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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 

29/20 07.05.20 
 

2020/659 
Rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel - oppnevning av 
arbeidsgruppe 
 

Som politisk oppnevnte medlemmer velges: 
Ordfører  
Leder hovedutvalg samfunnsutvikling og drift  
Leder hovedutvalg helse og omsorg 
 

  Under arbeid 

26/20 14.04.20 2019/754   
Tilslutning til prosjektet "felles 
kunnskapsgrunnlag for 
beitebruken i Trollheimen og 
Ilfjellet" 

Rennebu kommune er positiv til at det blir utarbeidet felles 
kunnskapsgrunnlag for beitebruken for Trollheimen Sitje i Trollheimen 
og Ilfjellet. Deltagende kommuner: Orkland , Surnadal , Sunndal , 
Midtre Gauldal , Rindal , Oppdal og Rennebu. 
Det skal oppnevnes 2 grunneiere fra hver kommune som skal være med i 
referansegruppa for prosjektet.  
Administrasjon i Rennebu kommune skal sitte i styringsgruppa  

  Sak under arbeid. 

52/20 01.09.20 2019/1725   
Kommunal planstrategi 2020 - 
2023 - Planprogram INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER 

Kommunestyret vedtar Planstrategi for Rennebu kommune 2020-2023, jfr. 
forslag datert 17.06.2020 med endringer. 
 

  Sak sendt til 
kommunestyret 

53/20 01.09.20 2020/866   
Søknad om omdisponering av 
boligtomt til parkeringsplass - 
Ulsberg boligfelt FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 

Omdisponering av boligtomt 232/10 i Ulsberg boligfelt til 
parkeringsareal/snuplass avslås. Avslaget begrunnes med få ledige 
boligtomter på Ulsberg. 
 

  Vedtak sendt 
søker 

54/20 01.09.20 2020/62   
Klage på kommunale avgifter og 
eiendomsskatt   SØKNAD OM STØTTE TIL OPPFØRING AV STATUE 

Klagen fra Bjørn Jonny Villa innvilges ikke, jf. Eiendomsskatteloven § 28 og 
selvkostprinsippet for de øvrige kommunale avgiftene. 

  Vedtak sendt 
søker 

55/20 01.09.20 2020/835   Unntatt offentlighet.    Vedtak sendt 



Side 3 av 5 
 

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

Søknad om støtte til tap av 
omsetning   SØKNAD OM STØTTE - SKIENERN 

 søker 

56/20 29.09.20 2020/2113   
Vurdering av videre deltakelse i i 
Interkommunalt politisk råd i 
Orkdalsregionen   SØKNAD OM STØTTE - NERSKOGEN SKISENTER 

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

  Sak sendt til 
kommunestyret 

57/20 29.09.20 2020/2579   
Etablering av næringsareal ved det 
nye Ulsberg krysset  
 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA SMISO 

Formannskapet ønsker at det reguleres inn et nytt næringsareal rundt det nye 
krysset på Ulsberg ved omregulering av strekningen Toset-Nergård.  

  Vedtak sendt 
søker 

58/20 29.09.20 2020/2380 
Oppnevning av byggekomite for 
brannstasjon og ambulansebase   
   
 INTERKOMMUNALT ARKIVSAMARBEID - ENDRING  AV SELSKAPSAVTALE 

Det nedsettes ikke en politisk byggekomite for byggeprosjektene Ny 
brannstasjon og Rehabilitering av ambulansebasen i Rennebu, men 
administrasjonen rapporterer fortløpende til Formannskapet. Dette 
begrunnes i at behovene for byggene er gitt i krav fra Helse-Midt og TBRT. 

  Vedtak tatt til 
etterretning 

59/20 29.09.20 2020/2484   
Vurdering av salg av eiendommen 
- Gammelskolen på Voll   
 RENNEBUHALLEN - UTSMYKKING 

Formannskapet er positiv til salg av gammelskolen på Voll, del av gnr/bnr 
16/2, med arrondering langs eksisterende gjerde mot barnehagen. Sum areal 
blir ca 1000 m2. Prisen settes til kr 1,- forutsatt at bygget istandsettes i 
samsvar med forelagte plan.  
Gebyrer for fradeling samt tinglysing mm må dekkes av søker. 

  Avtale er skrevet, 
men fradeling er 
ikke gjennomført 

60/20 29.09.20 2020/2510   
Prioritering av vedlikeholdstiltak 
med ekstraordinære midler 
gjennom koronatiltak fase 3  
 DRØFTING AV KOMMUNEREFORM 

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 

  Sak sendt til 
kommunestyret 
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anbudsrunder.  
 
Totalt kr 900.000 eks. mva. Tiltakene må tilfredsstille kravene som følger med 
tilskuddet fra Staten. 

61/20 29.09.20 2020/2595   
Vurdering av ny telefonsentral  
 

Telefonsentralen på kommunehuset fornyes ved å skifte til håndholdte 
telefoner. Investeringen er budsjettert til kr 130.000 og finansieres ved bruk 
av disposisjonsfondet 

  Sak sendt til 
kommunestyret 

62/20 15.10.20 2020/2750   
Tariffrevisjon fra 01.05.2020 
 

Rennebu kommune sier ja til det anbefalte forslaget fra KS og 
forhandlingssammenslutningen vedrørende ny tariffrevisjon pr. 1.5.2020. 

  Vedtak sendt KS 

63/20 19.10.20 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 
budsjettet for 2021. 

  Sak utsatt til 
ordinær 
budsjettbehandling 

64/20 19.10.20 2020/659   
Utlegging av planprogram for 
Kommuneplanen på høring 

Forslag til «Planprogram – Kommuneplan for Rennebu kommune 2021-2032» 
legges ut på høring og til offentlig ettersyn, med vedtatte tilleggsforslag.  
Det varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel iht. plan- 
og bygningslovens § 11-12. 

  Planprogrammet 
lagt ut på høring 

 65/20 10.11.20 2020/587   
Forslag til politisk 
delegeringsreglement 2020 - 2023 

Kommunestyret vedtar Politiske delegeringsreglementet 2020-2023 med 
endringer. 
  

  Sak sendt til 
kommunestyret 

66/20 10.11.20 2020/422   
Vedtaksoppfølging - politiske 
vedtak høsten 2019 

Formannskapet tar status om vedtaksoppfølgingen av de politiske vedtakene 
for høsten 2019 til orientering. 

  Vedtak tatt til 
orientering 

67/20 10.11.20 2020/2948  
Jobbskaperprisen 2020 

Saken er unntatt offentlighet inntil prisen er utdelt. 
Jobbskaperprisen 2020 tildeles Kraftlaget Rise Elektro 1 AS. 
 

  Vedtak sendt 
vinner. 

68/20 24.11.20 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.  
2. Investeringsbudsjettet for 2021 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt 

  Sak sendt til 
kommunestyret 
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investeringsbudsjettet (budsjettskjema 2 A og 2 B) i budsjettframlegget.  
3. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 
perioden 2021 – 2024.  

69/20 19.11.20 2019/1050   
Valg av representant til 
Dialogforum 

Ordfører velges som kommunens representant i Dialogforum, som er et 
trepartssamarbeid mellom Rennebu kommune, grunneierne av 
næringsarealet og næringsforeninga.  
 

  Vedtak sendt 
partene 

70/20 19.11.20 2019/514   
Vurdering av salg 32/10 Stamnan 
 

Formannskapet avslår søknadene om kjøp av eiendommen 32/10. Denne er 
ikke til salgs. Bruken av eiendommen videreføres som i dag. 

  Vedtaket ble 
påklaget 

71/20 19.11.20 2020/3008 
Vurdering av støtte til Firrijulshelg   
 

Formannskapet bevilger kr 5.000,- til arrangementet. Tiltaket belastes 
formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

  Vedtak sendt 
søker 

 72/20 02.12.20 2020/2242 
2020004 Reguleringsplan E6 

Nedgård – 
Toset Planprogram 

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. 

  Sak sendt til 
kommunestyret 

73/20 02.12.20 2020/2972 
Søknad om støtte Rennebu 
næringsforening  
 

Rennebu kommune bevilger 52 500 kroner til Rennebu næringsforening. 
Støtten gis til utarbeidelse av pitch-dokument i forbindelse med 
utviklingsprosessen i Rennebumartnan AS.  

  Vedtak sendt 
søker 

74/20 02.12.20 2020/2973 
Søknad fra Nerskogen Grendalag   
 

Formannskapet er positiv til initiativet om utviklingsprosjekt. Formannskapet 
legger vekt på at prosjektet legger opp til bred involvering til beste for 
innbyggere og besøkende med mål om økt aktivitet for alle.  
Det bevilges kr. 64.500,- fra tilleggsbevilgningsposten.  

  Vedtak sendt 
søker 

      


