
 

Statusoppfølging
Kommunestyret

2.halvår 2020



Side 2 av 10 
 

Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 81 00 - Faks 72 42 81 01 - postmottak@rennebu.kommune.no - www.rennebu.kommune.no

 
 

Status Forklaring 
Grønn Saken er fulgt helt opp og er avsluttet 
Gul Oppfølgingen av vedtaket er i arbeid/prosess 
Rødt Oppfølgingen av vedtaket ikke har startet 

 
Saksnr Dato Sakstittel Vedtak Status 

Adm politisk 
Utfyllende 
kommentarer 

30/20 11.06.20 2019/174 
Utbygging av TrønderEnergi 
Arena 

Saken utsettes til september. 
 

  Saken er fortsatt 
under arbeid 

36/20 10.09.20 2020/475   
Søknad om delvis fritak av 
eiendomsskatt  
 

Søknaden innvilges. Mjuklia Leirsted og Gjestegård gis 64,3 % reduksjon i 
eiendomsskatten for eiendommen gnr. 61, bnr. 43 for skatteåret 2020.  
Vedtaket er hjemlet i eiendomsskattelovens § 7 a. 

  Vedtak sendt søker 

37/20 10.09.20 2020/747   
Klima og energiplan - 
Planprogram  
 

Kommunestyret fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 
planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima og energi med endring. 
 

  Vedtak tatt til 
etterretning 

38/20 10.09.20 2019/1725   
Kommunal planstrategi 
2020 - 2023 - Planprogram  
 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1, Planstrategi 
for Rennebu kommune 2020-2023, jfr. forslag datert 17.06.2020 med endringer.  

 

  Vedtak tatt til 
etterretning 

39/20 10.09.20 2020/700   
Søknad om konsesjon 
bygdekinoen  
 

Kommunestyret innvilger Bygdekinoen kommunal konsesjon for framvisning av 
film i Kultursalen Berkåk for perioden 1. september 2020 – 1. januar 2024.  
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for 
visning av film, som skal gjelde for en avgrenset periode, til kommunedirektøren.  
 

  Vedtak sendt søker 

40/20 10.09.20 2019/1693   
Søknad om fritak fra 
politiske verv  
 

 
1. Greta Hoem fritas fra sine politiske verv ut denne  
2. Som nytt varamedlem velges  
a. Lars A. Brattset som 1. vara til kommunestyret.  

  Vedtak sendt 
medlemmene 



Side 3 av 10 
 

Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 81 00 - Faks 72 42 81 01 - postmottak@rennebu.kommune.no - www.rennebu.kommune.no

 
b. Sissel K. Ulvin som varamedlem til hovedutvalget Samfunnsutvikling og Drift  
c. Bente Storslett som varamedlem til eldrerådet  
d. Bente Storslett som varamedlem til Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  
e. Sissel K. Ulvin som varamedlem til Klagenemnda for eiendomsskatt 

41/20 10.09.20 2020/2146   
Valg av 
forliksrådsmedlemmer i 
Rennebu for 2021-2025  
 
 

1. Kommunestyret velger forliksråd med slik rekkefølge for perioden 2021-
2025 i medhold av domstolloven § 57: 

Medlemmer: 1. Bjørn Haugset 
  2. Kari Aftret 
  3. Ronny Martinsen 
Varamedlemmer:1. Oddveig Uv Værnes 
  2. Grete Heidi Ingul Rønning 
  3. Lars M. Brattset 
 
Møtefullmektige: Astrid Hoston, Orkla Creditt AS 
Oddbjørn Botnan, Crifo AS 
 
2.Etter at pkt. 1 er vedtatt, velges Bjørn Haugset som leder av utvalget med 
henvisning til domstol- loven § 27.  

  Vedtak sendt 
medlemmene  

42/20 10.09.20 2020/229   
Valg av meddommer til 
lagmannsretten  
 

Eivind Flå er ikke valgbar etter domsstollovens §70 som meddommer til 
lagmannsretten og fristilles fra dette vervet.  
Magnar Langklopp velges som ny meddommerkandidat til lagmannsretten for 
perioden 2021-2025. 
 

  Vedtak sendt 
kandidatene 

43/20 10.09.20 2020/2532   
Interpellasjon til 
kommunestyremøte 
10.09.20  
 

1.Rennebu kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide 
målrettet for å forebygge selvmord i vår kommune.  
2.Rennebu kommune sender en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune, og 
ber om at fylkeskommunen initierer et samarbeid mellom kommuner, relevante 
aktører i helseforetaket og frivillige organisasjoner med mål om å lage en 
handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag.  
 

  Henvendelse sendt 
Trøndelag 
fylkeskommune 

44/20 10.09.20 2020/2531   
Uttalelse vedr 

Kommunestyret stiller seg bak uttalelsen vedr flyktningekrisen i Moria.   Brev sendt 
forslagsstiller 
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flyktningekrisen i Moria  
45/20 01.10.20 2020/2113   

Vurdering av videre 
deltakelse i i 
Interkommunalt politisk råd 
i Orkdalsregionen  

Rennebu kommune går inn som fullt medlem i Interkommunalt politisk råd i 
Orkdalsregionen fra 01.01.2021. 

  Vedtak sendt 
Orkdalsregionen 

46/20 01.10.20 2020/2510   
Prioritering av 
vedlikeholdstiltak med 
ekstraordinære midler 
gjennom koronatiltak fase 3  
 

Følgende vedlikeholdstiltak finansieres med resterende beløp av ekstraordinært 
tilskudd fra koronatiltak fase 3, i prioritert rekkefølge:  
1. Kr 500.000 til oppgradering av Inna bru  

2. Kr 40.000 til Vonheim barnehage  

3. Kr 10.000 til Kirkelig fellesråd  

4. Kr 190.000 til rehabilitering av inngangspartiet på kommunehuset  

5. Kr 30.000 til opparbeidelse av felles plenareal mellom leilighetene i 
Løkkeveien boligområde  

6. Kr 50.000 til montering av varmepumper i Løkkjbakkveien og Joveien 
bofellesskap  

7. Kr 80.000 til kulturskolen  
8. Rehabilitering, reparasjon og oppgradering av kommunale leiligheter settes 

opp som salderingspost for evt. midler som vi får til gode etter gjennomførte 
anbudsrunder.  

 
Totalt kr 900.000 eks. mva. Tiltakene må tilfredsstille kravene som følger med 
tilskuddet fra Staten. 
 

  Rehabilitering av 
inngangsparti utsatt 
til neste år pga 
entreprenør ikke 
har ledig kapasitet. 
Rehabilitering av 
leiligheter utgår 
pga ingen ledige 
entreprenører. 

47/20 01.10.20 2020/2595  
Vurdering av ny 
telefonsentral  

Telefonsentralen på kommunehuset fornyes ved å skifte til håndholdte telefoner. 
Investeringen er budsjettert til kr 130.000  

  Vedtak 
gjennomført 

48/20 01.10.20 2020/2189   
Gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte 
organer  
 

1. Kommunestyret gir folkevalgte organ inklusive kontrollutvalget anledning til 
å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede 
dører i kontrollutvalget, kan ikke behandles i et digitalt møte. Øvrige 

   
Vedtak 
gjennomført 
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folkevalgte organ vurderer selv om de vil behandle saker unntatt offentlighet 
i digitale rom.  

49/20 01.10.20 2020/2189   
Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-
2024  
 
 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas med slik prioritering: 
Område  Tema 
1.Teknisk drift  Vedlikehold og drift av eiendom, vei, vann og avløp.  
2.Oppvekst  Tidlig og tverrfaglig innsats for elever.                                            
3.Helse og omsorg Ressurser i eldreomsorgen og dimensjonering av  
                                           tjenestetilbudene. 
4.Internkontroll  Rammeverk for økonomi- og delegasjonsbestemmelser  
                                           knyttet til ny organisering.  
5.Offentlige anskaffelser Regeletterlevelse - miljø, sosiale rettigheter, lærlinger.  
                                   

  Vedtak sendt 
kontrollutvalget 

50/20 01.10.20 2020/2189  
Plan for eierskapskontroll 
2020-2024  
 

Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  
-Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi 

  Vedtak sendt 
kontrollutvalget 

51/20 01.10.20 2020/2406   
Krav til beredskapen - ROS-
analyse TBRT  
 

Rennebu kommune tar status ROS – Forebyggende analyse –Beredskapsanalyse 
og brannordning til orientering og vedtar følgende:  
1. Beredskapen i eierkommunene etableres som foreslått.  

2. Det økonomiske handlingsrommet som oppstår som følge av 
beredskapsjusteringen i Indre Fosen kommune, anvendes til utdanning og 
kompetanseheving av mannskapene.  

3. Tilpasning til beredskapsanalysen skal gjennomføres innen utgangen av 2021.  
 

  Vedtak sendt 
TBRT 

52/20 29.10.20 2019/1976   
2020001 - Reguleringsplan 
Sørånegga hytteområde - 
Sluttbehandling  
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 vedtas Reguleringsplan for 
Sørånegga.  
- Tillatt maks bebygd areal (BYA) er 550 m2, parkering kommer i tillegg. 
 

  Vedtak sendt 
partene 

53/20 29.10.20 2020/2527 
Budsjettramme for 
kontroll- og tilsynsarbeidet 
ved kontrollutvalget  

Formannskapet utsetter behandlingen av kontrollutvalgets innstilling til vedtak 
om budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2021, 
til den ordinære budsjettbehandlingen.  
Begrunnelsen er å se på budsjettposten i en helhet, sammen med det øvrige 

  Vedtak sendt 
kontrolluvalget 
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 budsjettet for 2021. 
 

54/20 29.10.20 2020/2515 
Godkjenning av ny felles 
renovasjonsforskrift i 
ReMidt IKS for Rennebu 
kommune  

Kommunestyret i Rennebu kommune vedtar ny felles Renovasjonsforskrift 
ReMidt datert 21.08.2020. 

  Vedtak sendt 
ReMidt IKS 

55/20 29.10.20 2020/2518 
Godkjenning av ny felles 
slamforskrift ReMidt IKS for 
Rennebu kommune datert 
21.08.20 rev  
 

Kommunestyret i Rennebu kommune vedtar ny felles slamforskrift i ReMidt IKS 
21.08.2020 rev. 

  Vedtak sendt 
ReMidt IKS 

56/20 29.10.20 2020/2856 
Stortingsvalget 2021 - Valg 
av valgstyre og delegasjon 
av myndighet  
 

Formannskapets medlemmer velges som medlemmer av valgstyret for 
Stortingsvalget 2021. 
Medlemmer:    Varamedlemmer:  
Ola Øie,leder    Grethe Gunnes  
Marit Bjerkås,nestleder  Jan Arve Nyberg  
Eli Krogstad    Frode Sæter  
Per Arild Torsen   Ragnhild Løvseth Øverland  
Siv Kristin Remetun Lånke  Ragnhild Kuldbrandstad Stene 
 
Kommunestyret delegerer til valgstyret og oppnevne medlemmer, ledere og 
nestledere i stemmestyrene. 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i saker som 
omfatter den praktiske valggjennomføringen, så langt valgloven tillater. 
 

            Vedtak sendt 
medlemmene 

57/20 29.10.20 2020/2887 
Vurdering av interpellasjon 
- Renhold 
helgearrangement i 
Rennebuhallen og 
Kultursalen  
 

Rennebu Krf ber rådmannen om å sørge for at all Covid-vask på 
helgearrangement i Rennebuhallen og Kultursalen gjøres av renholdere og ikke 
bli gjort på dugnad av idrettsforeldre eller private leietagere i Kultursalen. 

Om det er manglende kapasitet hos kommunens egne renholdere ber vi 
rådmannen om å leie inn renhold via Bygdasenteret eller eventuell andre private 
tilbydere. 

  Sak sendt til 
utredning i 
administrasjonen 
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58/20 10.12.20 2020/1 

Budsjett 2021 og 
økonomiplan 2021 - 2024 

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  
 
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.  
 
5. Det tas opp lån til finansiering av andre investeringer på 52.060.000 kroner i  
6. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til startlån. 
 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. 
  
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.  
Fritak for eiendomsskatt er gitt :  
A). Eiendomsskattelovens § 7 a  
Delvis fritak er gitt 61/43 NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård  
B). Eiendomsskattelovens § 7 b  
Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som 

  Finans- og  
økonomireglement 
ikke utarbeidet 
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bygninger som er fredet i samsvar med kulturminneloven.  
C). Eiendomsskattelovens § 7 c  
Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at 
boligen er ferdig. 
 
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.  
 
15.Kommunestyret vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 
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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)  
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 budsjettkommentarer vedr  
Unge uføre  
Kommunale veier  
Transportmidler helse og omsorg  
Mat i barnehagene og skolen  
Antall lærlinger  
 
Kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedr 
Lokaliteter for Arbeidssenter  

59/20 10.12.20 2020/587 
Forslag til politisk 
delegeringsreglement 2020 
- 2023 

Kommunestyret vedtar Politiske delegeringsreglementet 2020-2023 med 
endringer, som består av  
Delegeringsreglement - politisk delegering:  
Delegeringsreglement - administrativ delegering:  
Delegeringsreglement – generell del 
 
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. 
 

  Sak om flytting av 
ansvarsområdene 
er ikke utført 

60/20 10.12.20 2020/2242 
2020004 Reguleringsplan E6 
Nedgård – Toset 

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. 

  Vedtak sendt 
partene 
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Planprogram 
61/20 10.12.20 2020/2868 

Bosetting av flyktninger i 
2021 

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. 

  Vedtak sendt 
intergerings- og 
mangfolds-
direktoratet 

62/20 10.12.20 2020/3031 
Heltidskultur i Rennebu 
kommune 

Kommunestyret tar saken til orientering.   Tatt til orientering 

63/20 10.12.20 2020/829 
Tertialrapport 2. tertial 
2020 

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

  Tatt til orientering 

      


