Motorklubben har hatt godt besøk.
Det ble arrangert Ungdommens kulturmønstring med
bra oppslutning.
Kulturskolen har hatt mange elever gjennom 2003.
Etablering av ungdomsmusikal for Surnadal, Rindal,
Meldal og Rennebu har vært planlagt i 2003.
Biblioteket har hatt en nedgang i utlån i 2003.
Bokbussen brukes fortsatt mye.
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I forbindelse med kirkejubileet på Berkåk ble det
arrangert en kunstutstilling med Oppdalskunstneren
Mikael
Hoel
og
Rennebukunstnerne
Ingebrigt
Kosbergløkk og Ola Hoel.

HELSE- OG SOSIALE TJENESTER
Helse- og sosialtjenesten hadde til sammen ca. 90 årsverk fordelt på ca. 190 ansatte i 2002, engasjementsstillinger inkludert. Antall årsverk fordeler seg slik:
- Institusjonsbasert pleie og omsorg
40
- Hjemmebasert pleie og omsorg
22
- Lege, fysioterapi og helsesøster
8
- Sosiale tjenester inkl. tilbud for funksjonshemmede 19
18,6 % av kommunens innbyggere over 80 år var beboer i institusjon mot 14,2 % i hele landet. Kostnadene pr.
bruker er imidlertid lavere enn gjennomsnittlig i landet.
33,9 % av kommunens innbyggere over 80 år mottar
hjemmetjenester mot 37,6 % i hele landet. Kostnadene pr.
hjemmetjenestebruker er imidlertid lavere enn gjennomsnittlig i landet.
Rennebu kommune har betydelig lavere sosialhjelpsutgifter enn gjennomsnittskommunen.
Rennebu kommune bruker ca. 10 % mer pr. innbygger
til helseformål enn landsgjennomsnittet. Rennebu har
forholdsvis bedre bemanning enn landsgjennomsnittet
innenfor både legetjenesten og fysioterapitjenesten.
Ny sykehjemsfløy ble tatt i bruk i 2003. Det har vært
mye fokus på innkjøring av den nye avdelinga i 2003.
Institusjonen har hatt overbelegg i store deler av året.
Sykehjemmet har manglet faglært personell, men institusjonen har flinke assistenter.
Pårørende og frivillige organisasjoner har også i 2003
vært til god hjelp for institusjonen.
Hjemmesykepleien har i gjennomsnitt hatt 70 brukere.
I tillegg har over 100 husstander mottatt hjemmehjelpstjenester. Antallet har vært ganske stabilt de siste årene.
Enheten har stort sett bra tilgang på personell. Men
det har vært vanskelig å skaffe ferievikarer i hjemmehjelpstjenesten.
Nye omsorgsboliger og flere sykehjemsplasser har
ikke ført til redusert pågang på hjemmesykepleien. Flere
ønsker å bo i eget hjem på tross av økende pleiebehov.
Rennebu kommune fikk overført øremerka midler til
psykiatrien på i overkant av 1. mill. kroner. Tilskuddene
blir økt ytterligere i årene framover i forbindelse med statens satsing på psykiatrien. Psykiatritjenesten i Rennebu
merker en markert økning i etterspørselen etter hjelp.
Enhet for lege, fysioterapi og helsesøster har hatt stabil
bemanning gjennom 2003.
Enheten har tatt i bruk nytt datautstyr og ny programvare. Dette har krevd en stor innsats fra de ansatte.

Rennebu Nytt
Nyinvesteringene er gjennomført for å bedre servicen
overfor publikum.
Det er kjøpt inn nytt medisinsk behandlingsutstyr til
legekontoret med støtte fra Rennebu Sanitetsforening.
Enhet for sosiale tjenester har gitt praktisk bistand og
opplæring til 12 personer med funksjonshemming samt
gitt sysselsettingstiltak til 9 personer med ulik funksjonshemming.
Videre har enheten bistått med ulike hjelpetiltak både
etter Lov om sosiale tjenester og Lov om barneverntjenester – dette har vært tiltak som støttekontakt, avlastning,
boveiledning, brukerstyrt personlig assistanse, økonomiske råd og veiledning o.a.
Omsorgen for funksjonshemmede er overført til enheten Hjemmebasert pleie og omsorg med virkning fra
01.01.2004.

LANDBRUK OG MILJØ
Enheten bruker mye tid på oppfølging av gårdbrukere
og det regelverket som styrer landbruket. 188 gårdbrukere har mottatt produksjonstilskudd. Til sammen er det
utbetalt produksjonstilskudd på ca. 30 mill. kroner. Det
er utbetalt avløsertilskudd på ca. 7 mill. kroner (alle disse
tilskuddene kommer fra staten).
Det er avvirket 15.037 m_ tømmer til en førstehåndsverdi på 4,6 mill. kroner. Det er plantet i overkant av
52.000 skogplanter.
Innenfor viltforvaltning ble det i 2003 felt følgende: 91
elg, 49 hjort og 36 rådyr.

TEKNISK DRIFT
Veibudsjettet har hatt overforbruk i 2003 p.g.a. store
utgifter til snøbrøyting og dårlige veier i vårløsninga.
Veibudsjettet er for lavt til å kunne opprettholde standarden på de kommunale veiene.
I 2003 er det gjennomført brannsyn på alle aktuelle
objekter.
Nytt avløpsanlegg på Stamnan er satt i drift i løpet av
2003.
I 2003 ble det brukt en del tid på utredning av rensealternativer for Berkåk vannverk og oppdatering av
Berkåksmoen renseanlegg. Disse tiltakene var aktuelle
p.g.a. planene om utvidelse av Tine sitt anlegg på Berkåk
– som det dessverre ikke ble noe av i denne omgang.
Avgiftene innenfor vann, avløp og renovasjon har
vært relativt stabile over flere år.
Avgiftene for en standardbolig på 120 m_ i Rennebu
(gjennomsnittstall for hele landet i parantes):
Vann
Avløp
Renovasjon

1.100
1.735
1.897

(2.033)
(2.432)
(1.759)

Rennebu Nytt
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sommerAUKSJON
arr.: Rennebu Lions Club
lørdag 5. juni kl. 11.00 på
Berkåk v/Esso
Visning fra kl. 10.00

Gamle møbler og innbo - delvis antikke. Vindunker.
Smijernsgjenstander, Komplette spisestuer bord stoler
og sjenk, umalte budalsstoler, 100 år gamle settekasser
fra trykkeri. Fra gammel porteføljefabrikk kommer store
symaskiner, stor benksaks, verktøy, masse rekvisita,
ktr.stoler, naglemaskin, TVer, kompl. møbler for soverom, salong, kjøkken, el.komfyr, stort kjøleskap, lamper,
arb.lamper bøker, leksikon, bilder, tre taklysekrone 6armet med utskjæringer, forsterker/radio, platespiller,
høyttalere, lysbildefremviser, orgel, kjedesag, hageredskaper, slipestein m/motor, treski, Jøtul vedovn, el.ovner
og el.fjøler, utemøbler, klesrulle, flere gardinbrett m/lister
og klips, furu

Auksjonarius dr. Arne Ivar Østensen

Rennebu idrettslags
nye lagsdrakt!
Priser ved bestilling
før 6. juni:
u. fôr/kort glidelås kr 700,u. fôr/langt glidelås kr 750,m. fôr/kort glidelås kr 800,m. fôr/langt glidelås kr 850,Det blir ny bestilling
til høsten, men
vi kan da ikke
garantere samme pris.
Kan sees og bestilles hos
Rennebu Turistkontor,
tlf. 72 42 77 05, åpent hverdager 9-16
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Laksesesongen er snart i gang:
Vi har fått inn mye nytt fiskeutstyr fra

G-Sport
Vi har også soveposer, liggeunderlag
og annet nyttig turutstyr.
Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat Catering * Selskaps-/møtelokaler
Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

Vi har fortsatt et rikt utvalg
av klær til nedsatte priser!

Alle "nyheter"
er nå nedsatt med 30%
Godt utvalg i dongribukser til herrer,
BOYS BASIC, BIG LIVING, HENRY`S ORGINAL
nå nedsatt til : 20950 / 27950
Nytt for våren er; et bredt utvalg av de populære
klærne fra AVALON (Røros), nå - 30%
Følg med fremover,
for her dukker det stadig opp godbiter!
NÅ BØR DU BENYTTE SJANSEN! KOM INNOM,
SÅ KAN VI FORNYE DEG FRA TOPP TIL TÅ,
TIL EN BILLIG PENGE!

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler
Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500,-

BADEMILJØ-KJEDENS
FAGKUNNSKAP
GIR TRYGGHET!
Vi leverer og monterer alt!
- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,
vaskerom etc.

www.bademiljø.no
Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18 Lørd 10-14

RØR-EKSPERTEN A/S
Klær og Sko for hele familien!

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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KUNNGJØRINGER
Har fortsatt en leilighet
i Træthaugveien 2 (TROBO)
som ønskes leid ut eller aller helst solgt. Leiligheten ligger i
1.etg og består av stue, kjøkken, soverom, bad og bod.
Også tilgang på bod i kjeller.
Ved utleie: husleie iht borettslagets sats + strøm, ved salg:
pris diskuteres (men blir billig!)
Volvo Buster m/bensinmotor (64-mod ?) ønskes solgt.
Litt reparasjon må påregnes.
For begge ovenstående henvendelse: Arnfinn Liabø,
Hoemshøgda 1 A, 7023 TRONDHEIM
tlf. 72553844 eller 93201808

DRILLINSTRUKTØR
Vi søker etter instruktør for sesongen 2004/2005.
Er du interessert ber vi deg sende søknad til
Berkåk skolekorps, Postboks 45, 7391 Rennebu
Søknadsfrist 17. juni
For mer info - ring Mona Engum tlf. 72 42 77 72

Kjære medmenneske!
TV-kjendis Willy Mørch, Trondheims talsmann for de
svakeste i samfunnet, kommer til Rennebu
Tirsdag 8. juni kl 11.00 i Omsorgsboligen på Berkåk.
Britt Marit Almskår synger og spiller for oss. Allsang.
Vi håper riktig mange
kommer på formiddagstreff denne dagen!
- Frivillighetssentralen -

UTSTILLING UNDER RENNEBUMARTNAN 2004
I forbindelse med årets martna planlegges en utstilling
med fokus på trønderske ølbryggetradisjoner og
trøndersk dekor-/rosemaling.
Til utstillingen ønsker vi å låne gamle ølhøner,
ølboller, ølkanner etc.
Vi vil selvsagt sørge for sikker oppbevaring
av de lånte gjenstandene.
Har du noe som kan være verdt å vise frem?
Kontakt i så fall Rennebu Bygdearrangement as ved
Kenneth Teigen på tlf. 72 42 77 48 snarest.

KUNNGJØRINGER
Trening og oppskyting
for storviltjegere i Rennebu 2004
Rennebu sk.lag
Torsdag 3. juni
Fredag 4. juni
Torsdag 26. august
Fredag 27. august
Lørdag 28. august
Torsdag 16. september
Fredag 17. september

Innset sk.lag
Onsdag 9. juni
Onsdag 16. juni
Onsdag 23. juni
Onsdag 11. august
Onsdag 1. september
Onsdag 8. september
Onsdag 15. september

Påmelding:
Innset skytterlag:
alle hverdager fra kl 16 - 20
Rennebu skytterlag: alle hverdager fra kl 16 - 19
lørdag fra kl 13 - 16
Priser for treningsskudd kr 50,- (30/50 skudd)
Priser for oppskyting kr 50,- pr. serie
Velkommen på skyting!
Rennebu skytterlag

Innset skytterlag

Bruk av Rebustorget
under Rennebumartnan 13. - 15. august 2004
Lokalt næringsliv og lag og organisasjoner i Rennebu som
ønsker å bruke Rebustorget under årets martna, bes om å ta
kontakt med Oddvar Skjerve på Spiren på tlf 72 42 74 45
innen 21. juli.
Hjertelig takk for gaver og helsinger på 60-års dagen min.
Takk også for gaven til Søndagsskolen på kr 4.000,Margit Sandrød Uv
Takk for oppmerksomheten på dagen. - Oddbjørg Vagnild

Leilighet til leie
Leilighet til leie i 2-mannsbolig på Voll. Ca 80 m2 med
3 soverom. Pris: kr 1.500 + strøm.
Henv.: Thor Halseth, tlf. 72 42 66 64 - 72 42 71 40
Sommernummeret av Rennebu Nytt kommer 10. juni.
NB: Frist for innlevering av stoff er 1. juni

Et besøk i Kvikne kirke? Benytt jubileumsdagene 11. - 20. juni til et besøk.
Forhåndssalg av billetter til kirkespelet «KvikneRøtter», som vises hver kveld i kirka fra onsdag
16. juni t.o.m. lørdag 19. juni kl 19.30. Forhåndssalg/bestilling av billetter til spelet kan nå kjøpes
hos Statoilservice Kvikne tlf 62 48 42 14 og Servicetorget Tynset tlf 62 48 50 00
Fullstendig program for kirkejubileet i neste utgave av Rennebu Nytt 10. juni.

Kvikne Ørretfiskefestival 26. juni
For info: www.kvikne.no

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu
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neste nummer 10. juni - frist for stoff 1. juni -
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Dette skjer i Rennebu!
27.05. Formiddagstreff
Staure, Voll
11.00
Frivillighetssentralen
27.05. Fotball, G-16 mot Kolstad Frambanen
19.00
28.05. Fotball, menn sr mot SkaunFrambanen
19.00
31.05. Fotball, jenter 16 mot Lundamo/Hovin Berkåk19.00
01.06. Fotball, Knøtte og Mini
Berkåk
18.00
02.06. Rennebu-Karusell
Berkåk
20.00
02.06. Ekstraordinært Årsmøte Jutulstuggu
20.00
Rennebu sanitetsfor.
02.06. Fotball Gutter 16 mot Trygg/Lade Frambanen 19.00
04.06. Historisk vandring
Oppm. Bakken
18.00
Jernbanebrua. Innset Historielag
04.06. Gunnesmarka – Damtjønna, E.M.Kvam
19.00
Rennebu Turforf.
05.06. Åpen kirke
Berkåk kirke
11-13
05.06. Lionsauksjon
på "Bakkom"
11.00
06.06. Olavsklevatur
Kjønnan grustak 19.00
Rennebu Turforening
07.06. Idrettsmerkeprøver
Berkåk
18.00
07.06. Klubbkveld O-gruppa
Grinda, boligf Voll 18.00

07.06.
07.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
09.06.
09.06.
09.06.
09.06.

Fotball Gutter12 C mot Oppdal, Berkåk
18.00
Fotball Gutter12 U mot Oppdal, Frambanen
18.00
Fotball Mini og Knøtte
Berkåk
18.00
Fotball Gutter14 mot SoknaBerkåk
19.00
Fotball Jenter16 mot Aure Berkåk
19.00
Idrettsmerkeprøver
Berkåk
18.00
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Frivillighetssentralen
Fotball Jenter14 mot Støren Berkåk
18.00
Formiddagstreff
Menighetshuset
11.00
Sykkelprøve
Berkåk
18.00
Friidrettsgruppa
Medlemsmøte
Anne Marit Myrmo 20.00
Rennebu Bygdekvinnelag
Gratis innrykk i kalenderen - kontakt

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no

Det skal lønne seg å handle gult
Sommerkoteletter Coca Cola
Skjeggerød - frys

19

90

kg

X-tra
prisvinnere
i Coop Prix

4 pk 1.5 l

29

90

+ pant

Kinakål

Agurk

stk

stk

9

50

8

90

Reker

Eplenektar

Color / Ultra

100 gr

1.5 l

maskinvask 1.5 kg

9

90

9

50

19

90

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

Berkåk

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

