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ØNSKETREET I ENGERDAL 2021 
 
I år som i fjor har du i desember mulighet til å glede et barn i en 
familie som sliter økonomisk, og som kanskje ikke selv har råd 
til julegaver til barna sine under juletreet. Fra mandag 29. 
november til fredag 17. desember vil dere finne anonyme 
gaveønsker hengende på ønsketreet hos Coop Prix Engerdal. 
 
Så enkelt er det: ta med deg et hjerte med et 
gaveønske på, kjøp gaven, lever innpakket 
gave sammen med hjertet tilbake til butikken, 
så henger de opp et grønt hjerte på treet som 
en erstatning. Siste frist for å levere inn gaver 
er fredag 17. november.  
 
Vi håper engerdølene viser giverglede og omsorg for andre, og 
at vi sammen kan oppfylle ønskene og glede disse barna som 
har kommet med ønsker - vi skal sørge for at gavene kommer 
på rett sted før julaften.  
 
Spørsmål kan rettes til Ingunn på Engerdal Frivilligsentral  
på tlf. 47 97 30 20. 
  



FRIVILLIGHETENS ÅR 
 
I 2022 er det Frivillighetens år, og vi skal feire Norges viktigste lagarbeid! 
Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Året 
er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge 
som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. 
Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både 
fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. 
Uten den stopper Norge opp! 
 
Her i Engerdal er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med 
markeringen, og den består av:  

 Line Storsnes, politisk representant 

 Tanja Køien Andersen, politisk representant 

 Sofia Brustad-Johnsen, samfunnsutvikler 

 Ellen Bernts Grønland, repr. fra kulturenheten 

 Ingunn Sømåen, Engerdal Frivilligsentral 

 Odd Gisle Heggeriset, leder i Engerdal Pensjonistforening 

 Ann-Cathrin S. Drevsjømoen, leder i Drevsjø Sanitetsforening 

 Liv Randi Pettersen, leder i Engerdal Sportsklubb 
 
I den forbindelse prøver vi å lage en total oversikt over lag og foreninger i 
hele Engerdal kommune, og vi trenger deres hjelp!  
De fleste lag og foreninger har et styre, og vi håper at alle styrer kan 
sende en epost eller sms til Ingunn på Frivilligsentralen om at dere 
finnes, slik at vi får dere med i oversikten vår. 
Epost til Ingunn: iso@engerdal.kommune.no, sms til nummer: 47973020. 
 
I januar vil alle frivillige lag og foreninger inviteres til en kick-off, derfor er 
det viktig at vi får en så helhetlig oversikt som vi klarer. 
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INFORMASJON FRA LEGESENTERET JULEN 2021 
 
Siste frist for fornyelse av resepter bør vi ha i hende innen 
fredag 17. desember.  
 
Telefontid er som vanlig alle dager i romjulen fra klokken  
08.00-11.00 og 13.00-15.00, tlf. 62 45 86 00. 
 
Laboratoriet er kun åpent tirsdag 28. desember. 
 
I romjulen er det kun legevakt og ingen ordinære 
konsultasjoner.  
 
Julaften og nyttårsaften holder vi stengt. Det vil da kun 
være legevakt på dette nummeret: 116 117.  
 
Ring 113 for øyeblikkelig hjelp. 
 

 
 
 
INFORMASJON FRA HELSE 
 
Flere av våre ansatte opplever å bli kontaktet på privat telefon 
utenom arbeidstid. Vi ber om at brukere, pårørende og andre, 
respekterer de ansattes fritid og at henvendelser rettes direkte 
til virksomheten/avdelingen. 
 
 

  



E-FAKTURA TJENESTE 

Fra 1. desember 2021 vil det bli en endring i 
opprettelse av eFaktura avtaler. Det vil ikke 
lenger være mulig å bestemme hvem du ønsker eFaktura fra.  
 
Du må gå inn i nettbank/vipps og bestemme om du ønsker 
eFaktura fra alle, «Ja takk til alle», eller fra ingen. Dersom du 
velger fra ingen, vil alle avtaler du har i dag med eFaktura bli 
borte fra 15. mai 2022. Du vil heller ikke kunne tegne nye 
avtaler etter 1. desember 2021.  
 
Med «Ja takk til alle» vil du automatisk motta eFaktura fra alle 
som tilbyr dette, men du har fortsatt mulighet til å reservere deg 
mot de du ikke ønsker eFaktura fra. 
 
Har du sagt «Ja takk til alle» vil alle fakturaer bli sendt til den 
som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du ønsker 
at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må dette 
avtales direkte med avsender av fakturaen eller du kan benytte 
deg av fullmakts tjenester i banken. 
 
Dersom du har avtalegiro vil ikke denne avtalen bli påvirket av 
denne endringen.  
  



FAKTURERING AV KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 
FRA 1. JANUAR 2022 
 
Fra 1. januar 2022 tilbyr Engerdal kommune fleksibel 
fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Dette betyr at du 
selv kan velge den terminbetalingen som passer best for deg 
og din husstand. 
 
Følgende terminbetalinger tilbys: 

 1 termin – det vil si hele årsbeløpet faktureres og betales i 
oktober 

 3 terminer – det vil si at hele årsbeløpet deles på tre og 
faktureres og betales i mars, juni og oktober (det samme 
som dagens praksis) 

 12 terminer – det vil si at hele årsbeløpet deles på tolv og 
faktureres og betales hver måned 

 
 
Hva må du gjøre for å benytte deg av en eller tolv terminer? 
 
Gå inn på Engerdal kommune sin hjemmeside og send 
forespørsel om endring av terminoppsett, eller send en e-post til 
postmottak@engerdal.kommune.no. Oppgi gårds- og 
bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å 
inngå avtale for. 
 
Følgende avgifter kan faktureres fleksibelt: 

 Vann og avløp 

 Slamtømming 

 Renovasjon 

 Eiendomsskatt 
 
Ønsker du månedlig faktura må du 
inngå avtale om AvtaleGiro. Det gjør 
du selv i nettbanken din.  
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KJÆRE ENGERDØL 
 

Jeg håper alle jegere har hatt ei fin jakt så langt, og at 
mange har kommet langt i elgjakta. Snøen og kuldegradene har 
begynt å melde sin ankomst, og vi er på vei inn i «den kalde, 
fine tida» som Jokke og Valentinerne synger om. 
 
Høst og vinter betyr også tida for forkjølelse og influensa. Vi har 
på ny et pågående koronautbrudd i kommunen. Store deler av 
vår befolkning er nå vaksinert. Tanken nasjonalt er at vaksinen 
skal beskytte mot alvorlige sykdomsforløp og at vi skal lære oss 
å leve med dette viruset på linje med andre virus. Likevel er det 
fremdeles ønskelig å begrense smitte lokalt, og den nå kjente 
TISK-strategien benyttes fremdeles. Dette gjør at det blir relativt 
stort trykk på helsepersonellet i vår kommune; noe de nå har 
stått støtt i, i nærmere to år. Det blir også stort trykk på de som 
er berørte i smitteutbruddene, samt at det hos enkelte 
innbyggere kan skape utrygghet. Det er nok mange som 
begynner å bli lei. Jeg kan bare si: hold ut! Vi har kommet langt 
i pandemihåndteringen, men vi er ikke ferdige enda. Vis 
hverandre tålmodighet, omtanke og respekt mens det står på. 
 
Vi har fått ei ny regjering, som for meg er veldig gledelig. Det er 
ingen hemmelighet at Engerdal, som mange andre kommuner, 
har trang kommuneøkonomi. De siste årene har vi fått mindre 
statlige tilskudd, og at dette går utover tjenestetilbudet vi har 
mulighet til å tilby. Jeg håper og tror at den nye regjeringa nå 
bevilger mer penger til kommunene, sånn at det er enklere å 
beholde gode tjenester – også for oss i Engerdal. Det blir 
spennende å se det endelige statsbudsjettet. 
 
Politisk arbeides det nå for fullt med kommunebudsjett og 
økonomiplanen. Det må til et kutt på nærmere 10 millioner i år – 
mye av det som følge av at asylmottaket nå er nedlagt. Den nye 
kommunedirektøren vår, Geir Sverdrup, og hans folk har hatt en 
veldig krevende jobb med å legge frem et budsjett dette året.  
 
  



Det blir også krevende å være politiker under behandlingen av 
det. Som politikere har vi ikke det helt store handlingsrommet, 
og det er derfor krevende å «verne om» det en politisk gjerne 
kunne ha ønsket å verne. Jeg håper alle innbyggere benytter 
seg av muligheten til å gi høringsinnspill. Tross store kutt skal vi 
uansett fremdeles fortsette å ha det fint sammen i Engerdal. 
 
Den samme dagen som budsjettet skal behandles, tar vi også 
opp igjen snøscooterløypene til behandling. Kommunen har lagt 
utrolig mye ressurser, penger og arbeidstid på løypenettverket 
vårt, og det er fint å se at dette genererer bredere 
innkomstmuligheter for næringslivet vårt. Hytteutbygging 
fortsetter fremdeles i god driv – og det er mange som synes det 
er stas å komme til Engerdal. Ikke minst er det stas at det er 
født 11 nye engerdøler i år, og at det i løpet av de siste to årene 
er mange yngre som bygger seg hus i Engerdal.  
 
Det er veldig gledelig at A-laget vårt nå er avdelingsvinnere i  
4. divisjon. Jeg er stolt og imponert over den innsatsen som 
legges ned, og de resultatene det gir. Engerdal har bestandig 
hatt fokus på å bruke lokale spillere, og med et folketall på 
1.261 er det imponerende å vinne sin avdeling! Nå blir det 
spennende å følge med på kvalifiseringskamper mot 
Lillehammer. Spennende blir det også å følge med på 
Folkelarm 2021 der både Sigrid Stubsveen og Anders Lillebo er 
nominerte til flere priser. Jeg har et ekstra stort hjerte for musikk 
og kultur, og jeg har hatt gleden av å få dirigere Engeren 
sanglag i høst. Jammen er det koselig med julesanger! 
 
Snart kommer advent og vi kan lyse opp mørket før sola igjen 
snur. Jeg ønsker alle sammen ei riktig fin adventstid, ei god og 
avslappende jul og et riktig godt nytt år! 
 
Line Storsnes  
Ordfører 
 
 



GODT SAMLIV – ET KURS FOR FORELDRE 
 
Dette er et gratis kurs for foreldre og gravide. 
 
Kurset er delt inn i fire deler: 

 Vårt parforhold: fra par til familie 

 Kommunikasjon: å holde forbindelsen 

 Krangel og konflikt: Hvordan håndtere dette? 

 Den store forandringen: fra to til tre, eller flere 
 
Kurset er støttet av Bufdir og gjennomføres i tråd med og etter 
sertifisering av Bufdir. De sertifiserte kurslederne i Engerdal er 
helsesykepleier Hege Finneid og psykiatrisk sykepleier Lene 
Cecile Lillestu.  
 
Engerdal Kommune har fått tilskudd til å gjennomføre kurs og 
vil ha deltagere. Vi vil også kunne tilby hjelp til barnepass og vil 
komprimere kurset til én dag, med servering. Det er en stor 
fordel at begge foreldre deltar. Vi vil kjøre fortløpende kurs etter 
påmelding.  
 
Kontakt helsesykepleier Hege Finneid på tlf. 489 91 191,  
eller send epost til: hfi@engerdal.kommune.no  
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ADVENTSKALENDER PSYKISK HELSE 2021 
 
Fjorårets adventskalender ble en suksess 
og jeg velger derfor i år igjen å tilby en ny 
gratis adventskalender til Engerdals 
befolkning.  
 
Fjorårets kalender er jo for så vidt 
evigvarende og kan brukes igjen og igjen, 
år etter år. Men det er så mye å si om 
feltet psykisk helse og jeg ønsker å dele 
mer kunnskap om dette med dere alle, 
som et helsefremmende og forebyggende 
tiltak etter en lang og vanskelig pandemi-
periode. Kalenderen er gratis og kan 
bestilles direkte på telefon/sms:  
400 24 955 eller epost: 
lcl@engerdal.kommune.no 
 
I tillegg vil det i år også lages en kurv med kalendere på 
venteværelset på legekontoret, hvor de som ønsker bare kan ta 
med seg en kalender hvis de har turen innom. 
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KONTROLLUTVALGET I ENGERDAL – INFORMASJON 
 
Innledning: Alle kommuner er i henhold til kommuneloven pålagt å 
sikre kommunal egenkontroll. Dette er et viktig element i det lokale 
folkestyre, og skal bidra til å sikre at kommunene når de mål som er 
satt, innenfor de rammene som er gitt og innenfor tildelte ressurser.  
 

Med bakgrunn i dette er kommunene pålagt å velge et 
kontrollutvalg. Dette utvalget skal velges av 
kommunestyret, og skal bestå av 5 personer. 

Kommuneloven gir bestemte retningslinjer for hvem som kan velges inn i 
dette utvalget. Blant annet skal minst et medlem være medlem av 
kommunestyret, og leder kan ikke være medlem av samme gruppe som 
ordføreren.  
 
Kontrollutvalgets rammer: Kontrollutvalget er kommunestyrets 
redskap. Rammer, retningslinjer og oppgaver er regulert i 
«Kommuneloven» av 2018, (§77) samt utdypet gjennom «forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon» av 2019. Kontrollutvalget har utstrakt 
innsynsrett i den kommunale forvaltning, og kan gjennomføre de 
undersøkelser som utvalget finner nødvendig. Tanken bak dette er at 
utvalget skal være med på å styrke allmennhetens tillit til den 
kommunale forvaltning. Utvalget skal ikke drive partipolitisk virksomhet, 
og kan ikke overprøve politiske vedtak eller prioriteringer. 
Kontrollutvalget har eget, uavhengig sekretariat, som forbereder saken 
og sakskartet for møtene. Møtene er åpne for alle, innenfor de rammer 
som loven setter om «lukking av offentlige møter». 
 
Kontrollutvalgets ansvar og myndighet er (§ 23, 2 i kommuneloven) 
å påse at: 

 kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak 

 at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av 
selskaper kommunen har eierinteresser i 

 det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskaper m.v. (eierskapskontroll) 

 vedtak som kommunestyret treffer ved behandling av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

 
  



Arbeidet, kontrollutvalget og kontrollutvalgets støttespillere:  
Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at 
kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. 
Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve 
politiske beslutninger. Likevel er det slik at kontrollutvalget skal påse at: 
«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid», jfr 
kommuneloven § 14-1. 
 
For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sin kontrollfunksjon, er utvalget 
avhengig av bistand fra sekretariat og revisor. Sekretariatet er 
kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller, og skal sikre at saker 
som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet og forberedt. 
 
Sekretariatet som ivaretar funksjonen for Engerdal er også sekretariat for 
kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, 
Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åsnes kommuner. Benevnelsen er Øst IKS 
(Konsek Øst IKS), og for Engerdal kommune har de sitt kontor på Rena. 
Det er også et sekretariatkontor i Kongsvinger. 
 
Utvalget skal, i løpet av valgperioden, sørge for å få gjennomført minst 
én forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Videre innkalle/invitere 
administrasjonen til å orientere, blant annet om den økonomiske 
situasjonen, og ellers om saker som kan være aktuelle for 
kontrollutvalgets arbeid. Utvalget skal også få gjennomført granskinger, 
dersom dette anses som nødvendig. 
 
Revisjon Øst IKS er ansvarlig for å gjennomføre pålagte 
arbeidsoppgaver og undersøkelser som kontrollutvalget bestiller, og skal 
rapportere resultatene til kommunestyret. I saker som skal oversendes 
kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg 
før kontrollutvalget behandler saken. 
 
Kontrollutvalget for Engerdal kommune består av følgende personer: 

 Thor Haugen, leder 

 May Britt Solbakken, nestleder 

 Monica Bye Spånberg, medlem 

 Morten Solbakken, medlem 

 Tor Erik Skramstad, medlem   
                                                                                                                                                           

 



BASSENGET ER ÅPENT FOR OFFENTLIG BAD  

 
Svømmebassenget på EBUS har følgende åpningstider: 
 

Mandag (Særskilt oppvarmet) 
18.00-19.00 Småbarnssvømming (for barn under skolepliktig alder) 
19.00-21.00 Åpent for alle 

 
  

Priser  
Barn 90,- 
Voksen 127,- 
Årskort enkeltperson 679,- 
Årskort barn t.o.m. 15 år 339,- 
Årskort enslige foreldre med barn 905,- 
Årskort familie 1.358,- 

 
I tillegg kan bassenget leies ut på kveldstid i ukedager.  
Søknad sendes til postmottak@engerdal.kommune.no 

 
 
ELDRETRIM 
 
Hver tirsdag kl. 11.00 er det gruppetrim for eldre på Engerdal 
frivillighetssentral (lokalet ligger på helsesenteret på Drevsjø).  
 
Trimmen blir ledet av fysioterapeut og passer for alle uansett 
utgangspunkt. Etter trimmen er det kaffe på 
frivillighetssentralen, så det er mulig å både trene og være 
sosial om man ønsker!  
 
Det er en egenandel på kr 59,- per gang, men er gratis dersom 
man har frikort.  
 
Håper å se deg der!  
 
Med vennlig hilsen  
Fysioterapeut Heidi Berg 
  



ÅPNINGSTIDER I KOMMUNEHUSET ENGER JULEN 2021 

 

Dato Kontortid og telefontid 

Mandag 27. desember 09.00-14.00 
Tirsdag 28. desember 09.00-14.00 
Onsdag 29. desember 09.00-14.00 
Torsdag 30. desember 09.00-14.00 

 
Vi holder stengt julaften og nyttårsaften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER JULEN 2021 
 
Siste åpningsdag før jul er tirsdag 21. desember,  
kl. 11.00-16.00. Biblioteket holder stengt i hele 
romjulen og første åpningsdag etter nyttår er tirsdag 
4. januar, kl. 10.00-14.00.  
 

 
 
 

 
Ungdomshuset har siste åpningsdag før jul, 
torsdag 16. desember fra kl. 15.00-20.00. Første 
åpningsdag etter nyttår er torsdag 6. januar. 
 



 

BLI MED PÅ Å STØTTE AKSJONEN LIONS RØDE FJÆR 
 

Ditt bidrag er viktig for å bygget et familie- og kompetansehus 
på Beitostølen Helsesportsenter. Det vil gi et nytt og bedre 
tilbud til enda flere barn og unge med funksjonsnedsettelser. 
Slik økes deres muligheter til å utvikle sitt potensiale og leve et 
aktivt liv. 
 
Det nye kompetansehuset er nødvendig for en foresatt 
utvikling av fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming. 
Denne kompetansen er i dag unik i nasjonal og 
internasjonal sammenheng.  
 
Innsamlingsperioden i Engerdal er fra 9.-13. februar. 
 
Tusen takk for ditt bidrag! 
 
Lions i Engerdal ønsker alle en god jul og et godt nytt år! 
 
 
 
 
 
 
  



GUDSTJENESTER 

 

 
Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 28. nov. 18.00 Lysmesse Elgå kirke 

    

Tirsdag 2. des. 18.00 Lysmesse Sømådalen kirke 

Onsdag 8. des. 18.00 Lysmesse Søre Elvdal kirke 

Torsdag 9. des. 18.00 Lysmesse Engerdal kirke 

Søndag 12. des. 18.00 Lysmesse Drevsjø kirke 

Søndag 19. des. 11.00 Julegudstjeneste Engerdal sykehjem 

Fredag 24. des. 12.00 Julegudstjeneste Søre Elvdal kirke 

Fredag 24. des.  14.00 Julegudstjeneste Drevsjø kirke 

Fredag 24. des. 15.30 Julegudstjeneste Engerdal kirke 

Lørdag 25. des. 10.30 Julegudstjeneste Sømådalen kirke 

Lørdag 25. des. 13.00 Julegudstjeneste Elgå kirke 

Søndag 26. des. 11.00 Dåpsgudstjeneste Drevsjø kirke 

 

Søndag 9. jan. 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 

Søndag 16. jan. 11.00 Familiegudstjeneste/ 
dåp 

Engerdal kirke 

Søndag 23. jan. 11.00 Bamsemesse Drevsjø kirke 

 

 



Vi ønsker alle våre lesere  
en riktig god jul! 

 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
27. januar 2022 

 
(kommer til husstandene ca. 10. februar) 

 
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 

 
 


