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Dette dokumentet gir oversikt
over viktige utviklingstrekk og
utfordringer for Kongsvinger
kommune. Det skal være
bakgrunnsdokument for
kommunal planstrategi,
kommuneplanen og annet
planarbeid.
Dokumentet er inndelt i
samsvar med kommunens
fem strategiske
satsingsområder vedtatt
gjennom kommuneplanens
samfunnsdel.

Dokumentet belyser følgende
tema:
• Demografi og befolkning
• Fremtidig tjenestebehov
• Et solid og bærekraftig
Kongsvinger
• Kompetanse og
næringsutvikling

• By- og tettstedsutvikling
med kvalitet
• Mangfold og inkludering
• Livsmestring hele livet
• En samarbeidsdrevet og
digital kommune

• Kongsvinger kommune er en politiskdemokratisk organisasjon og er ansvarlig for
tjenesteproduksjonen ovenfor innbyggerne.
• Kommunen er et myndighetsutøvende organ i
henhold til lover og forskrifter og skal være
med på å utvikle lokalsamfunnet.
• Kommunen er også arbeidsgiver overfor sine
ansatte medarbeidere.
• Kongsvinger kommune må forholde seg til
nasjonale og regionale lovverk og føringer, og
må samhandle med nabokommuner,
organisasjoner og befolkning for å oppnå
ønsket utvikling og vekst.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede
strategidokument som viser kommunens satsningsområder,
strategiske målsetninger og veivalg/strategier knyttet til
målsetningene. Kommuneplanens samfunnsdel gir også føringer
for kommuneplanens arealdel gjennom en langsiktig
arealstrategi. Kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp av
et fireåring handlingsprogram. Dette handlingsprogrammet er
knyttet opp mot kommunens økonomiplan med årsbudsjett og
behandles hvert år. Kongsvinger kommune har valgt fem
satsingsområder i årene som kommer:
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Folketall
• Grafen viser hvordan folketallet i
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starten av år 2000.
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• Folketallet har gått noe ned siden
2017.
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Årsaker til befolkningsutvikling
• Kommunen har hatt et
fødselsunderskudd hvert år
siden år 2000.
• Befolkningsøkningen skyldes
innvandring fra utlandet og
innflytting fra andre
kommuner.
• I årene
med befolkningsnedgang har
flere flyttet fra kommunen til
andre kommuner.
Utflyttingen har vært større
enn innvandringen fra
utlandet.
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Befolkningssammensetning
• Figuren viser en
befolkningspyramide som er en
illustrasjon av befolkningen fordelt
på alder og kjønn.
• Alle kommuner ønsker seg en
befolkningspyramide som ser ut
som pyramide/trekant, da dette er
et tegn på sterk befolkningsvekst
med en stor andel unge.
• Kongsvingers pyramide har en
innsnevring i underkant. Det er et
tegn på nullvekst eller avtagende
vekst med en lav andel unge og
forholdsmessig mange eldre.
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Framskrevet folkemengde - antall
• SSB utarbeider framskrivninger av folketall
• Alle alternativer viser en positiv befolkningsvekst fram mot 2040

År

Antall

2018

17 934 personer

2040

Høy (HHMH)

21 535 personer

Hoved
(MMMM)

20 187 personer

Lav (LLML)

19 182 personer
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• Figuren til venstre viser dagens befokningspyramide og figuren til høyre viser befolkningspyramiden i 2040 ved
middels nasjonal vekst.
• Ved middels nasjonal vekst vil befolkningspyramiden for 2040 øke ytterligere i omfang i toppen. Det indikerer at
veksten av yngre mennesker er for lav. Ved lav nasjonal vekst vil balansen forskyves ytterligere.
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Forsørgerbyrden
• Forsørgerbyrden viser forholdet mellom
antall personer i aldre der det er vanlig å
arbeide og antall personer i aldre der det ikke
er vanlig å arbeide.
• Den uttrykkes tallmessig som forholdet
mellom antall forsørgede og antall
forsørgere, dvs. hvor stor prosentandel
befolkningen under 20 år og over 66 år utgjør
av befolkningen mellom 20 år og 66 år.
• Antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år)
per 80-åring endrer seg betraktelig i
Kongsvinger fra 11,2 i 2019 til 8,7 i 2025 og
5,4 i 2040.
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Tjenestemottakere
• Diagrammet viser
fordelingen av
tjenestemottakere i
2017 og forventende
tjenestemottakere i
2025 og 2040.
• Antall
tjenestemottakere
vil med stor
sannsynlighet øke
innenfor institusjon
og i hjemmetjenesten.

• Korona-viruset (SARS-CoV-2) og sykdommen Covid19 ble karakterisert som en pandemi
(verdensomfattende epidemi) av Verdens
helseorganisasjon (WHO) 11. mars 2020
• Pandemien har rammet næringslivet hardt lokalt,
regionalt og nasjonalt
• Pandemien vil påvirke kommunens økonomi
• Pandemien virker inn på tjenestene våre nå og den vil
ha effekt på tjenestene våre fremover

• Pandemien påvirker planstrategien og planbehovet
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Bærekraftsdimensjonen
• Bærekraftsdimensjonen er et perspektiv for hvordan
styringsmål bør utvikles i fremtiden
• Et sosialt bærekraftig Kongsvinger gir innbyggerne lik tilgang
til sysselsetting, kultur, egnede boliger, gode bomiljøer,
utdanning, sikkerhet og deltakelse i samfunnet
• Et økonomisk bærekraftig Kongsvinger sikrer gode
rammevilkår for utvikling av et attraktivt næringsliv, satser på
økt kompetanse og legger til rette for å skape verdier og
utvikling i lokalsamfunnet, noe som over tid vil opprettholde
et godt velferds- og tjenestetilbud
• Et miljømessig Kongsvinger tar grep for å forebygge
klimaendringer og sikre miljø- og naturressurser mot
ødeleggelse, nedbygging og forurensning

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. De trådte i
kraft i januar 2016. FNs medlemsland er enige om
17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Fra 2020 flyttes ansvaret til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, der
digitaliseringsministeren får ansvar for å
koordinere regjeringens arbeid med FNs
bærekraftmål.

• Kommunestyret har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal legges til
grunn ved videre planarbeid i Kongsvinger kommune.
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• Det beregnes at årstemperaturen øker med ca. 4,5 °C, og
at årsnedbøren øker med ca. 15 % frem mot slutten av
århundret i Kongsvinger.
• Nedbørintensiteten vil øke på dager med kraftig nedbør
og dager med mye nedbør kommer hyppigere.

• Økt forekomst av lokal, intens nedbør øker
sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i små bratte
vassdrag som reagerer raskt på regn. Man må være
spesielt oppmerksom på at mindre bekker og elver kan
finne nye flomveier.

Mangfold og
inkludering

• Utfordringene med overvann ventes å bli større enn i dag,
og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i
overvannsplanleggingen og at flomveier identifiseres og
hensyntas.

Livsmestring
hele livet

• Klimaendringene kan gi utfordringer for landbruket
gjennom reduserte avlinger på grunn av store
nedbørsmengder over lengre tid eller lange tørkeperioder.
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Kilde: Norsk klimaservicesenter, Klimaprofil Hedmark 2017
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Samlede klimagassutslipp fra
Kongsvinger kommune var i 2017 på
53 500 tonn CO₂-ekvivalenter

• Vegtrafikk utgjorde 32 % av de totale utslippene
fordelt på: Personbiler (51 %), varebiler (13,5 %),
tunge kjøretøy (28,5 %) og busser (6,5 %)
• Annen mobil forbrenning som dieseldrevne
motorredskaper utgjorde 30 % av de totale
utslippene.
• Jordbruket sto for 19 % av de totale utslippene.
• Andre sektorer som bidrar til utslipp er
oppvarming, avfall og avløp, energiforsyning og
industri.
• Kongsvinger er en stor skogkommune. Netto
karbonlagring (tilvekst) var i 2015 på anslagsvis
180 000 tonn CO2 ekv.
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Overordnet perspektiv
• Svakere vekst i skatteinntektene
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• Andelen eldre øker kraftig
• Lavere sysselsetting

• Forventer lavere petroleumsinntekter
• Omfordeling av rammetilskudd

• Det blir større behov for helse- og omsorgstjenester
• Øremerkede tilskudd innlemmes

• Utgifter til å opprettholde dagens standard
og dekningsgrad vil øke kraftig
• Koronapandemien – langsiktige effekter?

Kommunens økonomiske utfordringer
Endret inntektssystem
Redusert handlingsrom
Øremerkede midler blir borte
Utgiftsveksten er høyere enn
inntektsveksten
• Investeringer
• Lånegjeld
• Omstilling
•
•
•
•
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• I Kongsvingerregionen er naturhendelser en vesentlig del av det store risikobildet. Man må regne med at
klimaendringene kan medføre større utfordringer i forhold til forsyningssikkerhet og generell
samfunnsstabilitet.
• Kongsvinger kommune har kommet langt i digitaliseringen. Dette vil gi innbyggerne bedre tjenester samtidig
det som medfører nye sårbarheter som må håndteres. Digitaliseringen i samfunnet gjør at sårbarhetene kan
være vanskelig å ha fullstendig oversikt over.
• I en verden hvor smittsomme sykdommer spres globalt i løpet av kort tid har også Kongsvingersamfunnet
blitt satt på prøve.
• Angrep mot sivilsamfunnet har økt i sannsynlighet og Europa opplever flere hendelser som hører hjemme i
grenseland mellom krig og fred. Slike hendelser krever sterk koordinering mellom statlige- og lokale
myndigheter og en erkjennelse av at dette kan påvirke oss alle.
• Kongsvingersamfunnet må forberede seg på at hendelser som truer samfunnssikkerheten vil oppstå oftere
enn tidligere. Derfor er det sterkt fokus på samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen. Et slikt
samarbeid gir regionen bedre handlekraft og større utholdenhet hvis uønskede hendelser skulle oppstå.
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• Det er to måter en kommune kan skape ekstra
vekst på:
• Kommunen kan skape kvaliteter som øker
innflytting og reduserer utflytting;
bostedsattraktivitet.
• Kommunen kan skape næringsattraktivitet
som fører til ekstra vekst i antall
arbeidsplasser.

Et solid og
bærekraftig
Kongsvinger

Kompetanse
og næringsutvikling
By- og
tettstedsutvikling
med
kvalitet

• Glåmdalsregionen hadde positiv
bostedsattraktivitet, men negativ
næringsattraktivitet de fleste årene fram til
2013.
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Utvikling i samlet attraktivitet i Glåmdalsregionen

Kilde: Telemarksforskning, regional analyse Glåmdalen 2020

• Etter 2013 har næringsattraktiviteten blitt
bedre, men nå er det bostedsattraktiviteten
som er utfordringen.
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• Det har vært en stor satsning på næringslivet i
regionen de siste årene!
• Kongsvingerregionen har sterk
industrikompetanse og den største
industritettheten i Innlandet. 7 sterke består av
77 bedrifter med ca. 4000 ansatte.
• Mange viktige offentlig arbeidsplasser:
• Ahus Kongsvinger
• SSB
• Kongsvinger fengsel
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Jernbanepolitisk
Oppfølging KVU for Kongsvingerbanen:
• Kongsvinger - Oslo
• Kobling Gardermoen
• Gardermoen er vekstsenteret
Oppfølging «godstiltak Kongsvinger»:
• Tilsving
• Relokalisering tømmerterminal
• Krysningskapasitet
• Hensetning – Kongsvingstasjon
Kommersielt
• Videreføre samarbeidet om og utvikling av internasjonal
korridor for transport på bane til Midt-Norge og
Nordland.
• Finne flere kommersielle samarbeidspartnere speditører, transportører, havner og terminaler i et
nettverk
• Nødvendige forberedelser – nærmere analyser av
potensial
• Markedsføre arealet og mulige løsninger

Demografi
og
befolkning

Fremtidig
tjenestebehov

Et solid og
bærekraftig
Kongsvinger

Kompetanse
og næringsutvikling
By- og
tettstedsutvikling
med
kvalitet

Mangfold og
inkludering

Livsmestring
hele livet
En
samarbeids
drevet og
digital
kommune

• Arbeidsplassutviklingen i Kongsvinger har vært
langt svakere enn ellers i landet.
• Antall arbeidsplasser i næringslivet har utviklet
seg 17 prosentpoeng svakere enn
landsgjennomsnittet, mens antall arbeidsplasser i
det offentlige har utviklet seg 11 prosentpoeng
svakere.
• Det var spesielt mellom 2000 og 2013 at
arbeidsplassutviklingen i Kongsvinger var svak.

• Etter 2013 har arbeidsplassutviklingen vært bare
litt svakere enn landsgjennomsnittet.
• I 2019 var det en markant negativ utvikling etter
en periode med positiv/nøytral utvikling.
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• Kongsvinger har flere som pendler inn enn som
pendler ut. Det er altså et arbeidsplassoverskudd
i kommunen
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• Det har blitt langt flere som pendler inn til
Kongsvinger. Mesteparten av innpendling er fra
andre kommuner i regionen.

By- og
tettstedsutvikling
med
kvalitet

Mangfold og
inkludering

Livsmestring
hele livet

En
samarbeids
drevet og
digital
kommune

Antall personer som pendler ut og inn av Kongsvinger, samt netto
utpendling.

Demografi
og
befolkning

Fremtidig
tjenestebehov

Et solid og
bærekraftig
Kongsvinger

Kompetanse
og næringsutvikling
By- og
tettstedsutvikling
med
kvalitet

Mangfold og
inkludering

Livsmestring
hele livet
En
samarbeids
drevet og
digital
kommune

• Utdanningsnivået i Norge øker stadig. De som går
inn i arbeidslivet har langt høyere utdanningsnivå
enn de som går ut av arbeidslivet. I figuren ser vi
hvordan utdanningsnivået har utviklet seg i
Glåmdal og i landet fra 2000 til 2019.
Utdanningsnivået øker stadig i alle regionene.

• Utdanningsnivået i Glåmdal er lavere enn
landsgjennomsnittet. I 2019 hadde 26,1 prosent
av den sysselsatte befolkningen minst tre års
høyere utdanning. Landsgjennomsnittet var
39,4 prosent dette året.
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• Landbruket utgjør en stor del av kommunens
næringsliv.

• Landbruket er en premiss for matproduksjon
og selvforsyning.
• Landbruksarealene er viktige for å
opprettholde kommunens særegne
kulturlandskap og kulturarv.

• Størstedelen av kommunens jordbruksarealer
benyttes til matproduksjon. Det er et mål å verne
om dyrket og dyrkbar jord og derigjennom
produksjonsgrunnlaget til landbruket.
• Kongsvinger er den skogkommunen i landet som
har avvirket mest tømmer siden årtusenskiftet.
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Gjennom «Kongsvinger 2050» er det etablert en godt
forankret bystrategi som gir klare anbefalinger for
byutvikling, arealbruk og transportsystem i årene framover

Kongsvinger by skal utvikles mer miljøvennlig, bli mer
attraktiv å bo og jobbe i og styrkes som regionsenter.
Det legges opp til utvikling av en mer kompakt by, der
flere bor, handler og jobber sentralt noe som sikrer
bedre grunnlag for at flere kan la bilen stå oftere i det
daglige.
Større boligmangfold og flere mennesker som benytter
seg av et mer konsentrert område av byen sikrer også
bedre forutsetninger for en mer levende by med
høyere aktivitet, flere gode sosiale møteplasser, og
prioritering av syklende og gående.
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• Det er satset stort på byutviklingstiltak i Kongsvinger de siste 10
årene. Det gjenstår fremdeles noen utfordringer som vi må legge til
rette for å løse i årene som kommer.
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• Store deler av sentrum nord er flomutsatt ved 200-års flom. En
helhetlig flomsikring ved Gjemselund kan legge til rette for at flere
utbyggingsprosjekter i sentrum kan realiseres.
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• Kommuneplanen angir høyder for bebyggelse i sentrum, men
gjennom regulering gir den også rom for ytterligere høyder. Hvilket
fortettingspotensial har Kongsvinger i høyden?

By- og
tettstedsutvikling
med
kvalitet

Mangfold og
inkludering

Livsmestring
hele livet

En
samarbeids
drevet og
digital
kommune

• Selv om en del av bygatene er rustet opp er det fremdeles sentrale
gater som ikke fremstår som gode funksjonelle bygater, blant annet
Storgata og Brugata.
• Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå
målsettingene som ligger til grunn for byplanstrategien
Kongsvinger 2050.
• Øvrebyen er regulert til spesialområde bevaring i en eldre
reguleringsplan fra 1975. Planen er lite detaljert og vanskelig å styre
etter.
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• Attraktive lokalsamfunn er avgjørende for å opprettholde
et spredt bosettingsmønster.
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• Kongsvinger har gode tettsteder på Austmarka, Brandval,
Lundersæter og Roverud og flere aktive grender.
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• Det er en utfordring å opprette servicetilbud i grendene
og ha et godt nok kollektivtilbud.
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• Det må legges til rette for infrastrukturtiltak som
eksempelvis bredbånd og vi må ha fokus på
trafikksikkerhet.
• Lokal tilhørighet skaper grunnlag for aktivitet, glede,
god folkehelse/livslyst og utvikling i tettstedene.
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• Det skal legges til rette for at det skal være attraktivt å gå og sykle i
Kongsvinger slik at andelen gående, syklende og kollektivreisende
øker.
• Bilandelen i Kongsvinger er fortsatt høy, men det er et stort potensiale
for å få flere til å velge grønn mobilitet.
• De siste årene er det gjennomført mange tiltak som har bidratt til å
skape et mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett, men det
gjenstår fremdeles flere tiltak som kan gjennomføres.
• En viktig missing link i dette hovednettet er en gang- og sykkelbro over
Glomma fra Stasjonen til Sentrum videregående skole. Kongsvinger
kommune jobber sammen med både Innlandet fylkeskommune,
Statens vegvesen og BaneNOR med sikte på å få realisert dette
prosjektet.
• Kongsvinger kommune har takket ja til å delta i et prosjekt i regi av
TØI/NMBU kalt Walkmore som fokuserer på hvordan små byer gjennom
planlegging og byutvikling kan gjøre det mer attraktivt å gå i
hverdagen.
• Det er behov for å styrke bybusstilbudet i Kongsvinger og det må
jobbes kontinuerlig med trafikksikkerhetstiltak.
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• I perioden 2009-2017 ble det i snitt pr. år bygd 73
boenheter.
• Omtrent 90% av all boligbygging i perioden 20092017 har skjedd i byen.
• Av det som er bygd i perioden 2009-2017 utgjør
leiligheter rundt 30 %, 40 % er eneboliger, mens
tomannsboliger og rekkehus utgjør rundt 30 %.
• Prisveksten på boliger i Kongsvinger var på 50,5
prosent fra fjerde kvartal 2012 til fjerde kvartal
2017.
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Kilder: Panda, Innlandet fylkeskommune,
EiendomsMegler 1, Kongsvinger/Konjunktur Østlandet
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• Femtifire prosent av alle boenheter i
Kongsvinger er eneboliger.
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• Femti prosent av eneboligene i Kongsvinger
by bebos av én eller to
personshusholdninger.
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• Boligtypesammensetningen, sammen med
demografi og forventet befolkningsutvikling,
tilsier at det er behov for flere lettstelte,
sentralt beliggende leiligheter i byen og
tettstedene.
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• Eneboliger og småhusbebyggelse
etterspørres gjerne av barnefamilier som er
en viktig målgruppe for Kongsvinger.

Utarbeidet av Innlandet fylkeskommune. Kilde: SSB tabell 06265 og 06070. Boliger inkluderer bebodde og
ubebodde. Andre bygningstyper inkluderer boliger i garasjer, næringsbygninger og andre som ikke er
boligbygninger. Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
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•

Det har vært en positiv vekst i Rådhusteateret med både
konserter og teater.
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•

I løpet av ett år var det 350 000 besøkene i kulturbyggene i
sentrum. Dette er god vekst!
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•

Kongsvinger har en attraktiv kulturskole med økende elevtall.
Nye tilbud utvikles for å kunne gjøre skolen attraktiv for barn
og ungdom.
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•

Kongsvinger har et bibliotek i omstilling for å møte behovet
som en sentral møteplass med attraktive tilbud og en digital
hverdag.

•

Digital plattform for frivillighet er på plass og morgendagens
aktivitetssenter er Frivilligsentralens store utfordring.

•

Kongsvinger har som mange andre kommuner en frivillighet i
endring.
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• Andelen barn (0-17 år) som bor i
husholdninger med lavinntekt er
høyere enn i landet som helhet. Lav
husholdningsinntekt vil si at
husholdningen har under 60 % av
medianinntekten for husholdninger i
Norge
• Barn i husholdninger med
vedvarende lavinntekt, har økt med
3,5 % fra 12,5 % (2013) til 16 % (2019)
• Det vil si at Kongsvinger kommune
har over 400 barn som lever i
lavinntektsfamilier

• Flere barn i lavinntektsgruppen har
kun én forsørger
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• Skolehelsetjenesten rapporterer om konflikter og
dårlig samspill i familien som barn/ ungdom blir
skadelidende av, særlig dersom konfliktene er
langvarige og intense, eller at barnet involveres i
konflikten.
• Kongsvinger kommune har en høy andel barn med
ulike barnevernstiltak (0-22 år): 7 % mot
eksempelvis 4,2 % i Hedmark.
• De fleste av disse tiltakene er hjelpetiltak
i hjemmet. Trangboddhet og uegnede boliger er
blant de faktorene som både kan skape, men også
gi utfordringer i forhold til barnevernstjenester.
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• Mange faller utenfor samfunnsarenaer som er
svært viktige:
• de fullfører ikke utdanningen
• de faller utenfor arbeidslivet
• de sliter med psykiske problemer
• er utenfor de sosiale nettverkene og andre
arenaer
Folkehelseprofilen viser at Kongsvinger har store
utfordringer i ulike grupper. Indikatorer på dette:
• Lavt utdanningsnivå – 11 000 personer med
grunnskole eller videregående skole som høyeste
fullførte utdanning
• 440 personer med nedsatt arbeidsevne
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• Andel personer(18-67 år) som mottar uføretrygd
er 16,8 %

•

Andelen eldre i samfunnet øker betraktelig! Kongsvinger har allerede større
utfordringer knyttet til helse og sosiale forhold enn landsgjennomsnittet. Mange eldre i
Kongsvinger bor "utilgjengelig" og langt fra servicetilbud.

•

Økt behov for tilrettelagte bo- og tjenestetilbud i by og omland må håndteres i den
fysiske planleggingen. Derfor har NAL utarbeidet en håndbok på oppdrag fra
Helsedirektoratet kalt "Aldersvennlig stedsutvikling".

•

Skal vi få til god lokalisering og utforming av bygg, sambruk og samordning av arealer
og tjenester, og bruk av hensiktsmessig verktøy og teknologi krever dette både
tverrfaglig arbeid internt i kommunen og godt samarbeid med private aktører.

Vi må planlegge slik at de eldre utgjør ressurser for hverandre
og samfunnet!

Demografi
og
befolkning

Fremtidig
tjenestebehov

Nasjonale prøver 2015-2020, Skoleporten Udir
• Tallene viser et gjennomsnitt av resultater for nasjonale prøver i Kongsvinger og nasjonalt.
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5. trinn

8. trinn

9. trinn

Engelsk

49,8

49

Lesing

49,4

49

52,4

Regning

47,8

48,8

52

Nasjonalt

50

50

54

• Totalt sett ser vi at elevene i Kongsvinger ligger noe bak landsgjennomsnittet.
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Grunnskolepoeng er mål som regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet,
legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt.
Deretter ganges gjennomsnittet med 10 (Skoleporten Udir).
• Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng i perioden 2014-2019:

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Kongsvinger

40,6

39,2

40,4

41,1

40,5

Nasjonalt

40,8

41,2

41,4

41,8

42
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• Kongsvinger ligger noe bak landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. Resultatene
svinger også her litt fra år til år.
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Frafall fra videregående skole
21%, landet i helhet
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Gjennomføring
av videregående
skole

% i Kongsvinger og

76,1 av elevene som startet videregående opplæring i
Hedmark i 2013 har fullført og bestått etter 5 år. Det er
en økning på 1,8 prosent fra 2012-kullet
Frafallet
7%

2010 (30%) til 2018 (23%) med

Foreldrenes utdanningsnivå: 45% grunnskole, 22%
videregående skole, 15% universitet/høgskole
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• Kultur for læring er et
forsknings- og
utviklingsprosjekt der alle
tidligere kommuner i Hedmark
deltar.
• Målet er at det språklige,
sosiale og faglige
læringsutbyttet i barnehagene
og grunnskolene i Hedmark
skal heves og at barn og unge
skal forberedes på fremtidens
samfunns- og arbeidsliv.
• Diagrammet viser utviklingen i
barnehagene i henholdsvis
2017 (gule stolper) og 2019 (blå
stolper), og at vi nå har
beveget oss over på grønt nivå.
Det vil si at
kartleggingsundersøkelsen
viser god utvikling i
barnehagene i Kongsvinger fra
2017 til 2019.
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Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle
landets kommuner. Det er vanlig å gjennomføre ungdataundersøkelser
med jevne mellomrom.

• Ungdomsskoleelevene i Kongsvinger opplever i
større grad at familien har dårlig råd (7 %) enn
landet i øvrig (4 %)
• 18 % av ungdomsskoleelevene har psykiske
helseplager. Hedmark fylke: 12 % og landet: 15 %
• Ungdomsskoleelever i Kongsvinger er mye plaget
av depressive symptomer (18 %) noe som
er høyere landet for øvrig (15 %)
• Ungdomsskoleelevene i Kongsvinger deltar i
betydelig mindre grad i organiserte
fritidsaktiviteter i forhold til fylket og landet i øvrig
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• Folkehelseprofilen for 2020 rapporterer at
201 av 1000 innbyggere i Kongsvinger har
psykisk uhelse eller psykiske lidelser.
Dette er betydelig høyere enn landet for
øvrig og fylket.

201
166

154

• Dersom dette omsettes til befolkningen i
sin helhet, indikerer disse tallene at det i
Kongsvinger ved utgangen av 2019 var 3
584 innbyggere som opplever å ha psykisk
uhelse eller psykisk sykdom.
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Forventet levealder

Type 2 diabetes

• Forventet levealder er et av de klassiske målene
på helsetilstanden i en befolkning. Levealderen
har stort sett økt kontinuerlig siden den ble
begynt beregnet, og har alltid vært høyere for
kvinner enn for menn. Økt levealder er en
kombinasjon av bedre levekår, endring i livsstil
samt bedre medisinsk forebygging og behandling
(SSB).

• Kongsvinger har i flere år ligget høyt på
statistikken over brukere av legemiddel til
behandling av type 2 Diabetes. For å utvikle
Diabetes type 2 må man være arvelig disponert,
men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de
vanligste utløsende risikofaktorene.

• Forventet levealder er lavere for Kongsvinger enn
landet for øvrig.
Forventet levealder
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Kommunen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og vil
legge vekt på:
• Ledelse og innovasjon
• Kompetanse og gode fagmiljøer
• Åpne og kreative arbeidsmiljøer
• Miljøbevissthet
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• Regjeringens «Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor
2019-2025» gir føringer for hvordan digitalisering av
offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere,
næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer
effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til
rette for produktivitetsøkning i samfunnet.
• Dette utfordrer organisasjonen til å jobbe for å:
• Innføre effektive arbeidsprosesser og fremtidsrettede
tjenester
• Innføre digitale verktøy som sikrer digitalt førstevalg
• Stimulere til samskaping med innbyggere og
frivilligheten
• Smarte byer har blitt et satsningsområde over hele verden.
• Gjennom digitalisering skal byer og kommuner bli bedre og
mer bærekraftige steder å leve i.
• Samtidig som mulighetene er enorme, er det viktig å huske
at verktøyene som tas i bruk må være tilstrekkelig utviklet
for å gi en nettogevinst.
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• IKT-området har strategier på nasjonalt nivå som må omsettes i strategier
på «lavere nivå», region eller kommune
• HIKT 2025-prosessen skal definere HIKTs og kommunenes ambisjoner og
forventninger til selskapet inn i en periode med sterkt voksende
utviklingsambisjoner
• HIKT 2025-prosessen blir førende for videre arbeid med ev. kommunal
IKT-strategi/handlingsplan eller om det skal lages en felles strategi i
regionen som ivaretar de nasjonale strategiene
• Strategier som utarbeides i kommunalområder og på enhetsnivå har
koblinger mot IKT. Disse må koordineres slik at de ligger i linje med
overordnede strategier/handlingsplaner .

