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LEGAT  I   RENDALEN:LEGAT  I   RENDALEN:LEGAT  I   RENDALEN:LEGAT  I   RENDALEN:    

 

Mange av de tidligere legatene i Rendalen hadde lav egenkapital som gjorde det 
vanskelig å gjøre fornuftige utdelinger.  I 2013 ble derfor legat med like formål 
slått sammen.  Dette er godkjent av Stiftelsestilsynet.  I Rendalen er det 
følgende legat: 
 
 

Føres av Rendalen kommune: 
 
Legat: Består av tidligere 

legat: 
Formål: Styreleder 

Rendalen 
skoglegat 

Simen Landets 
legat, 
Engebret Jensen 
Bergers skogfond 

Arbeid med skogkultur 
for skogeiere i Rendalen 
kommune 

Ordfører i Rendalen 
kommune 

Rendalen pleie-
, omsorg- og 
sosiallegat 

Rendalen helse- og 
sosiallegat, Liv og 
Gert Brøtens 
minnefond, Signe 
Andrås legat, 
Tyslosens legat, 
Lina Heibergs legat, 
Tharald og Marit 
Sørhus legat 

Arbeid innenfor pleie-, 
omsorg-, helse- og sosial-
områder i Rendalen 
kommune 

Ordfører i Rendalen 
kommune 

Rendalen 
barne- og 
ungdoms-legat 

Ingen sammenslåing Støtte til ungdom under 
utdanning og barne- og 
ungdomsarbeid i 
Rendalen kommune 

Ordfører i Rendalen 
kommune 

Rendalen sang- 
og musikklegat 

Bjarne Millehaugens 
legat, J. Ourom og 
hustrus legat 

Arbeid innenfor sang- og 
musikklivet i Rendalen 
kommune 

Ordfører i Rendalen 
kommune 

Ingeborg Ruth 
og Rode R. 
Wardenærs 
mindelegat 

Ingen sammenslåing Bevaring og fremme av 
kulturminner for Øvre 
Rendal 

Ordfører i Rendalen 
kommune 

Rendalen 
kirkelegat 

Johanne og Sigurd 
Dales Minnefond, 
Per Olsens 
kirkelegat 

Vedlikehold og 
utsmykning av kirkene og 
kirkegårdene i Rendalen 

Sognepresten i 
Rendalen kommune 
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Føres av andre: 
 
Legat: Består av tidligere 

legat: 
Formål: Styreleder 

Marie Sjølies 
legat 

Ingen sammenslåing Trivselstiltak, nyan-
skaffelser og utstyr.  
Fortrinnsvis skal midlene 
benyttes til Rendalen 
sjukehjem, men kan også 
benyttes til andre formål 
innenfor kommunale 
botilbud for eldre, 
pleietrengende og syke 

Karl Sigurd Hole 

Karl 
Øvergaards 
minnelegat 

Ingen sammenslåing Til opphjelp av små-
næringer, fortrinnsvis 
landbruksrelaterte, og 
næringsliv for øvrig i 
Rendalen 

Bjørn Olav Brænd 

Morten 
Romenstads 
aktivitetsfond 

Ingen sammenslåing Støtte til funksjons-
hemmede barn og unge 
opptil 22 år som er bosatt 
i Rendalen 

Ole Karl Romenstad 

 
 
 
 

Felles for legater ført av Rendalen kommune: 

• Søknadsfrist 1. november. 

• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,   
2484 Rendalen, 
E-post:  postmottak@rendalen.kommune.no 

• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler. 

• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden  
(i tilfelle evt. utdeling). 

• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret  
(ca. mars måned). 

 
For søknad til legat som føres av andre enn Rendalen kommune, må styreleder i 
aktuelt legat kontaktes. 
 
 


