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GEOGRAFI 

 VESTFOLD FYLKE 
      X  12,3 

Vestfold :  245. 000 innbyggere 
Hedmark : 197.356 innbyggere  



KOMMUNEREFORMEN I HEDMARK  



MILEPÆL 2: 

Anbefalinger i utredningene :  

• Glåmdalen – Regionkommune eller  2-3  nye kommuner. 
 

• Sør-Østerdal – Større kommuner reduserer sårbarhet. 
Det blir  store geografiske avstander. 

 
• Nord-Østerdal . Nye kommuner rundt Tynset og  Røros.  

Folldal og Rendalen består som egne kommuner.  
 

• Hamarregionen – En regionkommune ville blitt av de 
største i landet og være godt rustet i konkurransen med 
andre regioner 
 
 



MILEPÆL 3: 

Fylkesmannens utfordringsbilde 

• Befolkningsutviklingen 

 

• Antall arbeidsføre per 80 åring og eldre 

 

• Utviklingen i arbeidsplasser og sysselsetting 

 

• Status i likeverdige tjenester og 
samfunnsutviklingen 

 

• Valgoppslutning og dagens lokaldemokrati 



 

 

• Ja -  Hamar, Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes 
og Våler.  

• Samme verdi på at Tynset fortsetter som egen 
kommune  som det å  bygge større kommune.  

• Nei i folkeavstemminger -Løten, Os, Sør-Odal og 
Nord-Odal 

MILEPÆL 4: 

Innbyggerhøringer og folkeavstemming: 



Avtaler  

• Os , Røros og Holtålen.  

• Våler og Åsnes.  

• Odals kommune-  Sør-Odal og Nord Odal. 

 

• Kommuner vil fortsette nabopraten  om 
interkommunalt samarbeid. 

 

MILEPÆL 5: 

Naboprater og avtaler 



• Ja   til større kommuner- Hamar, Kongsvinger og 
Åsnes.   

 

• 19 kommuner vil fortsette som i dag;  mange 
sier med økt interkommunalt samarbeid.  

 

• Interkommunale ordninger  har derfor fått en 
del oppmerksomhet i vår  vurdering.  

MILEPÆL 6: 

Kommunestyrevedtak 



KRITERIER SOM VEKTLEGGES I VÅR VURDERING 

INNBYGGERNE         
I HEDMARK  

Befolknings- 
utvikling  

Sysselsetting 

Bo - og 
arbeidsmarked

s regioner  

Sårbarhet i 
tjeneste-

produksjon  

Samfunns-
utvikling   

Kommunenes 
økonomi 

Inter-
kommunale 
ordninger  



FYLKESMANNENS VURDERINGER  
OM FRAMTIDIG STRUKTUR 
 
 
 
   

Hamarregionen 

Glåmdalen  

Sør-Østerdal 

Nord-Østerdal   



FYLKESMANNENS VURDERINGER  
OM FRAMTIDIG STRUKTUR 
 
 
 
   

Hamarregionen 
 

• En felles kommune i Hamarregionen 
ville blitt en kraftfull kommune i 
nasjonal sammenheng. 
 

• Et alternativ er også Hamar og Stange.  



FYLKESMANNENS VURDERINGER  
OM FRAMTIDIG STRUKTUR 
 
 
 
   

Glåmdalen 
 

• Anbefaler større og sterkere kommuner. 
 

• Solør kommune og Odal kommune er 
gode alternativer som det må jobbes 
videre med. 
 

• Grue bør enten bli med  i en ny Solør 
kommune eller sammenslåing med 
Kongsvinger. 



FYLKESMANNENS VURDERINGER  
OM FRAMTIDIG STRUKTUR 
 
 
 
   

Sør-Østerdal 
 

• Regionen er delt i tre bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 
 

• Stor-Elvdal må gjøre nye grep for 
fremtiden og er avhengig av økt 
interkommunalt samarbeid eller 
sammenslåing. 
 

• Engerdal bør på sikt danne ny kommune 
med Trysil. 
 

• Elverum klarer seg alene. På lengre sikt 
bør Åmot og Elverum bygge felles 
kommune. De er to forsvarskommuner og 
har mye til felles. 



FYLKESMANNENS VURDERINGER  
OM FRAMTIDIG STRUKTUR 
 
 
 
   

Nord-Østerdalen 
 

• Har få innbyggere og mange 
interkommunale ordninger og det er 
behov for endringer. 

 

• En mulig framtidig løsning er Tynset, 
Tolga og Alvdal og etablering av et 
langsiktig og forpliktende samarbeid med 
Folldal og Rendalen. 

 

• Tynset som regionsenter må påta seg en 
lederrolle i dette. 
 

• Os bør på sikt inngå i nye Røros 
kommune og det medfører endring av 
fylkesgrensen. 



Takk for oppmerksomheten 

Spørsmål? 

MARIT GILLEBERG 

fmhemagi@fylkesmannen.no 


