«Engerdalsmodellen»
Ett lokalsamfunn

Hvordan samordne en videreutvikling av Sentrum og Østfjellet til å
bli ett lokalsamfunn og hvilke synergier og mereffekt oppnås av de
prosjekter og aktiviteter som planlegges ..….

..med treffsikkerhet

Forankring og invitasjon til politikerne om samarbeid.
Denne Idéskissen er presentert og forankret i «Åpent møte» i Engerdal Samfunnshus
mandag 24.10.22 hvor 50 entusiastiske engerdøler ga sin tilslutning med ønske om Ny vekst i
Engerdal og at Finn Vaagan ledet det videre arbeidet. Dette notatet er et sammendrag av de
viktigste områdene i presentasjonen av Idéskissen og kan således benyttes som et
arbeidsdokument i det videre arbeidet.

Etablering av TANKESMIA
Engerdølene vil nå forene sin kompetanse gjennom en forankring formalisert i en forening
Det pågår nå en løpende dialog med Engerdal Samfunnshus og Velforening på hvordan dette
skal organiseres. Foreningens vedtekter sier: «Foreningen skal påta seg veloppgaver av felles
interesse for bygda og representere bygda i saker av felles interesse overfor eksterne
myndigheter. Foreningen er partipolitisk uavhengig» Foreningen skal også være en
høringsinstans.
Tankesmia skal organiseres som en «arbeidsgruppe» i foreningen med arbeidstittel «Ny
vekst i Engerdal» med undertittelen «Samskaping – Samarbeid – Samhold».
Tankesmias er et frittstående debattfora med ambisjon om også å være til støtte for
politikere og beslutningstakere ellers når de skal drive langtidsplanlegging. Tankesmia skal
ikke være ansvarlig for gjennomføring av prosjekter og derav ikke påta seg noen økonomiske
forpliktelser. Tankesmia kan påta seg å bistå med søknader i ulike sammenheng.
Tankesmia skal samarbeide med andre velforeninger/grender i kommunen til felles
inspirasjon og samarbeid til beste for hele kommunen.
Tankesmia «Ny vekst i Engerdal vil fortløpende bli sammensatt med deltakere fra
enkelthusstander, næringslivet, hyttefolk, foreninger/organisasjoner.

Overordnet mål
Tankesmia «Ny Vekst i Engerdal» vil bidra til å etablere Engerdalsmodellen med følgende
overordnet utfordring:

Hvordan samordne en videreutvikling av Sentrum og Østfjellet til å bli ett
lokalsamfunn og hvilke synergier og mereffekt oppnås av de prosjekter og
aktiviteter som planlegges hvor de 3 bærekraftprinsipper legges til grunn.
En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Medvirkning
I forbindelse med arbeidet Kommuneplan – samfunnsdelen ble det utarbeidet et
arbeidshefte som ble benyttet i forbindelse med grendemøtene. Den gang ordfører Lars Erik
Hyllvang ønsket å ha med: «Vi mobiliserer – dine ideer skal gi oss optimisme og vekst».

Det er mange som er glade i Engerdal – herunder også eksterne eiendomsutviklere og
investorer. Denne gangen har de spilt inn prosjekt «Engerdal Panorama» og med følger
kapital og kompetanse - en mangelvare i mange distriktskommuner – herunder også
Engerdal. Det forventes at «Vi mobiliserer – dine ideer skal gi oss optimisme og vekst»
fortsatt gjelder og som igjen fordrer nysgjerrighet, dialog og åpenhet fra politikerne gjennom
å se mulighetene. Lokalsamfunnet, Næringslivet og Hytteforeningen har respondert positivt
og deltar i en mobilisering til «Ny vekst i Engerdal» basert på følgende modell:

Plattformen
Plattformen for tankesmia «Ny vekst i Engerdal» vil være en Masterplan med basis i:

INNSPILL AREALER
Hvordan kan vi utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Det søker Husbanken
og Distriktssenteret svar på i et treårig prosjekt (2019 – 2022) i samarbeid med 12
kommuner. Engerdal kommune har deltatt her. Fra Husbankens hjemmeside kan bl.a. leses:
Engerdal kommune har en lite variert boligmasse for de fastboende, med nesten bare store
eneboliger med vedlikeholdsbehov.

Derfor bør vi ha:

Og med det følger en rekke ulike «aktiviteter» som skal plasseres inn i en helhet og
sammenheng med grunnlag i bærekraftsprinsippene:

«Boliger» - prosjekter og status
Det foreligger i dag 2 konkrete prospekter:
1. Leiligheter i Fjellet (Østfjellet) – Engerdal Panorama
2. Leiligheter i Sentrum – Østlia

Selv i Engerdal opererer vi i 2 forskjellige boligmarkeder (Sentrum og Østfjellet) gjeldende
økonomisk risiko. Historisk ser vi at lokale utbyggere klarer dette i Østfjellet/hytteområder,
mens det er en realitet at Markedsverdien av nybygde boliger i sentrum er ofte lavere enn
bygge kostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den
risikoen vil ikke alltid private banker ta. I det såkalte «marginale marked" ser man at
oppføring av nybygg for salg er utfordrende for lokale entreprenører. Det er også en realitet
at Husbanken gjennom sine tilskudds-/låneordninger i det private markedet ikke er
tilfredsstillende i mange tilfeller.
Hvordan kan vi utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Det søker Husbanken
og Distriktssenteret svar på i et treårig prosjekt (2019 – 2022) i samarbeid med 12
kommuner. Engerdal kommune har deltatt her. Fra Husbankens hjemmeside kan bl.a. leses:
Engerdal kommune har en lite variert boligmasse for de fastboende, med nesten bare store
eneboliger med vedlikeholdsbehov
De siste årene har det vært forsøkt å finne eksterne samarbeidspartnere/utbyggere uten at
dette har lyktes. I tillegg til kommunen, Husbanken og den lokale utbygger, må oppgaven
være å finne en «investor» som ny samarbeidspartner og at det etablereres et Offentlig –
Privat – Samarbeid (OPS). Her er vårt innspill å komme i dialog med eiendomsutvikler/
investorer for å se mulighetene for et samarbeid Østfjellet og Sentrum. Det er snakk om:

Suksessfaktor: Å se mulighetene i et helhetlig perspektiv gjennom Samskaping

Prospekt 1 – Leiligheter i fjellet (Østfjellet) Engerdal Panorama

Intensjonsavtalen

Det er fremforhandlet en intensjonsavtale mellom styret i Engerdal fjellsameie og VIFI Invest
AS. med juridisk bistand
 Etablering av aksjeselskap Engerdal Panorama AS – eierskap ref. modell. Notat om
selskapsetablering og veien videre er oversendt.
 Det er selskapet Engerdal Panorama som skal arbeide med grunnlagsmateriale for en
etablering avklare hvorvidt det er grunnlag for en etablering –herunder bl.a. en
reguleringsplan, skisser, myndigheter
 Intensjonsavtalen inneholder ingen økonomiske forpliktelser for EK/EKKF.
 Selskapet står fritt til å tilknytte seg andre partnere.
 Siktemålet er at prosjektet skal gi positive ringvirkninger/ synergier for lokalt
næringsliv og lokalsamfunnet generelt

Planlegging – gjennomføring

Samarbeidspartnere

Prospekt 2 – Leiligheter i Sentrum - Østlia
Engerdal kommune har vedtatt Boligpolitisk plan: En boligplan er en temaplan og skal være
retningsgivende innenfor det boligpolitiske området. Planen skal danne grunnlag for
helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier innenfor boligområdet. Boligpolitisk plan i
Engerdal kommune består av 3 hovedmål:
1. Generell boligutvikling «Handler om den generelle boligutviklingen hvor målsetting er økt
boligbygging og at utviklingen følger befolkningens behov»
2. Boligsosiale forhold «Handler om å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å få seg en
passende bolig og om å gi hjelp til å mestre boforholdet»
3. Organisering og boligforvaltning. «Handler om hvordan det boligpolitiske arbeidet er
organisert slik at kommunen på en god måte kan være tilrettelegger i boligutviklingen»

Sentrum

Attraktive sentrumstomter på ca. 20 daa. som grunneiere ønsker utbygging
Ipå.
hvilken grad og hvordan kan boligområdene i nærheten av sentrumsområde
planlegges og utformes i en helhetlig plan slik at de blir bærekraftige og gode
bomiljøer.

En idé blant flere
Flere ønsker å bo sammen med likesinnede, ha muligheter for fellesskap med naboer og at
noen "trekker i gang" aktiviteter. En ønskeliste er daglige møteplasser inne og ute, blant annet
lobby med sittegruppe, hobby-/aktivitetsrom og gjesterom kan være en standard.

Utfordringer
Det er skrevet utallige rapporter og planer om boligutvikling i distriktene. Mange har
gjennomført gode løsninger gjennom stort engasjement og gode strategiske planer fra
kommunen og Husbanken sin side. Men vi trenger mer for å løse utfordringene.

Identitet og profil
Mulighetsstudie: Kan Engerdal med kvalitetsturisme være et reisemål for turister fra hele
Nord-Europa?

Kvalitetsturisme
…det helt unike

Å komme videre …………..

……… basert på følgende modell

.

1. Få «TANKESMIA» operativ
2. Få et innhold av Masterplanen på plass
3. Få noen av «Lokomotivene» igangsatt
 Få på plass intensjonsavtalen Engerdal Panorama
 Berede grunnlag for boliger i sentrum i samarbeid med kommunen,
Husbanken, fylkeskommunen
 Sondere mulighetene for ulike prosjektstøtter Husbanken,
Fylkeskommunen, Forskningsrådet

