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Kapittel 2 Samfunnsdel; ”Grunnlaget for strategiene i planen bygger på 
utfordringer beskrevet i Planstrategidokumentet vedtatt 25. oktober 2012” 

Kapittel 2.1 Bolyst, strategier for Boattraktivitet; ”Pådriver for kontinuerlig 
utvikling av infrastruktur og tilpasset kollektivtilbud” 

Kapittel 2.1 Bolyst, strategier for Folkehelse; ”Stimulere til en mer aktiv hverdag 
gjennom å legge til rette for gående og syklister” 

Arbeidsgruppa ønsker i tillegg å endre følgende pkt: 

Kapittel 2.1 Bolyst, strategier for sentrumsutvikling: ”Torget i Rennebu skal 
videreutvikles som en attraktiv kulturarena”  

Kapittel 2.2 Næringsutvikling, strategier for sentrumsutvikling: ”Det skal 
tilrettelegges for økt handel og forretningsvirksomhet i torgområdet på Berkåk” 

03 04.11.2013 Endringer i henhold til vedtak i kommunestyret datert 24.10.2013 sak 39/13. 

Kapittel 2.2 Næringsutvikling, strategier for sentrumsutvikling (2. kulepunkt): 
”Det skal tilrettelegges for økt handel og forretningsvirksomhet i sentrum rundt 
Torget i Rennebu” 
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Forord 

Den 23. mai 2013 vedtok kommunestyret Planprogram – Kommuneplan for Rennebu kommune som et 
grunnlag for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Ordfører Ola T. Lånke, 
leder for HOO Marit Bjerkås, leder for MTL Arnhild Gorsetbakk og Rådmann v/Odd Kjøllesdal. De 
politiske utvalgene HOO og MTL, samt rådmannens ledergruppe har bidratt med innspill. Plankontoret 
har hatt ansvaret for prosess og vært sekretariat for arbeidet.  

Det er blitt holdt fire åpne temamøter i forbindelse med dette arbeidet. Ett temamøte for 
boattraktivitet og tre temamøter for næringsattraktivitet hhv for landbruk, reindrift og bedrifter. 
Innspillene fra disse møtene er blitt brukt i utarbeidelsen av samfunnsdelen. 

Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 
til 13.9.2013 

Planen ble vedtatt i Kommunestyret den 24.10.2013 sak 39/13 
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1. INNLEDNING 

1.1 Plansystemet 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi langsiktige mål og 
retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Eierskap planforståelse hos politikere og 
administrasjonen er derfor viktig for å få et oversiktlig og forutsigbart plansystem.  

Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi føringer for 
arealdelen. Det innebærer at ønsket samfunnsutvikling skal være styrende for hvordan arealene skal 
disponeres.  

Samfunnsdel 

Gir mål og strategier for utviklingen av 
Rennebusamfunnet  

 Arealdel 

Juridisk dokument for disponering av areal. 
Dokumentet består av plankart, bestemmelser 
og retningslinjer som viser hvilke arealer som 

kan utnyttes til utbyggingsformål 

 

Kommuneplanens samfunnsdel med overordna mål og strategier danner utgangspunktet for 
kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak som 
skal iverksettes for å nå målene, økonomiplanen viser bevilgningene som følger tiltakene. 

1.2 Rammebetingelser for planarbeidet 

Nasjonale bestemmelser og retningslinjer gir føringer for hvilke hensyn som skal vektlegges. Eksempler 
på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, areal- og transportplanlegging, landbruk og 
matpolitikk. Disse temaene er tatt inn i samfunnsdelen. 
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2. SAMFUNNSDEL 

Rennebu kommune ønsker å øke aktiviteten i kommunen. For å bidra til dette skal det arbeides med 
fire overordnede tema; Bolyst, næringsutvikling, kompetanse og regionalt samarbeid. Hvert av disse har 
et overordna mål med egne strategier som viser prioriteringene. Grunnlaget for strategiene i planen 
bygger på utfordringer beskrevet i Planstrategidokumentet vedtatt 25. oktober 2012. 

2.1 Bolyst 

Rennebu er en attraktiv bokommune som tilbyr gode og trygge oppvekstvilkår. Kommunen har rike 
muligheter for friluftsliv og et allsidig tilbud innen kultur- og fritidsaktiviteter.  

Et godt og inkluderende bosted bidrar til trivsel og livskvalitet. Kommunen ønsker en utvikling som 
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.  

Kommunens beliggenhet er et godt utgangspunkt for etablering av flere arbeidsplasser og økning av 
folketallet. 

Overordna mål  

Rennebu skal ha bokvaliteter som gjør kommunen til et attraktivt alternativ for bosetting i regionen 

Strategier  

Boattraktivitet  

• Aktiv markedsføring av Rennebus kvaliteter og sentrale beliggenhet for bosetting 

• Tilrettelegge for boligbygging i grendene i tilknytting til eksisterende bebyggelse og arbeide 
for at landbrukets boligmasse blir brukt til fast bosetting 

• Barnehage og skole skal være gode arenaer for utvikling og læring i fellesskap med andre, med 
mestring og utfording til den enkelte 

• Fremme positive holdninger hos innbyggerne slik at de framstår som gode ambassadører for 
kommunen  

• Det må gis tilbud til ungdom som skaper tilhørighet til kommunen, og som stimulerer til 
bosetting etter endt utdanning  

• Pådriver for kontinuerlig utvikling av infrastruktur og tilpasset kollektivtilbud  

• Arbeidet med integrering av nye innbyggere skal styrkes 

• Kommunens nettbaserte tjenester skal være brukervennlige og utvikles løpende  

Fritid 

• Attraktive natur- og friluftsområder som kan benyttes til allmenn ferdsel og aktivitet skal 
ivaretas og utvikles videre  

• Opprettholde et aktivt kulturliv og stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner for alle 
aldersgrupper 



 

 

6 

 

• Videreutvikle anlegg for idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter 

• Kulturskolen skal være et prioritert satsingsområde 

Sentrumsutvikling 

• Berkåk skal utvikles som et attraktivt kommunesenter med et godt tilbud innen detaljhandel og 
tjenesteproduksjon  

• Det skal tilbys varierte og attraktive boløsninger på Berkåk 

• Torget i Rennebu skal videreutvikles som en attraktiv kulturarena  
• Buvatnet skal ivaretas og utvikles som et viktig aktivitetsområde  

• Tilbudene på Berkåk skal bindes sammen med gode og trygge trafikkløsninger for myke 
trafikkanter  

Folkehelse 

• Satse på forebyggende tilbud med fokus på deltakelse, aktivitet og mestring  
• Stimulere til en mer aktiv hverdag gjennom å legge til rette for gående og syklister 

• Tilby tjenester med riktig kvalitet til riktig tid 

• Det skal jobbes aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid  
• Utvikle tverrfaglig samarbeid for personer eller familier med sammensatte behov  

• Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging  

2.2 Næringsutvikling 

Næringslivet i Rennebu er nært knyttet til landbruk, tre- og håndverksbasert virksomhet og 
kraftproduksjon. Kommunen ønsker å sette fokus på behovet for næringsutvikling og rekruttering av 
ung arbeidskraft.  

Overordna mål   

Kommunen skal framstå som en attraktiv kommune for næringslivet. Målet er å skape flere 
arbeidsplasser og øke folketallet 

Strategier 

Verdiskaping 

• Rennebu markedsføres som en attraktiv kommune for næringsvirksomhet for å få etablert ny 
virksomhet og stimulere til utvikling av eksisterende bedrifter 

• Tilrettelegge for at jordbruk, skogbruk og reindrift kan utvikle seg som næring, og stimulere til 
næringsvirksomhet basert på lokale råvarer og kultur 

• 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 
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• Arbeide aktivt for å utvikle og samordne turisme- og friluftslivstilbudet  

• Legge til rette for økt etablering av bedrifter med høykompetansearbeidsplasser 
• Drive målrettet arbeid med miljø- og klimautfordringene mot lokalt næringsliv og i egne 

virksomheter 

Sentrumsutvikling 

• Berkåk videreutvikles som et attraktivt sted for næringsetablering 

• Det skal tilrettelegges for økt handel og forretningsvirksomhet i sentrum rundt Torget i 
Rennebu 

• I samarbeid med næringen legge til rette for økt varehandel og større vareutvalg for å redusere 
handelslekkasje  

Infrastruktur 

• Arbeide for et sammenhengende og godt vegnett  

• Sikre gode mobil- og bredbåndsløsninger i hele kommunen 

• Kartlegge og klargjøre attraktive næringsareal 

Integrering 

• I samarbeid med bedriftene, drive aktiv integrering og inkludering av nye arbeidstakere 

2.3 Kompetanse 

Det er viktig å rekruttere og beholde kompetanse i næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon. 

Mangel på ung tilflytting svekker det totale kompetansenivået, arbeidsmiljøet og bedriftenes vitalitet. I 
flere næringer, eksempelvis innen tradisjonshåndverk, er det viktig å videreføre erfaringsbasert 
kunnskap. Tilføring og heving av kompetanse må prioriteres. 

Overordna mål  

Rennebu skal ha attraktive arbeids- og utviklingsmuligheter innenfor ulike kompetanseområder 

Strategier 

• Rekruttere og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere  

• Sørge for tilgang på relevant og imøtekommende kompetanse i rådgivningsapparatet 

• Satse offensivt for flere lærlingplasser og stimulere unge til å ta fag- og mesterbrevutdannelse 
• Stimulere og tilrettelegge for at unge kan komme inn på arbeidsmarkedet  

• Samarbeide med forsknings- og utdanningsmiljøer for å få tilgang på kompetanse, nye 
impulser og gode løsninger 
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2.4 Regionutvikling 

Rennebu kommune har en gunstig geografisk beliggenhet i forhold til et større bo- og arbeidsmarked.  

Interkommunalt samarbeid er utviklet på flere viktige områder. Nye samarbeidsavtaler må bygge på 
likeverdig og gjensidig tilgang til kvalitativt gode tjenester. 

Overordna mål  

Rennebu kommune legger stor vekt på det regionale perspektivet i sitt utviklings- og 
planleggingsarbeid for å styrke bolyst og næringsaktivitet 

Strategier 

• Samarbeide med nabokommunene for et sammenhengende og godt vegnett, god 
infrastruktur og bedre kollektivtilbud i regionen 

• Felles initiativ for å skaffe arbeidskraft med høy- og relevant fagkompetanse i regionen 
• Flere tjenestetilbud kan utvikles og styrkes gjennom interkommunalt samarbeid 

• Bedre samarbeid om idretts-, kultur- og fritidstilbud i regionen 
• Rennebu skal arbeide for en felles merkevarebygging av reise- og opplevelsestilbudene i 

regionen  
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