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Oppdragsnavn:  Grensejustering mellom Rennebu og Oppdal  
- Supplering av kunnskapsgrunnlag mars 2018   

Oppdragsgiver:  Fylkesmannen i Trøndelag og Rennebu kommune v/ rådmann 
 

 
FORORD 
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 20. november 2017 ber 
departementet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om, så raskt som mulig, å skaffe til veie et bredere 
kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en grensejustering mellom Rennebu og Oppdal kommuner 
som omtalt i innbyggerinitiativet. Departementet sier også at det må legges til rette for at Rennebu 
og Oppdal kommuner får uttale seg før saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. 
Kommunestyrene bør innhente innbyggernes synspunkter på saken.  
 
Fylkesmannen anmoder om at det i den videre prosess innhentes tilleggskunnskap på følgende 
områder: 

Hvilket kunnskapsgrunnlag som skal innhentes: Hvem skal gjøre hva (FM er ansvarlig og er 
«bestiller») 

- Hva vil en grensejustering kunne utgjøre i reduksjon 
på utgiftssiden i gjenværende del av Rennebu ? 

- Er det noen endringer i kunnskapsgrunnlaget når det 
gjelder kommunens inntekter jf. tidligere utredning. 

Rennebu har gjort et foreløpig anslag av dette. 
FM vil be kommunen om å utdype anslaget og 
gjøre en ny vurdering. 
  

- Beskrive hvor tett integrasjonen mellom Rennebu-
Oppdal (med fokus på de 4 kretsene) er mht. 
pendling, handel, kultur, bruk av tjenester i Oppdal 
mv. 

FM anmoder Rennebu kommune om (i dialog 
med Fylkesmannen) å bestille et notat på dette 
fra Plankontoret.  

- Beskrive, sett fra innbyggerne i de 4 kretsene sin side, 
hva vil være fordelene ved å tilhøre Oppdal 
kommune? 

FM anmoder Rennebu kommune om (i dialog 
med Fylkesmannen) å bestille et notat på dette 
fra Plankontoret.  

- Rennebu og Oppdal som felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion: 

- Alt 1: Hva vil være virkningen av en grensejustering 
for Rennebu og Oppdal ?  

- Alt 2: Hvordan ville en eventuell 
kommunesammenslåing ha slått ut for den samla 
utviklingen i regionen ? 

FM ber begge kommuner om hver for seg å gi 
innspill, i form av et notat, til disse to 
punktene. 
  

- Hvor vil en hensiktsmessig grensa gå dersom det 
eventuelt gjennomføres en grensejustering ? 

Det avventes å gå videre med dette. 
  

 
Med bakgrunn i fylkesmannens bestilling er dette dokumentet en sammenstilling av utredninger 
gjort av Rennebu kommune, Oppdal kommune og Plankontoret i samsvar med fordelingen vist i 
tabellen over. 
  

Utarbeidet dato 12. mars 2018 
Utarbeidet av Plankontoret v/ Norunn E. Fossum 
Kontrollert av Rennebu kommune v/konstituert rådmann Lill Hemmingsen Bøe 

Oppdal kommune v/rådmann Dagfinn Skjølsvold 
Kap. Intervju med initiativtakerne: Erlend Eithun, Vemund Eithun og Kim 
Maurits Botnan.    
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1 Initiativtakernes forutsetninger 
I utredning Sammenstilling av faktagrunnlag – grensejustering mellom Rennebu og Oppdal (mai 
2017), skrev Plankontoret: «Statistisk sentralbyrås tallberegninger på grunnkretsnivå baserer seg på 
matrikkelens kretsinndeling. Denne avviker noe fra grensen initiativtakerne har satt i nord, men dette 
vil i første omgang ha betydning for utmarksarealer.»  
 

 

Figur 1. Kartutsnittet over viser Rennebu kommune med gul farge, hvor kretsene Gisnås, Havdal, Ulsberg – Innset og Søndre 
Innset er vist med mørkegult. Kretsene i Oppdal kommune er vist med grå farge. Rød strek viser kommunegrensen rundt 
Rennebu, mens rød stiplet strek viser grensen som initiativtakerne ønsker etter en grensejustering mellom kommunene 
Rennebu og Oppdal. 

Etter samtale med initiativtakerne kommer det fram at denne første utredningen feilaktig tar med et 
for stort antall innbyggere fra Havdal krets. De anslår at ca. 40 personer bor nord for den grensen de 
satte i sin søknad.  
 
Utredningen gjort i 2017 viser at det i 2011 var 35 innbyggere i Havdal krets og at alle var i alderen 30 
år og eldre. Det fins ikke et nyere tallmateriale fra SSB på grunnkretsnivå.  
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Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra initiativtakerne og justeringene som nå er gjort, vil en endring 
av kommunegrensa medføre en overføring av 17% av Rennebu kommunes befolkning, ikke 18,5 slik 
det var det beskrevet i utredningen fra mai 2017. I tillegg vil justeringene slik kartutsnittet på forrige 
side viser medføre at 332 km2, tilsvarende 34%, av Rennebu kommunes arealer overføres til Oppdal 
kommune ved en eventuell grensejustering. I utredningen fra mai 2017 var denne beskrevet til 36%.  
 

2 Hva grensejustering vil kunne utgjøre for utgifter og inntekter i 
gjenværende del av Rennebu 

 

2.1 Innsparingsmuligheter - grenseregulering 
Utredet av Rennebu kommune datert 8.3.2018. Kommunens administrasjon vil forsøke å si noe om 
innsparingsmulighetene knyttet til ei grensejustering.   
 
Det er gjort noen anslag. Det er viktig å understreke at det knytter seg stor usikkerhet til anslagene.  
Vi har mange små deltjenester hvor det er vanskelig å redusere de faste kostnadene med ca. 1/5, og 
hvor det vil være krevende og ta tid å kompensere de faglige behovene gjennom samordning mellom 
ulike deltjenester, interkommunalt samarbeid, evt. kjøp av tjenester. På de store driftsenhetene vil 
det også være endel faste kostnader, og hvor det kan være krevende å redusere kostnader i samsvar 
med inntektsbortfall. Et eksempel kan være skole hvor 3-4 færre elever pr. årstrinn ikke nødvendigvis 
gir noen vesentlig  kostnadsreduksjon. Tidsperspektivet på innsparing kan også bli en 
usikkerhetsfaktor. Det antas at eldre og funksjonshemmede fra de omsøkte områdene som i dag  bor 
på omsorgssenter el. på Berkåk fortsatt vil bli boende i sine boliger.    
 
Skole 
Det er tatt utgangspunkt i elevtallet i  skoleåret  2018/19.   
 
Det er budsjettert med 92 elever på ungdomstrinnet i skoleåret 2018/19.   Elevtallet anslås til 77 
dersom elevene fra Innset, Ulsberg og Gisnås overføres til Oppdal kommune.   Det er ikke registrert 
innbyggere i grunnskolealder i Havdal krets pr. 01.01.2017. 
Utfra gjeldende føringer vil timetallet reduseres fra 155 t/uke til 133 t/uke. 
 
Det er budsjettert med 185 elever på barnetrinnet i skoleåret 2018/19.  Elevtallet anslås til 154 
dersom elevene fra Innset, Ulsberg og Gisnås overføres til Oppdal kommune. 
Utfra gjeldende føringer vil timetallet reduseres fra 296 t/uke til 232 t/uke. 
 
En total reduksjon på 86 timer pr. uke kan gi innsparing opptil 2,9 mill. kroner.  
Skolen er pålagt innsparinger i 2018.  Rådmannen antar derfor at det vil være vanskelig å oppnå en 
innsparing i lærerlønn som overstiger 2,5 mill. kroner.    
 
Redusert elevtall gir reduksjon i lønnskostnader, skoleskyss og elevrelaterte driftsutgifter.  Det 
forutsettes at timer til spesialundervisning reduseres forholdsmessig. 
 
Ordinær skoleskyss koster om lag 10.000 kroner pr. elev fra de aktuelle kretsene til Rennebu barne- 
og ungdomsskole.  Sikringskjøring koster en del mere. 
46 færre elever betyr ei innsparing på ca. 460.000 kroner på ordinær skoleskyss.    
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Ordinær undervisning     kr. 2.500.000 
Spesialundervisning (forholdsmessig)  kr.    700.000 
Elevrelaterte driftsutgifter   kr.    140.000 
Ordinær skoleskyss    kr.    460.000 
Tomme lokaler på Innset   kr.    100.000 
Sum           ca.  kr. 3.900.000  
 
Barnehage 
13 barn fra Innset, Havdal og Gisnås har plass i privat barnehage på Oppdal i barnehageåret 2017/18. 
Rennebu kommune betaler til sammen ca. 1,9 mill. kroner for disse barna i barnehageåret 2017/18.  
 
6 barn fra disse kretsene har plass i Vonheim barnehage.  Det er vanskelig å anslå eksakt hva 
Rennebu kommune kan spare på 6 færre barn.   Dette vil variere fra år til år avhengig av størrelsen 
på barnehagens avdelinger, oppholdstid m.v.  Dersom kommunen må kjøpe disse plassene i en privat 
barnehage må kommunen betale ca. 600.000 kroner. 
 
Det legges til grunn at kommunen vil kunne spare ca. 2,5 mill. kroner innenfor barnehagesektoren.   
 
Barnevern 
Rennebu har felles barnevern med Oppdal. 
17 % av Rennebus kostnader utgjør ca. 780.000 kroner. 
 
Sosiale tjenester 
Rennebu har felles sosialtjeneste med Oppdal. 
17 % av Rennebus kostnader utgjør ca. 280.000. 
 
PPT 
PPT har to ansatte. Rådmannen mener vi må opprettholde dette nivået. 
 
Helsetjenester  
(legetjeneste, helsesøster, fysioterapi, psykiatri, ergoterapi) 
Samla budsjettramme for 2018 på 10,1 mill. kroner. 
 
Det blir vanskelig å foreta en forholdsmessig reduksjon av kostnadene som følge av en 
grenseregulering/ reduksjon i antall innbyggere.  Helsetjenesten er delt opp i mange 
tjenesteområder.  De ulike deltjenestene har allerede få ansatte og ytterligere bruk av deltid vil faglig 
være svært uheldig.   
 
Kostnader knyttet til legevakt og interkommunalt fastlegeoppgjør er fordelt etter innbyggertallet – 
og kan reduseres med ca. 200.000 kroner.   
Innbyggerne har fritt fastlegevalg.  Etterspørselen etter legetjenester behøver derfor ikke å påvirkes 
av en grenseregulering. 
 
Omsorgstjenestene 
De som i dag bor i kommunens sykehjem og omsorgsboliger er registrert som bosatt i Berkåk krets.  
De blir sannsynligvis boende i Rennebu etter en grenseregulering selv om de kommer fra Innset, 
Gisnås eller Havdal krets.    
 
Berkåk krets vil ha en forholdsvis høy andel personer med høy alder pga at sykehjem og 
omsorgsboliger er plassert på Berkåk.   En tilsvarende forholdsvis lav andel for de andre kretsene inkl. 
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Innset, Havdal og Gisnås.   
 
Kunnskapsgrunnlaget inneholder opplysninger om aldersfordelingen i de kretsene som ønsker 
grenseregulering.   Den oppgitte aldersfordelingen gir sannsynligvis ikke et riktig bilde av de 
framtidige behovene for omsorgstjenester i disse kretsene pga at en god del av de eldre fra disse 
kretsene er registrert som bosatt i Berkåk krets. 
 
Det er lagt til grunn at innbyggerne i disse kretsene legger beslag på 17 % av kommunens 
omsorgstjenester. 
 
Sykehjemmet 
Sykehjemmet har i dag 39 plasser.  
 
På lengre sikt vil behovet for sykehjemsplasser reduseres dersom det blir en grenseregulering. Antall 
plasser kan på sikt reduseres med 6 - 7 dersom Rennebu kommune skal opprettholde eksisterende 
dekningsgrad for sine innbyggere av sykehjemsplasser.     
Kommunens netto kostnader knyttet til sykehjemmet beløp seg til ca. 29 mill. kroner i 2017.  Derav 
ca. 10 % knyttet til drift av bygninger (strøm, renhold, vedlikehold, avskrivninger).     
6 - 7 plasser kostet da ca. 3,5 - 4,1 mill. kroner i 2017.  En del av dette er faste kostnader knyttet til 
administrasjon og struktur.  Det er vanskelig å anslå størrelsen på de faste kostnadene.   
 
Rennebu kommune planlegger en omlegging av omsorgstjenestene som innebærer færre 
sykehjemsplasser og flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.  En grenseregulering vil redusere 
behovet for utbygging av nye plasser.  Redusert investeringsbehov (kommunens egenandel) anslås til 
ca. 15 – 20 mill. kroner. 
 
Hjemmesykepleien 
Hjemmesykepleien har ei budsjettramme på 10,8 mill. kroner i 2018.   
Noe av dette er faste kostnader knyttet til administrasjon og struktur (nattevakt m.v) 
17 % av kostnadene utgjør ca. 1,75 mill. kroner.  
  
Andre omsorgstjenester 
Hjemmehjelp: 17 % av kostnadene utgjør ca. 400.000 kroner. 
 
Aktivitetskontakter: 17 % av kostnadene utgjør ca. 90.000 kroner 
 
SIO sengepost: 17 % utgjør ca. 140.000 kroner. 
 
Administrasjon: Kostnader på ca. 3,5 mill. kroner. Kostnadsbehovet blir i mindre grad påvirket av en 
grenseregulering. 
 
Sum innsparings-potensiale:  ca. 700.000 kroner. 
 
Tjenester for funksjonshemmede 
Avdelingen har ei budsjettramme på 18 mill. kroner. Vi mottar et særskilt tilskudd gjennom 
rammetilskuddet knyttet til personer med psykisk utviklingshemming på ca. 8 mill. kroner. 
Netto som belaster kommunens øvrige frie midler utgjør derfor ca. 10 mill. kroner.  
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Beboere i bofellesskapene er registrert som bosatt i Berkåk krets og de blir sannsynligvis boende i 
Rennebu selv om de kommer fra Innset, Havdal og Gisnås kretser. På lengre sikt kan en anta at 
behovet for bolig i bofellesskap reduseres. 
 
Tjenester knyttet til personer som er hjemmeboende i kretsene Innset, Havdal og Gisnås utgjør 
mindre enn 0,5 mill. kroner pr. år. 
  
Kommunale veier 
Kommunens veier i kretsene Innset, Havdal og Gisnås har en samlet lengde på ca. 22,5 km. 
 
Siste året brukte Rennebu kommune ca. 1,1 mill. kroner til vedlikehold/drift av veiene i disse 
kretsene.  (brøyting, strøing, kantslått, tining av stikkrenner, høvling). 
Noen kostnader på teknisk sektor utover dette kan muligens reduseres, men mye er knyttet til 
avgiftsområdet og således selvfinansierende   
 
Vann og avløp 
Vann og avløp er selvfinansierende.   Det er kommunale vann- og avløpsanlegg på Innset, Ulsberg og 
Havdal. Gebyrinntektene tilsvarer over tid kommunens kostnader.   
 
Landbruksforvaltning 
Enheten har ei netto budsjettramme på ca. 2,4 mill. kroner.   
En grenseregulering vil redusere antall gårdsbruk i Rennebu.  Det er imidlertid svært vanskelig å anslå 
størrelsen på innsparinger innenfor landbruksforvaltningen som følge av en eventuell 
grenseregulering. 
 
Kultursektoren 
Kultursektoren har ei netto budsjettramme på ca. 4,5 mill. kroner i 2018.   En stor del av dette er 
faste kostnader som ikke blir påvirket av en eventuell grenseregulering.  Administrasjon, 
Rennebuhallen, bibliotek, idrettsanlegg og fritidsklubb utgjør til sammen 2,8 mill. kroner og blir ikke 
påvirket i særlig grad av en grenseregulering.  Resten av kostnadene utgjør ca. 1,7 mill. kroner – og 
17 % av dette utgjør ca. 290.000 kroner.  
 
Sentraladministrasjonen og folkevalgte styringsorganer 
Samla budsjettramme i 2018 er på 22,8 mill. kroner. 
Det er svært vanskelig å anslå innsparingsmuligheter som følge av en grenseregulering. Det er mange 
faste kostnader, men innsparinger kan skje gjennom omorganisering, samordning av oppgaver, 
interkommunalt samarbeid, kjøp av tjenester.  Det er lagt opp til at noe av dette må skje uavhengig 
av grenseregulering, men å anslå et beløp som følge av grenseregulering er vanskelig på nåværende 
tidspunkt. 
 
Innset kirke og kirkegård 
Rennebu kommune har bevilget 2.984.000 kroner til kirkelig sektor i 2018. Av dette brukes ca. 
750.000 kroner (ca. 25 %) til drift av kirkegårdene og ca. 1,5 mill. kroner til kirkene (lønn, elektrisitet, 
forsikring m.v.). Resten administrasjon. 
 
Vi har 4 kirker i Rennebu. Innset kirke blir tilhørende Oppdal dersom det blir en grenseregulering.   
Innset kirke har en betydelig høyere standard enn de øvrige kirkene i kommunen.  
Vedlikeholdsbehovet er lavere enn ved de øvrige kirkene. Kirka er bedre isolert enn de øvrige 
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kirkene. Innbyggerne i Havdal krets sokner i dag til Berkåk kirke. Det legges til grunn at ei 
grenseregulering vil kunne gi en årlig innsparing knyttet til drift av kirkegårder på ca. 120.000 kroner. 
 
Antall kirkelige handlinger varierer mellom kirkene. Innset kirke har færre kirkelige handlinger enn 
Berkåk og Rennebu kirker. Det legges til grunn samme prosentsats innsparing til drift av kirkene inkl. 
lønn knyttet til drift og kirkelige handlinger, ca. 280.000 kroner. Det regnes ikke med noen innsparing 
på kirkelig administrasjon.   
 
Oppsummering av anslåtte innsparingsmuligheter: 

Grunnskole Kr. 3.900.000 
Barnehage  Kr. 2.500.000 
PPT Tilnærmet                                             0 
Barnevern Kr. 780.000 
Sosiale tjenester Kr. 280.000 
Sykehjem På sikt mindre enn         Kr. 3.800.000 
Hjemmesykepleie Mindre enn                      kr. 1.750.000 
Andre omsorgstjenester Kr. 650.000 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne Mindre enn                         kr. 500.000 
Legevakt og interkommunalt fastlegeoppgjør Kr. 200.000 
Kommunale veier  (teknisk) Kr. 1.100.000 
Landbruksforvaltning ?? 
Kultur Maksimalt                           kr. 300.000 
Sentraladministrasjonen og folkevalgte organ ?? 
Innset kirke og kirkegård Kr. 400.000 
Summert anslag  Ca. kr 16.150.000 

 
Som sagt er det mye usikkerhet til disse beregningene og det vil gjelde i begge retninger.   
 

2.2 Grenseregulering – ny vurdering av konsekvenser for kommunens inntekter 
Utredet av Rennebu kommune datert 8.3.2018. 
I hovedsak ser ikke rådmannen noen grunn til å endre anslagene for kommunens inntektsreduksjon 
knyttet til en eventuell grenseregulering. 
 
Kraftinntekter 
Eiendomsskatten fra kraftverk er redusert fra 2017 til 2018.  Mens inntektene fra salg av kraft er økt 
litt.  Men disse inntektene vil uansett variere over tid.   På sikt antas det at 2017 er et mer 
representativt år enn 2018.  Eiendomsskatten fra kraftanleggene er på et svært lavt nivå i 2018 – en 
halvering i løpet av 4 år.  Dette har sammenheng med lave kraftpriser, lavere kraftproduksjon og 
høyere kostnader knyttet til kraftanleggene.   
 
Rennebu kommune har budsjettert med følgende inntekter fra kraft i 2018:   
 
Eiendomsskatt      6.000.000 
Salg av kraft      7.100.000 
Naturressursskatt     6.500.000 
Konsesjonsavgifter     2.140.000  
SUM     21.740.000 
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Dersom en legger til grunn inntektsnivået i 2018 kan det anslås et samla inntektstap knyttet til 
kraftinntekter på ca. 5,35 mill. kroner dersom en tar utgangspunkt i en gjennomgang foretatt av 
advokatfirmaet Lund & co datert 02.05.2017. Slik: 
 
Konsesjonskraft    3.100.000 
Konsesjonsavgifter             950.000 
Eiendomsskatt     1.000.000 
Eiendomsskatt fra Tynset      300.000 
SUM      5.350.000 
 
Konsekvensene av en grenseregulering på kraftinntektene er nesten de samme uansett om en 
benytter tall fra 2017 eller 2018. Dette på tross at kraftinntektene er budsjettert lavere i 2018 enn i 
2017. Dette skyldes at eiendomsskatteinntektene berøres i liten grad av en grenseregulering. 
 
Eiendomsskatt fra andre eiendommer enn kraftanlegg 
Skattesatsen for eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendommer er økt fra 2,7 promille i 2017 til 3,2 
promille i 2018. Eiendomsskatten fra eiendommer i Innset, Ulsberg og Gisnås krets utgjør ca. 1,75 
mill. kroner i 2018, derav ca. 770.000 kroner fra de områdene som tidligere tilhørte Kvikne 
kommune.   
 
Frie inntekter 
Det er ingen grunn til å regne med at tallene har endret seg vesentlig fra de anslagene som ble 
foretatt av Stolp kommunekompetanse våren 2017. Kommunens frie inntekter er reelt sett redusert 
fra 2017 til 2018.  Men reduksjonen som følge av en grenseregulering antas å være påvirket av dette. 
 
I notatet fra Stolp kompetanse legges det imidlertid til grunn at hele Havdal grunnkrets blir overført 
til Oppdal kommune. De som søker om grenseregulering ønsker imidlertid at bare den sørligste delen 
av Havdal grunnkrets blir overført til Oppdal. 
 
Havdal grunnkrets har få innbyggere – 35 innbyggere pr. 01.01.2017.  De aller fleste innbyggerne i 
Havdal grunnkrets blir ikke omfattet av ei grenseregulering. 
 
Stolp kompetanse konkluderte med at Rennebu kommune ville miste følgende frie inntekter ved en 
grenseregulering: 
 

Rammetilskudd eks. inntektsutjevning 9.715.000 
Skatt og inntektsutjevning 12.886.000 
Sum reduksjon frie inntekter 22.601.000 

    
Dersom en legger til grunn at innbyggerne i Havdal grunnkrets blir tilhørende Rennebu kommune blir 
reduksjonen slik: 
 

Rammetilskudd eks. inntektsutjevning 9.370.000 
Skatt og inntektsutjevning 11.950.000 
Sum reduksjon frie inntekter 21.320.000 
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3 Hvor tett er integrasjonen mellom Rennebu og Oppdal  
Utredning av Plankontoret 3.3.18. 
 

3.1 Pendling 
Pendlerstrømmen til og fra Rennebu ble beskrevet i forrige utredning. Vi har ikke tilgang til noe 
tallmateriale som viser hvordan innbyggerne i de ulike grendene pendler. 
 

3.2 Handel 
En markedsundersøkelse fra 2011, utarbeidet av Rennebu og Oppdal næringshage as, viste at 
Rennebu kommune hadde en sterk handelslekkasje innenfor all detaljhandel bortsett fra for 
bensinstasjoner. Den totale omsetningen i kommunen pr. innbygger lå den gang 41% under 
landsgjennomsnittet. Bensinstasjonenes omsetning derimot utgjorde 60% av den totale omsetning, 
mens landsgjennomsnittet var på 11,3%.  
 
Det er lite som tyder på at dette har endret seg siden den gang. Samtidig sier undersøkelsen ingen 
ting om hvor innbyggerne i Rennebu handler. Det er grunn til å tro at Rennebu har handelslekkasje 
både til Oppdal, Orkdal, Støren og Trondheim, og at handelslekkasjen både er knyttet opp mot 
bosted og arbeidsstedet. Med bakgrunn i den antakelsen kan man tenke seg at innbyggerne fra 
Gisnås, Havdal, Ulsberg og Innset bruker butikkene på Oppdal mer enn hva innbyggerne i resten av 
Rennebu gjør. Ser vi dette også i sammenheng med arbeidssted, så viser pendlertallene at 10% av 
innbyggerne i Rennebu pendler til Oppdal, 7% til Trondheim, 3,5% til Midtre Gauldal og 2,5% til 
Meldal. Noe som kan tyde på at en stor andel av handelslekkasjen fra Rennebu går til Oppdal.  
 

3.3 Kultur 
Rennebu kommunes tilbud innen kultur ble beskrevet i forrige utredning, men vi har valgt å utdype 
dette litt innenfor kulturskoletilbudet og tilbudet på kulturhuset. I tillegg har vi valgt å se på 
frivilligheten innenfor grendene som ønsker å bli en del av Oppdal og Rennebu kommune generelt. 
 
Kulturskolen 
Barn og ungdommer fra Rennebu bruker kulturskoletilbudet i kommunen. Men Rennebu har ikke 
tilbud innen dans. Vurderingen har vært slik det er viktigere å støtte opp om et godt tilbud i Oppdal 
enn å lage et tilbud til et begrenset antall unger i Rennebu, hvor antallet barn i stor grad svinger fra 
år til år.  
 
Kulturtilbud/kulturhuset på Oppdal 
Vi har ikke grunnlag for å si at innbyggerne fra Gisnås, Havdal, Ulsberg og Innset bruker 
kulturtilbudet/kulturhuset på Oppdal mer enn andre fra Rennebu. Det er derimot grunn til å tro at 
bruken i større grad er knyttet til innbyggernes interesser. 
 
Lag og foreninger 
Rennebu IL har aktiviteter innen ski, håndball, fotball, friidrett (terrengløp og bakkeløp), sykkel og 
trim. Alle barn og unge som driver med disse idrettsgrenene er med i Rennebu IL. Unntaket er de 
som ønsker aktiviteter som idrettslaget i Rennebu ikke kan tilby. Friidrettsmiljøet i Rennebu er for lite 
til at de greier å opprettholde et variert og godt tilbud. Barna som ønsker denne aktiviteten blir 
derfor anbefalt å ta kontakt med Vollan IL. Pr. dato er det mindre enn 5 barn som bor i Rennebu og 
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deltar på friidrett på Oppdal (kilde Rennebu IL).  
 
Rennebu skolekorps har pr i dag ca. 20 medlemmer og et korps for alle barn i Rennebu kommune. 
Det er ikke kjent at noen barn fra Rennebu kommune går i Oppdal juniorkorps (kilde Rennebu 
skolekorps). 
 
Innset Idrettslaget har ingen aktive medlemmer, men tilbyr aktiviteter for voksne: 
- Herrer: Fotball med Innset A-lag 
- Damer: Fotball, innebandy og styrketrening  

Innset Hornmusikklag har ikke faste øvinger, men spiller ved spesielle anledninger som 17. mai og 
julekonserter. Det er ingen aldersbegrensninger i hornmusikken.  
 
Rennebu kommune har to skytterlag. Rennebu skytterlag og Innset skytterlag som begge ble startet i 
1864. Rennebu skytterlag har medlemmer fra hele Rennebu, mens Innset skytterlag består av 
medlemmer fra Innset, Ulsberg, Gisnås og Kvikne. Skytterlagene har felles skytteranlegg i 
Gammelstødalen og tilbyr aktiviteter for alle aldersgrupper.  
 
Rennebu Historielag ble stiftet i 1949. Formålet var: "å vekkja historisk interesse, auke og spreie 
kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege 
tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid." Historielaget har medlemmer fra hele 
kommunen. I 1995 ble også Innset historielag stiftet. Historielagets arbeidsområde rent geografisk, 
er Innset sogn i Rennebu kommune. Lagets formål er å ta vare på lokalhistorie i videste forstand, å 
skape interesse for lokalhistorie og å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for flest mulig. Rennebu 
historielag og Innset historielag gir ut et felles historieskrift før jul hvert år. 
 

3.4 Bruk av tjenester i Oppdal 
Oppvekst 
Pr. februar 2018 går 4 barn fra Rennebu på skole i Oppdal. To av barna går på kommunal skole, mens 
de to andre går på privat skole (Vollan) (kilde Rennebu kommune, datert februar 2018). 
 
Det er 13 barn fra Rennebu som går i barnehage i Oppdal. 12 av disse går i Fagerhaug barnehage, 
mens ett barn går i Pikhaugen barnehage. Oversikten under viser antall, alder og behov. Alle disse 
barna er fra grendene Gisnåsen, Havdal, Ulsberg og Innset. 
 

Fagerhaug barnehage  Pikhaugen barnehage 
Fødselsår Antall barn Antall dager pr. uke  Fødselsår Antall barn Antall dager pr. uke 
2012 2 5  2015 1 5 
2013 2 5     
2014 3 5     
2014 1 4     
2015 1 5     
2016 1 5     
2016 1 4     
2016 1 3     
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Helse 
I 2017 kjøpte Oppdal 299 sykehjemsdøgn fra Rennebu kommune. Avtalen videreføres i 2018, men 
man regner med at det blir kjøpt færre sykehjemsdøgn framover etter hvert som Oppdal får bygd 
flere demensboliger. I tillegg skal Rennebu sykehjem redusere antall sykehjemsplasser fra 38 til 32 i 
løpet av året (kilde Rennebu kommune). 
 
Tekniske tjenester 
Oppdal leier veihøveltjenester fra Teknisk Rennebu kommune ved behov (kilde Rennebu kommune). 
  
Samarbeidsområder  
Tjenestesamarbeid mellom Rennebu og Oppdal: 
- NAV Oppdal/Rennebu 
- Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu 
- Jordmor Oppdal-Rennebu  

Samarbeid begge kommunene deltar i: 
- Regionrådet Trøndelag Sør  
- TBRT (brann og redning) 
- 110 alarmsentral 
- IKA-Trøndelag (Arkivsamarbeid) 
- Revisjon Fjell IKS 
- Kontrollutvalget Fjell IKS 
- Trollheimen Verneområdestyre 
- Plankontoret 
- Nasjonalparken Næringshage 
- Regionkontor for skoler og barnehager 
- Krisesenter Orkdal og omegn 
- Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) 
 
I tillegg har kommunene en del fagnettverk som ikke er tatt med i denne oversikten. Eksempler på 
dette er: 
- Pårørendeopplæring innen demens (samarbeid mellom Rennebu og Oppdal) 
- Psykisk helse og rus, her har vi samarbeidet om opplæring fra KoRus (kompetansesenter rus 

Midt-Norge) (Samarbeid mellom Rennebu og Oppdal) 
- Lensa-prosjektet innen skogbruk (I samarbeid med flere kommuner inkl. Rennebu og Oppdal) 
- Samarbeid om scanning av stemmesedler under kommunevalget 2015 (Samarbeid mellom 

Rennebu og Oppdal) 
 
Eksempler på interkommunale samarbeid hvor Rennebu og Oppdal har ulike løsninger: 
- Helse – legevakt/akuttsenger (Rennebu i SiO – Oppdal alene) 
- Renovasjon (Rennebu i HAMOS – Oppdal i NordmøreIR) 
- Arbeidsgiverkontroll (Rennebu i Trøndelag – Oppdal i Møre) 
- Skatteinnkreving (Rennebu alene – Oppdal på Møre) 
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4 Intervju med initiativtakerne til grensejusteringssaken, hva vil være 
fordelene med å tilhøre Oppdal kommune 

Utredning av Plankontoret 7.3.18. 
 
Intervjuet ble gjennomført den 19.2.18 og følgende personer var til stede: 
Initiativtakerne var representert ved Erlend Eithun, Vemund Eithun og Kim Maurits Botnan. 
Intervjuer var Norunn Fossum, Plankontoret. 
 

4.1 Tilhørighet 
Grendene lengst sør i Rennebu har en historisk lang tilhørighet til Oppdal. Dette kom også fram den 
gang Innset og Ulsberg ble fradelt fra Kvikne og ble en den av Rennebu kommune i 1966. likevel ble 
hensynet til Rennebu kommune, som trengte øke innbyggertallet for å styrke tjenestetilbudet sitt, 
veid tyngst den gang. 
 
Handel 
Innbyggerne lengst sør bruker forretningene på Oppdal som sin nærbutikk. 
 
Primærnæring 
De sørlige grendene i Rennebu har felles interesser og samarbeid med de nordligste grendene på 
Oppdal. Dette gjelder for eksempel felles beiteområder for husdyr, felles sankeområder, elgjakt og 
forvaltning av villreinstammen Knutshørein.  
 
Kultur 
Det føles naturlig å bruke kulturtilbudet og kulturhuset på Oppdal. Tilbudet på Berkåk blir først og 
fremst brukt i forbindelse med tilstelninger hvor egne barn deltar. Eksempel på et viktig kulturtilbud 
som blir brukt er kinoen. 
 
Innbyggerne i den sørlige delen av Rennebu føler en sterk tilknytting til Oppdal. Samtidig som de 
også selvfølgelig også føler en sterk tilknytting til sin egen grend. Dette er spesielt tydelig på Innset 
hvor de har opprettholdt mange av sine lag og foreninger, for eksempel skytterlaget og idrettslaget. 
  

4.2 Ringvirkninger 
Mange av de som bor lengst sør i Rennebu arbeider på Oppdal. For dem er det naturlig å bruke 
barnehagene på Fagerhaug og Oppdal i stedet for å kjøre til Berkåk nå som barnehagen på Innset er 
nedlagt.  
 
Når barna blir kjent med andre barn fra Oppdal i barnehagen er det naturlig at de også ønsker å 
begynne på samme skole som vennene sine. Mange foreldre syns det er upraktisk å kjøre til Berkåk 
for SFO før de kjører videre til Oppdal på jobb. Dermed vil mange søke om at barna må få gå på skole 
i Oppdal i stedet for Rennebu.  
 
Når barna går sammen på skolen er det også naturlig å tenke seg at de ønsker å være sammen med 
skolevennene sine på fritida. Dermed vil det være naturlig at de delta på de organiserte 
fritidsaktiviteter i Oppdal i stedet for i Rennebu. Kulturskoletilbudet er ofte lagt som en forlengelse 
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av skoletida og vil naturlig bli en del av det tilbudet som barna deltar på i Oppdal. På den måten vil 
ikke barna bli involvert i Rennebusamfunnet.  
 
Det er blitt uttalt fra Rennebu kommunes side at det er dobbelt så langt å reise til Oppdal som til 
Rennebu. Dette er riktig med tanke på antall km, men med dagens skolebusstilbud bruker barna 
lenger tid for å komme til Berkåk enn for å komme til Oppdal. 
 
Grensejusteringen vil kunne skape en optimisme i grendene. Hvis Gisnås, deler av Havdal, Ulsberg og 
Innset blir en del av Oppdal vil det bli grunnlag for en barneskole i dette området. Grenda Fagerhaug 
som i dag ligger lengst nord i Oppdal kommune sender sine barn til Aune barneskole. Hvis det blir 
grensejustering så har Oppdal kommune sagt at de ikke har ledig kapasitet på Aune barneskole, men 
at de da kanskje må se på muligheten for en skole lengst nord. Dette kan medføre at Innset skole blir 
gjenåpnet, men denne gangen også med barn fra Fagerhaug. 
 
En skole gir store ringvirkninger. Det er ikke bare barna som bygger en tilhørighet til en skole. Det 
gjør også foreldrene – voksenressursen. Dette påvirker i neste omgang frivilligheten – lagene og 
foreningene. Nå som barna er flyttet til Berkåk skole er også voksenressursene flyttet til aktivitetene 
som foregår i Rennebu og Berkåk. Dette blir spesielt synlig ved f.eks 17. mai feiring og arrangementer 
som juletrefester. Slik situasjonen er nå kolliderer arrangementene i grendene med det som foregår 
på Berkåk, og voksenressursen som skal legge til rette for aktivitetene blir oppbrukt uten av 
grendene får igjen noe. Med en egen skole vil disse ressursene bli flyttet tilbake til grendene og en 
sikrer en fortsatt utvikling – en optimisme. 
 

4.3 Legevakt 
Rennebu og Oppdal benytter to ulike legevaktordninger. Legevakta for Oppdal kommune er i Oppdal 
sentrum, mens rennbyggen må dra til Orkanger sykehus. Reisetida fra Innset til Orkdal sykehus er 1,5 
timer. Reiseveien til Oppdal sentrum er ca. 30 minutter. Det føles derfor helt feil å måtte dra til 
Orkanger i en akuttsituasjon, når man kunne fått hjelp på Oppdal. 
 

4.4 Bomstasjon 
Byggingen av ny E6 Ulsberg – Melhus, er planlagt med bompengefinansing. I den forbindelse vil 
gjennomsnittstaksten ved Storpyntet, mellom Ulsberg og Berkåk, være på 29 kr hver vei (2017–kr). 
Det betyr at for å levere barn i barnehage, SFO og fritidsaktiviteter vil det koste innbyggerne sør for 
Storpynten 58 kr hver gang de kjører tur/retur Berkåk. Hvis et barn både har SFO-tilbud og deltar på 
fritidsaktiviteter to kvelder i uka, vil det koste foreldrene over 400 kr/uke. Det vil kunne utgjøre 1600 
kr/mnd. Har man i tillegg flere barn som deltar på ulike aktiviteter vil denne summen øke. Med andre 
ord så vil en bomstasjon som er plassert mellom Ulsberg og Berkåk bidra til at den sørligste delen av 
befolkningen får en stor ekstrakostnad med å dra til Berkåk. 
 

4.5 Merkevarenavn 
Oppdal er et sterkt merkevarenavn og Oppdal har en større attraktivitet sammenlignet med 
Rennebu. Initiativtakerne mener at boliger og fritidsboliger i de sørligste grendene i Rennebu ville 
hatt en høyere markedsverdi hvis de lå i Oppdal kommune. I neste omgang ville dette kunne gi økt 
boligsalg med tilflytting til grendene og økt salg av fritidsboliger. 
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4.6 Tillit 
Initiativtakerne opplever at tilliten til Rennebu kommune er borte. Initiativtakerne hadde et håp om 
at det skulle bli en ny storkommunene  med Oppdal og Rennebu, hvor nye midler hadde blitt tilført 
den nye kommunen. Dette kunne skapt optimisme som igjen kunne ført til at folk investerte og 
utviklet grendene, næringslivet og samfunnet.  
 
I stedet vedtok Rennebu kommune å ikke arbeide videre med sammenslåingsplanene. Kort tid etter 
vedtok det samme kommunestyret å legge ned Innset skole og barnehage, og Voll skole. Innset skole 
ble ikke nevnt med ett ord under denne behandlingen. 
 
Initiativtakernes arbeid med en grensejusteringssak ble startet før Rennebu og Oppdal inngikk en 
intensjonsavtale om å gå sammen til en ny kommune. Når kommunenes arbeid startet opp, la 
initiativtakernes sitt arbeid på is for å se om resultatet kunne bli en ny kommune. Når kommunenes 
arbeid stoppet, var det naturlig for initiativtakerne å ta opp igjen dette arbeidet. 
 
I ettertid har Rennebu kommune framstilt det slik at grensejusteringssaken har kommet som et 
resultat, og som en protest, mot at Innset skole ble nedlagt. Dette er en feil framstilling av saken.  
 
Rennebu kommune har ikke vært sitt ansvar bevisst med tanke på samfunnsutviklingen i grendene. 
Dette gjenspeiles ikke bare i nedleggelsen av skolen og barnehagen, men også av dårlig vedlikehold 
av kommunale veier. Med bakgrunn i budsjettbehandlingen for 2018 er det ikke avsatt penger til 
dette i året som kommer heller. 
 
Næringsområdet sør for Ulsberg (avsatt i kommuneplanens arealdel) har stort potensiale, men 
Rennebu har ikke brukt ressurser på å utvikle dette videre. Initiativtakerne mener at Oppdal 
kommune har større gjennomføringskraft til å utvikle slike områder. 
 
Initiativtakerne henviser for øvrig til brev datert 23. januar 2018, sent til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet med kopi til Fylkesmannen i Trøndelag.  
 

5 Rennebu og Oppdal som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion 
5.1 Rennebu kommune - Virkningen av en eventuell grensejustering 
Utredet av Rennebu kommune datert 7.3.2018. 
 
En grensejustering vil få konkrete konsekvenser som allerede er belyst i uttalelsene fra Rennebu 
kommune; Rennebu kommune får ca. 17% færre innbyggere, ca. 34% mindre areal, ca. 28 mill. 
mindre i inntekter samtidig som besparelsene vil kunne være ca. 16 mill.  
 
Rennebu kommune er kjent med at mange barn i Rennebu har benyttet de private barnehagene i 
Oppdal, av naturlige grunner som f.eks. foreldrenes arbeidssted. Det er også naturlig at barna raskt 
knytter band med de rundt seg. Når de skal begynne på skolen, må de uansett bryte opp fra den 
kjente barnehagen. Rennebu kommune anser et slikt bytte som en vanlig del av oppveksten.  
 
Barnehagen på Innset hadde 6 barn i alderen 1-5 år da den ble lagt ned. Tilbudet var da pedagogisk 
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og sosialt svakt. Det var da 7 andre barn som ikke benyttet dette tilbudet. Rennebu kommune hadde 
en spørreundersøkelse til alle foreldre med barn i barnehagealder for å finne ut hva som kunne 
forbedres slik at det ble større oppslutning om denne. Ingen av foreldrene som benyttet andre 
barnehager svarte, selv om de fikk invitasjon.  
 
I Fylkesmannens saksfremlegg datert 04.07.17 ble det sagt at Oppdal kommune ser for seg å 
opprettholde Innset skole for å gi elevene et tilbud. Dette må sannsynligvis skyldes at avisen 
Opdalingen refererte fra et kommunestyremøte i Oppdal, der en av kommunestyrerepresentantene 
foreslo å opprettholde Innset skole under drøftingene. Rådmannen er ikke kjent med at det ble gjort 
vedtak som understøttet dette utspillet. Det synes som om Fylkesmannen legger dette utspillet til 
grunn, når han mener at Oppdal kommune vil opprettholde skolen. Om skolebygningene på Innset 
skal tas i bruk, vil det kreve en omfattende oppgradering for å nå dagens krav til standard.  
 
Oppdal har egen legevakt. Rennebu kommune har legevakt gjennom SiO (Samhandlingsenheten i 
Orkdalsregionen). Ambulansetjenesten ivaretar de akutte behovene, mens legekontoret tilbyr 
tjenester i kontortiden. Når innbyggerne har behov for legehjelp utenom kontortid, men ikke har 
behov for ambulanse, blir de henvist til legevakten ved Orkdal sykehus. Om pasienten trenger rask 
oppfølging er kompetansen raskt tilgjengelig der.  

For innbyggerne i de sørlige delene av Rennebu er det kortere reisevei til Legevakta på Oppdal, men i 
tilfeller hvor pasienten trenger å komme til et sykehuset, vil avstanden bli tilsvarende lengre ved at 
man må kjøre tilbake og videre til Orkdal sykehuset eller St. Olavs Hospital i Trondheim. Denne ekstra 
reisetiden kan ha avgjørende betydning hvis det oppstå kritiske situasjoner. 
 
5.1.1 Som felles bo- og arbeidsmarkedsregion vil virkningen av grensejusteringen sannsynligvis ha 

disse konsekvensene:  
Innbyggerne som blir tilhørende Oppdal etter justeringen, vil først og fremst merke det på at 
skolebarna får rett til skoleplass i skolene i Oppdal. Det har vært søknader hvert år fra foreldre i 
grenseområdene i Rennebu om at barna deres skal få lov å gjennomføre skolegangen i Oppdal 
kommune. Det er særlig der foreldrene har jobbet i Oppdal kommune, og som av praktiske 
logistikkmessige grunner har benyttet barnehagene der. Barna har gjennom oppveksten blitt kjent 
med andre barn og slik knyttet vennskap og relasjoner til barn som skal over i Oppdalsskolene.   
Opplæringsloven gir barna rettigheter til opplæring i bokommunen, og unntaksvis i 
nabokommunene.  
 
17% av skoleelevene, som er tilknyttet Rennebu barne- og ungdomsskole, vil bli Oppdal kommune 
sitt ansvar. Barna vil få noe lengre skolevei både i tid og antall km for å komme til Aune barneskole. 
Rennebu kommune er imidlertid også kjent med at Aune barneskole er full. Dette på bakgrunn av 
saksbehandlingen av en skolebyttesøknad i januar 2018, hvor Rennebu kommune mottok et varsel 
om at skolen ikke kunne ta imot denne ene eleven. Det vil i så fall bety at ved en grensejustering må 
elevene reise til en annen skole i Oppdal kommune for å få skoleplass, om de ikke velger å fortsette i 
Rennebuskolen.   
 
Rennebu kommune utarbeidet i 2009 en samarbeidsavtale med Oppdal kommune om at skolebarn 
langs kommunegrensen som har etablert nettverk på tvers av kommunegrensen kan få skoleplass i 
nabokommunen etter søknad. Bakgrunnen for denne avtalen var at det var langt til nærmeste 
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Oppdalsskole, og det var flere elever nær kommunegrensen som soknet til tidligere Nerskogen skole.  
 
Den politiske praksisen i skolebyttesaker har de senere årene vært å ikke innvilge søknaden; både 
pga de økonomiske konsekvensene og på grunn av den sosiale tilhørigheten: Elevene mister 
samhandlingen med andre elever i Rennebu.  
 
Den fysiske grensen mellom de to kommunene vil sannsynligvis ikke ha noen betydning for hvor folk 
bosetter seg. Avstanden til tilbudene vil være den samme uansett hvor kommunegrensen går. 
Bostedsadressen har også liten påvirkning på hva en jobber med og i hvilken retning en reiser for å 
arbeide. Det vil heller være næringslivets behov for arbeidskraft som styrer hvor innbyggerne 
arbeider.   
  
Indirekte vil grensejusteringen medføre endringer for innbyggerne i Rennebu kommune gjennom at 
det blir færre inntekter til kommunen. En stor del av kommunenes utgifter er bundet opp i faste 
kostnader, som er vanskelig å redusere. Det betyr at de offentlige tjenestene må reduseres og at 
innslaget på å få nye tjenester må heves. 
 
Kompetansen til å ivareta de ulike oppgavene, også innen forvaltningen, er i dag tilstede, men 
kommunen vil være sårbar for endringer/ fravær fordi den enkelte ansatte må inneha flere 
spesialiserte oppgaver. De kommunale oppgavene reduseres ikke lineært med antall innbyggere. 
Rennebu kommune vil kunne oppleves som mindre attraktiv som bokommune om tilbudene blir 
redusert.  
 
Ved en grensejustering vil store utmarksområder og områder avsatt til fritidsbebyggelse bli 
overflyttet til Oppdal kommune. Dette har størst betydning for primærnæringene, men det har også 
konsekvenser for kommunen gjennom reduserte inntekter fra eiendomsskatt.  
 
En annen virkning som kan ha like stor betydning som de økonomiske er samhandlingen og 
fellesskapet mellom innbyggerne i resten av Rennebu kommune og de fire grendene. En kommune 
gir identitet og tilhørighet – og når noen innbyggeres initiativ fører til at innbyggere i andre deler av 
kommunen får negative konsekvenser, gir dette økte spenninger mellom innbyggerne. Små samfunn 
sin styrke er at de samhandler og kan løfte i lag. En grensejustering vil kunne resultere i at det som 
blir igjen av Rennebu blir så økonomisk svekket, samt så splittet, at en eller flere nye deler av 
kommunen også ber om grensejustering. Dette vil kunne medføre at kommunen smuldres opp og 
forsvinner. Boattraktiviteten vil kunne bli borte. 
 

5.2 Rennebu kommune - Hvordan en eventuell kommunesammenslåing ville ha slått 
ut for den samla utviklingen i regionen 

Utredet av Rennebu kommune datert 7.3.2018  
 
Kommunen som tjenesteyter  
Større og bredere kompetansemiljø vil kunne gi mulighet til større og mer krevende oppgaver. Med 
flere fagfolk vil det bli mindre sårbart ved fravær. Kommunen kan få større utviklingskraft pga at ulike 
og komplementære kompetanser som kan samarbeide og på den måten få større robusthet for 
økonomiske svingninger. Det er lettere å være attraktiv som arbeidsgiver når en kan tilby sterke 
fagmiljøer. Samtidig vil en stor kommune kunne være mer krevende å drive, både for administrasjon 
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og politikere.  
 
Det vil ikke være like lett å få oversikt, noe som danner grunnlaget for gode beslutninger. Dette vil 
medføre større behov for skriftlighet, rutiner og samordnet saksbehandling og derigjennom flere 
administrativt ansatte. 
 
Politisk  
I intensjonsavtalen mellom Rennebu og Oppdal er det foreslått at antallet 
kommunestyrerepresentanter i den nye kommunen skal være 29. Størrelsesforholdet mellom de to 
kommunene er slik at Oppdal i utgangspunktet er 2-3 ganger større, både i antall innbyggere og i 
areal. Det er derfor en politisk bekymring i Rennebu for at innbyggerne i de nordligste delene av en 
ev ny kommune vil få liten påvirkningskraft når beslutninger skal tas. 
 
Som næringsutvikler 
Som en stor kommune kan man ha flere tilgjengelige ressurser til bedriftene; både gjennom 
økonomisk bistand og ved å tilby variert kompetanse.  
 
Nasjonalparken Næringshage er et samarbeid mellom bl.a. Rennebu og Oppdal kommuner. De tilbyr 
denne typen kompetanse i dag, samtidig som de også har økonomi til å skape attraktive møteplasser 
for bedriftene i denne delen av regionen. I tillegg samarbeider næringshagene for Orkdal, 
Frøya/Hitra, Rørosregionen og Nasjonalparken slik at de også skaper møteplassarenaer for 
bedriftene i et større geografisk område. Mange bedrifter fra både Rennebu og Oppdal har gode 
erfaringer med næringshagen.  
 
Region Trøndelag Sør er et samarbeid om en ny region bestående av Oppdal, Rennebu, Midtre 
Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros kommuner. Et av hovedmålsettingene til denne regionen er også 
næringsutvikling i de sørligste innlandsområdene av Trøndelag.  
 
5.2.1 Samlet utvikling som en region sammen med andre kommuner i Region Trøndelag Sør:  
Region Trøndelag Sør arbeider for økt bo- og næringsutvikling innenfor hele regionen. Dette 
samarbeidet vil ikke bare kunne styrke Rennebu og Oppdal, men hele innlandsregionen. Regionrådet 
arbeider nå med å utarbeide finanssøknader for konkrete prosjekter som skal underbygge dette 
målet. Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Plankontoret er alle involvert i 
dette arbeidet.  
 
Man kan også tenke seg at regionrådet kan jobbe i fellesskap om nye lovverk – felles 
implementering, bruk av eksterne ressurser i fellesskap, samt å samarbeide i mye sterkere grad om 
felles satsinger – både samferdsel og næringsutvikling. Det er muligheter til å etablere felles 
innkjøpsordninger for deltakerkommuner og gjennom denne ordningen håndtere offentlige innkjøp i 
større grad enn hver for seg. Dette er områder som Region Trøndelag Sør kan videreutvikle et 
samarbeidet på. 
 
 

5.3 Oppdal kommune - Virkningen av en eventuell grensejustering 
Utredet av Oppdal kommune den 23.12.17 
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Oppdal kommune viser til tidligere utredninger og behandlinger av saken, både om 
kommunesammenslåing og om grensejustering. Behandling av disse sakene og politisk forankring i 
Oppdal kommune er gjort rede for tidligere. Det utdypes imidlertid følgende: 
 
Fra Oppdal kommunes delutredning nr. 1 i saken (juni 2015): 
«….For Rennebu er Oppdal den viktigste utpendlingskommunen. Det er rundt 10 % av arbeidstakerne 
med bosted i Rennebu som jobber i Oppdal, noe som må betraktes som en relativt stor andel…» 
 
Det er grunn til å anta at dette gjenspeiler situasjonen i de sørlige grunnkretser i Rennebu. 
 
I sin søknad datert 26.01.2017 gjør initiativtakerne rede for følgende: 
«At området geografisk hører sammen gjenspeiler seg også i sosiale, kulturelle forhold og praktiske 
forhold. 
Her nevnes: 
- Felles forvaltning av villrein        
- Jaktrettigheter på tvers av kommunegrense 
- Felles beiteområde for bufe 
- Felles løypenett for ski og rekreasjon 
- Oppdal er et naturlig handelssted 
- En stor del av befolkningen jobber i Oppdal 
- Oppdal kulturhus og badeanlegg blir aktivt brukt av befolkningen i Rennebu søndre del. 
- Allerede i dag er Oppdal det naturlige service-senter for store deler av innbyggerne i området. 
- Det er vedtatt å sette opp en bomstasjon mellom Berkåk og Ulsberg, dette vil dele nåværende 

kommune i to. Noe som vil være en stor ulempe for befolkningen i  søndre del. 
- Det er et rikholdig fritidstilbud for barn og ungdom på Oppdal, som blir mye brukt av 

befolkningen i søndre del av Rennebu.» 

Skole og barnehager: 
Pr. i dag går 3 barn fra Rennebu på skole i Oppdal, 1 fra  Innset, 1 fra Havdal og 1 fra Nerskogen. 
 
Antall barn fra Rennebu med barnehageplass i Oppdal er som følger høsten 2017: 

Fagerhaug barnehage: 2 barn f. 2012 – 5 dager pr. uke 
2 barn f. 2013 – 5 dager pr. uke 
3 barn f. 2014 – 5 dager pr. uke  
1 barn f. 2014 – 4 dager pr. uke 
1 barn f. 2015 – 5 dager pr. uke 
1 barn f. 2016 – 4 dager pr. uke  
1 barn f. 2016 – 5 dager pr. uke 
1 barn f. 2016 – 3 dager pr. uke  

Pikhaugen barnehage: 1 barn f. 2015 – 5 dager pr. uke 
 
 
 
Gauldal prosti: 
Gauldal prosti er i en prosess der man ser på prestetjenestens fordeling mellom menigheter i Oppdal 
og Rennebu (Rennebu har 3 menigheter og 1 prestehjemmel, mens Oppdal har 2 menigheter og 2 
prestehjemler) 
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Konkret diskuterer man å overføre Innset menighet til prestehjemlene i Oppdal. Da kan vi få en 
situasjon der Rennebu kommune har ansvaret for det som er underlagt Kirkevergen (drift og 
vedlikehold), mens menighetens frivillige liv kobles fra kommunetilhørigheten. Det er mye som er 
vevd mellom prestetjenesten og kommunen, som kriseteam, overbringelse av dødsbud mv. 
 
5.4 Oppdal kommune - Hvordan en eventuell kommunesammenslåing ville ha slått ut 

for den samla utviklingen i regionen 
Utredet av Oppdal kommune den 23.12.17. 
 
Kommunestyret i Oppdal har i fbm. tidligere utredning av sammenslåing av Oppdal og Rennebu 
anskaffet en utredning fra Telemarksforskning – TF-notat nr. 107/2015 
 
Notatet analyserer utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter for Oppdal, Rennebu, Sunndal og 
Midtre Gauldal og diskuterer hvilke alternative sammenslåingsalternativer som i størst grad støtter 
opp under Oppdal som regionsenter. Oppdal kommune holder fortsatt fast ved denne utredningen.  
 
Fra sammendraget: 
«Oppdal har hatt en svak næringsutvikling etter 2008. Samtidig har det vært vekst i folketallet. 
Oppdal har dermed kombinert høy bostedsattraktivitet med svak næringsattraktivitet. For framtidig 
vekst og utvikling vil det være viktig for Oppdal å øke sin næringsattraktivitet. Oppdal er blant de 20 
kommunene i landet med høyest konsentrasjon av besøksnæringer, derfor er besøksattraktiviteten 
spesielt viktig for kommunen. 
…… 
Alternativet sammenslåing av Oppdal og Rennebu   
Rennebu er en kommune uten spesielt klar næringsprofil. Rennebu har hatt nedgang i befolkning og 
arbeidsplasser siden 2000. Nedgangen har strukturelle årsaker. Rennebu er en liten kommune som 
ligger langt fra de store arbeidsmarkedene, og har hatt en lite gunstig næringsstruktur i denne 
perioden. Rennebu har egentlig klart seg rimelig godt gitt disse uheldige strukturelle forholdene. 
Rennebu er ganske sterkt knyttet til Oppdal gjennom at ti prosent av alle sysselsatte i kommunen 
pendler til Oppdal. Det vil være en fordel i en eventuell sammenslåingsprosess. I en ny kommune 
bestående av Oppdal og Rennebu vil antakelig Oppdal bli det naturlige senteret. En ny kommune 
bestående av Oppdal og Rennebu vurderes som fordelaktig for utviklingen av Oppdal.» 
 
Hele utredningen, TF-notat nr. 107/2015:  
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/delrapport-4.pdf 
 
For øvrig vises til Oppdal kommunes delutredning nr. 1 i saken (juni 2015): 
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/delrapport-1.pdf 
 
 

https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/delrapport-4.pdf
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/delrapport-1.pdf
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