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ENGERDAL SOM 

BÆREKRAFTIG KOMMUNE  

«I ENGERDAL, I ENGERDAL….»  

 

ENGERDAL 2016 
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VANDRING 
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• Egen kommune fra 1911 

• 85% statsallmenning 

• 1350 innbyggere. 1500 privateide hytter 

• Primærnæringer, landbruk og reindrift 

• Håndverksbedrifter  

• Småskala reiseliv 

• Service/varehandel   
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• Overordnet blikk på utfordringsbildet 

 

• Tjenester; teknologisk utvikling, fiber osv., samarbeid. 

 

• Økonomi, befolkningsutvikling; demografi, 

inntektssystem, arbeidsplasser, boliger, økonomistyring, 

skatt 

 

• Dagens lokaldemokrati – morgendagens lokaldemokrati 
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- «I ENGERDAL, I ENGERDAL» 

 

 

- 68.PLASS I 

BOSTEDSATTRAKTIVITET 

(2013) 

 

- 53.PLASS I 

KOMMUNEBAROMETERET 

2016 (2015-TALL) 
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- Økonomistyring. 5.plass i KB. 

 

- Kostnadsnivå. 8.plass i KB 

 

- Gode tjenester, opp i alle 

kategorier 
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- Høyeste valgdeltakelse i 

Hedmark 2015 

- Veldig høy grad av deltakelse i 

frivillig arbeid 

- Aktivt ungdomsmiljø; eks.vis 

- Årets turbokommune i UKM i 

2013 og 2014 

- Årets UKM-kommune i Hedmark 

og Norge i 2015. 

- Årets UKM –kommune i 

Hedmark i 2016. Nasjonalt? 

- Ungdomsrådet/ungdomskontakt 
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Destinasjon Femund Engerdal  

Samlet bedrifter i ett nærings- og 

destinasjonsselskap, 70-80 bedrifter 

Ett organ for å løse felles oppgaver, næringsforum 

- Markedsføring 

- Informasjonsmateriell 

- Messer 

- Turistkontor 

- Kompetanseheving 

- Destinasjonsutvikling og SITE  
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Stor variasjon i tilbud, fra koie til hotell, fra granskog til fjell 



Pilotprosjekt 

Tilgjengelig destinasjon er en bærekraftig 

destinasjon 

Tilgjengelig for alle – for besøkende og ansatte, 

 en del av bærekraftbegrepet  

Eks. Blokkodden villmarksmuseum,  

Gutulia, Johnsgård, Elgå osv. 

 

 

 

Universell utforming - Femund Engerdal 
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Gutulia og Femundsmarka, landskapsvernområder 

og reservater 

Nasjonalparkstyre, forvaltere 

Aktiviteter – besøksstrategi,  

bli kjent i egen kommune, opplevelsesproduksjon, 

nasjonalparkdager, arbeidsgrupper i grendene, 

ungdom, nasjonalparkmagasin, lokalmat 

 

 

 

ENGERDAL NASJONALPARKKOMMUNE 
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• Samisk reindrift og landbruk 

 

• Store utmarksressurser – stat og kommune er 

store grunneiere, Statskog  

 

• Grunneiersamarbeid, f.eks. hyttebygging, 

fiskekort 
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2014 – Nr 1 i Hedmark i nyteableringer! 
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Vannaktiviteter 



• Statens Servicesenter i Engerdal (SSIE), ble etablert i 2005/2006  

• som et felles sentralbord- og kundesenter for statlige virksomheter.  

 

 

• SSiE er en egen seksjon under Informasjonsforvaltningsavdelingen i  

• Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), med  

• kontorlokaler i kommunehuset i Engerdal kommune- Hedmark fylke.  

 

• SSiE betjener i dag 23 statlige virksomheter. Både små og store kunder ser 

• mange fordeler med å bruke oss som sentralbord eller kundesenter. Vi tilbyr skreddersydde løsninger etter kundenes behov. 

Sårbarhet som følge av sykefravær, ferieavvikling eller lignende reduseres. Kundene får avlastning i krise- eller andre 

ekstraordinære situasjoner. Med våre tjenester får kundene et profesjonelt ansikt utad. 

 

• Vi er nå 17 ansatte - en seksjonssjef og 16 kundebehandlere - alle kundebehandlerne har lang erfaring fra sentralbord-

/callsentertjenester 

 

• Kunder: 
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• Abakus, Abakus as startet med 2 ansatte 1. juli 2001.  I starten hadde bedriften avtale med 10 kommuner i Østerdalen og 

etter hvert er det inngått avtaler med Dovre kommune og deretter de 5 øvrige  kommunene i Nord-Gudbrandsdal. 

 

• Avtalen med kommunene innbefatter at Abakus as skal samordne og gjennomføre anskaffelser på vegne av kommunene.  

 

• Fra 1. april 2015 er Abakus 100 % eid av 11 kommuner i Sør-Østerdalen og Nord-Østerdalen, samt Røros kommune.  

 

• Bedriften har i dag 6 ansatte  med svært god kompetanse innfor ulike fagfelt generelt og med lang erfaring i offentlige 

anskaffelser. I tillegg har medarbeiderne god kunnskap og erfaring i å bruke data som verktøy ved kontakt med 

oppdragsgivere og i gejnnomføring av selve anskaffelsen. 
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• Samisk Høgskole, avd. Elgå, Senter for samisk i opplæringa 

• Saemien lohkemejarnge  

 

• Skolen stengte, fagmiljøet består 

 

 

 

• Det sørsamisk fagmiljøet i Elgå har kommet Senter for samisk i opplæring til gode. Når stedets skole var i ferd med å stenge, 

så var fagmiljøet rede til å bli en avdeling for Senter for samisk i opplæringa. 

 

•  Samtidig med at Senter for samisk i opplæringa var klar til å etablere seg i sørsamisk område, var det en nedleggeses 

prosess ved Svahken sijte skole. Derfor passet det veldig bra at det godt etablerte sørsamiske fagmiljøet ble en del av 

senter for samisk i opplæringa, en sørsamisk avdeling som skal jobbe med senterets oppgaver i det sørsamiske 

språkområdet. 

 

• I skolehuset på Svahken sijte leder nå Elin Fjellheim arbeidet til Saemien lohkemejarnge i en halv stilling. Som 

medarbeidere har hun seks personer i tilsammen rungt ett og ett halvt stilling. De fleste av disse personene har vært med på 

å bygge opp det sørsamiske fagmiljøet i Svahken sijte.  
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• Fjellheimen Leirskole 

 

• Fjellheimen Leirskole eies av Engerdal kommune.  

• Leirskolen drives med tilskudd fra staten.    

• Fjellheimen Leirskole har vært i sammenhengende drift siden 1970.    

• Fjellheimen Leirskole er åpen for elever fra hele landet.  

•    

• Et opphold  varer fra mandag til fredag .   

• Skolen kan ta imot 28 (30) personer pr. leirskoleuke.  

•    

• Fjellheimen Leirskole har en stabil personalgruppe med lang erfaring  

• og solid kompetanse på ulike områder innen  undervisning i  

• friluftsliv, hester - smådyr, kosthold og  dietter.   
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• Drevsjø statlige asylmottak 

 

Mottaket ble åpnet i november 1990 og Engerdal kommune er driftsoperatør.  

 

Det er 104 faste plasser. I tillegg er det 26 beredskapsplasser.  

29 av 130 plasser er i desentraliserte enheter utenfor selve asylmottaket. 

 

Avtalen med UDI gjelder til 30.06.2018 med 3 måneders gjensidig oppsigelse. 

 

Det er nå 7,2 årsverk knyttet til bedriften hvorav 100% vaktmester og 70% renhold. 

I tillegg kommer arbeidsplasser innen grunnskole, barnehage, voksenopplæring, 

 helse osv. 
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PROSJEKTER OG TILTAK: 

Snøskuterleder 

Opplevelsesproduksjon 

Engerdal i Sentrum 

SITE/Scandinavian Mountains og bærekraftig reisemål 

Hyttefolk til nytte! 

Arbeidsplasser/næringsutvikling, lokalmat og service, 7 nye 

Kulturminneplan og Verdensarv 

Fjellandbruksprosjektet, 12 under etablering 

Verdiskaping i randsonen av verneområder 
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Nasjonal politikk:  

- Kompensasjon verneområder og andre områder jfr. Kvitvola/Gråhøgda, 
Femundvassdraget, skjønnsmidler, statlige arbeidsplasser mm 

- Rovdyr, grønn sone, reindrift, reetablering av sauenæring, hjorteoppdrett, storfe. 
Omstillingsmidler fra det det har vært til det det skal bli. 

- Midler til utredning av samisk forvaltningsområde 

- Statskog, ressurser ut av kommunen 

- Regionale utviklingsmidler og Investinor 

- Kommunikasjon og transport: bredbånd, telefon, fv 653 

- Finansiering nasjonalparkforvaltere 

- Finansiering Foreningen Norges Nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparkslandsbyer 

- -Inntektssystemet 
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Opplev naturen fra kano 



 

Snakk oss opp, ikke ned! 

 

Vi klorer oss fast og vi har tenkt å bli her! 

 

Takk for oppmerksomheten! 
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Sledehundturer ut i villmarka 



 

Vinterekspedisjon i Femund Engerdal 



 


