
 

 
      

  Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested:  - Teams 

Dato: 10.12.2020 

Tidspunkt: 17:00 - 22:30 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Kari Margrete Aftreth Medlem AP  
Ola Øie Leder AP  
Marit Bjerkås Nestleder AP  
Eli Krogstad Medlem V  
Jan Arve Nyberg Medlem H  
Ragnhild Løvseth Øverland Medlem KRF  
Grethe Gunnes Medlem AP  
Rolf Arne Bruholt Medlem SP  
Janne Midtli Eggan Medlem SP  
Jorid Hinsverk Varamedlem SP Siv Kristin Remetun Lånke 
Per Arild Torsen Medlem KRF  
Rune Jenssen Skjolden Medlem KRF  
Olav Aasmyr Medlem SP  
Tormod Herre Medlem SP  
Ida Martine Schei Medlem AP  
Frode Sæter Medlem AP  
Egil Berntsen Medlem AP  
Frode Havdal Medlem AP  
Malin Paulsen Medlem AP  
Ragnhild Kulbrandstad Stene Medlem SP  
Vegar Hyttebakk Medlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef 
Per Øivind Sundell Møtesekretær 
Janne Havdal Nordbø Leder Servicetorget 
Anita Meland Samuelsen Planrådgiver 



 

 
      

Ingrid Fagerli Kommunalsjef helse og omsorg 
Bent Ove Hyldmo Økonomisjef 
Nina Rise Oddan Kommunalsjef oppvekst 

 

Merknad i møte: 
Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. 
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 Politiske saker  
 58/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024  
 59/2020 Forslag til politisk delegeringsreglement 2020 - 2023  
 60/2020 2020004 Reguleringsplan E6 Nedgård - Toset Planprogram  
 61/2020 Bosetting av flyktninger i 2021  
 62/2020 Heltidskultur i Rennebu kommune  
 63/2020 Tertialrapport 2. tertial 2020  
 



 

 
      
58/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 2020/1 
Innstilling 
1.Driftsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A) og 
budsjettskjema 1B i budsjettframlegget.  

2.Investeringsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investeringsbudsjettet 
(budsjettskjema 2 A og 2 B) i budsjettframlegget.  

3.Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024. 

4.Det tas opp lån til finansiering av utbygging av Rennebu helsesenter på 31.200.000 kroner i 2021. 
Lånet nedbetales i løpet av 50 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid.  

5.Det tas opp lån til finansiering av andre investeringer på 52.060.000 kroner i 2021. Lånet nedbetales i 
løpet av 30 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid. 

6.Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2021.  

7.Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte «Forslag til 
gebyrregulativ 2021». De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2021. 

8.For 2021 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte skattøre. 

9.Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 
2021 i Rennebu kommune.  

I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2021: 

-§ 3a – faste eiendommer i hele kommunen. 

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 
2021 (overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for eiendomsskatt satt 
til 7 promille av takstverdien for år 2021.  

I samsvar med eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som 
skal gjelde for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille. 

Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2021: 

A). Eiendomsskattelovens § 7 a 

Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, bokstav a 
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten). 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak: 

14/7 Rennebu misjonshus 

14/19  Nerskogen ungdomslag/grendelag 



 

 
      
16/29  Omsorgsboliger Voll 

20/6  Rennebu bygdemuseum 

140/2  Rennebu bygdemuseum 

66/18  Rennebu bygdemuseum 

21/29/1Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og     inngår som en del av 
museumsanlegget på Nerskogen) 

21/32 Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim 

21/101 Nerskogen grendelag 

31/22 Rennebu Idrettslag 

32/23 Jutulstuggu på Uv 

34/9  Ungdomshuset Framtidsvon 

34/16 Framtidsvon ungdomslag 

48/14 Hoelsmo bedehus 

62/148  Berkåk menighetshus 

72/11  Nordskogen indremisjonsforening 

73/16 Furuly Nordskogen 

86/15 Gammelstødalen skytterbane 

94/7  Gisnås forsamlingshus 

132/10 Hoelsjåren Grendalag 

146/12  Rennebu idrettslag 

146/13  Rennebu idrettslag 

150/12  Fredheim Grindal 

151/6  Trondhjems turistforening 

160/3  Nytt håp avholdslag 

184/41 Innset bedehus 

188/33  Innset og Ulsberg grendelag 

189/4  Innset ungdomslag 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak: 

 61/43  NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård 



 

 
      
Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell virksomhet 
i  forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at Rennebu kommune 
uoppfordret  mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra autorisert regnskapsfører, som 
viser  forholdstallet mellom ideell og total omsetning for regnskapsåret 2020.  

Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter § 7a. 

B). Eiendomsskattelovens § 7 b 

Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er fredet i 
samsvar med kulturminneloven. 

Følgende bygninger gis fritak: 

Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård) 

 Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia) 

C). Eiendomsskattelovens § 7 c 

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

Dette gjelder alle nybygde boligeiendommer uavhengig av beliggenhet i kommunen, og herunder alle 
boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 01.01.2016. 

Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis 
01.04 og 01.10.2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter. 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på 
boligeiendommer slik de kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten 
formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som 
øvrige skattepliktige eiendommer. 

Eiendomsskatt faktureres ikke når eiendomsskatten på en eiendom blir mindre enn 100 kroner. 

10.Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen 250.000 kroner i 
«tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak». 

HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 100.000 kroner. 

HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 25.000 kroner. 

Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere ei ramme på til sammen 482.000 kroner 
fra næringsfondets avkastning. Formannskapet gis fullmakt til å videre-delegere deler av sin myndighet 
til kommunedirektøren. 

11.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/ fordele det beløp som er bevilget til 
dekning av forventet lønnsøkning (4,2 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret. 

12.Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som framgår av 
budsjettdokumentets kapittel 3.6.2 kapittel 3.6.3.  



 

 
      
13.Utenom næringsområdet gis tilskudd iht. det som framgår av budsjettdokumentets kapittel 3.6.1 
(Træthaugveien), kapittel 3.6.3 (kulturformål) og kapittel 3.7 (Frivilligsentralen) 

14.Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle 
underskudd skal dekkes av fond som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres 
til dekning på senere års budsjett/regnskap. 

15.Kommunestyret vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 slik det framgår 
av pkt. 1,2, 3, 4, 5 og 6. 

16.Etter kommuneloven § 14-2 bokstav c, d og e, skal kommunestyret selv vedta:  

Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi 

Økonomireglement (regler for økonomiforvaltningen) 

Finansreglement (regler for finans- og gjeldsforvaltningen) 

Rennebu kommune sitt finansreglement er sist vedtatt 22.09.2016. Vi har ikke utarbeidet finansielle 
måltall for økonomistyring, og vi har ikke utarbeidet et økonomireglement. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren om å utrede forslag til finansielle måltall for økonomistyring, nytt 
økonomireglement samt å rullere finansreglementet fra 2016 i løpet av våren 2021.  

Formannskapets behandling av sak 68/2020 i møte den 24.11.2020: 

Forslag 

 

Siv Kristin Remetun 
Lånke 

Forslag 1  

Økonomiplanens forslag punkt 3.3 Reserverte bevilgninger 
Punktet om Tilleggsbevilgninger endres slik:  
Tilleggsbevilgninger                       kr 200.000  
Trafikksikkerhetsutvalget              kr    50.000   
HOO’s reserve                                  kr 100.000  
HSD’s reserve                                   kr   25.000  
Kommunedirektørens reserve      kr   20.000  

  

Marit Bjerkås Forslag 2  

Gebyrregulativets kap 14. Medlemsavgift i fritidsklubben.  

Medlemskap og inngang er gratis. Ekstraordinære arrangement og 
aktiviteter knyttet til fritidsklubben og motorklubben vil kunne ha en 
egenandel.   

Mindreforbruk på ansvar 1010, jf ksak 30/19, går til inndekning av tapte 
inntekter til fritidsklubben og motorklubben for å videreføre gratis 
medlemskap.  



 

 
      
Ola Øie Forslag 3  

Økonomiplanens forslag til punkt 3.6.3 Kultur/ næring/ utvikling  

Bruk av næringsfondet:  
Det overføres kr 182.000 fra næringsutvalgets ramme til Utbygging 
bredbånd/ mobil.  

 

Behandling 

Økonomisjefen innledet behandlingen med en orientering om budsjettet og økonomiplanen.   

Forslagene fremmet av Siv Remetun Lånke, Marit Bjerkås og Ola Øie ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med tilleggsforslagene stemt over. Disse ble 
enstemmig vedtatt.  

  

  

 

Vedtak 

1. Driftsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A) og 
    budsjettskjema 1B i budsjettframlegget.  

2. Investeringsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investeringsbudsjettet 
    (budsjettskjema 2 A og 2 B) i budsjettframlegget.  

3. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024. 

4. Det tas opp lån til finansiering av utbygging av Rennebu helsesenter på 31.200.000 kroner i 2021. 
     Lånet nedbetales i løpet av 50 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid.  

5. Det tas opp lån til finansiering av andre investeringer på 52.060.000 kroner i 2021. Lånet 
    nedbetales i løpet av 30 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid. 

6. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2021.  

7. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte «Forslag 
    til gebyrregulativ 2021». Med unntak av Gebyrregulativets kap 14. Medlemsavgift i fritidsklubben.  

    Medlemskap og inngang er gratis. Ekstraordinære arrangement og aktiviteter knyttet til 
    fritidsklubben og motorklubben vil kunne ha en egenandel.   

    Mindreforbruk på ansvar 1010, jf ksak 30/19, går til inndekning av tapte inntekter til fritidsklubben 
    og motorklubben for å videreføre gratis medlemskap. De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2021. 

8. For 2021 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte 
    skattøre. 



 

 
      
9. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt 
    for 2021 i Rennebu kommune.  

I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2021: 

-§ 3a – faste eiendommer i hele kommunen. 

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 
2021 (overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for eiendomsskatt satt 
til 7 promille av takstverdien for år 2021.  

I samsvar med eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som 
skal gjelde for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille. 

Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2021: 

A). Eiendomsskattelovens § 7 a 

Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, bokstav a 
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten). 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak: 
14/7       Rennebu misjonshus 
14/19    Nerskogen ungdomslag/grendelag 
16/29    Omsorgsboliger Voll 
20/6       Rennebu bygdemuseum 
140/2    Rennebu bygdemuseum 
66/18    Rennebu bygdemuseum 
21/29/1Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og inngår som en del av 
               museumsanlegget på Nerskogen) 
21/32    Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim 
21/101  Nerskogen grendelag 
31/22    Rennebu Idrettslag 
32/23    Jutulstuggu på Uv 
34/9       Ungdomshuset Framtidsvon 
34/16    Framtidsvon ungdomslag 
48/14    Hoelsmo bedehus 
62/148  Berkåk menighetshus 
72/1       Nordskogen indremisjonsforening 
73/16    Furuly Nordskogen 
86/15    Gammelstødalen skytterbane 
94/7       Gisnås forsamlingshus 
132/10  Hoelsjåren Grendalag 
146/12  Rennebu idrettslag 



 

 
      
146/13  Rennebu idrettslag 
150/12  Fredheim Grindal 
151/6    Trondhjems turistforening 
160/3    Nytt håp avholdslag 
184/41  Innset bedehus 
188/33  Innset og Ulsberg grendelag 
189/4    Innset ungdomslag 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak: 

61/43    NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård 

Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell virksomhet 
i  forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at Rennebu kommune 
uoppfordret  mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra autorisert regnskapsfører, som 
viser  forholdstallet mellom ideell og total omsetning for regnskapsåret 2020.  

Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter § 7a. 

B). Eiendomsskattelovens § 7 b 

Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er fredet i 
samsvar med kulturminneloven. 

Følgende bygninger gis fritak: 

Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård) 
Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia) 
  

C). Eiendomsskattelovens § 7 c 

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

Dette gjelder alle nybygde boligeiendommer uavhengig av beliggenhet i kommunen, og herunder alle 
boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 01.01.2016. 

Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis 
01.04 og 01.10.2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter. 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på 
boligeiendommer slik de kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten 
formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som 
øvrige skattepliktige eiendommer. 

Eiendomsskatt faktureres ikke når eiendomsskatten på en eiendom blir mindre enn 100 kroner. 
  



 

 
      
10. Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen 200.000 kroner i 
      «tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak». 

Trafikksikkerhetsutvalget gis fullmakt til å disponere 50.000 kroner.  

HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 100.000 kroner. 

HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 25.000 kroner. 

Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere ei ramme på til sammen 300.000 kroner 
fra næringsfondets avkastning. Formannskapet gis fullmakt til å videre-delegere deler av sin myndighet 
til kommunedirektøren. 
  

11.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/ fordele det beløp som er bevilget til 
dekning av forventet lønnsøkning (4,2 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret. 
  

12.Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som framgår av 
budsjettdokumentets kapittel 3.6.2 kapittel 3.6.3. Bruk av næringsfondet: Det overføres kr 182.000 fra 
næringsutvalgets ramme til Utbygging bredbånd/ mobil.  
  

13.Utenom næringsområdet gis tilskudd iht. det som framgår av budsjettdokumentets kapittel 3.6.1 
(Træthaugveien), kapittel 3.6.3 (kulturformål) og kapittel 3.7 (Frivilligsentralen). 
  

14.Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle 
underskudd skal dekkes av fond som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres 
til dekning på senere års budsjett/regnskap. 

15.Kommunestyret vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 slik det framgår 
av pkt. 1,2, 3, 4, 5 og 6. 
  

16.Etter kommuneloven § 14-2 bokstav c, d og e, skal kommunestyret selv vedta:  

 Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi 

 Økonomireglement (regler for økonomiforvaltningen) 

 Finansreglement (regler for finans- og gjeldsforvaltningen) 

Rennebu kommune sitt finansreglement er sist vedtatt 22.09.2016. Vi har ikke utarbeidet finansielle 
måltall for økonomistyring, og vi har ikke utarbeidet et økonomireglement. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren om å utrede forslag til finansielle måltall for økonomistyring, nytt 
økonomireglement samt å rullere finansreglementet fra 2016 i løpet av våren 2021. 

Kommunestyrets behandling av sak 58/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 



 

 
      
Grethe Gunnes Omforent budsjettendring fra kommunestyret: 

  
Barnehagebemanningen økes med en 100% stilling:  
Kommunestyret fremmer følgende forslag til inndekning av økt ressurs i 
barnehagene:  
•    Merinntekt på salg av kraft - 200 000,-  
•    Merinntekt på eiendomsskatt fra kraft 200 000,-  
•    Kutte 50 000,- fra tilleggsbevillingsposten til Formannskapet  
•    Avsette 100 000,- mindre enn foreslått budsjettert til utviklingsfondet  
•    90 000,- fra Træthaugveien  
Sum = 640 000,-  
  

Eli Krogstad Budsjettkommentar fremmet av Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre: 

Unge uføre  
Unge uføre er en økende gruppe i samfunnet, så også i Rennebu. Vi har 
ansvar for at kommunen har ressurser for å ivareta denne gruppen med 
den kunnskapsbaserte kompetansen som kreves for hver enkelt.  

Med mål om en verdig og meningsfull hverdag for hele denne gruppen, 
bes kommunedirektøren presentere hvilke tilbud som finnes, synliggjøre 
behovet for nye tiltak og status på ressurstilgang for å gi den enkelte et 
tilpasset tjenestetilbud.  

Frode Havdal Budsjettkommentar fremmet av Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre: 

Kommunale veier  
Våre kommunale veier er viktige samferdselsårer for at næringslivet og 
bosatte skal kunne fungere. Dessverre ser vi at kvaliteten på enkelte 
strekninger i Rennebu kommune er såpass dårlige at ved enkelte årstider 
er det problemer med fremkommeligheten.  
Merknad til budsjettet 2021:  
Ved et eventuelt positivt driftsresultat ber vi kommunedirektøren søke å 
prioritere en styrkning av vedlikehold på kommunale veier.  

Jan Arve Nyberg Budsjettkommentar fremmet av Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre: 

Transportmidler helse og omsorg  
Det leases 8 nye biler av samme type og merke i planperioden 2021-2024 
til bruk for hjemmetjenesten.   
Eksisterende bilpark byttes inn eller selges.  
Kommunaldirektøren bes kjøpe inn hensiktsmessige biler med 4-
hjulstrekk, samt forhandle leasingavtale.  
 Kommunaldirektøren søker å innarbeide garasjer/carport for 
hjemmetjenestens biler for budsjettet 2022.  



 

 
      

 Kommunestyret oppfordrer til å ta en gjennomgang av den totale 
bilparken i kommunen i forbindelse med forhandling av leasingavtale.  

Ida Martine Schei Budsjettkommentar fremmet av 
Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre/Senterpartiet: 

Mat i barnehagene og skolen 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak med en 
skissert løsning for servering av mat i barnehagene og skolen levert av 
kjøkkenet ved Rennebu helsesenter.  
I saken må det fremgå hvilke driftsutgifter/merutgifter som er knyttet til 
de ulike alternativene.  
Saken skal belyse slike muligheter:  
•    Lunsj 5 dager i uka for barnehage  
•    Lunsj 3 dager i uka for barnehage  
•    Lunsj 5 dager i uka for skole  
•    Lunsj 3 dager i uka for skole  
Utredningen må inneholde muligheten for en kombinasjon av kald og 
varm mat.   
Det oppfordres til å se på de eksisterende tilbud og tjenester vi har i 
kommunen, både når det gjelder kjøkkenfasiliteter og 
matombringingstjenesten for å skape gode synergier i tilbudet.   
Saken legges frem for HOO senest 29.april.  
  

Ragnhild Kulbrandstad 
Stene 

Antall lærlinger 
Rennebu Senterparti ønsker at antall lærlingeplasser i kommunen ikke 
reduseres i økonomiplanens periode. Vi ber om at antallet 
opprettholdes eventuelt økes i forhold til dagens nivå.  
  

Kari Margrete Aftreth Kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
Rådet vedtok enstemmig følgende kommentarer til forslagene fra 
kommunedirektørens budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024:  
1.    Rådet er opptatt av at lokaliteter for Arbeidssenter blir avklart og står 
klart til bruk i god tid før eksisterende bygninger må fjernes.  
 
Rådet har store forventninger til utredningen som er igangsatt i 
forbindelse med fremtidens helse – og omsorgstjenester. Ideen med 
bygging av ny avdeling med fokus på tidlig innsats er viktig. Nybygg og 
nye visjoner er viktig.  
   
  

 

Behandling 



 

 
      
Kommunedirektøren innledet saken. 

Voteringer: 

Enstemmig som budsjettendring Barnehagebemanningen økes med en 100% stilling fremmet av 
Grethe Gunnes som omforent forslag fra kommunestyret. 

Enstemmig som budsjettkommentar Unge uføre fremmet av Eli Krogstad på vegne av 
Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre. 

Enstemmig som budsjettkommentar Kommunale veier fremmet av Frode Havdal på vegne av 
Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre. 

Enstemmig som budsjettkommentar Transportmidler helse og omsorg fremmet av Jan Arve Nyberg på 
vegne av Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre. 

Enstemmig som budsjettkommentar Mat i barnehagene og skolen fremmet av Ida Martine Shei på 
vegne av Arbeiderpartiet/Venstre/Høyre/Senterpartiet. 

Enstemmig som budsjettkommentar Antall læringer fremmet av Ragnhild Kulbrandstad Stene. 

Enstemmig som budsjettkommentar Kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
fremmet av Kari Margrethe Aftreth. 

 
Hele budsjettet fra Formannskapet ble tatt opp til avstemming, samt forslag på budsjett og 
budsjettkommentarene. 

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til formannskapets innstilling med endringer fremmet i møtet. 

 

Vedtak 

1. Driftsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A) og 
    budsjettskjema 1B i budsjettframlegget med følgende endringer: 

Barnehagebemanningen økes med en 100% stilling:  
Kommunestyret fremmer følgende forslag til inndekning av økt ressurs i barnehagene:  
•    Merinntekt på salg av kraft - 200 000,-  
•    Merinntekt på eiendomsskatt fra kraft 200 000,-  
•    Kutte 50 000,- fra tilleggsbevillingsposten til Formannskapet  
•    Avsette 100 000,- mindre enn foreslått budsjettert til utviklingsfondet  
•    90 000,- fra Træthaugveien  
Sum = 640 000,-   

2. Investeringsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investeringsbudsjettet 
    (budsjettskjema 2 A og 2 B) i budsjettframlegget.  

3. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024. 

4. Det tas opp lån til finansiering av utbygging av Rennebu helsesenter på 31.200.000 kroner i 2021. 
     Lånet nedbetales i løpet av 50 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid.  



 

 
      
5. Det tas opp lån til finansiering av andre investeringer på 52.060.000 kroner i 2021. Lånet 
    nedbetales i løpet av 30 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid. 

6. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2021.  

7. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte «Forslag 
    til gebyrregulativ 2021». Med unntak av Gebyrregulativets kap 14. Medlemsavgift i fritidsklubben.  

    Medlemskap og inngang er gratis. Ekstraordinære arrangement og aktiviteter knyttet til 
    fritidsklubben og motorklubben vil kunne ha en egenandel.   

    Mindreforbruk på ansvar 1010, jf ksak 30/19, går til inndekning av tapte inntekter til fritidsklubben 
    og motorklubben for å videreføre gratis medlemskap. De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2021. 

8. For 2021 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte 
    skattøre. 

9. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt 
    for 2021 i Rennebu kommune.  

I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2021: 

-§ 3a – faste eiendommer i hele kommunen. 

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 
2021 (overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for eiendomsskatt satt 
til 7 promille av takstverdien for år 2021.  

I samsvar med eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som 
skal gjelde for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille. 

Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2021: 

A). Eiendomsskattelovens § 7 a 

Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, bokstav a 
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten). 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak: 
14/7       Rennebu misjonshus 
14/19    Nerskogen ungdomslag/grendelag 
16/29    Omsorgsboliger Voll 
20/6       Rennebu bygdemuseum 
140/2    Rennebu bygdemuseum 
66/18    Rennebu bygdemuseum 
21/29/1Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og inngår som en del av 
               museumsanlegget på Nerskogen) 
21/32    Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim 



 

 
      
21/101  Nerskogen grendelag 
31/22    Rennebu Idrettslag 
32/23    Jutulstuggu på Uv 
34/9       Ungdomshuset Framtidsvon 
34/16    Framtidsvon ungdomslag 
48/14    Hoelsmo bedehus 
62/148  Berkåk menighetshus 
72/1       Nordskogen indremisjonsforening 
73/16    Furuly Nordskogen 
86/15    Gammelstødalen skytterbane 
94/7       Gisnås forsamlingshus 
132/10  Hoelsjåren Grendalag 
146/12  Rennebu idrettslag 
146/13  Rennebu idrettslag 
150/12  Fredheim Grindal 
151/6    Trondhjems turistforening 
160/3    Nytt håp avholdslag 
184/41  Innset bedehus 
188/33  Innset og Ulsberg grendelag 
189/4    Innset ungdomslag 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak: 

61/43    NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård 

Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell virksomhet 
i  forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at Rennebu kommune 
uoppfordret  mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra autorisert regnskapsfører, som 
viser  forholdstallet mellom ideell og total omsetning for regnskapsåret 2020.  

Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter § 7a. 

B). Eiendomsskattelovens § 7 b 

Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er fredet i 
samsvar med kulturminneloven. 

Følgende bygninger gis fritak: 

Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård) 
Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia) 

C). Eiendomsskattelovens § 7 c 

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

Dette gjelder alle nybygde boligeiendommer uavhengig av beliggenhet i kommunen, og herunder alle 
boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 01.01.2016. 



 

 
      
Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis 
01.04 og 01.10.2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter. 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på 
boligeiendommer slik de kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten 
formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som 
øvrige skattepliktige eiendommer. 

Eiendomsskatt faktureres ikke når eiendomsskatten på en eiendom blir mindre enn 100 kroner. 

10. Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen 200.000 kroner i 
      «tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak». 

Trafikksikkerhetsutvalget gis fullmakt til å disponere 50.000 kroner.  

HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 100.000 kroner. 

HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 25.000 kroner. 

Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere ei ramme på til sammen 300.000 kroner 
fra næringsfondets avkastning. Formannskapet gis fullmakt til å videre-delegere deler av sin myndighet 
til kommunedirektøren. 

11.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/ fordele det beløp som er bevilget til 
dekning av forventet lønnsøkning (4,2 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret. 

12.Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som framgår av 
budsjettdokumentets kapittel 3.6.2 kapittel 3.6.3. Bruk av næringsfondet: Det overføres kr 182.000 fra 
næringsutvalgets ramme til Utbygging bredbånd/ mobil.  

13.Utenom næringsområdet gis tilskudd iht. det som framgår av budsjettdokumentets kapittel 3.6.1 
(Træthaugveien), kapittel 3.6.3 (kulturformål) og kapittel 3.7 (Frivilligsentralen). 

14.Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle 
underskudd skal dekkes av fond som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres 
til dekning på senere års budsjett/regnskap. 

15.Kommunestyret vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 slik det framgår 
av pkt. 1,2, 3, 4, 5 og 6. 

16.Etter kommuneloven § 14-2 bokstav c, d og e, skal kommunestyret selv vedta:  

 Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi 

 Økonomireglement (regler for økonomiforvaltningen) 

 Finansreglement (regler for finans- og gjeldsforvaltningen) 



 

 
      
Rennebu kommune sitt finansreglement er sist vedtatt 22.09.2016. Vi har ikke utarbeidet finansielle 
måltall for økonomistyring, og vi har ikke utarbeidet et økonomireglement. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren om å utrede forslag til finansielle måltall for økonomistyring, nytt 
økonomireglement samt å rullere finansreglementet fra 2016 i løpet av våren 2021. 

17. Kommunestyret vedtok følgende budsjettkommentarer: 

Unge uføre  
Unge uføre er en økende gruppe i samfunnet, så også i Rennebu. Vi har ansvar for at kommunen har 
ressurser for å ivareta denne gruppen med den kunnskapsbaserte kompetansen som kreves for hver 
enkelt.  

Med mål om en verdig og meningsfull hverdag for hele denne gruppen, bes kommunedirektøren 
presentere hvilke tilbud som finnes, synliggjøre behovet for nye tiltak og status på ressurstilgang for å gi 
den enkelte et tilpasset tjenestetilbud.  

Kommunale veier  
Våre kommunale veier er viktige samferdselsårer for at næringslivet og bosatte skal kunne fungere. 
Dessverre ser vi at kvaliteten på enkelte strekninger i Rennebu kommune er såpass dårlige at ved 
enkelte årstider er det problemer med fremkommeligheten.  
Merknad til budsjettet 2021:  
Ved et eventuelt positivt driftsresultat ber vi kommunedirektøren søke å prioritere en styrkning av 
vedlikehold på kommunale veier.  

Transportmidler helse og omsorg  
Det leases 8 nye biler av samme type og merke i planperioden 2021-2024 til bruk for hjemmetjenesten.   
Eksisterende bilpark byttes inn eller selges.  
Kommunaldirektøren bes kjøpe inn hensiktsmessige biler med 4-hjulstrekk, samt forhandle 
leasingavtale.  
 Kommunaldirektøren søker å innarbeide garasjer/carport for hjemmetjenestens biler for budsjettet 
2022.  
 Kommunestyret oppfordrer til å ta en gjennomgang av den totale bilparken i kommunen i forbindelse 
med forhandling av leasingavtale.  

Mat i barnehagene og skolen 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak med en skissert løsning for servering 
av mat i barnehagene og skolen levert av kjøkkenet ved Rennebu helsesenter.  
I saken må det fremgå hvilke driftsutgifter/merutgifter som er knyttet til de ulike alternativene.  
Saken skal belyse slike muligheter:  
•    Lunsj 5 dager i uka for barnehage  
•    Lunsj 3 dager i uka for barnehage  
•    Lunsj 5 dager i uka for skole  
•    Lunsj 3 dager i uka for skole  
Utredningen må inneholde muligheten for en kombinasjon av kald og varm mat.   
Det oppfordres til å se på de eksisterende tilbud og tjenester vi har i kommunen, både når det gjelder 
kjøkkenfasiliteter og matombringingstjenesten for å skape gode synergier i tilbudet.   
Saken legges frem for HOO senest 29.april.  



 

 
      
Antall lærlinger 
Rennebu Senterparti ønsker at antall lærlingeplasser i kommunen ikke reduseres i økonomiplanens 
periode. Vi ber om at antallet opprettholdes eventuelt økes i forhold til dagens nivå.  

Kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
Rådet vedtok enstemmig følgende kommentarer til forslagene fra kommunedirektørens budsjett 2021 
og økonomiplan 2021 – 2024:  
1.    Rådet er opptatt av at lokaliteter for Arbeidssenter blir avklart og står klart til bruk i god tid før 
eksisterende bygninger må fjernes.  
 
Rådet har store forventninger til utredningen som er igangsatt i forbindelse med fremtidens helse – og 
omsorgstjenester. Ideen med bygging av ny avdeling med fokus på tidlig innsats er viktig. Nybygg og nye 
visjoner er viktig.  

59/2020 Forslag til politisk delegeringsreglement 2020 - 2023 2020/587 
Innstilling 
Kommunestyret vedtar Politiske delegeringsreglementet 2020-2023. 

Formannskapets behandling av sak 65/2020 i møte den 10.11.2020: 

Forslag 

 

Marit Bjerkås Delegeringsreglement - politisk delegering:  

Punkt 4 – Delegering til formannskapet  
Under ansvarsområder tilføyes næringssaker.  

I punkt 5b (delegering til ordfører), 6a (delegering til HOO) og 7a ( 
delegering til HSD) strykes setningene:   
I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare 
behandles i ett av de berørte utvalg. Ordføreren avgjør hvilket utvalg som 
skal behandle saken, eller om saken skal behandles direkte av 
formannskapet.  

Punkt 6 – Delegering til HOO 
Under ansvarsområder tilføyes kulturskolen  

Punkt 7c (delegering til HSD) flyttes under punkt 4 formannskapet, og blir 
benevnt som punkt g)   
(Utvalget kan vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie 
av bygninger, anlegg og områder innenfor vedtatte budsjett- og 
inntektsrammer).  

Delegeringsreglement - administrativ delegering: 

Side 3, punkt 2, 2. punkt under (Kommunedirektøren delegeres følgende 
fullmakt): 
Innenfor denne rammen omfatter delegeringen alle avgjørelser 



 

 
      

vedrørende organisering, drift og løpende og strategisk utvikling av 
organisasjonen ( istedenfor kommunen).  

 

Behandling 

Enstemmig som innstillingen med endringsforslag fremmet av Marit Bjerkås. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar Politiske delegeringsreglementet 2020-2023 med følgende endringer: 

Delegeringsreglement - politisk delegering:  

Punkt 4 – Delegering til formannskapet  
Under ansvarsområder tilføyes næringssaker.  

I punkt 5b (delegering til ordfører), 6a (delegering til HOO) og 7a ( delegering til HSD) strykes 
setningene:   

I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av de berørte 
utvalg. Ordføreren avgjør hvilket utvalg som skal behandle saken, eller om saken skal behandles direkte 
av formannskapet.  

Punkt 6 – Delegering til HOO 
Under ansvarsområder tilføyes kulturskolen  

Punkt 7c (delegering til HSD) flyttes under punkt 4 formannskapet, og blir benevnt som punkt g)   
(Utvalget kan vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av bygninger, anlegg 
og områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer).  

Delegeringsreglement - administrativ delegering:   

Side 3, punkt 2, 2. punkt under (Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakt): 
Innenfor denne rammen omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift og 
løpende og strategisk utvikling av organisasjonen ( istedenfor kommunen).  

Kommunestyrets behandling av sak 59/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 

Rolf Arne Bruholt Tilleggsforslag til det politiske delegeringsreglementets punkt 5:  

Møtekalenderen må planlegges slik at hovedutvalg får mulighet til å gå 
gjennom og behandle budsjettsaker eller komme med 
budsjettkommentarer tilhørende sitt ansvarsområde. 

Rune Jenssen Skjolden Tilleggsforslag til det politiske delegeringsreglementet: 



 

 
      

HOO har som navnet tilsier ansvar for saker som omhandler helse, 
omsorg og oppvekst.   

Ett av Ansvarsområdene strekker seg på tvers av alder og kjønn; 
Folkehelse.   

Under Folkehelse ligger i tillegg til medisinske tiltak også en rekke sosiale 
tiltak som det vil være naturlig at HOO behandler.  

Kristelig Folkeparti ber Kommunedirektøren utrede og vurdere flytting av 
ansvarsområdene Frivillighet, Lag og foreninger, Bibliotek, Kino, Idrett, 
Fritid og Kultur fra HSD til HOO fra 2022.  

 

Behandling 

Votering: 

Enstemmig som tilleggsforslag til punkt 5 fremmet av Rolf Arne Bruholt 

Enstemmig som tilleggsforslag fremmet av Rune Jenssen Skjolden. 

Hele delegeringsreglementet med de to tilleggsforslagene ble tatt opp til avstemming. 

Enstemmig som innstillingen med tilleggsforslag fremmet av Rolf Arne Bruholt og Rune Jenssen 
Skjolden. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar Politiske delegeringsreglementet 2020-2023 med følgende endringer: 

Delegeringsreglement - politisk delegering:  

Punkt 4 – Delegering til formannskapet  
Under ansvarsområder tilføyes næringssaker.  

Punkt 5: Møtekalenderen må planlegges slik at hovedutvalg får mulighet til å gå gjennom og behandle 
budsjettsaker eller komme med budsjettkommentarer tilhørende sitt ansvarsområde. 

I punkt 5b (delegering til ordfører), 6a (delegering til HOO) og 7a ( delegering til HSD) strykes 
setningene:   

I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av de berørte 
utvalg. Ordføreren avgjør hvilket utvalg som skal behandle saken, eller om saken skal behandles direkte 
av formannskapet.  

Punkt 6 – Delegering til HOO 
Under ansvarsområder tilføyes kulturskolen  



 

 
      
Punkt 7c (delegering til HSD) flyttes under punkt 4 formannskapet, og blir benevnt som punkt g)   
(Utvalget kan vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av bygninger, anlegg 
og områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer).  

Delegeringsreglement - administrativ delegering:   

Side 3, punkt 2, 2. punkt under (Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakt): 
Innenfor denne rammen omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift og 
løpende og strategisk utvikling av organisasjonen ( istedenfor kommunen).  

HOO har som navnet tilsier ansvar for saker som omhandler helse, omsorg og oppvekst.   

Ett av Ansvarsområdene strekker seg på tvers av alder og kjønn; Folkehelse.   

Under Folkehelse ligger i tillegg til medisinske tiltak også en rekke sosiale tiltak som det vil være naturlig 
at HOO behandler.  

Kristelig Folkeparti ber Kommunedirektøren utrede og vurdere flytting av ansvarsområdene Frivillighet, 
Lag og foreninger, Bibliotek, Kino, Idrett, Fritid og Kultur fra HSD til HOO fra 2022.  

60/2020 2020004 Reguleringsplan E6 Nedgård - Toset Planprogram 2020/2242 
Innstilling 
Rennebu kommune fastsetter planprogram for E6 Nedgård – Toset datert 24.11.20.  

Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-9 jf. §4-1. 

Formannskapets behandling av sak 72/2020 i møte den 02.12.2020: 

Forslag 

 

Behandling 

Enstemmig som innstillingen.   

 

Vedtak 

Rennebu kommune fastsetter planprogram for E6 Nedgård – Toset datert 24.11.20.  

Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-9 jf. §4-1. 

Kommunestyrets behandling av sak 60/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 

Vegar Hyttebakk Før vi kan godkjenne planen har vi noen vilkår. 

1) Formannskapet behandlet den 29.09.2020 sak 57/2020 der det ble 
gjort en enstemmig innstilling om vedtak at det «.. ønskes at det 



 

 
      

reguleres inn et nytt næringsareal rundt det nye krysset på Ulsberg ved 
omregulering av strekningen Toset-Nergård.» Noe som også Rennebu 
Senterparti er veldig glade for. Dette står også i planprogrammet, men ut 
fra plankartet er det ikke lagt inn noen næringsarealer. Næringsarealene 
som ønskes av grunneiere er ikke med. Det settes vilkår at plangrensa 
også innlemmer det foreslåtte næringsarealet som tilsvarer kartet fra 
Magne Kleffelgård, Silje Mari Botnan og Marit Solrun Rabbe (side 270 i 
møteinnkallingen).  

2) Et godt funksjonelt veikryss er helt essensielt for å skape et leveverdig 
næringsområde med gode og trygge arbeidsplasser rundt det nye krysset, 
som igjen gjør kommunen bedre rustet til å gi gode og kanskje bedre 
tjenester for befolkninga. Det settes vilkår for at det etableres ei 
funksjonell kryssløsning som ikke er til hinder for transport og bilister til å 
bruke ny E6 og Rv3 uansett retning de skal kjøre, og med lett adkomst til 
næringsarealet uansett hovedvei. 

3) Det settes villkår for at det tas hensyn til berørte parter, og at det tas 
spesielt hensyn til tiltak som i god tro ble gjort etter at den forrige planen 
ble vedtatt som har gitt økonomiske utfordringer for private og 
næringsaktører.  

 

Behandling 

Det ble votert over hvert forslag: 

Forslag 1 falt med 11 stemmer imot. 

Forslag 2 falt med 11 stemmer imot. 

Forslag 3 falt med 13 stemmer imot. 

Det ble stemt over formannskapets innstilling i sin helhet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak 

Rennebu kommune fastsetter planprogram for E6 Nedgård – Toset datert 24.11.20.  

Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-9 jf. §4-1. 

61/2020 Bosetting av flyktninger i 2021 2020/2868 
Innstilling 
1.Rennebu kommune ønsker å bosette 10 nye flyktninger i 2021. 

2.Rennebu kommune ber primært om bosetting av familier med barn. 



 

 
      
3.Vi anmoder om at de som bosettes ikke har særskilte behov som fordrer lokal spesialkompetanse 
utover det kommunen allerde besitter. 

4.Rennebu kommune vil signalisere at den øvre grensen for 2021 er nådd ved mottak av 10 flyktninger 
og ønsker ikke ytterligere mottak dersom flyktningesituasjonen endres.  

Kommunestyrets behandling av sak 61/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 

Eli Krogstad Fremmet forslag på vegne av Arbeiderpartiet/Venstre på nytt punkt 4:  
Rennebu kommune ber om ny henvendelse fra IMDI, hvis det blir behov 
for å bosette flere flyktninger i 2021. Dette for å ha fersk oversikt over 
status, når henvendelsen kommer.  
  

 

Behandling 

Votering: 

Forslag fremmet av Eli Krogstad på nytt punkt 4 ble vedtatt med 13 mot 8 stemmer. 

Enstemmig som innstillingen med forslag fremmet av Eli Krogstad. 

   

 

Vedtak 

1. Rennebu kommune ønsker å bosette 10 nye flyktninger i 2021. 

2. Rennebu kommune ber primært om bosetting av familier med barn. 

3. Vi anmoder om at de som bosettes ikke har særskilte behov som fordrer lokal spesialkompetanse 
utover det kommunen allerde besitter. 

4. Rennebu kommune ber om ny henvendelse fra IMDI, hvis det blir behov for å bosette flere flyktninger 
i 2021. Dette for å ha fersk oversikt over status, når henvendelsen kommer.   
  

62/2020 Heltidskultur i Rennebu kommune 2020/3031 
Innstilling 
Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kommunestyrets behandling av sak 62/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 



 

 
      
Behandling 

Kommunalsjef for helse og omsorg Ingrid Fagerli, innledet saken. 

Enstemmig som innstillingen. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

63/2020 Tertialrapport 2. tertial 2020 2020/829 
Innstilling 
Kommunestyret tar kommunedirektørens økonomirapport pr. 31. august 2020 til orientering. 

Kommunestyrets behandling av sak 63/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag 

 

Behandling 

Økonomisjef Bent Ove Hyldmo innledet saken.  

Enstemmig som innstillingen. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar kommunedirektørens økonomirapport pr. 31. august 2020 til orientering. 


