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STEMMEKRETSER - STEMMEDAG OG STEMMETID: 
 
Kommunestyret har i kommunestyremøte 10. mars 2021 vedtatt 
flg. stemmekretser i Engerdal kommune: 

 Engerdal    

 Drevsjø   
 
For Engerdal og Drevsjø krets foregår stemmeavgivningen: 
Mandag 13. september fra kl. 10.00-18.00 
 
 
STEMMESTEDER: 

 Engerdal   Kommunehuset Enger 

 Drevsjø   Biblioteket 
 
  



FORHÅNDSSTEMMEGIVNING: 
 
Du kan forhåndsstemme fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 
10. september kl. 15.30. Forhåndsstemmegivningen i Engerdal 
kommune foregår i kommunehuset Enger, hver dag fra kl. 08.00-15.30 
mandag-fredag. I tillegg er det åpnet for forhåndsstemming lørdag  
28. august og lørdag 4. september fra kl. 10.00-12.00. 
 
Nytt av i år er at det blir forhåndsstemming i de stemmekretsene som nå 
er nedlagt: 

 Sømådal landhandel 
o Lørdag 4. september fra kl. 10.00-13.00 
o Onsdag 8. september fra kl. 15.00-17.00 

 Peder Røsten eft. Elgå 
o Lørdag 4. september fra kl. 10.00-13.00 
o Onsdag 8. september fra kl. 15.00-17.00 

 Sølenstua Camp og hytter 
o Tirsdag 7. september kl. 15.00-17.00 

 
Alle som vil kan forhåndsstemme hvor som helst i Engerdal og i hvilken 
som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen 
grend/kommune enn der du bor/er manntallsført. Dersom du stemmer 
utenfor fylket du er registrert som bosatt i 30. juni 2021, vil du få utdelt en 
hvit stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du 
må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. 
Stemmer du i en kommune i det fylket du er registrert bosatt i, vil du få 
utdelt vanlige stemmesedler med kandidatnavn. 
 
Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. 
 
 
 
FORHÅNDSSTEMMING VED INSTITUSJON 
 
Forhåndsstemming ved kommunens institusjon blir 
kunngjort med eget plakatoppslag på institusjonen – 
datoen for forhåndsstemming er  
tirsdag 7. september fra kl. 10.00-12.00. 
 
 



AMBULERENDE FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK 
 
Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller 
uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du 
oppholder deg. Frist for å søke om dette er onsdag 1. september 2021. 
Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra 
kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der du bor. 
 
 
 
MANNTALL 
 
Manntallet legges ut til offentlig 15.07.21 t.o.m. 09.09.21 
ved følgende steder: 

 Kommunehuset Enger 

 Helsesenteret på Drevsjø 

 Biblioteket Drevsjø 
 
 
Sjekk om du står i manntallet! 
Det er din registrerte bostedsadresse pr 30. juni 2021 som avgjør hvor 
du står i manntallet hvis du har flyttet på deg. Dersom du nylig har flyttet 
til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding 
innen 30. juni 2021, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble 
melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i 
manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme 
i denne kommunen på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Dersom du 
mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt fra 
kommunens manntall, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Dette 
kravet skal være skriftlig og begrunnet.  
 
Søknaden sendes: Engerdal valgstyre, Engerdalsveien 1794,  
2440 Engerdal. 

 
 
  



RYDD OPP LANDBRUKSPLAST 
 
Det er en oppfordring til alle å ta seg en runde å plukke opp plast som 
har kommet på avveie fra rundballene. Ta ansvar og plukk opp plastbiter 
som ligger på jorder, i trær, i veikanter og ellers andre steder dette måtte 
havne. Det koster ingenting å levere rundballeplast og nett på 
gjenvinningsstasjonen på Drevsjø. 
 
Dette er miljøvennlig og vil gi et positivt omdømme for oss i landbruket. 
 
 
 
METALLINNSAMLING FRA LANDBRUKSEIENDOMMER 
 
Høsten 2020 hadde vi stor respons på en innsamling av metall fra 
landbrukseiendommer i Engerdal, og et ønske om flere slike runder ble 
fort kartlagt. 
 
Prinsippet er slik at metallet blir hentet gratis mot at den som henter får 
fortjenesten av leveringen av metallet. Innsamlingen gjelder alle typer 
metall, men motorer etc. må være tømt for olje, felger kan ikke være med 
dekk (trillebår med hjul går greit) og trådgjerde skal være uten stolper. 
 
Alle oppfordres i denne sammenheng til å ta en sjau med å fjerne gamle 
trådgjerder/piggtråd som finnes rundt omkring i kommunen vår. Det 
henvises i den sammenheng til grannegjerdelovens § 3 som sier at det 
er «enhver gjerdeeiers plikt å holde ethvert gjerde i orden, eller å fjerne 
det, slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr». 

 
Ta kontakt med kommunen om du er interessert i å være med på 
innsamlingen. 
 
  



TILSKUDD TIL DRENERING 
 
Eiere av jordbruksareal, eller foretak som leier dette, kan søke 
om tilskudd til drenering av jordbruksareal. Det kan søkes om 
tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksjord. Det kan 
også gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. 
 
Det gis ikke tilskudd til drenering som er igangsatt før du har 
søkt om og fått innvilget tilskudd. 
 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk 
grøfting, profilering og omgraving er på 2.000 kroner per dekar.  
 
Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft 
begrenset oppad til 2.000 kroner per dekar. 
Ingen fast søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende. 
 
Søknad sendes via Altinn. 
 
 
 

 
  



TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 
 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av 
beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak 
i beiteområdene. Tilskudd kan gis til beitelag, grunneierlag, radiobjellelag 
og foretak som driver næringsmessig beitedrift. 
 
Det kan søkes om tilskudd til investeringer i to kategorier: 

1. Faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, som f.eks. 
elektroniske gjerder, elektronisk overvåkingsutstyr, ferister, bruer, 
saltsteinsautomater, sanke- og skilleanlegg. Det er føringer på at 
en viss andel av tildelt ramme innvilges til investeringer i teknologi. 

2. Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, som 
f.eks. vegetasjonskartlegging, planlegging og prosjektering av faste 
installasjoner, ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder, 
prosjektarbeid for stimulering til økt beitebruk. 

 
Til investeringstiltak, sperregjerder og sanke- og skilleanlegg kan vi gi 
inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Til elektronisk 
overvåkingsutstyr kan vi gi inntil 70 %, begrenset til 50 % av antall dyr i 
besetningen. Til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan vi gi inntil 
70 %. 
 
Engerdal kommune har kr. 35.000,- til formålet i år og søknad sendes 
digitalt via Altinn. 
 
Søknadsfrist settes til 1. august, etter søknadsfristen vil innkommende 
søknader bli behandlet fortløpende om det er igjen midler. 
 
Mer informasjon finnes på kommunens nettside, eller ved å ta direkte 
kontakt med kommunen. 
 
 
 
 
  



IDRETTS- OG FRILUFTSPLAN - ENGERDAL KOMMUNE  
 
Engerdal kommune er i sluttfasen av en idretts- og friluftsplan, som skal 
gjelde hele kommunen. Det er et krav at kommunen har en godkjent 
idretts- og friluftsplan, for at lag og foreninger skal få søke om 
spillemidler. Derfor er det viktig at den er oppdatert, og har med seg all 
info og fakta fra alle grender i kommunen. Nå trenger vi innspill og hjelp 
for å få dette på plass. Dette gjelder spesielt i forbindelse med antall lag, 
baner osv. Her må vi ha hjelp av dere som har lokalkunnskapen. 
 
I tillegg er det viktig at lag og foreninger melder inn planer om større 
prosjekter/anlegg, slik at vi får det med inn i tiltaksplanen som dere finner 
i slutten av dokumentet.  
 
Planen ligger ute på hjemmesiden til Engerdal kommune, eller så kan 
Sofia Brustad-Johnsen: sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no 
eller Ingunn Sømåen: ingunn.somaen@engerdal.kommune.no kontaktes 
for å få et utkast av planen.  
 
Vi takker på forhånd for all hjelp vi kan få.  
 
 
 
 

BIBLIOTEKETS NYE ÅPNINGSTIDER FRA UKE 25: 
 
Tirsdag kl. 10.00-16.30 
Torsdag kl. 14.00-19.00 
Lørdag kl. 10.00-14.00 
 
Biblioteket vil være stengt annenhver lørdag, i oddetalls uker. 
 
Første lørdagsstenging blir 12. juni. neste blir lørdag 26. juni, 
osv.. 
 
I tillegg vil biblioteket være stengt i uke 27 på grunn av ferie. 
 
Velkommen innom! 
 
 

  



KJÆRE ENGERDØL 
 
Det er godt å sjå at vi i Engerdal tar vare på hverandre og følger de 
retningslinjene som blir pålagt på grunn av pandemien vi alle har stått i 
godt over et år nå. Det begynner å bli en ny normal for oss. Da vi den 
siste tiden mer eller mindre har blitt omkranset av kommuner med 
smitteutbrudd, kan en nok si at vi har vært heldige her i Engerdal. Vi har 
dyktige innbyggere som forholder seg til restriksjonene på en god måte, 
men vi må nok også stikke fingeren i jorda og si at vi har hatt en dose 
med flaks de siste månedene.  
 
Vaksineringen ruller og går. Den senere tids ytterlige skjevfordeling av 
doser gjør at de fleste dosene den siste tiden i hovedsak har gått til å gi 
dose 2 innen tidsvinduet som er satt. Jeg har ytret under et møte med 
Statsforvalter og FHI at jeg har en forståelse for ønsket om å vaksinere 
store kommuner med høyt smittetrykk, men at jeg mener det bør sendes 
nok vaksinedoser også til mindre kommuner sånn at vi kan få vaksinert 
alle over 65 år, samt mennesker med underliggende sykdommer før 
skjevfordelingen setter inn. Uansett har vi nok kommet langt med 
vaksinering i løpet av de neste ukene. 
 
Asylmottaket vårt går nå inn i sine siste måneder med beboere. Det er 
trist. En epoke på 30 år får et avbrudd, eller i hvert fall et opphold. 
Vennskap blir brutt opp mellom barn og ungdom, og trygghet blir rokket 
ved. Noen vet fremdeles ikke hvor de skal flytte. Midt oppi det hele 
ønsker jeg å rose alle som har deltatt i prosessen. De ansatte ved 
mottaket, barnehager, skoler og helsevesen har gjort en god jobb ved å 
trygge og informere beboere i så stor grad som mulig. Andre kommunalt 
ansatte har arbeidet på spreng for å gi de ansatte ved mottaket mulighet 
til en annen arbeidsplass i kommunen sånn at vi unngår oppsigelse. 
 
Det har de siste månedene også vært foretatt en kommunal 
nedbemanningsprosess. Denne prosessen ble satt i gang etter et 
verbalpunktvedtak i desember som i hovedsak gikk ut på at vi i 
kommunal drift skulle ta ned 10 arbeidsstillinger og arbeide for å få på 
plass en sunn kommuneøkonomi. Verbalpunktet ble fremmet på 
bakgrunn av en KOSTRA-rapport som viste at vi i Engerdal har mange 
flere ansatte i flere sektorer enn sammenliknbare kommuner, og at vi 
driver for dyrt. Prosessen har skapt utrygghet og frykt hos en stor andel 
mennesker, da flere har vært redde for å miste jobben sin. Det er derfor 
gledelig å si at det i Engerdal nå har vært jobbet så godt at ingen pr. nå 
har mistet sin jobb, eller fått sparken.  
  



En har så langt klart å omorganisere, og ta ned stillinger på en naturlig 
måte for eksempel på grunn av naturlig avganger, og de som har stått 
midt i prosessen fortjener skryt! 
 
Etter en periode med mye kulde og vind, har vi nå i det siste virkelig fått 
en forsmak på hvordan sommeren forhåpentligvis kan bli. Selv om 
badetemperaturen nok er lav fremdeles, har sola varmet godt. Det 
passer fint med go’vær også senere i sommer da Femundsmarka 
nasjonalpark feirer 50 år i år. Dette markeres med en rekke 
arrangementer gjennom sommeren, bl. a. en ungdomsleir med  
Lars Monsen, åpen dag på Svukuriset, en botanisk vandring i sporene  
til Carl Von Linné. Hovedarrangementet vil finne sted lørdag 21. august  
i Elgå. 
 
Vi har ekstremt mange flotte turdestinasjoner i vår kommune, og jeg vil 
anbefale alle å ta seg en tur i sitt nærområde i sommer. Besøk 
nasjonalparkene våre, gå en fjelltur, ta deg et bad og/eller en båttur og 
slå opp et telt eller bruk ei natt eller to i ei campingvogn eller en bobil. 
Kommunen byr på så mange vakre steder, og det er verdt å bruke deler 
av ferien sin på nye eller gamle steder i egen kommune. Ved det støtter 
du også næringslivet vårt etter en pandemiperiode som har vært 
krevende. Jeg ønsker alle – både engerdøler og tilreisende – en nydelig 
og innholdsrik sommer!  
 
Line Storsnes 
Ordfører 
 
 
 
  



VELKOMMEN TIL SKOLESTART PÅ EBUS  
MANDAG 16. AUGUST KL. 09.00!  
 
Vi møtes ute i skolegården for å ta imot de nye 1. klassingene! 
Vi pleier også å synge skolesangen vår når vi møtes. Den er 
minst 20 år gammel. Teksten har elevene laget og melodien er 
lånt fra sangen «Lean on me».  
 
Refrenget går slik:  
Skola vår har blitt så fin, ja kom hit og se 
alt som vi driver med. 
For her er vi gla’, vi støtter oss til  
hverandre, vi har det bra!  
 
Dersom du har spørsmål til skolestart kan du kontakte skolen 
på tlf. 62 45 82 60 eller pr mail til rektor: 
lise.nordli@engerdal.kommune.no 
 
Vi ses i august!  
 
God sommer fra alle oss på EBUS! 
 
 
 
  



HVA SKJER I KULTURSKOLEN? 
 
Tilbudene skal utvides til et livslangt løp, fra 0-100 år. Voksne kan også 
få plass på kulturskolen  
 
Kulturskolen kan også gi tilbud til førskolebarn. Dette vårsemesteret har 
alle barn i barnehagene fått delta i digital småbarnssang.    
 
Hovedgruppa er fortsatt barn og unge. Kulturskolens agenda er å gi barn 
og unge en ekstra ballast i sekken i form av mestring og glede over å 
uttrykke seg gjennom kunst og kultur, og bli kjent med nye kulturuttrykk.  
 

Kulturskolen kan være mye forskjellig. 
Den skal ha kjernetilbud, der man kan 
lære og bli god på et instrument, drama, 
eller en visuell kunstart m.m. I tillegg skal 
den ha lavterskel- eller breddetilbud som 
ikke krever særlig ferdigheter, der en kan 
delta i et sosialt kulturelt fellesskap.  

 
Kulturskolen ønsker å utvikle nye og andre typer tilbud. Vi vil gjerne høre 
hva du som bor i Engerdal mener, hva tror du kan gjøre kulturskolen 
attraktiv og relevant?  
 
Har du meninger og ideer om hvordan kulturskolen kan utvikles videre? 
Send innspill til postmottak@engerdal.kommune.no, merk eposten 
«Innspill til kulturskolen» 
 
 
Kulturskolen 2021/2022     
 
Vi er i gang med tilsetting av lærere for 
neste skoleår. Vi ønsker å videreføre 
nåværende tilbud: piano, sang, gitar, 
trommer, rockeverksted, barnesang i 
barnehagene, fele og kanskje teater. I 
tillegg kan det dukke opp nye tilbud, så 
følg med! Mer informasjon om neste 
skoleårs tilbud kommer etter 
sommerferien.   
 
Lurer du på noe? Ta kontakt med rektor Lise N Risbakken på  
tlf. 970 67 243. 



VELKOMMEN TIL BLOKKODDEN VILLMARKSMUSEUM 
2021 - DREVSJØ 
 
Vi holder åpent fra 20. juni til 8. august.  
Tirsdag til søndag kl. 11-16. 
 
Nyhetene i år er miniatyrutstillingen verdensarvutstillingen, med 
miniatyrmodeller av de tre smeltehyttene i Engerdal, 
Femundshytta, Gløta og Drevsjø hytte. 
 
I tillegg åpner bildeutstillingen «verdensarv i endring». 
Gamle bilder fra Engerdal/Trysil har blitt re-fotografert av 
landskapsfotograf Oscar Puchmann ved Norsk institutt for 
bioøkonomi. 
 
Onsdag 7. juli - kurs i komposisjonsmaling. Vi lager malingen 
selv og prøver oss på et hus.  
 
Det blir også tematiske guidinger for barnefamilier:  

 Dyr og sportegn, hvem har vært her 

 Fisk - i kroppen på en fisk 

 Stien - en kulturhistorisk vandring 

 Myra - myras hemmeligheter  
 
Følg oss på Facebook - Velkommen til oss i sommer! 
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ÅPEN HYTTE PÅ BRANNSTASJONEN 
 
Skihytta på Vålåberget er betjent følgende dager i 
sommerhalvåret:  
 
Søndag 13. juni, klokken 11.00-16.00 
Søndag 8. august, klokken 11.00-16.00 
Søndag 10. oktober, klokken 11.00-16.00 
 
Salg av pølse m/lompe, vaffel m/tilbehør, kaffe, te, 
kakao og saft + diverse annet. 
 
 

 
 
  



DEN KOMMUNALE FYSIO- OG ERGOTERAPEUTEN 
ETTERLYSER FLERE HJELPEMIDLER! 
 

Vi søker flere hjelpemidler tilbakelevert til vårt kommunale 
hjelpemiddellager da hjelpemiddellageret begynner å bli litt tomt 
om dagen. 
 
Vi har spesielt mangel på toalettforhøyere, rullestoler og senger 
til utlån, så hvis dere kjenner noen som har lånt det som ikke 
har bruk for det lenger, eller har noen andre hjelpemidler som 
bare støver ned, så vil vi gjerne ha beskjed! Det kan tenkes at 
det er en annen i kommunen som trenger det istedenfor. 
 
De som har behov for hjelpemidlene sine skal selvsagt ikke 
måtte gi det fra seg, men bruker man ikke et hjelpemiddel 
lenger så ønsker vi at det leveres tilbake på rampa på 
varemottaket vårt ved personalinngangen på sykehjemmet på 
Drevsjø - etter avtale! 
 
Og til slutt - i disse Corona-tider. Vær så snill, og vask 
hjelpemiddelet før det returneres    
 
Takk for hjelpen! 
 
Med vennlig hilsen fysio- og ergoterapeuten 
 
Preben Løvli: 489 95 221 
Julianne Lidahl: 400 24 921 
  



INFORMASJON FRA FIAS 
 
Våre åpningstider 
 
Engerdal/Drevsjø gjenvinningsstasjon: 

 Tirsdager klokken 13.00-18.00 

 Lørdager i 2021: 19. juni, 14. august klokken 11.00-14.00 
 
Mobile gjenvinningsstasjoner: 

 Sømådalen – lørdag 19. juni, 4. september klokken  

09.00-11.30 

 Elgå – lørdag 19. juni klokken 14.30-17.00 

 
 
 
  



BOSTØTTE FRA HUSBANKEN  
 
Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye 
boutgifter. Man har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i 
husstanden overstiger en øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett 
hvor høye boutgiftene er. Man må være folkeregistrert med adressen til 
boligen som man søker om bostøtte for. 
 
Man kan få bostøtte hvis man er over 18 år eller hvis man er under 18 år 
og har egne barn. Boligen må være godkjent til boligformål og ha egen 
inngang, eget bad og toalett, kjøkkenløsning og muligheter for hvile. Man 
kan ikke få bostøtte hvis man er i førstegangstjeneste.  
 
Studenter/skoleelever/lærlinger over 18 år som deltar i en godkjent 
utdanning med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har ikke har ikke 
rett til bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen.  
 
Studenter som har fått avslag på utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan 
søke om bostøtte. Studenter som skal fortsette å studere til høsten, 
regnes som student også i sommermånedene. 
 
Hvor mye bostøtte man kan få, er avhengig av hvilke inntekter og 
boutgifter man har. Med bostøttekalkulatoren på www.husbanken.no kan 
man sjekke om man kan få bostøtte, og eventuelt hvor mye. 
 
Man kan søke elektronisk om bostøtte på www.husbanken.no. Husk å 
legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel leieavtale hvis man 
leier bolig eller lånedokumenter dersom man eier. Søknadsfristen er den 
25. hver måned. 
 
NAV Engerdal er Husbankens mellomledd til innbyggerne når det gjelder 
bostøtte.  
 
Ta kontakt dersom det er ønske om mer informasjon eller hjelp til å søke, 
tlf. 62 45 96 00. 
 
 

http://www.husbanken.no/


LÅN OG TILSKUDD FRA HUSBANKEN  
 
Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt 
funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe 
bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. 
Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste 
boligen. 
 
Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene: 

 Du er økonomisk vanskeligstilt 

 Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg 
bolig 

 Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til 
egenkapital 

 Du mottar trygd/offentlige ytelser 

 Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld 

 Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer 

 Du er eldre og bor i en uegnet bolig 

 Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din 
 
Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må 
ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av 
andre nødvendige utgifter. Det må være sannsynlig at du kan betale 
låneutgiftene gjennom hele låneperioden. Dine inntekter og utgifter 
avgjør hvor mye du kan låne. Prisen på en nøktern og egnet bolig i 
aktuelt boområde er også avgjørende. 
 
Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i 
etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke 
startlån.  
 
Du kan søke på Startlån på husbanken sine internettsider, 
www.husbanken.no. Det er kun mulig å søke elektronisk, ikke på 
papirskjema. Det er NAV-kontoret i kommunen som behandler 
søknaden. 
 
Tilskudd til etablering/tilpassing av bolig  
Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å 
bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store 
ombygginger og tilpasninger. Finansieringen kan bestå av startlån 
og/eller tilskudd. 
  

http://www.husbanken.no/


Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger. For eksempel: 

 Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet 

 Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan 

 Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører 

 Fjerne dørterskler 

 Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi 

 Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt 
funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme 

 
Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av 
for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.  
Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, 
samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra 
andre offentlige støtteordninger. Personer med langvarige fysiske 
og/eller økonomiske problemer blir prioritert. 
 
Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke 
strekker til, men det gis i liten grad. 
 
Du kan søke om tilskudd på husbanken sine internettsider, 
www.husbanken.no. Det er kun mulig å søke elektronisk, ikke på 
papirskjema. Det er NAV-kontoret i kommunen som behandler 
søknaden. 
 
 
 
 

 
NAV Engerdal minner om at tilbakebetaling av skatt regnes 
som inntekt, og skal meddeles sosialtjenesten dersom man 
søker om sosialhjelp. Skattepenger regnes normalt som 
disponibel inntekt på linje med andre inntekter fra det 
tidspunktet skattepengene blir utbetalt. Dette er hjemlet i 
Sosialtjenestelovens §18 og punkt 4.18.2.24 i lovens 
rundskriv nr 35. 
 

 
 
  

http://www.husbanken.no/


GUDSTJENESTER 

 

 
 
 

Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 20. juni 11.00 Friluftsgudstjeneste Kjerkjeskjæran/ 
Kvitvola 

Søndag 27. juni 11.00 Gudstjeneste Drevsjø kirke 

    

Lørdag 3. juli  Dåpsgudstjeneste Lillerøåsen 

Søndag 4. juli 11.00 Setermesse/dåp Lisetra 

Søndag 25. juli 11.00 Setermesse Tolgevollen 

    

Søndag 1. aug. 11.00 Gla’messe Engerdal kirke 

Lørdag 21. aug. 11.00 Gudstjeneste Søre Elvdal kirke 

Søndag 22. aug. 11.00 Friluftsgudstjeneste Rønningen/Sømådal 

Tirsdag 24. aug. 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 

Søndag 29. aug. 11.00 Friluftsgudstjeneste Stenlekehusene 

    

Søndag 5. sept. 11.00 Høsttakkefest Elgå kirke 

Søndag 5. sept. 18.00 Jegermesse Engerdal kirke 

Søndag 12. sept. 18.00 Høsttakkefest Drevsjø kirke 

Søndag 19. sept. 11.00 Høsttakkefest Sømådalen kirke 

    

 
  



Vi ønsker alle våre lesere  
en riktig god sommer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
19. august 2021 

 
(kommer til husstandene mellom 1. og 2. september) 

 
Manus sendes på epost til: 

LCS@engerdal.kommune.no 
 
 

VARD’N er utgitt av Engerdal kommune 
 

For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: 
www.engerdal.kommune.no 

 
 


