Statusoppfølging
Formannskapet
1.halvår 2020

Status
Grønn
Gul
Rødt
Saks
nr

Dato

1/20

21.01.20

2/20

21.01.20

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

Sakstittel

Vedtak

Status
Adm Politisk

2020/66
Debatthefte 2020 - KS Spør

Innspillene om følgende tema med utdyping

2019/2049
Søknad om støtte til
Forskerfabrikken sommerskole
2020

Rennebu kommune bidrar med støtte på kr 13.000 til gjennomføring av
Forskerfabrikkens sommerskole sommeren 2020. Bevilgningen dekkes av
tilleggsbevilgningsposten.

1. Flere må bo hjemme lengre.
2. Kommunene må ha handlingsrom for prioriteringer og lokal tilpasning.
3. Synliggjøre ansvar for egen helse og for å planlegge tiltak rundt egen
alderdom..
4. Bidra til kunnskapsdeling innenfor forskning, utvikling og innovasjon.
5. Finne samarbeidsløsninger med andre kommuner innenfor sårbare
fagområder uten kommunesammenslåing.
6. En noe større fleksibilitet i arbeidsmiljøloven og i hovedtariffavtalen (HTA) i
forhold til vakter gjennom hele uka inkludert helg.
7. Helgearbeid må lønne seg mer enn i dag .

Utfyllende
kommentarer
Innspill sendt KS

Vedtak sendt
søker

INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGS

3/20

21.01.20

2020/47
Søknad om økonomisk støtte, Eskog AS

1. Rennebu kommune bevilger kr 20.000 i økonomisk støtte til Eskog AS
Vedtak sendt
for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen.
søker
2. Bevilget beløp dekkes ved bruk av næringsfondet.
FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR TRAFIK

4/20

21.01.20

2020/69
Reduksjon i uønsket deltid -

Som politisk oppnevnt representant i arbeidsgruppen for reduksjon av uønsket
deltid i Rennebu kommune velges:

Vedtak sendt
representant
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oppnevning av politisk
representant i arbeidsgruppe

Marit Bjerkås.

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPFØRING AV ST
5/20

21.01.20

2020/93
Søknad om støtte til
næringskonferanse

Rennebu kommune bidrar med et tilskudd på kr. 20.000 til
Næringskonferansen. Bevilgningen dekkes av formannskapets
tilleggsbevilgningspost.

Vedtak sendt
søker

6/20

21.01.20

2019/1721
Turkart Rennebu

Det bevilges kr 50.000 som delfinansiering av nytt turkart for Rennebu
Vedtak sendt
søker
kommune. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto.
SØKNAD OM STØTTE - NERSKOGEN SKISENTER

7/20

11.02.20

2019/2036
Lokal forskrift for rettigheter og
plikter for folkevalgte i Rennebu
kommune

Utkast til lokal forskrift for rettigheter og plikter for folkevalgte i Rennebu
kommune legges ut til høring. Eventuelle merknader skal være skriftlige og
sendes kommunedirektøren seinest innen 4.mars 2020.

2020/151
Årsmelding fra kontrollutvalgets
virksomhet i 2019

Årsmeldingen fra kontrollutvalgets virksomhet i 2019 tas til orientering.

SØKNAD OM STØTTE - SKIENERN

8/20

11.02.20

Lagt ut på høring

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA SMISO
Saken sendt til
kommunestyret

INTERKOMMUNALT ARKIVSAMARBEID - ENDRING A

9/20

11.02.20

2019/2043
Tilbud om kjøp av Nerskogen
skisenter

1. Rennebu kommune ønsker ikke å benytte seg av mottatt tilbud om kjøp
Saken sendt til
kommunestyret
av Nerskogen skisenter.
2. Vedtaket begrunnes med at eierskap og drift av skisenter ikke inngår i
kommunens primæroppgaver og kan derfor ikke prioriteres. RENNEBUHALLEN - UTSMYKKING

10/20

11.02.20

2020/150
Festeavgift ved gravplasser i
Rennebu kommune

Festeavgiften for gravplasser i Rennebu kommune økes til kr 200,- pr år med
virkning fra 1.1.2020.

2019/1855
Konvertering av
foretaksfondobligasjon til
aksjekapital – Trønderenergi AS

Unntatt offentlighet.

11/20

11.02.20

Saken sendt til
kommunestyret

DRØFTING AV KOMMUNEREFORM
Vedtak sendt
Trønderenergi AS
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12/20

11.02.20

13/20

05.03.20

14/20

16.03.20

2019/783
Kontrakt for overdragelse av
tidligere Voll skole
2019/2036
Lokal forskrift for rettigheter og
plikter for folkevalgte i Rennebu
kommune

Saken ble trukket fra sakskartet.

Kontrakten var i
tråd med tidligere
vedtak.

Lokal forskrift for rettigheter og plikter for folkevalgte i Rennebu kommune ble
vedtatt med endringer.

Saken sendt til
kommunestyret

2020/363
Barnehagekapasiteten i Rennebu

1. Det vedtas ikke oppstart av barnehage på Innset. Eventuell ny barnehagedrift
ved Innset vurderes ved neste rullering av økonomiplanen høsten 2020.
2. Kommunen etablerer ny barnehageavdeling for barn over 3 år ved Vonheim
barnehage med virkning fra høsten 2020

Vedtatt i medhold
av
hasteparagrafen
kommuneloven
11-8

3. Etablerings- og driftskostnader dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
Driftskostnader utover 2020 søkes dekket inn ved kommende rullering av
økonomiplanen.
15/20

16.03.20

2019/69
Områdeplan Berkåk sentrum
PlanId 2015005
2019/1623
Søknad om fornyet opsjon på
boligtomter i Løkkjveien

16/20

16.03.20

17/20

16.03.20

2020/420
Oppstart arbeid med Nye
Berkåksmoen RA

18/20

16.03.20

2020/319
Søknad om skjenkebeviling Nerskogen Grendalag

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, legges områderegulering for
Berkåk sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Lagt ut på høring

Formannskapet gir HV Utbygging AS opsjon på tomteområdet B2 og B3 i
Løkkjveien Boligområde (regplan nr 2015003) fram til 15. september 2021.
Tomtene kjøpes ut senest når 2/3 av leilighetene er solgt, men ikke senere enn
15.sept 2021.
Teknisk drift går i gang med skisseprosjekt for etablering av nytt
avløpsrenseanlegg i Berkåksmoen. Dette finansieres ved bruk av driftsfondet til
avløp; kto: 19500.6500.350 med kr. 150.000,-.
Utarbeiding av utslippssøknad finansieres over reservefondet med kr. 123.000,-

Vedtak sendt
søker

Nerskogen Grendalag gis skjenkebevilling for enkeltanledning i 2020 for nevnte
enkeltkvelder på grendahuset med vilkår.

Vedtatt i medhold
av
hasteparagrafen
kommuneloven
11-8
Vedtak sendt
søker
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19/20

16.03.20

2020/418
Søknad om tilskudd til
produksjon fra Trønder-TV

1. Rennebu kommune innvilger produksjonstilskudd på kr 10.000 til delvis
finansiering av en ny programserie fra Trønder-TV.
2. Kostnaden dekkes over konto for markedsføring: 11400.1250.120.

Vedtak sendt
søker

20/20

16.03.20

2020/422
Vedtaksoppfølging - politiske
vedtak våren 2019

Formannskapet tar status om vedtaksoppfølgingen av de politiske vedtak i
første halvår 2019 til orientering.

Tatt til
orientering

21/20

02.04.20

2020/434
Tiltak etter lov om smittsomme
sykdommer

Vedtatt i medhold av kommuneloven §11-8 (hasteparagrafen)

Vedtak publisert
for innbyggerne

2019/754
Tilslutning til prosjektet "felles
kunnskapsgrunnlag for beitebruken i
Trollheimen og Ilfjellet"
2020/434
Tiltak etter lov om smittsomme
sykdommer - ny vurdering

Saken utsettes.

Vedtaket fattet av formannskapet 2.april 2020 forlenges med ytterligere 7
dager. Tiltaket har varighet frem til 15.april kl. 18.00.

Vedtak publisert
for innbyggerne

2020/434
Tiltak etter lov om smittsomme
sykdommer - ny vurdering II

Vedtaket fattet av formannskapet 7.april 2020 forlenges med ytterligere 7
dager. Tiltaket har virkning fra 15.april kl. 18.00 og gjelder frem til 22.april kl.
18.00.
Dagsturforbudet for egne innbyggere oppheves med vedtaket fra 2. april.
Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

Vedtaket er
publisert

22/20

07.04.20

23/20

07.04.20

24/20

14.04.20

Formannskapet i Rennebu gjorde på bakgrunn av en helhetsvurdering lokalt
vedtak for Rennebu kommune.
Dette gjelder fra 2.april kl. 18.00 og til 8.april kl. 18.00.
Vedtaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper mot smitte og for å
opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Formannskapet i Rennebu gjorde på bakgrunn av en helhetsvurdering lokale
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vedtak for Rennebu kommune.
25/20

14.04.20

2020/587
Revidering av politisk
delegeringsreglement,
oppnevning av arbeidsgruppe

Det igangsettes arbeid med å revidere politisk delegeringsreglement for
Rennebu kommune. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å
utarbeide forslag til et komplett oppdatert reglement.
Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:
Eli Krogstad (V)
Ragnhild Løvseth Øverland (KrF)
Tormod Herre (SP)
Grete Gunnes (AP)
En representant fra Høyre (H)
Sekretariat: Administrasjonen

Vedtak sendt
medlemmene

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 oppnevnes 2 grunneiere fra hver kommune som skal være med i
referansegruppa for prosjektet.
Administrasjon i Rennebu kommune skal sitte i styringsgruppa og bidra med
arbeidsinnsats tilsvarende kr 37500.
Rennebu kommune går inn med kr 20.000 til dette arbeidet.

Vedtak sendt
nabokommunene.

27/20

21.04.20

2020/434
Tiltak etter lov om smittsomme
sykdommer - ny vurdering III

Det vedtas i denne omgang ingen nye lokale tiltak etter lov om smittsomme
sykdommer for Rennebu kommune. Det vises til de enhver tid gjeldende
nasjonale retningslinjene.

Vedtak publisert

28/20

07.05.20

2020/90
Regnskap med årsberetning for
2019

1. Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for
2019.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 11.642.026 tas til inntekt i
budsjettet for 2020 og disponeres slik:
Avsetning til reservefondet kr 11.242.026
Ny bankavtale - prosesskostnad kr 50.000
Organisasjons- og lederutvikling kr 200.000

Sak sendt til
kommunestyret
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Digitalisering byggesaksarkiv kr 150.000
29/20

07.05.20

2020/659
Rullering av kommuneplanen oppnevning av arbeidsgruppe

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

Vedtak sendt
medlemmene

30/20

07.05.20

Formannskapet innvilger ikke støtte for årets sesong til reduksjon av
deltakeravgiften for hundekjøring.

Vedtak sendt
søker

31/20

07.05.20

2020/313
Søknad om støtte til
næringsaktivitet
2019/1801
63/169 Forslag til leieavtale av
lagerbygg

Sande Hus og Hytter As kan leie lagerbygget på gnr/bnr 63/169 inntil 12.11.22
med kvartalsvis leie på kr 12.000,- fra 12.11.19. Leieavtalen kan gjensidige sies
opp med 2 mnd varsel. Når eiendommen forlates, må alt løsøre være
oppryddet.

Vedtak sendt
søker

32/20

07.05.20

Kommunestyret vedtar et brutto budsjett for utbygging av prosjektet Nye
demensboliger ved Rennebu helsesenter på kr. 75,4 mill inkl. mva og at det tas
opp lån på kr. 31.2 mill.

Sak sendt til
kommunestyret

33/20

07.05.20
02.06.20

1. Det bevilges inntil kr 50.000 i støtte for gjennomføring av årets markering av
nasjonaldagen i Rennebu.
2. Utgiftene dekkes ved bruk av formannskapets reservekonto.
TrønderEnergi Arena vedtas utbygd i samsvar med planskisse datert
20.01.2020.

Vedtak sendt
søker

34/20

35/20

02.06.20

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 vedtas Områdereguleringsplan
for Berkåk sentrum med endringer.

Sak sendt til
kommunestyret

36/20

02.06.20

Rennebu kommune godkjenner samarbeidsavtalen datert 25.05.20 mellom
grunneierne og Rennebu kommunen om utbygging av infrastrukturen til
næringsarealet ved Berkåkskrysset.

Sak sendt til
kommunestyret

37/20

02.06.20

2020/53
Godkjenning av budsjettramme
for utbygging av demensboliger
ved Rennebu helsesenter
2020/696
Søknad om støtte til årets
markering av nasjonaldagen
2019/174
Utbygging av TrønderEnergi
Arena
2019/69
Områdeplan Berkåk sentrum
PlanId 2019001
2019/1050
Samarbeidsavtale om utbygging
av infrastruktur til
næringsarealene
2020/2

Budsjettet for 2020 reguleres som følger:

Sak sendt til

Vedtak sendt
arbeidsgruppen
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Budsjettregulering nr. 1 2020

Prosjektstilling - Rennebu Næringsforening; Kr 200.000 fra disposisjonsfond

kommunestyret

Kontrollutvalgets budsjettramme; Kr 40.000 fra disposisjonsfond
Folkehelse, ny avdeling
NAV – Fagsystem DIGISOS; Kr 76.000 fra disposisjonsfond
Økning i rammetilskuddet; kr 2.076.000 inntektsføres til disposisjonsfondet
Kompensasjon for bortfall av egenbetalinger SFO og barnehager; kr 434.000
inntektsføres med avsetning til disposisjonsfondet
Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin; Kr 490.000 til disposisjonsfondet
Vonheim barnehage – ny avd, leie og drift av brakkerigg;
Etableringskostnader inntil kr 465.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet:
Driftskostnader i 2020 med inntil kr 1.000.000 tas av disposisjonsfondet:
Aktivitetsparken; Kr 470.000 finansieres ved tilskudd/refusjon fra Staten
Periodisering påløpt lønn; kr 923.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond
Oljefyr ved Rennebu barne- og ungdomsskole settes ut av drift; Kr 600.000
finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler
38/20

02.06.20

2020/746
Rennebu Frivilligsentral - søknad
om ekstra tilskudd

1. Rennebu Frivilligsentral bevilges ekstra kommunal tilskudd for 2020 på kr
10.000.
2. Utgiften dekkes ved bruk av konto for tilleggsbevilgning/reserve.

Vedtak sendt
søker

39/20

02.06.20

2020/733
Innspill til framtidig
persontogtilbud - ruteplaner fra
desember 2021

Det er viktig å utvikle togtilbudet også utenom aksen Steinkjer – Melhus.
Forslag til tiltak oversendt.
 Øke frekvens Oslo – Trondheim på Dovrebanen
 Tiltak for å redusere reisetida på Dovrebanen, jfr.
 Realisere planer med heving av plattform og oppgradering av
stasjonsområdet som Bane Nord har utarbeidet for Berkåk

Vedtak sendt
Trøndelag
fylkeskommune
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stasjon.
40/20

11.06.20

2020/738
Samarbeidsavtale Rennebu
kommune- Nye Veier, E6 Ulsberg
- Vindålsliene

Rennebu kommune vedtar samarbeidsavtalen mellom Rennebu kommune og
Nye Veier, E6 Ulsberg – Vindåsliene.

Rennebu kommune overtar Træthaugveien etter at Træthaugveien SA har
avsluttet sin avtale med Nye Veier i 2023. Veistrekningen som overtas strekker
seg fra ny FV700 og til siste bosetting som er Træthaugveien 815, totalt ca. 7
km.
Grunnlaget for en kommunal overtagelse er knyttet til at veien er eneste
mulighet for beredskaps- og næringstransport for grenda. Veien er forholdsvis
lang og dekker i alt 13 faste bosettinger, hvorav 6 gårdsbruk.
Driftskostnader søkes innarbeidet i økonomiplanen ved neste rullering.
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med vilkår gis til
30.09.21 for:

Sak sendt til
kommunestyret

Formannskapet gis fullmakt til å vedta oppdragsavtalene mellom Nye Veier og
Rennebu kommune. Saksdokumenter som behandles etter fullmakten sendes
kommunestyret til orientering.

41/20

11.06.20

2020/814
Vurdering av kommunal
overtakelse av Træthaugveien

42/20

11.06.20

2020/793
Regodkjenning av bevillinger for
salg og skjenking av
alkoholholdig drikke 01.07.2020 - Bygdasenteret AS
Aunan AS
30.09.2021
Berkåk Veikro AS
Nerskogen Landhandel AS
Trondhjems Turistforening på Jøldalshytta
Rodebakk Gårdsbryggeri
Ry gjestegård

Sak sendt til
kommunestyret

Sak sendt til
kommunestyret

Alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 med vilkår gis til
30.09.21 for:
Rennebu Nedre Handel AS
Nerskogen Landhandel AS
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43/20

11.06.20

44/20

11.06.20

45/20

23.06.20

46/20

23.06.20

47/20

23.06.20

48/20

23.06.20

49/20

23.06.20

50/20

23.06.20

2020/829
Tertialrapport 1. tertial 2020
2020/789
Søknad om støtte til "Utvikling
av lokal versjon av Trøndersk
Matfestival 2020 og
tilrettelegging for
matopplevelser i Oppdal og
Rennebu"
2019/1725
Kommunal planstrategi
2020/738
Godkjenning av oppdragsavtale
Riggområde Berkåk
2020/475
Søknad om delvis fritak av
eiendomsskatt
2020/487
Søknad om fritak for
eiendomsskatt gnr. 23 bnr. 3
2020/554
Klage på eiendomsskatt gnr. 21
bnr. 358
2019/578
2017004 - Detaljreguleringsplan
Solbakken

Coop Orkla Møre AS v/ Ekstra Berkåk
Hørnqvist Smith AS v/ Rema 1000 Berkåk
Rodebakk gårsdbryggeri
Kommunestyret tar kommunedirektørens økonomimelding pr. 30. april 2020 til
orientering.
Rennebu kommune bevilger 32.000 kr til «Utvikling av lokal versjon av
Trøndersk Matfestival 2020 og tilrettelegging for matopplevelser i Oppdal og
Rennebu».

Sak sendt til
kommunestyret
Vedtak sendt
søker

Bevilgningen belastes næringsutvalget ramme.

Formannskapet legger kommunal planstrategi 2020-2023 ut til offentlig
ettersyn.
Rennebu kommune godkjenner fremlagte oppdragsavtale U-V O.001 mellom
Nye Veier AS og Rennebu kommune – Om Riggområde Berkåk.
Søknaden innvilges. Mjuklia Leirsted og Gjestegård gis 64,3 % reduksjon i
eiendomsskatten for eiendommen gnr. 61, bnr. 43 for skatteåret 2020.

Saken lagt ut på
høring
Vedtak sendt Nye
Veier
Sak sendt til
kommunestyret

Søknaden fra Nerskogen skisenter innvilges ikke, jf. eiendomsskatteloven §28.

Vedtak sendt
søker

Klagen fra Morten Krogh innvilges ikke, jf. eiendomsskatteloven §28.

Vedtak sendt
søker

Forslag til detaljreguleringsplan for Solbakken vedtas, jfr. Plan - og
bygningslovens § 12 -12.
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for samordnet oversending til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Vedtaket er fattet i medhold av kommuneloven §11-8 (hastesaker).

Vedtas sendt til
fylkesmannen for
endelig avgjørelse
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