
Mail fra ordfører Lars Erik Hyllvang 24.6.2016:  

Framtidig utfordringsbilde i Sør Østerdal sett fra Fylkesmannen i Hedmark 

Formannskapet i Engerdal har sett på brevet fra Fylkesmannen og ønsker å kommentere deler av 

dette. 

Likeverdige tjenester 

Formannskapet i Engerdal ønsker å kommentere at rekruttering av kompetent personale ikke 

oppleves som en stor utfordring. Vi har gode eksempler på at å jobbe i Engerdal ses på som 

attraktivt, nå sist med søkermassen til fysioterapeut og ergoterapeut. Vi har hatt noen utfordringer 

med hensyn til sykepleierstillinger, uten at en ser at det vil bli lettere å rekruttere til ved en 

sammenslåing. Dette er vel også en nasjonal trend at sykepleiere gjerne vil jobbe på sykehus, 

framfor innen eldreomsorg.  

Formannskapet viser også til Kommunebarometeret hvor Engerdal plasseres høyest av 

kommunene i Sør-Østerdal. 

Styrket lokaldemokrati 

Formannskapet ønsker å påpeke at Engerdal er den kommunen i Hedmark med høyest 

valgdeltakelse! Innbyggerundersøkelsen i forbindelse med kommunereformen og tidligere 

brukerundersøkelser viser også at innbyggerne er fornøyd med både tjenestetilbud,  styring av 

tjenestene, samt økonomikontroll. 

Geografi 

Formannskapet ønsker å påpeke at geografi er en utfordring for de fleste kommunene i Sør- 

Østerdal. Det er vel den faktoren som skiller oss mest fra andre regioner i Hedmark. Det er ikke 

Engerdal alene som har utfordringer her. 

Hovedutfordringer : 

Formannskapet i Engerdal synes fylkesmannen alt for lett konkluderer med at Trysil og Engerdal er 

en felles arbeidsmarkedsregion. Fylkesmannen ser ut til å glemme den geografiske 

sammensetningen av kommunen. Fra midten av kommunen, Drevsjø, til Innbygda i Trysil er det 8 

mil. Ja, det er en del pendlere til Trysil fra den sørlige delen av kommunen, men dette utgjør en 

liten geografisk del av kommunen. 62 pendlere fra Engerdal til Trysil og 30 fra Trysil til Engerdal 

kan vel knapt bety at vi er en felles arbeidsmarkedsregion.  

Med dette som utgangspunkt ser ikke formannskapet at en ny kommune sammen med Trysil er 

det beste, verken på lang eller kort sikt.  

 


