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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2022 

 
Etter at detaljert grunnlag for eiendomsskatten i Engerdal 
kommune ble sendt ut, viser det seg at det er en feil i 
beregningen av skattebeløpet. Verdier, opplysninger, faktorer, 
korreksjoner og promillesats er riktig, men skattebeløpet er 
beregnet med 3 promille i stedet for vedtatt sats som er 3,8 
promille. Vi beklager dette. 
 
I utsendt faktura for kommunale avgifter 1-tertial er det tatt 
høyde for riktig beløp. Korrigert eiendomsskatteseddel vil bli 
utsendt i nær i fremtid. 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
  



FULL INTERNASJONAL PROSJEKTAKTIVITET ETTER EN 
LANGVARIG PANDEMI  
 
Etter over 2 år med strenge Covid-19 restriksjoner rundt i 
Europa, er Engerdal barne- og ungdomsskole (EBUS) igjen i 
gang med de to påbegynte internasjonale skoleprosjektene, 
«Eco Friendly» og «Sensory Gardens», ledet av prosjekt-
koordinator, Mihaela Edstrøm.  
 
Ved å kjøre to store naturprosjekter samtidig, i regi av 
Erasmus+ programmet, innebærer en del obligatorisk 
skoleutveksling hos hver av de involverte partnerskolene, 
komprimert i dette siste halvåret.  
 
Det blir utført 4 utreiser fra mars til og med mai måneden. Vi har 
allerede gjennomført et dobbelt-møte i Romania, fra 20. mars til 
26. mars. Vårt team bestod av 2 lærere (Mihaela Edstrøm og 
Liv Kveen) og 4 elever (Victor L. Edstrøm, Simen Østmo,  
Emma K. Skarderud, Malak N. H. Hussein). Tre av dem knyttet 
til «Eco Friendly» og de andre 3 knyttet til «Sensory Gardens».  
 



  
 

  
 
 
Det var en utrolig etterlengtet samling. Endelig kunne vi samles 
på tvers av nasjonaliteter. Alle deltakerne følte seg fri til å både 
bli bedre kjent med andre, men også våge å gi en vennlig klem, 
uten å være redd for smitte. Det var en befriende følelse å 
kunne kjenne at samfunnet var tilbake til slik vi var vant til, før 
den langvarige pandemien.  
 
 
  



De resterende turene vil foregå som følger; fra 2.-9. april til 
Portugal – Tomar, med 3 lærere og 4 elever i forbindelse med 
«Sensory Gardens», 1.-7. mai til Tenerife – La Laguna, med 3 
lærere og 6 elever, med prosjektet «Eco Friendly» og i perioden 
15.-21. mai til Tyrkia – Çorum, med 4 lærere og 8 elever, med 
begge prosjektene.  
 
I juni vil vi få besøk i to omganger; først i perioden 29. mai til  
4. juni i regi av «Eco Friendly» prosjektet og i siste skoleuken, 
fra 13. juni til 18. juni, med prosjektet «Sensory Gardens». Det 
er hos oss begge prosjektene vil få sin avsluttende seremoni og 
hvor vi vil gå gjennom alt vi har oppnådd. Da skal vi også 
evaluere vårt prosjektarbeid.  
 
Spesielt viktig er «Eco Friendly» prosjektet, som har gjort det 
mulig for EBUS å bli sertifisert som «Miljøfyrtårn». Med dette 
resultatet har EBUS forpliktet seg til miljøvennlige valg og 
dermed satser kontinuerlig, på et mer bærekraftig innhold i 
undervisningen, i tråd med fagfornyelsen. Vi framstår som et 
godt eksempel å følge etter for våre europeiske partnere fra 
Spania (Tenerife – La Laguna), Polen (Gdansk), Romania 
(Valişoara) og Tyrkia (Çorum).  
 
Vi har allerede startet en mer miljøvennlig holdningsprosess i 
hele vår virksomhet, hvor både elever, lærere, andre ansatte og 
foreldre blir gjort kjent med og oppmuntret til å følge det opp. 
Den miljøvennlige holdningsprosessen tar for seg fem distinkte 
områder: arbeidsmiljø, avfallhåndtering, energiforbruk, innkjøp 
og transport. Ved å jobbe målbevisst med dette prosjektet vil 
elevene forhåpentligvis forstå hva det vil si å opptre mer 
bærekraftig i alt vi gjør, enten vi er innendørs eller ute i naturen. 
 
 

  



SOMMERJOBBORDNING FOR UNGDOM FØDT I 2005 (2006) 
 
NB! Får vi ikke nok søkere som er født i 2005, vil vi også kunne 
engasjere søkere født i 2006. 
 
Vi kan tilby jobb innenfor disse områdene i 1-3 uker pr person: 

 Vaktmesterassistenter - uke 26, 27 og 28 

 Aktivitetstilbud på Fjellblikk, Nilstrøa, Solgløtt - uke 25, 29, 30, 31 
(kl. 10-14 - mandag, tirsdag, torsdag, fredag)  

 Frivilligsentralen: aktiviteter for barn – uke 25, 26, 27 

 Storrengjøring:  
- Sykehjemmet: renhold i fellesrom – uke 28, 29, 30 
- Engerdal barnehage – uke 27 
- Drevsjø barnehage – uke 26 
- EBUS – uke 25 
- Helsestasjonen/Frivilligsentralen – uke 25 eller 26 
- Enger + andre kommunale bygg – uke 28, 29 

 
Vi ber om at du setter opp minst to ønsker og at du prioriterer i 
søknaden hvor du ønsker å jobbe, samt eventuelt i hvilke uker.  
 
Tilsetting vil skje i henhold til retningslinjene: 

a) Sommerjobbgarantiordningen er et supplement til ordinære 
utlysninger/tilsettinger i vikariater knyttet til ansattes hovedferie 

b) Sommerjobbgarantien er knyttet til Engerdal kommune som 
organisasjon, og jobbinnholdet skal være tuftet på kommunens 
reelle behov  

c) Søkere setter opp en prioritert liste over ønskede arbeidsområder 
d) Det opprettes arbeidsavtale (herunder taushetserklæring), med 

avlønning i h.h.t. Hovedtariffavtalens bestemmelser. På denne 
måten omfattes de av kommunens forsikringsordning 

e) Som «bosatt i Engerdal kommune» legges til grunn at ungdom født 
i 2005 (2006) har minst en foresatt bosatt i Engerdal kommune 
(folkeregistrert) 

f) Ungdom som på eget initiativ har skaffet annen sommerjobb faller 
utenfor denne ordningen 

 
Eventuelle forespørsler kan rettes til Lene Stensaas Rismyhr på  
tlf. 62 45 96 00 eller epost: LCS@engerdal.kommune.no 
 
Stillingene blir lagt ut på kommunens hjemmeside i 

løpet av kort tid, så følg med :)  



ENGERDAL KOMMUNE UTREDER Å SØKE INNLEMMELSE 

I FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK 

Engerdal kommune startet i 2014 en prosess for å søke 
innlemmelse i forvaltningsområde for samisk språk. På grunn 
av kommunereformen og ekstraarbeidet som denne reformen 
medførte ble prosessen den gang lagt på is. Kommunestyret 
har imidlertid vedtatt å ta opp igjen dette arbeidet og det jobbes 
nå fram mot at kommunen kan sende en søknad i løpet av året. 
 
Hva innebærer det å bli innlemmet i forvaltningsområde for 
samisk språk? 
 
For befolkningen generelt vil det ikke medføre endringer av 
betydning. Det mest synlige vil være at stedsnavn skal skiltes 
både på norsk og sørsamisk. I tillegg vil det bli mer synlig at vi 
er en tospråklig kommune, blant annet på kommunens 
hjemmesider og i kommunale dokumenter. 
 
For den sørsamiske befolkning vil det medføre en rettighet til å 
bruke samisk språk i kontakt med offentlige organ.                                                                                                                
De som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser 
overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent 
på samisk. Det vil styrke status og aksept for samisk språk og 
kultur. 
 
For Engerdal kommune vil det medføre en plikt til å tilrettelegge 
for at offentlig kommunikasjon i størst mulig grad skal være 
tospråklig. Likevel på en slik måte at kommunen selv skal ha 
mulighet til å tilpasse og skreddersy ordningen i forhold til 
kommunens muligheter og behov. 
 
Det vil være behov for økt tilgang på sørsamisk språk-
kompetanse i den kommunale organisasjonen, og det vil kunne 
bli behov for nyrekruttering og/eller kjøp av tolketjenester for å 
utvikle dette tjenestetilbudet.                                                                                                   
 



De finansielle støtteordningene for kommuner i 
forvaltningsområdet skal i utgangspunktet dekke opp 
kommunenes ekstrakostnader ved å oppfylle sine forpliktelser 
som språkforvaltningskommune. Det skal derfor ikke medføre 
en svekkelse av kommunes økonomi, men derimot gi oss bedre 
økonomiske muligheter til å følge opp vårt ansvar mot den 
sørsamiske befolkningen.     
 
Røros kommune ble innlemmet i 2018 og det vil være naturlig 
at Engerdal kommune, som den sørligste kommunen i Norge 
med en samisk befolkning som driver med aktiv reindrift, og 
som gjennom en årrekke har hatt fokus på revitalisering av 
sørsamisk språk, også søker innlemmelse.                                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 
 
 
TILSKUDD - FEMUND-/TRYSILVASSDRAGET FISKEFOND 
 
Alle som driver med fiskefremmende tiltak innenfor vassdragets 
nedbørsfelt, kan søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget 
fiskefond. Fristen for å søke tilskudd er 1. mai 2022. 
Søknader om tilskudd som er forankret i en driftsplan vil gis 
prioritet. 
 
Tilskudd kan gis til konkrete tiltak, og ikke til ordinær drift. 
Søknadsskjema, retningslinjer og vedtekter finnes på Engerdal  
eller Trysil kommunes hjemmesider. 
  



KJÆRE ENGERDØL  
 
Jeg håper starten av året har vært fin for dere alle sammen.  
Vi begynte året med koronaens stramme grep rundt samfunnet, 
men har nå heldigvis fått åpnet opp igjen. Mange engerdøler 
har vært gjennom smitta i løpet av de siste månedene og årene, 
og for de fleste har det heldigvis gått tålelig fint – selv om flere 
kjenner på senvirkninger.  
 
Mars måned har vært fylt av mye sol og fint vær. Det er deilig 
når dagene blir lysere og lengre, og at temperaturen blir 
mildere. Det er aldri så behagelig å kunne kjøre på bar asfalt 
som etter at vinterens grep akkurat holder på å slippe taket. 
Likevel er det veldig ønskelig at vi får beholde litt kjøligere 
temperaturer, spesielt på natterstid, sånn at vi klarer å bevare 
snøen i kommunen til påske. Dette er viktig for næringslivet 
vårt. 
 
Det har dessverre ligget ei mørk sky over oss i Engerdalen og i 
Norge de siste ukene. Det at Putin valgte å gå til krig mot 
Ukraina er ubarmhjertig og forkastelig. Krig er aldri løsning på 
problemer, og er ofte et middel for de som ønsker mer makt. 
Dessverre går dette utover mange uskyldige mennesker, og for 
denne krigen – spesifikt både russere og ukrainere. Ettersom 
dette er to land som ligger nærme Norge geografisk, og som vi 
til og med deler landegrense med, kjenner vi at vi blir påvirket 
av denne krigen i kanskje enda større grad enn av de krigene 
som ligger lengre geografisk fra Norge. Det føles maktesløst å 
stå «på utsiden» og bevitne uskyldige bli rammet. Det er viktig 
at Norge gjør det vi kan for flyktninger, ikke bare fra denne 
krigen, men for flyktninger generelt. Det er derfor gledelig for 
meg at regjeringen velger å åpne opp for at Norge skal ta imot 
betraktelig mange flere flyktninger enn vi har gjort de siste 
årene. 
 
  



Som en følge av flyktningestrømmen er det også bestemt at vi i 
Engerdal skal bidra med det vi kan. Engerdal kommune er igjen 
driftsoperatør, og skal innkvartere flyktninger akutt. Totalt har vi 
åpnet opp for å ta imot 200 flyktninger fordelt på mottaket og 
Femundtunet. Vi vet at det hadde vært veldig sannsynlig at vi 
ville fått minst ett akuttmottak i Engerdal uansett, og at vi ikke 
har mulighet til å hindre private aktører som ønsker å etablere 
akuttmottak her i kommunen. Med kommunen som 
driftsoperatør har vi mer styring på innkvarteringstilbudet som 
etableres i kommunen. Kommunen har lang erfaring, kan sikre 
et godt samarbeid med andre kommunale virksomheter og 
lokalsamfunnet. I tillegg blir en større del av inntektene igjen i 
kommunen, og kan benyttes til opprusting av anlegg, og ikke 
minst til å rigge forsvarlige kommunale tjenester. 
 
De siste ukene og dagene har det vært hektisk aktivitet for å 
gjøre oss klare til å ta imot flyktninger. Dette gjelder både å 
istandsette bygningsmassen ved mottaket, samt oppskalere 
bemanning i kommuneorganisasjonen. Vi må ha ansatte 
tilknyttet mottaket direkte og ikke minst ruste oss for å gi et 
forsvarlig tilbud innen oppvekst- og helse- og velferdssektoren. 
Det er mange i kommuneorganisasjonen som har hatt lange 
dager, og brukt mye tid og krefter på nettopp dette. Til alle dere 
ønsker jeg å si: tusen takk for alt dere har bidratt med – uten 
dere fungerer ikke kommunen. 
 
Veldig gledelig er det også å se alle frivillige bidrag i forbindelse 
med flyktningkrisen fra Ukraina. Det er rørende og takknemlig å 
se hvor mange som velger å bidra både med skjenking av utstyr 
og å trå til på dugnad. Dette her er Engerdal’n på sitt beste – 
det er nå vi viser at vi står sammen på en god måte i kriser. 
Tusen takk til dere alle sammen som viser dugnadsånd, empati 
og hjertevarme. Bevar denne hjertevarmen også når vi nå får 
flyktninger inn i samfunnet vårt. De har vært gjennom krig, flukt 
og traumer og trenger det vi har å gi av både 
medmenneskelighet og hjelp.  
 
Line Storsnes, ordfører 



PANTEDUGNAD ENGERDAL SPEIDERGRUPPE 

 
Engerdal Speidergruppe har fokus på gjenbruk og det å ta vare 
på miljøet. Vi i Engerdal Speidergruppe skal i den forbindelse, i 
år som i fjor, ha pantedugnad i påsken. 
 
Engerdal Speidergruppe er en frivillig organisasjon basert på 
dugnad og frivillig arbeidsinnsats. Vi er eier av en speiderhytte, 
«Litjbu», på Lillebo og bruker denne som base for vår aktivitet 
og opplæring. Vi møtes 2 timer annenhver uke både små- og 
storspeidere, i tillegg har vi både dagsturer og overnattingsturer. 
Våre fokusområder er natur og friluftsliv, førstehjelp, 
selvstendighet, samarbeid, samhold og vennskap. «Learning by 
doing» - læring gjennom veiledning, og det å få prøve og ikke 
minst feile både på egenhånd og i fellesskap, er en av 
opplæringsmetodene. De små speiderne går i 2.-4. klasse og 
fra 5. klasse er du storspeider. 
 
I tidsrommet fredag 8. april til tirsdag 19. april vil det være 
mulig å legge igjen pant på utvalgte steder i kommunen vår. I 
tillegg vil det være mulig å «donere» pantelappen etter du selv 
har pantet på de av butikkene som har egne panteautomater. 
Dette er Nærbutikken Elgå-Peder Røsten Eftf., Joker Drevsjø 
og Coop Prix Engerdal. Speiderne (med foreldre/foresatte) har 
ansvaret for å sette ut, tømme, pante og ta inn igjen utstyr ved 
pantepunktene. 
 
Pantepunktene hvor det kan leveres panteflasker i merket 
beholder finner dere på følgende steder: 
 SØMÅDALEN v/returpunkt til FIAS 
 SORKEN v/returpunkt til FIAS 
 ELGÅ v/returpunkt til FIAS 
 ELGÅ v/innkjøring til Tjønnodden hyttefelt 
 ENGERDALSSETRA v/returpunkt til FIAS 
 ENGERDAL v/returpunkt til FIAS ved Østfjellveien 
 ENGERDAL v/bommen opp Østfjellveien 
 HEGGERISET/LISETRA v/Skjærhøa 
 HYLLERÅSEN/RØA v/returpunkt til FIAS på Røa 



Alle bidrag er kjærkomne og vil være med å bidra til aktivitet, 
mestring og opplevelser for våre speidere i alle aldre. 
 
Til slutt må det rettes en stor takk til alle som gjør denne 
dugnaden mulig. Tusen takk!  
 
Alltid beredt! Fra Engerdal Speidergruppe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKK FRA ENGERDAL OG RENDALEN LIONS CLUB 
 
Vi ønsker å takke for den gode mottagelsen våre bøssebærere 
fikk i forbindelse med Lions Røde Fjær-aksjonen. 
 
Stor takk går også til Onar Johannes Opseth, Jacob Valdal og 
Marius Risbakken for strålende hjelp som bøssebærere.  
 
 
 
 
 
  



INFORMASJON FRA LEGETJENESTEN  
VEDRØRENDE ÅPNINGSTIDER I APRIL / PÅSKE 
 
Legetjenesten og laboratoriet vil holde åpent som vanlig i 
påskeuka, mandag 11. og tirsdag 12. april. 
 
Siste frist for blodprøver og resepter er satt til mandag 11. april. 
Onsdag 13. april vil det kun være telefontid frem til kl. 11.00.  
Ordinær legevakt i helligdagene i påsken.  
 
I tillegg holder laboratoriet stengt mandag 4. april og torsdag 
21. april på grunn av intern opplæring og 
bemanningsutfordringer.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Helse og Velferd vil få takke for alle gaver vi har fått. Vi er veldig 
takknemlig for alt vi har fått og vi vil påse at dette blir brukt til de 
formål som er satt. 
 
Dette gjelder både julegaver, hilsninger, gaver fra etterlatte etter 
begravelser. 
 
Med vennlig hilsen virksomhetene i Helse og Velferd 
 
 
  



TELEFONLISTE - HELSE OG VELFERD 
 
NUMMER NAVN Type 

400 24 908 Hege Bergersen Mobil 

400 24 916 Kristin Opgård Mobil 

400 24 921 Julianne Lidahl Mobil 

400 24 922 Turnus Fysio Mobil 

400 24 933 Lene Cecilie Lillestu Mobil 

400 24 952 Britt Spånberg Mobil 

400 24 953 Kine Vestad Mobil 

400 24 954 Jan Ekeland Mobil 

400 24 955 Liv Bentzen Mobil 

400 24 956 Synne Guro Haugseng Mobil 

400 24 957 Helsesenter Kjøkken Mobil 

400 24 958 Helsesenter Renhold Mobil 

400 24 959 Helsesenter Vaskeri Mobil 

400 24 961 Fjellblikk Vakthavende Gr1 Mobil 

400 24 963 Solgløtt Vakthavende Mobil 

400 24 964 Legesenter Lab Mobil 

400 24 965 Andi Berndtsson Mobil 

400 24 967 Legesenter administrasjon Mobil 

400 24 971 Karl Ove Skaanes Mobil 

400 24 997 Solgløtt Pasienttelefon Mobil 

400 24 998 Fjellblikk Pasienttelefon Mobil 

404 10 456 Nilstrøa bemannet omsorgsbolig Mobil 

456 12 488 Barneavlastning psykisk utviklingshemmede Mobil 

456 31 353 Hjemmebasert Rute 3 Mobil 

456 31 371 Hjemmebasert Rute 4 Mobil 

474 68 482 Nilstrøa sengevakt-01 Mobil 

488 92 664 Turnuslege Mobil 

488 93 990 Legetjenesten Ilona Mobil 

489 91 191 Hege Katrine Bunes Finneid Mobil 

489 95 221 Preben Løvli Mobil 

61 02 12 39 Sentralbord IP-telefon 

61 02 12 41 Ilona Pliadiene IP-telefon 

61 02 12 42 Turnuslege IP-telefon 

61 02 12 43 Akuttrom IP-telefon 

61 02 12 44 Jordmorkontor IP-telefon 

61 02 12 45 Maud Nyhuus IP-telefon 

62 01 27 24 Test IP-telefon 

951 24 933 Hjemmebasert Rute 1 Mobil 

951 87 213 Trygghetsalarm Habilitering/avlastning Mobil 

992 26 329 Legevakten Mobil 

 

 



BIBLIOTEKET PÅSKEN 2022 
 

Biblioteket holder påskestengt. 
Siste åpningsdag før påsken er tirsdag 12. april fra  
kl. 10.00 til 16.00. 
 
Første dag etter påske er tirsdag 19. april fra kl. 10.00 til 16.00 
 
Telefonnummer til biblioteket er 400 24 946. 
 
 
 

ÅPNINGSTIDER BARNEVERNTJENESTEN PÅSKEN 2022 
 

Dato Kontortid Telefontid 

Mandag 11. april 12.00-14.00 08.00-15.30 
Tirsdag  12. april 12.00-14.00 08.00-15.30 
Onsdag 13. april STENGT 08.00-12.00 
 

Vi treffes på telefon 47 48 66 56. Utover våre åpningstider er 
Barnevernvakta å treffe på telefon 116 111. 
 

 

ÅPNINGSTIDER KOMMUNEHUSET ENGER PÅSKEN 2022 
 

Dato Kontortid Åpent/telefontid 

Mandag 11. april 08.00-15.30 09.00-15.00 
Tirsdag  12. april 08.00-15.30 09.00-15.00 
Onsdag 13. april 08.00-12.00 09.00-12.00 

 
 

Vi minner om at fra 1. november 2021 har kommunehuset 
Enger ekspedisjons- og telefontid fra kl. 09.00 til kl. 15.00. 

  



GUDSTJENESTER 
 

 
 
 

Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 10. april 11.00 Snøscootermesse/ 
Palmesøndag 

Risbrudalen 
Engerdal 

Torsdag 14. april 11.00 Påskegudstjeneste Lillerøåsen 

Torsdag 14. april 18.00 Påskegudstjeneste Lillebo/gapahuken 

Fredag 15. april 12.00 Påskegudstjeneste Litjbekkdalen Elgå 

Fredag 15. april 17.00 Påskegudstjeneste Engerdal sykehjem 

Lørdag 16. april 11.00 Påskegudstjeneste Gloføklia Sømådal 

Lørdag 16. april 17.00 Påskegudstjeneste Søre Elvdal kirke 

Lørdag 23. april 18.00 Speidegudstjeneste/ 
St. Georg 

Drevsjø kirke 

    

Søndag 1. mai 11.00 Solidaritetsgudstj. Engerdal kirke 

Tirsdag 3. mai 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 

Tirsdag 10. mai 18.00 Gudstjenenste/ 
konfirmantavslutning 

Blokkodden 

Tirsdag 17. mai 10.30 Familiegudstjeneste Engerdal kirke 

Tirsdag 17. mai 12.00 Familiegudstjeneste Drevsjø kirke 

Lørdag 28. mai 12.00 Konfirmasjonsgudstj. Drevsjø kirke 

    

Lørdag 4. juni 12.00 Konfirmasjonsgudstj. Engerdal kirke 

Søndag 5. juni 12.00 Konfirmasjonsgudstj. Søre Elvdal kirke 

Søndag 12. juni 11.00 Speidergudstjeneste Elgå 

Lørdag 18. juni 11.00 Dåpsgudstjeneste Engerdal 

Søndag 19. juni 11.00 Setermesse Engerdal 

Søndag 26. juni 11.00 50-års 
konfirmantjubileum 

Drevsjø kirke 

    



Vi ønsker alle våre lesere  

en riktig god påske! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
30. mai 2022 

 
(kommer til husstandene ca. 13. juni) 

 
Stoff 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 

 
 


