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Alf Petter Tenfjord, +47 73 19 91 09

Innbyggerundersøkelse i Rennebu kommune 2019 om eventuell
grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.
Du mottar denne undersøkelsen fordi du er over 18 år (eller fyller 18 år i år), er folkeregistrert i Rennebu
og bor i grunnkretsen Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset eller deler av Havdal. Vi ønsker å høre din
mening om disse områdene av Rennebu fortsatt skal være en del av Rennebu kommune, eller om de i
framtida skal være en del av Oppdal kommune.
Du kan svare på nett eller per post frem til 26. april.
Oppdraget kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fylkesmannen i Trøndelag er blitt bedt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å
gjennomføre denne undersøkelsen i samråd med Rennebu kommune.
Innbyggernes synspunkt vil være en del av grunnlaget når Kommunal- og moderniseringsdepartementet
skal fatte beslutningen om eventuelt å endre kommunegrensen mellom Oppdal og Rennebu. Ditt svar er
derfor viktig.
Du er sikret full anonymitet
Opinion AS står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Alle svar blir behandlet
konfidensielt. Det vil ikke være mulig for Rennebu kommune, Fylkesmannen i Trøndelag eller andre å
identifisere hva enkeltpersoner har svart.
Du kan svare på nett via http://www.opinion.no/svar. Da må du logge deg inn med:
Passord: aaaaaaaa
Du kan også svare ved å fylle ut det vedlagte skjemaet og sende den ferdig frankerte svarkonvolutten til
Opinion. Brevet må være poststemplet innen 26. april.
Hvis du har spørsmål om undersøkelsen eller spørreskjemaet kan du kontakte:
Nora Clausen på tlf. 984 03 047 eller e-post: nora@opinion.no.
Bakgrunn
Bakgrunnen for undersøkelsen er at det etter et innbyggerinitiativ er fremmet en søknad om
grensejustering der hele og deler av fire grunnkretser i Rennebu blir en del av Oppdal kommune.
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En omfattende saksutredning ble utarbeidet av plankontoret i Rennebu kommune. Fylkesmannen fikk i
oppdrag av Kommunal og moderniseringsdepartementet å komme med en tilrådning til eventuell
grensejustering. Dersom du ønsker nærmere informasjon om utredningene, finner du det på Rennebu
kommune sine hjemmesider: www.rennebu.kommune.no.
Der finner du i tillegg vedtaket fattet av Rennebu kommunestyre, Fylkesmannens vurdering og tilrådning,
brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der de ber Fylkesmannen, i samråd med Rennebu
kommune, å fremskaffe berørte innbyggeres synspunkt om eventuell grensejustering og kart som viser
forslag til ny kommunegrense. Kommunal og moderniseringsdepartementet vil innen utgangen av 2019
behandle saken om eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu. En eventuell grensejustering
vil ha virkning fra 1.1.2021.
Kart over Rennebu kommune med forlag til ny kommunegrense
Dagens kommunegrense er merket med blå heltrukket linje og forslag til ny grense i stiplet blå linje. Det
er også vedlagt et kartutsnitt som viser foreslått ny kommunegrense i området rundt Havdal i større
målestokk. Mer detaljerte kart finner du på kommunens hjemmeside.
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SKJEMANUMMER: «AAAB»
Du kan svare på nett eller per post frem til 26. april.
Du kan svare på nett via http://www.opinion.no/svar. Da må du logge deg inn med passordet på side 1.
Du kan også svare ved å fylle ut dette spørreskjemaet og sende det i den ferdig frankerte svarkonvolutten til
Opinion. Brevet må være poststemplet innen 26. april.

SPØRRESKJEMA
Hvilket av følgende alternativ ønsker du?

□ Kretsene Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal skal fortsatt
være en del av Rennebu kommune

□

Kretsene Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal skal bli en
del av Oppdal kommune

□

Spiller ingen rolle / Har ingen mening / Vet ikke

