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1 Innledning
Initiativtakere Erlend Eithun, Kim Maurits Botnan, Helge Morten Gisnås og Vemund Eithun søkte i
brev datert 26.1.2017 om grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal jf. Inndelingslova
§ 8. I brevet heter det at «Grensejusteringen ønskes gjort, slik at Rennebu kommune´s søndre del blir
innlemmet i Oppdal kommune som vist på vedlagt kart med inntegnet grenseforslag.»

«(…)Initiativtakerne ber om at grensejusteringen gjøres slik at nåværende Havdal, Gisnås, Ulsberg og
Innset krets blir med i Oppdal kommune. Initiativtakerne ser selvfølgelig at en grensejustering vil
medføre at det blir en kommunegrense nær andre hus og gårder, men vi mener at den foreslåtte
grensejusteringen vil føles som mer naturlig for de fleste dette berører. Vi er også klar over at ikke
absolutt alle beboere støtter initiativet, men vi ser at en svært stor overvekt av befolkningen i det
berørte området ønsker en slik grensejustering.»
Det er «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser» (Inndelingsloven), som styrer
hvordan spørsmål om grensejustering skal håndteres. Loven sier hvem som har initiativrett, hvem
som skal avgjøre om det skal settes i gang utredning og om hvordan grensejusteringssaker skal høres
hos berørte parter. Det er til slutt departementet som fatter vedtak om ev grensejustering mellom
kommuner.
I forbindelse med den pågående kommunereformen, har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet avklart at grensejusterings- og/eller delingsspørsmål skal håndteres
som en del av reformen. Kommunenes vedtak og Fylkesmennenes tilrådninger i
kommunereformarbeidet vil bli lagt fram for Stortinget i proposisjon med forventning om konklusjon
og vedtak i juni 2017. Vedtak om grensejustering vil bli håndtert i etterkant av denne behandlingen.
Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bedt Rennebu kommune om å fremskaffe et
kunnskapsgrunnlag som kan si noe om hva dette vil kunne bety for kommunens oppgaveløsning.
Kunnskapsgrunnlaget skal sendes ut på høring slik at berørte parter kan komme med sin uttalelse før
Fylkesmannen gir sin vurdering og tilråding til kommunaldepartementet. Kommunaldepartementet
vil gjøre vedtak etter Stortingets behandling av kommunereformen.
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2 Faktagrunnlag
Faktagrunnlaget er hentet fra bl.a. enheter i Rennebu kommune, kommuneplanens arealdel,
kommunereformens 0-utredning for Rennebu og ulike nettsteder som bl.a. Brønnøysundregisterets
foretaksregister. I tillegg er notatene fra Advokatfirmaet Lund & co, datert 2.5.2017 og Stolp
Kommunekompetanse, datert 4.5.2017 lagt til grunn for kapitlet om økonomi.
Tallmaterialet for befolknings- og alderssammensetning er hentet fra Statistisk sentralbyrå og
baserer seg på tall for grunnkretsene og tall for kommunen sett under ett. For å ivareta personvernet
innenfor grunnkretsene er alle ett-tall og to-tall endret til ‘0’ eller ‘3’. Når kretstallene blir aggregert
til kommunenivå, vil det kunne bli avvik fra tilsvarende statistikker for hele kommunen.
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. Initiativtakernes avgrensning av området

Figur 2. Matrikkelens avgrensinger av grunnkretsene

2.1 Historisk tilknytning
Grendene Gisnås, Havdal, Ulsberg og Innset har ulik historisk tilknytning til Rennebu. Gisnås og
Havdal har vært en del av Rennebu siden Rennebu ble et eget herred i 1839. Grendene Ulsberg og
Innset tilhørte Kvikne kommune fram til 1966. Fra 1. januar 1966 ble Innset sokn (201 km2) overført
til Rennebu kommune, mens resten av Kvikne (952 km2) ble overført til Tynset kommune. Den yngste
tilslutningen til Rennebu er Garlia som ble overført fra Tynset til Rennebu i 1970
(https://lokalhistoriewiki.no, april 2017 og https://snl.no, april 2017).
Innset sogn tilsvarer grunnkretsene Søndre Innset og Ulsberg-Innset i dag.
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Rennebu kommune

Oppdal kommune

Innset ble for en stor del bygd opp rundt Kvikne kobberverk, som kom i gang i slutten av 1620-åra.
Grenda ble bygd opp av de samme folka som etter hvert også bygde opp Røros Kobberverk og delvis
også Løkken kobberverk. Kvikne kobberverk ble offisielt lagt ned i 1821. I dag er Innset en
landbruksgrend (https://snl.no, april 2017 og http://www.kvikne.no, april 2017).
Innset sogn fikk bygd egen kirke, Innset kirke, i 1642. Kirka brant ned til grunnen i 1995, men ble
gjenreist i år 2000 i samme stil som den gamle. Innvendig finner man igjen mange elementer fra
gammelkirka, men den er nå moderne og mer brukervennlig.. Samtidskunstnerne Håkon Bleken og
Håkon Gullvåg er blant kunstnerne som har bidratt med utsmykkingen ved at de har malt bilder på
alle benkene, prekestolen og på orgelet. Kirken er et samlingspunkt for innbyggerne på Innset, men
også et samlingspunkt for mange flere fordi kirka er en svært populær konsertarena (https://snl.no,
april 2017 og http://www.rennebu.kirken.no, april 2017).
Innsetingene har hele tiden vært bevisst sin historie og har i stor grad beholdt samholdet gjennom
egne lag og foreninger, arrangement og tradisjoner. Innset grendalag, Innset skytterlag, Innset
historielag, Innset husflidslag, Innset idrettslag, Innset Hornmusikk og Innset samfunnshus er
eksempler på dette.
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2.2 Landareal
Rennebu kommune har et landareal på 968 km2. Innenfor dette arealet utgjør grunnkretsene
følgende areal:
•
Ulsberg – Innset 114 km2
•
Søndre Innset 109 km2
•
Gisnås 77 km2
•
Havdal 50 km2
Samlet areal for disse kretsene er 350 km2, 36 % av kommunens totale areal.

2.3 Befolkningsutvikling og alderssammensetning
Rennebu har hatt en befolkningsnedgang de siste 15 årene på i overkant av 4 %. Samtidig ser vi en
tendens til at folketallet har stabilisert seg de siste fem årene. I grunnkretsene Ulsberg – Innset og
Havdal ser vi den samme tendensen, mens i Søndre Innset og Gisnås har det vært en svak
befolkningsvekst. Per januar 2017 var det 2556 innbyggere i kommunen og 472 innbyggere til
sammen i de fire grendene. De fire grendene utgjør 18,5 % av kommunens befolkning.
Tabell 1 Befolkningsutvikling i Rennebu de siste 15 år (www.ssb.no, april 2017).

2002
2675
227
94
135
56

Rennebu kommune (aggregerte tall)
Grunnkrets Ulsberg-Innset
Grunnkrets Søndre Innset
Grunnkrets Gisnås
Grunnkrets Havdal

2007
2635
209
120
131
43

2012
2569
174
107
132
30

2017
2556
189
111
137
35

2016
2562
195
105
134
31

2017
2556
189
111
137
35

Tabell 2 Befolkningsutvikling i Rennebu de siste 5 år (www.ssb.no, april 2017).

Rennebu kommune (aggregerte tall)
Grunnkrets Ulsberg-Innset
Grunnkrets Søndre Innset
Grunnkrets Gisnås
Grunnkrets Havdal

2013
2534
181
95
129
35

2014
2556
178
108
133
30

2015
2567
189
112
132
35

Hvis vi deler befolkningen inn i alderskategorier, kan vi se hvor mange av innbyggere som er i
barnehagealder (0-5 år), skolepliktig alder (6-15 år), yrkesaktiv alder etc. Tallmaterialet vister at pr 1.
januar 2017 var det totalt 413 barn i fra 0 til 15 år i kommunen og 437 personer over 70 år.
Utviklingen fra 2001 til 2017 viser at antallet barn fra 0 til 15 år har sunket. Det samme har antallet
innbyggere i alderen 30 til 60 år. For aldersgruppen 67 til 80 har det vært en svak økning i antallet.
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Alderssammensetningen hos befolkningen i Rennebu
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Figur 3. Alderssammensetning hos befolkningen i Rennebu (www.ssb.no, april 2017)
Fordi SSB kun har tallmateriale som viser tiårsintervaller på grunnkretsnivå, har vi kun tall for årene 2001 og
2011 for grunnkretsene Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal. Tallmaterialet viser den samme tendensen bortsett
fra for aldersgruppen 20-24 år og eldre over 70 år. Innenfor disse alderskategoriene er det en nedgang i de fire
grendene, mens det er en økning for kommunen sett under ett.

Alderssammensetning i grunnkretsene Ulsberg, Innset, Gisnås
og Havdal
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Figur 4. Alderssammensetning i grunnkretsene Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal (www.ssb.no, april 2017)

2.4 Bolig og fritidsboliger
Utdrag fra oppsummeringen for boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014:
«Det største behovet for nye byggeområder er på Berkåk. Likevel er det lagt inn byggeområder også
på Voll og Stamnan. Hovedhensikten er ønsket om å styrke sentrumsfunksjonene i grendene. Innset
er et område hvor det kan være behov for et nytt boligområde, men plasseringen må avventes til
kommunedelplanen for Rv3 blir avklart.» Kommunedelplan for Rv3 ble vedtatt 19.6.2014. Status pr
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dato er at Statens vegvesen har startet reguleringsarbeidet med Rv3 hvor det bl.a. jobbes med
tilknyttingsalternativer inn mot Innset. Dette er en viktig premiss for hvor eventuelle nye
boligområder bør plasseres.
Innenfor grendene Ulsberg, Innset og Havdal finnes det regulerte områder for boligformål med ledig
kapasitet. Dette er vist i tabellen under. Det er ikke regulerte områder for boligbebyggelse på Gisnås.
Tabell 3. Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2014 - status boligareal i grendene Havdal, Innset og Ulsberg.

Sted

Havdal
Innset
Ulsberg

Areal til boligformål i
kommuneplanens arealdel
som ikke er regulert.
35 daa
25 daa
0

Antall
reguleringsplaner
for området
1
2
2

Antall
regulerte
tomter
20
11
50

Antall
regulerte,
ledige tomter
12
7
23

Figur 6. Kommunalt boligfelt på
Innset
Figur 5. Kommunalt boligfelt på
Havdal

Figur 7. Kommunalt boligfelt på
Ulsberg

Salg av tomter og tjenester til fritidseiendomsmarkedet er en viktig næringsressurs for Rennebu. I
kommuneplanens samfunnsdel står det: ”Rennebu skal framstå som en attraktiv hyttekommune.
Hyttenæringen skal videreutvikles som en næringsressurs for lokalsamfunnet. Utbyggingen må foregå
i balanse med primærnæringenes utnyttelse av utmarksområdene”. Hovedsatsningsområdene for
fritidsbebyggelse i Rennebu er Nerskogen, Berkåksområdet, Gisnåsen, Innerdalen, Innsetlia og
Nåverdalen. De fire sistnevnte ligger innenfor grendene Ulsberg, Innset og Gisnås.
Det er ca. 2000 regulerte tomter for fritidsbebyggelse i Rennebu. I forbindelse med
kommuneplanarbeidet i 2014 ble det regnet ut at det var 939 ledige tomter innenfor de regulerte
planene. Med bakgrunn i tall fra Rennebu kommune har det blitt bygd i snitt 40 nye fritidsboliger
hvert år de siste 10 årene.
Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2014 viser at det er over 300 ledige tomter for fritidsboliger
innenfor grendene Ulsberg, Innset og Gisnås.
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Tabell 4. Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2014. Status for tomter innenfor regulerte områder på Ulsberg,
Innset og Gisnås pr 2014.

Sted
Innsetlia og Jamthaugmarka
4 planer ligger til grunn for
statusen. Tre av planene er
fra 1988 til 1990. Den siste er
registrert i 2010.
Øiaseterdalen og
Nåverdalen
2 planer ligger til grunn for
statusen. Den ene er fra
1987 og den andre fra 2006.

Ant.
Ledige
regulerte tomter
60
48

Vurdering av behov for nye tomter

19

De ledige tomtene ligger i den nyeste
planen. Det er noe behov for flere tomter i
dette området. Kommuneplanens arealdel
viser et nytt, mindre område i
Øiaseterdalen til framtidig
fritidsbebyggelse.
Det er god kapasitet for kjøp av tomt i
disse områdene. Kommuneplanens
arealdel viser to nye, mindre områder til
framtidig fritidsbebyggelse.
Det er god kapasitet for kjøp av tomt i
disse områdene.

Innerdalen
173
7 planer ligger til grunn for
statusen. Disse er registrert
fra 1987 og fram til 2011.
Gisnåsen og Gisnadalen
225
12 planer ligger til grunn for
statusen. Ti av disse er
registrert fra år 2001 til 2011.
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138

134

Figur 8. Innsetlia og Jamthaugmarka - områder avsatt
til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014

Det er god kapasitet innenfor disse
områdene.

Figur 9. Øiaseterdalen og Nåverdalen – områder
avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel 2014
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Figur 11. Gisnåsen og Gisnadalen – områder
avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel 2014

Figur 10. Innerdalen – områder avsatt til
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014

2.5 Oppvekst
Rennebu kommune driver pr dags dato tre barnehager, tre barneskole (1 til 7 trinn) og én
ungdomsskole. Rennebu ungdomsskole er lokalisert på Berkåk.
Den 10. januar 2017 sak 68/16, vedtok Kommunestyret i Rennebu å legge ned Voll skole, Innset skole
og Innset barnehage fra 1. august 2017. Fra 1 august vil da alle barneskoleelevene i kommunen være
samlet på Berkåk – Rennebu barneskole. I vedtaket heter det at dette vil gi handlingsrom til å utvikle
en sterk enhet i Rennebu, med miljøer og ressurser som bedre kan ivareta alle elevenes og lærernes
arbeidsmiljø.
Fra 1. august 2017 vil det derfor være to kommunalt drevne barnehager i kommunen, Voll barnehage
og Vonheim barnehage på Berkåk. Barnehagebarn som tidligere har vært i Innset barnehage vil da få
tilbud om overflytting til Vonheim barnehage.

2.6 Helse og sosial
Helse- og sosialtjenestene i Rennebu er lokalisert på Berkåk. I kommunestyret den 17.12.2015 ble
det gjort vedtak om å engasjere en rådgivergruppe, inkludert arkitekt, som skal utarbeide
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skisseprosjekt med kostnadsoverslag for rehabilitering, samt nybygg ved Rennebu helsesenter. Dette
ventes å være klart for behandling i kommunestyret i juni 2017.
Rennebu legekontor har lokaler i Rennebu helsesenter og per dato er det tre kommuneleger og én
turnuslege ved legekontoret.
Rennebu sykehjem har 38 sykehjemsplasser for innbyggerne i Rennebu. Innenfor sykehjemmet tilbys
ulike opphold: korttidsopphold – vurderingsopphold, korttidsopphold – rehabiliteringsopphold,
avlastningsopphold, dagopphold og langtidsopphold. Tjenestene som tilbys vil til enhver tid bli
vurdert individuelt, og behovet for tjenester vurderes ut fra bestemte kriterier.
Rennebu Dagsenter har lokaler ved Rennebu helsesenter og er et tilbud til eldre som bor hjemme.
Dagsenteret ønsker å bidra til økt livskvalitet og økt helsegevinst slik at brukerne kan bo hjemme
lengre.
Tjenester for funksjonshemmede er en enhet av helse og omsorgstjenesten. Tjenestene er lokalisert
på Berkåk og består av omsorgsboligene Joveien 3, Løkkjbakkveien 5 og Løkkjbakkveien 7, Rennebu
arbeidssenter og Vedsentralen.
Psykisk helsearbeid i Rennebu er et tilbud til alle som ønsker hjelp i forbindelse med psykiske
problemer/lidelser, eller kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv. Psykisk
helsearbeid har kontorlokaler i Rennebu helsesenter.
Hjemmesykepleien er en del av den kommunale pleie og omsorgstjenesten og skal bidra til å gi
nødvendig helsehjelp der hvor folk er. Tjenesten er tilgjengelig for alle som bor i kommunen og de
som er her i en kortere periode (f.eks. fritidbeboerne).
Hjemmehjelp gis til de med særlige hjelpebehov som følge av funksjonshemming, alder eller av andre
årsaker er avhengig a hjelp for å kunne fungere i eget hjem.
Rennebu kommune tilbyr kommunale omsorgsboliger på Berkåk og disponerer i tillegg slike boliger
på Voll. På Innset er det to trygdeboliger. Tildeling skjer etter søknad.
Helsestasjonen på Berkåk tilbyr bl.a. tjenester innen miljørettet helsevern, helsestasjon for ungdom,
svangerskapskontroll og skolehelsetjeneste.

2.7 Kultur
Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter
egne forutsetninger. I tillegg skal Kulturskolen støtte grunnskoler, barnehager og institusjoner samt
lag og organisasjoner i deres arbeid med de estetiske fagene. Kulturskolen tilbyr undervisning innen
følgende tema:
•
•
•

Musikk (instrumental- og vokalundervisning, enkelttimer og samspill)
Visuelle kunstfag
Film og media

11

•
•
•

Lys- og lydteknikk
Friluftsliv
Salg av undervisnings- og dirigenttjenester

Barn fra hele kommunen tar del i kulturskolens tilbud. Rennebu kommune er kjent med at noen barn
fra Rennebu får danseundervisning på Oppdal, da dette ikke tilbys i Rennebu (Rennebu kommune).
Ungdomsklubben er lokalisert til ungdomsskolen og retter seg mot ungdom fra og med 7. klasse og
fram til de fyller 19 år. I tilbudet inngår det en egen motorklubb med ukentlige treff.
Biblioteket i Rennebu ligger på Berkåk med muligheter for lån av bøker, lydbøker og dvd-filmer.
Biblioteket flytter fra Berkåk skole til Torget våren 2017. I tillegg har skolene på Innset og Voll besøk
av Bokbussen, som i tillegg til å betjene skolebarna også har tilbud til alle (Rennebu kommune).
Det største idrettsanlegget i Rennebu ligger på Berkåk, og består av kunstgrasbane, flerbrukshall og
skiarena. Det foreligger planer for oppgradering av området rundt grusbanen til en aktivitetspark,
med tilrettelegging både for organisert og uorganisert idrett/aktivitet.
Utenfor Berkåk finnes det naturgrasbaner for fotball på Stamnan (Frambanen) og på Grindal
(Trollvang). Sistnevnte anlegg har status som nærmiljøanlegg, i likhet med idrettsplassen ved Voll
skole. Det finnes ballbinger ved Innset skole og ved tidligere Nerskogen skole. I tillegg finnes det
balløkke i tilknytning til boligfeltet på Ulsberg.
Rennebu og Innset skytterlag samarbeider om bruk og vedlikehold av skytterbanen i
Gammelstødalen, som er et godt utbygd anlegg med tilhørende skytterhus.
Samfunnshuset, som inngår i Rennebuhallen, ble oppgradert i 2016 med nytt inngangsparti,
innfellbart amfi, og fornyet kjøkken, toaletter og garderober. Samfunnshuset brukes som lokal
kulturarena, samt til større og mindre arrangementer både i offentlig og privat regi.
Oppdal kulturhus åpnet i 2007. Her finnes storsal med scene og sittepasser for 530 personer, kino,
bibliotek, badeanlegg, allsal, galleri, og lokaler for ungdomsklubb og kulturskole. Huset er fast
spillested for Riksteateret. Kulturhuset i Oppdal er et regionalt kulturhus, som også retter seg mot
befolkningen i Rennebu.
God tilgjengelighet til kulturlandskap og fjellområder er viktig for Rennebu. Det er derfor lagt ned
stor innsats både fra lag, foreninger og kommunen for å opparbeide og merke gode turløyper for
sommer og vinterbruk. Friluftskartet ble laget for at alle som ønsker det skal kunne utforske
friluftslivet i kommunen. Ett av turmålene der er Barnas naturverden, som er et godt eksempel på et
turmål med privat initiativ innenfor grunnkretsene Gisnås og Havdal. Kartutsnittet under viser
løypekartet for oppkjørte skispor i kommunen. Skiløypa Innset – Nåverdalen er en skiløype som
driftes av Innset idrettslag (Rennebu kommune).
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Figur 12. Skiløypenettet i Rennebu kommune vinteren 2017

2.8 Tekniske tjenester
Rennebu kommune eier og drifter sju vannverk i kommunen; Berkåk, Ulsberg, Innset, Havdal, Grindal
og Jønnåbakken på Nordskogen (Rennebu kommune).
Rennebu kommune eier og drifter åtte avløpsanlegg i kommunen; Berkåksmoen, Ulsberg, Innset,
Havdal, Stamnan, Voll, Grindal og Nerskogen (Rennebu kommune).
Rennebu kommune eier og drifter i overkant av 57 km med kommunale veier. I tillegg kommer
gang/sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. Dette omfatter områder fra Tysksetra i sør til
Jønnabakken i nord og Grindal i vest. De fleste veiene/plassene har grusdekke (Rennebu kommune).
Omtrent 17 km av disse kommunale veiene er på Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal
(www.vegdata.no).
Rennebu kommune er deleier av HAMOS Forvaltning IKS. HAMOS har ansvaret for all
avfallshåndtering i kommunen. Det er innført innsamlingsordning for alle fastboende husstander i
kommunen og etablert mottaksstasjoner for fritidsboliger. Gjenbrukstorget i Berkåksmoen eies og
driftes av HAMOS (Rennebu kommune).

13

2.9 Næring
Per 4. kvartal 2016 var 1230 av kommunens innbyggere i alderen 15-74 år i hel- eller deltidsarbeid. I
grafen nedenfor er disse innbyggerne fordelt mellom ulike næringskategorier. Grafen viser at de tre
største næringskategoriene, ut fra antall sysselsatte rennbygg, er helse- og sosialtjenester, bygge- og
anleggsvirksomhet og jordbruk, skogbruk og fiske.

Antall sysselsatte i alderen 15-74 år fordelt på næring i
Rennebu
00 Uoppgitt
90-99 Personlig tjenesteyting
86-88 Helse- og sosialtjenester
85 Undervisning
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
64-66 Finansiering og forsikring
58-63 Informasjon og kommunikasjon
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
49-53 Transport og lagring
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon
10-33 Industri
05-09 Bergverksdrift og utvinning
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
0

50
Menn

100

150

200

250

300
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Figur 13. Antall sysselsatte i Rennebu fordelt på næringskategorier 16 næringskategorier. Data for 4. kvartal
2016 (www.ssb.no, april 2017).

Statistisk sentralbyrå har også statistikk som viser antall sysselsatte i grendene fordelt på fire
næringskategorier. Statistikken har ti-års intervaller slik at nyeste registrering er fra 2011.
Statistikken viser at det var 230 sysselsatte innbyggere i alderen 15-74 år innenfor grendene Ulsberg,
Innset, Gisnås og Havdal i 2011.
Tabell 5. Antall sysselsatte innenfor grunnkretsene Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal fordelt på
næringskategorier. Tallmateriale fra 2011 (www.ssb.no, april 2017).

Grunnkretsene Ulsberg,
Innset, Gisnås og Havdal
A
Jordbruk, skogbruk og fiske
50
B-F Sekundærnæringer
52
G-N Tjenesteyting
58
O-U Off.tj., und., helse og annen tj.yting
70
00
Uoppgitt
0

Aggregerte tall for
Rennebu kommune
257
315
307
429
6
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Forklaring på kategoriseringen i sysselsettingstabellen over:
A – Jordbruk, skogbruk og fiske
L – Omsetning og drift av fast eiendom
B – Bergverksdrift og utvinning
M – Faglig, Vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
C – Industri
N – Forretningsmessig tjenesteyting
D – Elektrisitets-, gass-, damp og vannforsyning
O – Offentlig administrasjon og forsvar, inkl. trygdeordninger
E – Vannforsyning, avløps- og renovasjonsforsyning
P – Undervisning
F – Bygge- og anleggsvirksomhet
Q – Helse og sosialtjenester
G – Varehandel, reparasjon av motorvogner
R – Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
H – Transport og lagring
S – Annen tjenesteyting
I – Overnattings- og serveringsvirksomheter
T – Lønnet arbeid i private husholdninger
J – Informasjon og kommunikasjon
U – Internasjonale organisasjoner og organer
K – Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Det er ca. 450 bedrifter i Rennebu, men kun 132 av disse har 2 eller flere ansatte (www.ssb.no, april
2017).
I Brønnøysundregisterets foretaksregister er det pr 3. mai 2017 registrert 11 bedrifter med 2 eller
flere ansatte og postadresse 7397 Rennebu eller 7398 Rennebu. Postnummeret 7397 gjelder for
området vest for E6; Havdal og Gisnås, mens postnummer 7398 gjelder øst for E6; Ulsberg, Innset,
Seierdalen og Nåverdalen. Til sammen har bedriftene innenfor grendene Ulsberg, Innset, Gisnås og
Havdal 42 arbeidsplasser (https://www.brreg.no).
Primærnæringene utgjør en viktig del av næringsgrunnlaget i kommunen. I 2016 ble det tatt ut
45.298 m3 tømmer. Førstehåndsverdien for dette tømmeret er 330 kr/m3, noe som utgjør i
underkant av 15 mill. kr i førstehåndsverdi. Regner vi med foredlingsverdien – transport, foredling,
videresalg og sysselsetting gir dette en samfunnsverdi (utregnet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
som er 12 ganger råstoffverdien. I 2016 ble en vesentlig andel av denne avvirkningen gjort innenfor
grendene Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal (Rennebu kommune ved enhet for Landbruk og miljø).
Per 4. kvartal 2016 var 172 personer i alderen 15-74 sysselsatt innen jordbruk, skogbruk og fiske i
Rennebu. Grunnkretstallene fra ssb 2011 viste at 50 av disse bodde på Ulsberg, Innset, Gisnås og
Havdal.
Bruken av utmarka har lange tradisjoner i Rennebu. Økt press på beiteressursene la grunnlaget for at
beitenæringene, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Rennebu kommune og Plankontoret
utarbeidet Beiteplan for Rennebu kommune 2014. Beregninger gjort i forbindelse med dette
arbeidet viste at utmarksbeitet i Rennebu ga en direkte avkastning på ca. 7 mill. kr. Verdien av kjøtt
fra rein, lam og ull var da stipulert til kr 10,8 mill. I tillegg var ikke verdien av kjøtt fra voksne sauer og
storfe tatt med. Utmarksbeitet dekker et areal på 880 km2. 56 % av beiteressursene i kommunen
ligger innenfor de fire grunnkretsene Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal (Beiteplan for Rennebu
kommune 2014).
For utmarksområdene på Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal er det tre beitelag. Beitebrukskart fra
Skog og landskap (https://kilden.nibio.no/) viser hvor mange dyr som ble sluppet på utmarksbeite i
2015:
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•

•

•

Innset vest beitelag: I underkant av 2200
sauer med lam og 34 storfe ble sluppet
innenfor et område på 103 km2, noe som
tilsvarer 21 sauer pr m2.
Rennebu øst beitelag: I overkant av 4600
sauer med lam og 49 storfe ble sluppet
innenfor et område på 176 km2, noe som
tilsvarer 26 sauer pr m2.

Gisnadalen
beitelag

Rennebu øst
beitelag

Innset vest
beitelag

Gisnadalen beitelag: i overkant av 1860
sauer med lam og 57 storfe ble sluppet
innenfor et område på 100 km2, noe som
tilsvarer 19 sauer pr m2.

Figur 14. Utsnitt fra Beitebruksplan for Rennebu
(https://kilden.nibio.no/)

2.10 Pendling
Tallmaterialet fra Statistisk sentralbyrå viser at det er flere arbeidstakere enn arbeidsplasser i
Rennebu. Dette medfører automatisk en utpendling. I 2014 pendlet 430 personer fra Rennebu og
247 personer til Rennebu. Hovedandelen av de som pendlet ut reiste til Oppdal, Trondheim og
Midtre Gauldal, mens den største innpendlingen kom fra Oppdal, Midtre Gauldal og Meldal.
Tabell 6. Tabell som viser utpendling fra Rennebu til andre kommuner og innpendling fra andre kommuner til
Rennebu. Tallmateriale fra 2014 (www.ssb.no, april 2017).

Utpendling:
Totalt ant. arbeidstakere som
bor i Rennebu kommune

Ant. arbeidstakere som
pendler fra Rennebu

1311

430

Innpendling:
Totalt ant. som har
arbeidsstedet sitt i Rennebu
1128

Ant. arbeidstakere som
pendler til Rennebu
247

Ant. som
pendler til

Ant. som
pendler til
Trondheim
Oppdal 133
102

Ant. som
pendler til
Midtre
Gauldal 47

Ant. som
Ant. som
Ant. som
pendler fra pendler fra pendler fra
Midtre
Oppdal 75 Gauldal 72 Meldal 46

Det fins ikke tallmateriale som viser ut- og innpendling fra/til grendene.
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2.11 Økonomi
Reduksjon av frie inntekter
Beregninger gjort av konsulent Stolp Kommunekompetanse viser at Rennebu kommune vil få en
reduksjon av frie inntekter i størrelsesorden 22,6 mill. kroner dersom rammetilskuddet ekskl.
basistilskudd og småkommunetilskudd fordeles etter innbyggertallet og aldersfordeling.
Rammetilskuddet påvirkes også av innbyggernes avstand til kommunesenteret. Virkningen av dette
kan ikke beregnes uten nye grunnlagstall fra SSB. Også andre sosioøkonomiske kriterier kan påvirke
beregningen. Den foretatte analysen bygger kun på folketall og aldersfordeling.
Reduksjon i kraftinntekter
Rennebu har i 2017 budsjettert med følgende inntekter fra kraft:
Eiendomsskatt
Salg av kraft
Naturressursskatt
Konsesjonsavgifter
SUM:

9.300.000
5.400.000
6.800.000
2.140.000
23.640.000

Kraftinntektene var betydelig større for noen år siden, men både eiendomsskatt og salg av kraft vil
variere over tid. Fordi naturressursskatten inngår i inntektsutjevninga blir summen av skatt og
inntektsutjevning ganske lik pr. innbygger for minsteinntektskommuner.
Advokatfirmaet Lund & co har vurdert konsekvensene for kraftinntektene ved en ev.
grenseregulering (notat fra Lund & Co datert 02.05.2017). Med utgangspunkt i dagens forutsetninger
med hensyn til kraftpriser, størrelsen på eiendomsskatt mv. vil Rennebu kommune miste følgende
kraftinntekter ved en grenseregulering:
Konsesjonskraft
Konsesjonsavgifter
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt fra Tynset kommune
Sum

kr. 2.400.000
kr. 950.000
kr. 1.500.000
kr. 400.000
kr. 5.250.000

I tillegg mister Rennebu naturressursskatt. Men denne inngår i inntektsutjevningen og har derfor
ikke stor betydning.
Reduksjon i eiendomsskatt fra andre enn kraftverkene
Eiendommer med gårdsnummer fra og med nr. 169 tilhører Innset og Ulsberg (de deler av
kommunen som tidligere tilhørte Kvikne kommune). Eiendommer fra gårdsnummer 91 Gisnåsen og
til og med nr. 113 Ytterhus tilhører Gisnås og Havdal kretser.
Eiendomsskatten for alle eiendommer som tilhører Innset, Ulsberg, Havdal og Gisnås krets utgjør ca.
1,5 mill. kroner i 2017, derav ca. 650.000 kroner fra de områdene som tidligere tilhørte Kvikne
kommune. Eiendomsskatt fra kraftanleggene kommer i tillegg, og er omtalt i kapitlet ovenfor.

17

3 Sammendrag
En endring av kommunegrensa mellom Rennebu og Oppdal, hvor grendene Ulsberg, Innset, Gisnås
og Havdal blir overført til Oppdal kommune, vil medføre overføring av 18 % av Rennebu kommunes
befolkning. Grensejusteringen medfører også at 350 km2 av Rennebu kommunes arealer overføres,
noe som utgjør 36 % av landarealet.
I næringssammenheng har dette stor betydning ved at en betydelig andel av primærnæringene med
skogbruksarealer, beitearealer og regulerte arealer for en videre utvikling av Rennebu kommune som
en hyttekommune, blir overført til Oppdal. I tillegg vil grensejusteringen medføre at 50 sysselsatte i
primærnæringen og 11 bedrifter med til sammen 42 sysselsatte i sekundærnæringen blir overført til
Oppdal. Dette er mange arbeidsplasser for en liten kommune som Rennebu.
20 % av kommunens barn i alderen 0-15 år bor i de aktuelle grendene. Med bakgrunn i
kommunestyrets vedtak 10. januar 2017, skal skolene på Innset og Voll legges ned og det skal bli én
felles skole på Berkåk fra 1. august 2017. Ved en eventuell grensejustering vil 20 % av elevgrunnlaget
for den nye skolen bli redusert. Dette vil ha konsekvenser for bemanningen og kan redusere
muligheten for å bygge et godt kompetansemiljø blant elever og ansatte.
En reduksjon på 20 % vil også ha stor betydning for tilbudet innen kulturskolen. En reduksjon av
antallet barn vil kunne føre til et mindre tilbud for de barna som er igjen.
Rennebus innbyggere er flittige brukere av Oppdal kulturhus - både kinoen, konsertene,
Riksteaterforestillingene og badeanlegg. Dette er naturlig da Oppdal kulturhus er et regionalt
kulturhus som er bygd for å betjene begge kommunene.
Helse- og sosialtjenestene har vært samlokalisert på Berkåk i mange år. Det planlegges nå å
rehabilitere og bygge nybygg ved helsesenteret med tanke på økningen av eldre i årene som
kommer. På samme måte som beskrevet tidligere bor ca. 20 % av kommunens befolkning over 70 år
innenfor Ulsberg, Innset, Gisnås og Havdal. En reduksjon på 20 % brukere på helsesenteret vil få
konsekvenser for videre utbygging, bemanning og muligens svekket kompetansemiljø blant de
ansatte.
En grensejustering vil medføre at tre av sju vannverk og tre av åtte avløpsanlegg overføres til Oppdal.
I tillegg vil 30 % av det kommunale veinettet bli overført til Oppdal kommune. Dette vil medføre en
bemanningsreduksjon innen teknisk enhet i Rennebu kommune.
Oppdal og Rennebu tilhører den samme bo- og arbeidsregionen og den daglige pendlingen mellom
disse to kommunene er betydelig. Dette gjelder både fra de fire grendene, men fra resten av
kommunen.
Ut fra beregningene som foreligger, kan en konkludere med at Rennebu kommune vil miste følgende
inntekter dersom det foretas grenseregulering som omsøkt:
Frie inntekter
Kraftinntekter
Eiendomsskatt andre eiendommer
Sum

ca. kr. 22.600.000
ca. kr. 5.250.000
kr. 1.500.000
ca. kr 29.350.000
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