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SAKSPROTOKOLL: GRENSEJUSTERING RENNEBU - OPPDAL
Behandling:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til formannskapets innstilling.

Vedtak:
Rennebu kommunestyre vil på det sterkeste fraråde at den omsøkte grensejustering mellom
kommunene Rennebu og Oppdal imøtekommes.
Kommunestyret vil spesielt peke på :
1. Den omsøkte grensejustering vil ikke gi en bedre arrondering mellom kommunene utfra
pendling, næringsstruktur, arealbruk, kulturtilbud, tilgang til ulike private og offentlige
servicetilbud. Det som anføres som momenter for denne delen av kommunen er i like
stor grad gjeldende for andre deler av Rennebu. Alt av private- og offentlige
servicetilbud i Oppdal kan i like stor grad benyttes i dag.
2. Innbyggerne i de berørte kretsene vil få lengre avstand til mange kommunale
tjenestetilbud. Dette gjelder i særlig grad skolebarn. Fra de mest folkerike grendene som
Innset og Ulsberg vil avstanden til nærskolen i Oppdal øke med henholdsvis 14,2 km og
14,1 km i forhold til dagens skole på Berkåk. Det vil si at mange skolebarn totalt får
forlenget skoleveien med over 28 km pr. dag. Avstanden til helse- og omsorgstjenester
og ulike forvaltningstjenester vil også øke tilsvarende.
3. Den omsøkte grensejustering vil for Rennebu kommune gi et inntektstap på ca. kr. 29,4
mill. kroner. Det er mye usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet, men et anslag er
gjort på 13 - 18 mill. kroner. For en liten kommune som Rennebu er det utfordrende å
redusere de faste kostnadene, og mange små deltjenester er faglig sårbare med
ytterligere reduksjoner. Utover direkte uttak av kostnader må mye skje ved
omorganisering, samordning av ulike tjenester, interkommunalt samarbeid og kjøp av
tjenester. Uansett er avstanden mellom potensielle kostnadsreduksjoner og
inntektsbortfall såvidt stort at det vil true Rennebu kommunes muligheter til å overleve
som egen kommune.
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