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Kommunestyrets behandling i møte 14.12.2022: 
  
Samlingslista og Arbeiderpartiet v/Linda Nathalie Foss fremmet flg. forslag: 
Kommunedirektørens forslag vedtas med flg. endring i tallbudsjettet: 

Tiltak/ramme 

Tall i hele 1000 

KD forslag 
til ramme 

2023 
Endring SL 
+ AP 2023 

Endring SL 
+ AP 2024 

Endring SL 
+ AP 2025 

Endring SL 
+ AP 2026 

Politisk 2 510         
Ungdomsrådet 
Det gis et årlig tilskudd til 
ungdomsrådet. Dette kan 
brukes til å gi ungdomsklubben 
et bredere tilbud/innhold, eller 
til andre tiltak ungdomsrådet 
ønsker. 

  25 25 25 25 

            
            
            
            
Org- og tjenesteutvikling 23 544         

Økt tilskudd kirkelig fellesråd 
Det avsettes mer penger til 
kirkelig fellesråd i den 
utstrekning at de nesten mottar 
samme sum som før det 
foreslåtte nedtrekket i 2022. 
es mer penger til kirkelig 
fellesråd. 

  250 250 250 250 

            
            
            
            
Oppvekst og utvikling 34 326         
            
            
            
            
            
Helse og mestring 63 122         



Økt ressurs helse og 
mestring/oppvekst og 
utvikling 
Det opprettes en 100% ressurs 
som skal ha særlig fokus på å 
ivareta fødende, barn, unge og 
flyktninger. Tilbud ressursen kan 
tilknyttes: 
- Barnehager. Det er ønskelig å 
ha fokus på tiltak som "tidlig 
innsats" og "Våg å handle, våg å 
se", og dermed styrke 
bemanning tilknyttet 
barnehager. 
- Helsesykepleier. Det er 
ønskelig å styrke tilbud som 
helsestasjon for barn og 
ungdom,  
- Oppfølging av gravide og 
fødende, samt familier i barsel 
- Styrke oppfølging og 
integrering av flyktninger 
Benyttelse av ressurs drøftes i 
trepartssamarbeidet, og på 
bakgrunn av dette fremmes en 
sak med forslag tilbake til 
politikken før evt. utlysning av 
stilling. 

  300 600 600 600 

            
            
            
            
Plan, teknikk og miljø 5 386         
30% ressurs 
Tiltak fremmet av 
kommunedirektør (30% 
vaktmester) tas ikke inn som 
nytt tiltak, da tidligere vedtatte 
reduksjon (2022) av 100% 
vaktmester reverseres og 
ivaretar dette. 

  -200 -200 -200 -200 



Gratis leie av Engerdalshallen 
Barn og unge skal igjen få leie 
Engerdalshallen gratis. Dette 
tiltaket ønskes for å utlikne 
sosiale forskjeller, og gi alle 
barn og unge samme 
muligheter. 

  50 50 50 50 

Utvidet sesong bad 
Det ønskes å utvide 
sesongåpningstidene for 
svømmehallen, sånn at den kan 
åpne tidligere og stenge senere 
på samme måte som i 2020. 
Dette vil gi innbyggere 
svømmetilbud i en lengre 
periode. 

  75 75 75 75 

Ikke medfinansiering 
kommunale veier           

Medfinansiering kommunale 
veier 
Fremmes som politisk sak. Lar 
tiltaket seg ikke gjennomføre vil 
dette medføre nedtrekk 
tilsvarende sum. 

  0 0 0 0 

Økonomi og Finans -6 807         
            
            
            
            
            
Sum endring drift 
(endring netto driftsresultat) 

  500 800 800 800 

Avsetning/bruk av 
premieavviksfond   -500 0 0 0 

Finansiering ved 
tilskudd/effektivisering av 
drift 

    -800 -800 -800 

            
            
Sum finansiering disp.fond   -500 -800 -800 -800 
Sum endringsforslag   0 0 0 0 

Faste årsverk EK 164,4 164,6 165,1 165,1 
165,1  

Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag til verbalpunkt: 



1)    Tilskudd som økt inntekt 
Kommunedirektøren bes om å innføre en rutine og fast praksis for at hver virksomhet 
kontinuerlig skal undersøke passende tilskuddsordninger som kan øke 
inntektsmuligheter eller utvikle organisasjonen/kommunen. Det skal utnevnes en 
ansvarlig pr. virksomhet innen 01.03.2022, og det skal jevnlig søkes på passende 
tilskudd. 
2)    Økt dialog mellom kommune og kirke 
Kommunedirektøren bes om å initiere bedre dialog og kommunikasjon mellom 
kommune og kirke for å styrke samarbeidet og utnytte muligheter til effektivisering, 
utvikling og å dra veksel på hverandre. Dette vil gi økte muligheter for synergieffekter. 
3)    Bolyst, bomuligheter og levende grender 
Engerdal kommune skal ha fokus på bolyst, trivsel og utvikling i hele Engerdal. 
Kommunedirektøren får i oppdrag å arbeide for å øke bolyst og utvikle muligheter for å 
finne flere og bedre utleiemuligheter – gjerne i privat regi. Det skal også arbeides for å 
fremme muligheter til å bygge fremfor å leie, samt se på muligheter for å øke omsetning 
på tomme hus og bruk i Engerdal. Det må være økt fokus på markedsføring av 
kommunale tomter. 
4)    Kommuneplanens arealdel 
Våre innbyggere og tilflyttere må gis gode og attraktive muligheter til å bygge. 
Rulleringen av kommunens arealdelplan skal derfor ha høyeste prioritet, og forseres så 
fort det er mulig. 
5)    Grønn energi og energieffektivisering 
Kommunedirektøren skal opprette et prosjekt der det utredes muligheter for grønn 
energi/energieffektivisering ved kommunale bygg, herunder solenergi, fjernvarme og 
bioenergi og der det søkes midler til energieffektiviserings/ENØK-tiltak. Engerdal 
kommune skal være en pådriver for å bidra til utvikling og bruk av grønn energi i 
kommunen som helhet, og det skal jobbes videre med å videreutvikle ladeinfrastruktur 
både for personbiler, kollektivtransport og tyngre kjøretøyer i hele Engerdal kommune. 
6)    Kompetanseheving 
Kompetanseheving er både et ønske og et behov i vår kommuneorganisasjon. 
Kommunedirektøren skal arbeide for økt kompetanseheving i organisasjonen. I tillegg til 
å benytte de midlene som er avsatt, skal det være fokus på kompetanseheving på tvers 
av kommuner, mellom sektorer i kommunen og ellers der vi kan dra veksler på andres 
kompetanse og erfaring. Det skal undersøkes flere muligheter for finansiering, deriblant 
tilskudd. 
7)    Aktivt jordbruk, husdyrhold og reindrift 
Engerdal kommune skal bidra til, delta i og legge til rette for prosjekter og utvikling av 
landbruket i kommunen. Engerdal kommune skal motivere til aktivt jordbruk, husdyrhold 
og reindrift i vår kommune. Et virkemiddel for å motivere til dette er jordbruksfondet. 
Kommunedirektøren skal fremme en sak om revidering av vedtekter for jordbruksfondet 
snarest før det kan tas i bruk, sånn at fondet er klart til å tas i bruk fra 1. april 2023. 
Målsettingen for jordbruksfondet er over tid å bygge dette til minimum 3 mill. kroner. 
Dette er i tråd med kommunestyrets vedtatte politiske premisser om å satse på økt 
aktivitet innen landbruk og næring. Dette støtter også opp under Hurdalsplattformens 
uttalelser om landbruket: «Ein variert bruksstruktur som er tilpassa Noreg sine 
naturressursar og geografi, gir dei beste moglegheitene til å produsere mat på ein 
berekraftig og klimavennleg måte.» 



 
8)    Utredning av 5-dagers skoleuke 
Det skal utredes ønske om, muligheter til og konsekvenser av 5-dagers skoleuke for 
småtrinnet på EBUS. Utredningen skal inneholde en spørreundersøkelse for 
nåværende foreldre og foresatte til elever på småtrinnet og skolestarterne for 2023 og 
2024. Den skal også inneholde skisseringer og forslag til ukeplan. Utredningen skal 
fremlegges før sommeren 2023. 
  
Engerdal Høyre v/Svein Ekeland fremmet flg. forslag: 
Kommunedirektørens forslag vedtas med flg. endring i tallbudsjettet: 
  

Tiltak/ramme 

Tall i hele 1000 

KD forslag 
til ramme 

2023 
Endring H 

2023 
Endring H 

2024 
Endring H 

2025 
Endring H 

2026 

Politisk 2 510         
Etablere Ungdommens 
Disposisjonsfond   100 100 100 100 

Styrking av Fellesrådet   400 400 400 400 
Strømstøtteordning til 
forsamlingshus   100 0 0 0 

Øke posten for støtte til lag og 
foreninger   100 100 100 100 

            
Org- og tjenesteutvikling 23 544         
Etableringsfond for ny bosetting   200 200 200 200 
Nedtrekk i ramme for støtte og 
utvikling   -750 -750 -750 -750 

            
            
            
Oppvekst og utvikling 34 326         
Nedtrekk i ramme for Oppvekst og 
utvikling (satt til 1 200', og støttes 
bare med 800') 

  400 400 400 400 

            
            
            
            
Helse og mestring 63 122         
Nedtrekk i ramme for Helse og 
omsorg støttes ikke (satt til 500')   500 500 500 500 

            



            
            
            
Plan, teknikk og miljø 5 386         
Økning i kommunale avgifter på 
6,5% støttes ikke (satt til 500')   500 0 0 0 

Nedtrekk i ramme for Plan, teknikk 
og miljø   -750 -750 -750 -750 

            
            
Økonomi og Finans -6 807         
            
            
            
            
            
Sum endring drift 
(endring netto driftsresultat) 

  850 250 250 250 

Avsetning/bruk av disp.fond           
Gjenopprette jordbruksfond   -1000 -1000 -1000 -1000 

            
            
Sum finansiering disp.fond   -1000 -1000 -1000 -1000 
Sum endringsforslag   -150 -750 -750 -750 

Faste årsverk EK 164,4         
 
Tiltak/ramme 

Tall i hele 1000 

KD forslag 
til ramme 

2023 
Endring H 

2023 
Endring H 

2024 
Endring H 

2025 
Endring H 

2026 

Politisk 2 510         
Etablere Ungdommens 
Disposisjonsfond   100 100 100 100 

Styrking av Fellesrådet   400 400 400 400 
Strømstøtteordning til 
forsamlingshus   100 0 0 0 

Øke posten for støtte til lag og 
foreninger   100 100 100 100 

            
Org- og tjenesteutvikling 23 544         



Etableringsfond for ny bosetting   200 200 200 200 
Nedtrekk i ramme for støtte og 
utvikling   -750 -750 -750 -750 

            
            
            
Oppvekst og utvikling 34 326         
Nedtrekk i ramme for Oppvekst og 
utvikling (satt til 1 200', og støttes 
bare med 800') 

  400 400 400 400 

            
            
            
            
Helse og mestring 63 122         
Nedtrekk i ramme for Helse og 
omsorg støttes ikke (satt til 500')   500 500 500 500 

            
            
            
            
Plan, teknikk og miljø 5 386         
Økning i kommunale avgifter på 
6,5% støttes ikke (satt til 500')   500 0 0 0 

Gratis hall-leie til barn og unge   50 50 50 50 
Nedtrekk i ramme for Plan, teknikk 
og miljø   -750 -750 -750 -750 

            
            
Økonomi og Finans -6 807         
            
            
            
            
            
Sum endring drift 
(endring netto driftsresultat) 

  850 250 250 250 

Avsetning/bruk av disp.fond           
Gjenopprette jordbruksfond   -1000 -1000 -1000 -1000 



            
            
Sum finansiering disp.fond   -1000 -1000 -1000 -1000 
Sum endringsforslag   -150 -750 -750 -750 
Faste årsverk EK 164,4         
  
Høyre fremmet flg. forslag til verbalpunkt: 
9)    Strømsparingstiltak 
KD får i oppdrag å se på muligheten for å slukke gatelysene mellom kl. 01.00-06.00 på 
vinterstid, dvs. i perioden mellom 1. sept. og 1. april. I tillegg ønskes det at gatelysene 
slukkes helt ned i sommermånedene. 
10)    Stedsutviklingsprosjektet Drevsjø 
Delprosjekt 1 "trekantparken" skal avsluttes innen utgangen av 1. oktober 2023. 
11)    Tilførselsløyper 
Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede retningslinjene for tilførselsløyper til de 
kommunale snøscooterløypene i Engerdal kommune, og legge frem forslag for dette til 
politisk behandling innen budsjettbehandlingen høst 2023. 
12)    Antall årsverk faste stillinger 2023 
Antall årsverk faste stillinger i Engerdal kommune settes til 162,1 for 2023. 
  
Voteringer: 
Det ble først votert over framsatt forslag i både Samlingslista/Arbeiderpartiet og Høyres 
forslag til talldel, som går på gratis halleie barn og unge. Ved votering ble forslaget 
enstemmig vedtatt. 
Så ble framsatt pakke på talldel fra Samlingslista/Arbeiderpartiet satt opp mot talldel fra 
Høyre.  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 14 mot 1 
stemme som ble avgitt for høyres forslag. 
Verbalpunktene ble votert over en og en: 
Pkt. 1:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 5:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 6:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 7:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 14 mot 1 
stemme 
Pkt. 8:  Ved votering ble Samlingslista/Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 9:  Ved votering ble Høyres forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 10:  Ved votering ble Høyres forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 11:  Ved votering ble Høyres forslag vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 
Pkt. 12:  Ved votering ble Høyres forslag  
  



 
 
Kommunestyrets vedtak i  14.12.2022: 
 

 Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 vedtas med netto utgift pr 
sektor (Rammebevilgninger pkt. 4.2, s. 16 i budsjettdokumentet) med flg. 
vedtatte endringer: 

Tiltak/ramme 

Tall i hele 1000 

KD forslag 
til ramme 

2023 
Endring SL 
+ AP 2023 

Endring SL 
+ AP 2024 

Endring SL 
+ AP 2025 

Endring SL 
+ AP 2026 

Politisk 2 510         
Ungdomsrådet 
Det gis et årlig tilskudd til 
ungdomsrådet. Dette kan 
brukes til å gi ungdomsklubben 
et bredere tilbud/innhold, eller 
til andre tiltak ungdomsrådet 
ønsker. 

  25 25 25 25 

            
            
            
            
Org- og tjenesteutvikling 23 544         

Økt tilskudd kirkelig fellesråd 
Det avsettes mer penger til 
kirkelig fellesråd i den 
utstrekning at de nesten mottar 
samme sum som før det 
foreslåtte nedtrekket i 2022. 
es mer penger til kirkelig 
fellesråd. 

  250 250 250 250 

            
            
            
            
Oppvekst og utvikling 34 326         
            
            
            
            



            
Helse og mestring 63 122         
Økt ressurs helse og 
mestring/oppvekst og 
utvikling 
Det opprettes en 100% ressurs 
som skal ha særlig fokus på å 
ivareta fødende, barn, unge og 
flyktninger. Tilbud ressursen kan 
tilknyttes: 
- Barnehager. Det er ønskelig å 
ha fokus på tiltak som "tidlig 
innsats" og "Våg å handle, våg å 
se", og dermed styrke 
bemanning tilknyttet 
barnehager. 
- Helsesykepleier. Det er 
ønskelig å styrke tilbud som 
helsestasjon for barn og 
ungdom,  
- Oppfølging av gravide og 
fødende, samt familier i barsel 
- Styrke oppfølging og 
integrering av flyktninger 
Benyttelse av ressurs drøftes i 
trepartssamarbeidet, og på 
bakgrunn av dette fremmes en 
sak med forslag tilbake til 
politikken før evt. utlysning av 
stilling. 

  300 600 600 600 

            
            
            
            
Plan, teknikk og miljø 5 386         
30% ressurs 
Tiltak fremmet av 
kommunedirektør (30% 
vaktmester) tas ikke inn som 
nytt tiltak, da tidligere vedtatte 
reduksjon (2022) av 100% 
vaktmester reverseres og 
ivaretar dette. 

  -200 -200 -200 -200 



Gratis leie av Engerdalshallen 
Barn og unge skal igjen få leie 
Engerdalshallen gratis. Dette 
tiltaket ønskes for å utlikne 
sosiale forskjeller, og gi alle 
barn og unge samme 
muligheter. 

  50 50 50 50 

Utvidet sesong bad 
Det ønskes å utvide 
sesongåpningstidene for 
svømmehallen, sånn at den kan 
åpne tidligere og stenge senere 
på samme måte som i 2020. 
Dette vil gi innbyggere 
svømmetilbud i en lengre 
periode. 

  75 75 75 75 

Ikke medfinansiering 
kommunale veier           

Medfinansiering kommunale 
veier 
Fremmes som politisk sak. Lar 
tiltaket seg ikke gjennomføre vil 
dette medføre nedtrekk 
tilsvarende sum. 

  0 0 0 0 

Økonomi og Finans -6 807         
            
            
            
            
            
Sum endring drift 
(endring netto driftsresultat) 

  500 800 800 800 

Avsetning/bruk av 
premieavviksfond   -500 0 0 0 

Finansiering ved 
tilskudd/effektivisering av 
drift 

    -800 -800 -800 

            
            
Sum finansiering disp.fond   -500 -800 -800 -800 
Sum endringsforslag   0 0 0 0 



Faste årsverk EK 164,4 164,6 165,1 165,1 
165,1  

 Økonomiplan for perioden 2023-2026 med forslag til drifts- og 
investeringsrammer vedtas 

 Kommunens avgifter og betalingssatser for 2023 vedtas i henhold til 
gebyrregulativet, jfr. vedlegg 

 Kommunestyret gir Kommunedirektøren fullmakt til å ta opp ett eller flere lån i 
2023, totalt inntil kr 43,4 millioner med løpetid 30 år 

 Eiendomsskattevedtak 2023: 
  
1)I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde 
faste eiendommer i hele kommunen. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag 
som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget 
når de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det 
særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og 
skattegrunnlaget i 2018. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. Kraftanlegg, vindkraftanlegg, kraftnettet og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum skal takseres etter de samme regler og i samme 
omfang som tidligere.  
2)Alminnelig eiendomsskattetaksering er foretatt i 2020 med virkning for 
eiendomsskattetakstene fra 2021. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2023:  
a.Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommene settes til 6 ‰.  
  
b.Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,8 ‰ med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 11 første ledd.  
3)Eiendomsskatten skal som hovedregel betales i tre terminer i skatteåret (februar, juli 
og oktober).  
4)Skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer settes til verdien multiplisert med 
0,7.  
5)Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 5/2021 den 10.02.2021.  
6)For skatteåret 2021 unntas eiendommene i tabellen nedenfor for eiendomsskatt, i 
medhold av eiendomsskattelovens § 7 a) som gjelder fritak for stiftelser og institusjoner 
med allmennyttige formål i tråd med eiendomsskattekontorets liste pr 18.11.2022.  
  
Adresse Husnr Gnr Bnr Fnr Eier 
Hylleråsvegen 32 1 12 1 Engeren Skytterlag v/tor Rønning 
Hylleråsvegen 24 1 24 0 Hylleråsen Samfunnshus 
Heggeriset Vest 5 3 62 0 Heggeriset Samfunnshus 
Engerdalsveien 1641 15 45 0 Engerdal Sportsklubb 
Engerdalsveien 1807 15 105 0 Engerdal Samfunnshus og velforening 
Høybergveien 18 161 1 52 Klara Skytterlag 
Elvdalsveien 45 161 88 0 Elvdalen Vel 
Sundveien 900 161 92 0 Sølen og omegn vel, Tune samf.hus 



Langsjøveien 5 162 1 6 Samfunnshuset Skogtun 
Femundveien 3638 164 1 38 Elgå Idrettslag 
Femundveien 3639 164 38 0 Elgå Vel 
Kopparleden 611 165 1 20 Fjeld Skytterlag 
Moalia 14 165 1 148 Drevsjø Stedsgruppe 
Femundveien 687 165 1 175 Sorken Grendelag 
    165 1 286 Engerdal Sportsklubb, Skihytta 
Moalia 9 165 225 0 Drevsjø Omegn Vel 
Kopparleden 115 165 238 0 Engerdal Speidergruppe 

Hyttveien 57 165 302 0 
Engerdal og Omegn Revmatikerforening 
  

  
Verbalpunkt: 
1)    Tilskudd som økt inntekt 
Kommunedirektøren bes om å innføre en rutine og fast praksis for at hver virksomhet 
kontinuerlig skal undersøke passende tilskuddsordninger som kan øke 
inntektsmuligheter eller utvikle organisasjonen/kommunen. Det skal utnevnes en 
ansvarlig pr. virksomhet innen 01.03.2022, og det skal jevnlig søkes på passende 
tilskudd. 
2)    Økt dialog mellom kommune og kirke 
Kommunedirektøren bes om å initiere bedre dialog og kommunikasjon mellom 
kommune og kirke for å styrke samarbeidet og utnytte muligheter til effektivisering, 
utvikling og å dra veksel på hverandre. Dette vil gi økte muligheter for synergieffekter. 
3)    Bolyst, bomuligheter og levende grender 
Engerdal kommune skal ha fokus på bolyst, trivsel og utvikling i hele Engerdal. 
Kommunedirektøren får i oppdrag å arbeide for å øke bolyst og utvikle muligheter for å 
finne flere og bedre utleiemuligheter – gjerne i privat regi. Det skal også arbeides for å 
fremme muligheter til å bygge fremfor å leie, samt se på muligheter for å øke omsetning 
på tomme hus og bruk i Engerdal. Det må være økt fokus på markedsføring av 
kommunale tomter. 
4)    Kommuneplanens arealdel 
Våre innbyggere og tilflyttere må gis gode og attraktive muligheter til å bygge. 
Rulleringen av kommunens arealdelplan skal derfor ha høyeste prioritet, og forseres så 
fort det er mulig. 
5)    Grønn energi og energieffektivisering 
Kommunedirektøren skal opprette et prosjekt der det utredes muligheter for grønn 
energi/energieffektivisering ved kommunale bygg, herunder solenergi, fjernvarme og 
bioenergi og der det søkes midler til energieffektiviserings/ENØK-tiltak. Engerdal 
kommune skal være en pådriver for å bidra til utvikling og bruk av grønn energi i 
kommunen som helhet, og det skal jobbes videre med å videreutvikle ladeinfrastruktur 
både for personbiler, kollektivtransport og tyngre kjøretøyer i hele Engerdal kommune. 
6)    Kompetanseheving 
Kompetanseheving er både et ønske og et behov i vår kommuneorganisasjon. 
Kommunedirektøren skal arbeide for økt kompetanseheving i organisasjonen. I tillegg til 
å benytte de midlene som er avsatt, skal det være fokus på kompetanseheving på tvers 



av kommuner, mellom sektorer i kommunen og ellers der vi kan dra veksler på andres 
kompetanse og erfaring. Det skal undersøkes flere muligheter for finansiering, deriblant 
tilskudd. 
7)    Aktivt jordbruk, husdyrhold og reindrift 
Engerdal kommune skal bidra til, delta i og legge til rette for prosjekter og utvikling av 
landbruket i kommunen. Engerdal kommune skal motivere til aktivt jordbruk, husdyrhold 
og reindrift i vår kommune. Et virkemiddel for å motivere til dette er jordbruksfondet. 
Kommunedirektøren skal fremme en sak om revidering av vedtekter for jordbruksfondet 
snarest før det kan tas i bruk, sånn at fondet er klart til å tas i bruk fra 1. april 2023. 
Målsettingen for jordbruksfondet er over tid å bygge dette til minimum 3 mill. kroner. 
Dette er i tråd med kommunestyrets vedtatte politiske premisser om å satse på økt 
aktivitet innen landbruk og næring. Dette støtter også opp under Hurdalsplattformens 
uttalelser om landbruket: «Ein variert bruksstruktur som er tilpassa Noreg sine 
naturressursar og geografi, gir dei beste moglegheitene til å produsere mat på ein 
berekraftig og klimavennleg måte.» 
 
8)    Utredning av 5-dagers skoleuke 
Det skal utredes ønske om, muligheter til og konsekvenser av 5-dagers skoleuke for 
småtrinnet på EBUS. Utredningen skal inneholde en spørreundersøkelse for 
nåværende foreldre og foresatte til elever på småtrinnet og skolestarterne for 2023 og 
2024. Den skal også inneholde skisseringer og forslag til ukeplan. Utredningen skal 
fremlegges før sommeren 2023. 
9)    Strømsparingstiltak 
KD får i oppdrag å se på muligheten for å slukke gatelysene mellom kl. 01.00-06.00 på 
vinterstid, dvs. i perioden mellom 1. sept. og 1. april. I tillegg ønskes det at gatelysene 
slukkes helt ned i sommermånedene. 
10)    Stedsutviklingsprosjektet Drevsjø 
Delprosjekt 1 "trekantparken" skal avsluttes innen utgangen av 1. oktober 2023. 
11)    Tilførselsløyper 
Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede retningslinjene for tilførselsløyper til de 
kommunale snøscooterløypene i Engerdal kommune, og legge frem forslag for dette til 
politisk behandling innen budsjettbehandlingen høst 2023. 
 
 


