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Hedmark: Befolkningsframskrivinger 2018-2040
over og under 70 år

Hedmark: 
Under 70 år: + 2 335 (1%)
Over 70 år: + 17 184 (58%)

SSB: Hovedalternativ



Befolkningsförändring
2009-2019 (%)

Old age dependency ratio
andel (%) 65+ av befolkningen 
20-64

Youth dependency ratio
andel (%) yngre (0-19) av 
befolkningen 20-64

Total dependency ratio
äldre och yngre som andel (%) av 
den arbetsföra befolkningen

-10,4 54,2 37,2 91,4

-2,1 46,1 35,8 82,0

-4,2 48,2 33,0 81,2

-5,2 48,5 34,6 83,0

-8,5 52,3 30,3 82,6

2,9 42,2 37,3 79,5

-4,4 45,2 33,0 78,2

-2,3 54,4 40,6 95,0

-2,7 48,0 36,7 84,6

-7,8 54,0 35,4 89,4

-0,4 48,8 40,3 89,1

-0,9 44,3 39,0 83,3

0,6 45,1 40,0 85,0

Befolkningsutvikling og omsorgsbyrde i grensekommuner

Kommun

Engerdal

Trysil

Våler

Åsnes

Grue

Kongsvinger

Eidskog

Älvdalen

Malung-Sälen

Torsby

Arvika 

Eda

Årjäng



Tilflytting / Innvandring er 
forutsetning for vekst

For få barnefødsler

Mange vil dø – men mange vil også 
leve lengere

Flere eldre og færre ungdommer –
særlig i distriktene/landsbygden

Forskjellige behov og utfordringer i 
byer/städer og distrikter

For grensekommunene betyr dette: 





Bosteds-
attraktivitet

Grenseløs Attraktivitet

Vekst i 
arbeidsplasser/arbetstilfäller

Befolkningsvekst

Attraktivitetspyramiden





Attraktive grensekommuner
Eksempler: Älvdalens (S) og Trysil (N) kommuner 



Hvordan skape attraktivitet for bosetting og 
næringsliv?

Kommunene i attraktivitetsprosjektet.

År Kommuner i Hedmark Kommuner i Dalarna

2013-14 Trysil, Rendalen Säter, Vansbro,
Smedjebacken

2015-16 Løten, Stor-Elvdal Älvdalen, Ludvika

2018-19 Våler, Åsnes, Stor-Elvdal-2 Orsa, Hedemora

2019-20

Antall kommuner 6 7



Fra attraktivitet til andre eksempler på 
felles utfordringer 

– En aldrende befolkning – økt omsorgsbyrde

– Utfordringer med å fylle stillinger –rekruttere kompetent arbeidskraft

– Kompetensforsörjning

– Grisgrendt/ glesbygd med lange avstander for hjemmesykepleien/hemtjänst

– Langt til sykehus 

– Utgifter til behandling av turister

– Rus (alkohol, narkotika, droger, tobakk-ANDT)

– Folkehelse

– Velferdsteknologi

Økte utgifter innen helseområdet





Sykehuset Innlandet

1. Avtalen mellom Sykehuset Innlandet og Landstinget 
Dalarna/Region Dalarna om fødsler gjelder fortsatt

2. Det er også mulig å inngå avtale om andre sykehus-
behandlinger dersom det er ønskelig.  Elverum/Hamar dekker 
de aller fleste områder innen sykehus/legetjenester







Velferdsteknologi 
og digitalisering 
over riksgrensen?
Samarbeid mellom 
grensekommuner?



Samarbeid Dalarna-Hedmark – Sjukvård og sosial omsorg
OPPDRAG FORSTUDIE:

• Møter med relevante representanter fra kommunene Trysil, Engerdal, Älvdalen, Malung/Sälen
• Oversikt over mulige samarbeidsområder innen helse- og omsorgstjenesteområdet i Engerdal og Älvdalen
• Oversikt over mulige samarbeidsområder innen turisme- og helseberedskap mellom Trysil og Malung/Sälen
• Oversikt over avtalen mellom Landstinget Dalarna og Sykehuset Innlandet

RESULTAT:
• Det finnes mange muligheter til samarbeid innenfor sjukvård og sosial omsorg over riksgrensen
• Flere aktører har uttrykt vilje til samarbeid og det er pekt på gevinster ved dette
• Vanskelig å engasjere aktørene i arbeidet- tidspress, personalendringer og uvant med å tenke løsninger over riksgrensen
• Kartlagt noen regelhindre (kompetanse, autorisasjon)
• Grensekomiteen må finne samarbeidsformer der aktørene har mulighet for å bryte gjennom de mentale hindrene for 

fortsatt prosess (uvant med å se fordeler/ulemper i egne løsninger, redsel for organisatoriske forandringer og mangel på 
tid).

• Fritt valg av primärvård over grensen – forhandle om avtale
• Rådet for välfärdsutveckling i Landstinget Dalarna stiller seg bak utredningens forslag til fortsatte prosesser for å utvikle 

samarbeidet som er beskrevet i forstudien



Ambulanse- og brannutrykning over grensene våre mot 
Värmland og Dalarna? 

• Gjennom samarbeidet i Grenseredningsrådet og med bakgrunn i 
Nordred-avtalen er det inngått gjensidige bistandsavtaler mellom 
nødetatene (politi, brannvesen og ambulanser) på begge sider av 
riksgrensen.

• Det er også inngått avtaler om varsling til redningstjenesten på begge 
sider om hendelsen er i angitt soner ved riksgrensen, se Gränszonkarta. I 
disse tilfellene rykker nødetatene fra begge land ut til skadestedet.

• I forhold til tollvesenet så regulerer tolloven grensepassering i forhold til 
nødetatenes bistand ved hendelser på motsatt side av riksgrensen. 

• Tollovens kapittel 6, Tollfritak ved midlertidig innførsel, uten 
sikkerhetsstillelse sier i denne sammenheng følgende i §6-1 d Tollfritak 
gis uten sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av: «Varer som 
innføres i forbindelse med større ulykker og naturkatastrofer hvor det er 
behov for øyeblikkelig hjelp

• GRENSEROS



Tjenestesamarbeid andre områder Hedmark-Dalarna-Värmland

Felles for alle grensekommunene er brann-, ambulanse og redningsarbeid

Engerdal:  Interregprosjekter, næringsutvikling, turisme med nabokommuner
Trysil: Interregprosjekter, næringsutvikling, turisme med nabokommuner, avfall?
Våler:  Mest i egen region-lite tid til samarbeid over grensen med 

nabokommuner – ARKO-samarbeidet
Åsnes: Kultursamarbeid med Torsby kommune og bokbussen til Torsby – turné 

på Finnskogen (dokumentasjon og berättelser)– ARKO-samarbeidet
Eidskog: Morokulien Infosenter, turistinformasjon, Morokulien og Fredsplassen, 

noe naturforvaltning, planlegging av felles politistasjon – ARKO-
samarbeidet

Potensiale:  Vann, avløp, fiber (samordning), planer (utreder mye av det 
samme), arbeidstrening, vannmiljø og forurensning

Andre: NAV (stat) i Grensetjenesten, Toll/tull, Politi, Folkehelse



www.hedmarkdalarna.com

www.facebook/Granskommitten.com

Takk for oppmerksomheten.


