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1 Innledning 
Dette er et oppslagsdokumentet som skal tjene 3 formål: 

 Gi politikerne og lokalpartiene bakgrunnskunnskap for utforming av valgprogrammene før 
kommunevalget i 2019 

 Danne grunnlaget for utforming av kommunens planstrategi for 2019-2023. 

 Gi administrativ og faglig oppdatering på de fakta og utfordringer som vil prege kommunen 
de kommende år. 

Hamar kommunes kommuneplan ble ferdigstilt våren 2018 med både samfunnsdel og arealdel. 
Dette er derfor ikke tidspunktet for å evaluere planen. I kommuneplanen ble målene definert. Dette 
dokumentet skal gi oppdatert kunnskap som hjelp til de valgene som må gjøres for å nå 
kommuneplanens målsettinger. 

Kommunestyret fastsatte i februar 2018 (sak 07/18 - Planstrategi 2019-2023) følgende: 
 

 Rådmannen skal legge fram kunnskapsgrunnlaget i 2018, ett år før kommunevalget. 
 En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget gjøres våren 2019 i forkant av planstrategien.  

 Rådmannen skal legge fram forslag til planstrategi for formannskapet før jul 2019 

 Det legges opp til sluttbehandling i kommunestyret i mars 2020 
 

Ved utarbeidelse av planstrategien høsten 2019 vil kommunens eksisterende planer bli 
gjennomgått. 

Dette kunnskapsgrunnlaget er tematisk disponert, og beskriver status og utviklingstrekk på viktige 
samfunnsområder og for kommuneorganisasjonen. Det er i stor grad basert på data fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og annet tilgjengelig og tidligere utarbeidet materiale. Temaene kan etter behov 
utredes ytterligere. 

Utdypende litteratur til hvert kapittel står samlet bak i dokumentet. I teksten er kilde oppgitt med 
forfatter og årstall. Hvis ikke annet er oppgitt, er kilden SSB. 

2 Sammendrag 
Hamar er en mellomstor kommune i et av verdens rikeste land. Hamar gjør det godt. 
Kommuneøkonomien er under kontroll og innbyggerundersøkelsen forteller oss at cirka 90 % av 
innbyggerne har et godt inntrykk av Hamar kommune. Den samme undersøkelsen gir oss tall på 
at brukerne jevnt over er tilfreds med de kommunale tjenestene og at kommunen forvalter 
ressursene sine på en vettug måte. Innbyggerundersøkelsen viser god fremgang siden forrige 
måling.  

Kommunebarometeret for 2019, som er en rangering av landets kommuner på de kommunale 
tjenestene, sender Hamar helt i Norgestoppen: Av landets 423 kommuner er Hamar plassert på 
en 30. plass. NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) utgir årlig et Kommune-NM som måler hvor 
næringsvennlige de enkelte kommunene er, basert på faktorer som bl.a. næringsliv, 
arbeidsmarked og kompetanse. NHOs Kommune-NM 2018 plasserer Hamar på en imponerende 
26. plass, som den soleklare eneren i Innlandet. 

Hamar er en attraktiv by. Det viser både netto innflyttingstall, antall arbeidsplasser og den store 
økningen i antall studenter. Hamarregionen har en høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon 
(pendling). Dette er et godt utgangspunkt for framtidig utvikling. Kommunen har de siste årene 
lykkes relativt godt med å tiltrekke seg nye innbyggere, samtidig møter vi sterk konkurranse fra 
byer og regioner rundt Oslo som også har mål om innbyggervekst.   
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Hamar har imidlertid også sine utfordringer. Med utgangspunkt i målsettingen om innbyggervekst 
på 1-1,5% per år, bør det gjennomsnittlig bygges 200-250 nye boliger per år i kommunen, mens 
snittet for de siste 5 årene er 192. Tilbudet av nye og brukte boliger er lite differensiert med tanke 
på type og pris.  

I likhet med andre byer, har Hamar utfordringer med å skape et aktivt handelssentrum. 
Kjøpesentra og netthandel gjør at fag- og nisjebutikker i sentrum opplever stadig sterkere 
konkurranse.  

Staten styrer kommunens inntektsgrunnlag etter befolkningsutviklingen. Overføringene til 
kommunene er et innbyggertilskudd. Slik skaper staten konkurranse mellom kommunene bl.a. om 
innbyggere, arbeidsplasser og omdømme.  

Hverdagen i norske kommuner handler i stor grad om å håndtere dilemmaer. Ønsket om vekst og 
positiv befolkningsutvikling kan komme i konflikt med andre verdier. Boligbygging og 
næringsutvikling må avveies mot biologisk mangfold, matproduksjon og rekreasjonsverdier. 
Hamar kommune har satt bærekraftig utvikling som et av sine hovedmål. Vi ønsker en utvikling 
som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. 

Biltrafikken øker og vi oppnår ikke ønsket økning i sykkelbruk. Dagens forbruksmønster og 
reisevaner må endres radikalt for å nå målsettingen om 40 % reduksjon i klimagassutslipp i 
Hamarsamfunnet i 2030. For kommuneorganisasjonen må det også en stor omstilling til for å 
lykkes i å nå klimamålene.  

Demografiske framskrivninger viser at Hamar får en betydelig vekst av innbyggere over 80 år etter 
2025. Samtidig som fødselstallene vil være lave, vil antall barn og unge øke. Innvandringen som 
gjennom flere år har bidratt til befolkningsvekst, er på vei ned og det er usikkert hvordan 
innvandringen vil utvikle seg framover. Nettoinnflyttingen til Hamar blir derfor avgjørende for å 
sikre fortsatt positive innbyggertall. I tillegg må Hamar arbeide for å redusere utflyttingen og 
beholde nykommerne.  

Større antall eldre og en lavere andel innbyggere i yrkesaktiv alder, gir økt forsørgerbyrde. Dette 
forsterkes av at mange i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet. Hamar har flere innbyggere 
som mottar uføretrygd eller sosialhjelp enn landssnittet, og Hamar har også en høyere andel barn 
som lever i lavinnteksthusholdninger.  

Folkehelse er et prioritert satsingsområde. Fem hovedutfordringer i planlegging og gjennomføring 
av folkehelsetiltak er vedtatt av kommunestyret i september 2019:  
 

 Tidlige belastninger i barndom og oppvekst 

 Sosial ulikhet i helse/lav sosioøkonomisk status 

 Utenforskap 

 Frafall i videregående skole 

 Levevaner 

Hamar har som nevnt et godt tjenestetilbud. Kommunen er helt i toppsjiktet innen grunnskole og 
kultur, og scorer også godt innen miljø og ressurser, og vann, avløp og renovasjon. Samtidig 
peker kommunebarometeret på svak plassering innen områdene helse- og sosialtjenester.  

Mange av oppgavene Hamar står overfor, er oppgaver en kommune ikke kan løse alene. 
Utfordringene krever tettere dialog og mer samhandling både regionalt, og mellom kommunen, 
næringslivet og innbyggerne. Interkommunale løsninger kreves særlig innenfor bærekraftig 
utvikling / det grønne skiftet, areal- og transportplanlegging og regional posisjonering. 
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Hamar kan karakteriseres som en «flerkommunal regionby» (Vindstad 2016). Derfor er helhetlig 
bolig-, areal- og transportplanlegging vanskelig. Regionen mangler felles klimabudsjett og 
klimaregnskap. For klimagassutslippene er kommunegrenser irrelevante. Det er viktig å få til felles 
prioritering og handling, slik at tiltakene kan settes inn der de har størst effekt.  

Mangel på arbeidskraft blir en av de store utfordringene i norsk arbeidsliv. Kommunesektoren er 
arbeidskraftintensiv og forventes å vokse kraftig i antall ansatte dersom det ikke skjer endring i 
organisering og arbeidsmåter som bedre utnytter arbeidskraftressursene.  

Demografiske endringer og press på kommuneøkonomien nødvendiggjør omstilling og 
effektivisering i kommunen. Omstilling, både teknologisk og på andre måter, vil være krevende, 
men helt nødvendig i årene framover. Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser 
og å gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er nødvendige virkemidler for å 
effektivisere offentlig sektor. 
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3 Hovedutfordringer 
Dette kapitlet er en oppsummering av de utfordringer som framkommer i hvert av kapitlene i 
dokumentet. 

Kap 4 – Befolkningsutvikling og demografi 

 Større andel eldre og lavere andel unge enn landet forøvrig, og dermed en lavere andel 
innbyggere i yrkesaktiv alder. Gjennomsnittsalderen i Hamar er 42,3 år og i landet 39,6. 

 Fødselsunderskudd, lav fruktbarhet, redusert innvandring og økningen i antall eldre gir: 
Økt forsørgebyrde, mangel på arbeidskraft og økt press på kommuneøkonomi og tjenester 
innen helse og eldreomsorg. 

 Kamp om nye innbyggere i konkurranse med andre Østlandsbyer/-kommuner og regioner 
rundt Oslo 

 Øke tilflyttingen av unge voksne og småbarnsfamilier, og få flere av de som flytter til 
kommunen til å bli boende. 

 Samarbeid og integrasjon som nøkkel for regionens attraktivitet. 
 

Kap 5 – Befolkningsframskrivninger   

 Lavere befolkningsvekst framover, men høyere enn landet. 

 Betydelig vekst i aldersgruppa 80-89 år i perioden 2025-2030 

 Betydelig vekst i antall innbygger over 90 år i perioden 2030-2040 

 Forsørgerbyrden og utfordringen med å opprettholde velferdssamfunnet øker. 
Utfordringene blir større jo lenger ut i perioden en kommer. 

 
Kap 6 – Klima og miljø 

 Ta vare på Hamars rike biologiske mangfold også for framtidige generasjoner 

 Sikre framtidig matproduksjon 

 Sikre tilstrekkelig med grønne områder til rekreasjon og overvannshåndtering 

 Utvikling av en kompakt og klimavennlig by med gode bokvaliteter 

 Begrense klimagassutslippene 

 Bidra til overgangen til en sirkulærøkonomi 

 Sikre god vannkvalitet i vassdragene 

 Sikre god luftkvalitet 

 Håndtere nye miljøgifter 

 Håndtere store utbyggingsprosjekter på forurenset grunn 
 
Kap 7 – Folkehelse 

 Årsaken til sosial ulikhet helse er generelt kompleks 

 Ingen åpenbar enkeltforklaring på hvorfor vi har flere fattige barn enn landsnittet 

 Høy andel uføretrygdede og mottakere av sosialhjelp 

 Levekårsforskjeller blant barnefamilier 

 Frafall i videregående skole 

 Ensomhet, utstenging og marginalisering  

 Stillesitting, fysisk aktivitet og kosthold 
 

Kap 8 – Boliger 

 Det bygges for få nye boliger i Hamar. For å nå målet om en årlig befolkningsvekst på 1,0-
1,5 % bør det bygges 200-250 nye boliger per år. 

 Tilbudet av nye og brukte boliger samlet er for lite differensiert med hensyn til størrelse og 
pris.   

 Manglende sentrumsnære boliger for småbarnsfamilier. 

 Økonomisk vanskelig for unge nyetablerere å komme inn på boligmarkedet. 

 Manglende balanse mellom tilbud og etterspørsel medfører en uønsket høy prisstigning på 
boliger i attraktive byer. 
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 Prisveksten samsvarer ikke med lønns- og kostnadsutviklingen ellers og medfører at 
mange setter seg i stor gjeld. 

 
Kap 9 – Arbeidsliv og kompetanse 

 Opprettholde et aktivt handelssentrum med detaljhandel i de indre bygatene. 
Sentrumshandelen møter sterk konkurranse både fra kjøpesentra og netthandel.  

 Utdanningsnivået er lavt i Hamarregionen og i Hedmark, selv om Hamar har høyere 
utdanningsnivå enn landet.  

 
Kap 10 – Digitalisering 

 Benytte digital selvbetjening som førstevalg 

 Ikke be om opplysninger vi allerede har tilgang til 

 Legge til rette for bredbånd og mobildekning til innbyggere og næringsliv i kommunen 

 Automatisere regelstyrte prosesser 

 Legge til rette for «smarte byer og lokalsamfunn». 
 
Kap 11 – Hamar kommunes økonomiske rammer 

 Redusere bruk av kraftinntekter i driften 

 Ikke øke eiendomsskatten 

 Begrense nye låneopptak og redusere sårbarheten ift. mulige renteøkninger 

 Følge opp fastsatte handlingsregler 

 Minskede overføringer fra staten 
 
Kap 12 – Hamar kommunes organisasjon  

 Kommunene oppgir som de fem største arbeidsgiverutfordringene (KS 
Arbeidsgivermonitor 2017): 

o gevinstrealisering ved digitalisering,  
o høy deltidsandel,  
o høyt sykefravær,  
o utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser 
o evne til innovasjon  

 Hamar har høyere vekst i antall sysselsatte i kommunen enn kommunesektoren for øvrig 
fra 2015 til 2016.  

 Andelen deltidsstillinger er høyere enn heltidsstillinger, og heltidsandelen har vært og er 
lavere enn for kommunesektoren samlet. 

 
Kap 13 – Eksternt blikk på kommunes tjenester  

 Svake plasseringer innen områdene helse- og sosialtjenester på Kommunebarometeret, 
bl.a. ved at folk går for lenge på sosialstønad før de kommer over i ordinært arbeid eller 
tiltak. 

 Andelen barn som deltar på kulturskole er lav sammenlignet med andre kommuner. 
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4 Befolkningsutvikling og demografi 
 

4.1. Høyere gjennomsnittsalder enn landet 

 

 
Gjennomsnittsalderen i Hamar er 2,6 år eldre enn landsnittet. I Hamar er den 42,4 år og i landet 
39,8 år. Gjennomsnittsalderen både i Hamar og landet øker gradvis fra år til år. I 2010 var den 
henholdsvis 41,8 år i Hamar og 38,7 i landet. 

Hamar har en lavere andel barn og unge under 19 år og færre i yrkesaktiv alder (25-54 år) enn 
landet som helhet.  

Utviklingen i antall innbyggere i de ulike aldersgruppene per 1/1 2014 - 2019 

 Innbyggere i ulike aldersgrupper per 1/1 Endringer per år  Sum endr. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

0 år 270 253 253 269 278 263 -17 0 16 9 -15 -7 

1-5 år 1516 1525 1479 1471 1480 1468 9 -46 -8 9 -12 -48 

6-12 år 2246 2283 2308 2373 2410 2429 37 25 65 37 19 183 

13-15 år 1034 988 1009 999 1016 1012 -46 21 -10 17 -4 -22 

16-19 år 1433 1482 1442 1481 1481 1482 49 -40 39 0 1 49 

20-44 år 9098 9150 9239 9466 9541 9605 52 89 227 75 64 507 

45-66 år 8759 8795 8858 8819 8879 8953 36 63 -39 60 74 194 

67-79 år 3338 3537 3731 3949 4116 4199 199 194 218 167 83 861 

80-89 år 1470 1459 1418 1405 1354 1365 -11 -41 -13 -51 11 -105 

≥ 90 år 356 375 383 366 375 368 19 8 -17 9 -7 12 

Innbyggertallet i aldersgruppa 67-79 år har hatt den klart største veksten i siste 5-årsperiode. 
Hamar har en høyere andel eldre innbyggere enn landet som helhet. Det gjelder også ift. de 
øvrige kommunene i Hamarregionen samt Elverum, Lillehammer og Gjøvik. 

Andel innbyggere som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 

Andel innbyggere med innvandrerbakgrunn1 per 1/1 i prosent. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hamar 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 14,1 

Hamarregionen 9,1 9,7 10,2 10,7 11,2 11,9 

Landet 14,9 15,6 16,3 16,8 17,3 17,7 
1 Innbyggere med innvandrerbakgrunn = innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 

 

 

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,6 %

0
 å

r

5
 å

r

1
0
 å

r

1
5
 å

r

2
0
 å

r

2
5
 å

r

3
0
 å

r

3
5
 å

r

4
0
 å

r

4
5
 å

r

5
0
 å

r

5
5
 å

r

6
0
 å

r

6
5
 å

r

7
0
 å

r

7
5
 å

r

8
0
 å

r

8
5
 å

r

9
0
 å

r

9
5
 å

r

1
0
0

 å
r

1
0
5

 å
r

Aldersfordelt befolkningssammensetning per 1/1-2019

Hamar
Landet



Befolkningsutvikling og demografi  10 

 
 

Andel innbyggere med innvandrerbakgrunn i Hamar er lavere enn i landet og høyere enn 
gjennomsnittet i Hamarregionen. Innvandrerandelen har økt jevnt de siste årene både i 
kommunen, regionen og landet. Per 1/1-2019 hadde Hamar 4.392 innvandrere eller norskfødte 
med innvandrer-foreldre. Av disse har ca. 43 % sin bakgrunn fra Europa ekskl. Tyrkia, ca. 34 % 
har bakgrunn fra Asia inkl. Tyrkia og ca. 20 % har bakgrunn fra Afrika. 

4.2. Hamar har hatt større befolkningsvekst enn landet  

Hamar og Hamarregionen har hatt en bra befolkningsvekst de siste årene sammenliknet med 
landet som helhet. Tidligere var det unntaksvis at Hamar hadde samme årlig befolkningsvekst 
som landsgjennomsnittet. 

Både av hensynet til kommuneøkonomien, og lokal og regional utvikling er det viktig at Hamar har 
en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet. Hamars mål er å ha en årlig befolkningsvekst på 1-
1,5%. 

Akkumulert befolkningsvekst 2014-2018 i prosent.  

 

Befolkningsveksten i landet har i perioden 2014-2018 vært 4,29 %. I samme femårsperiode var 
veksten i Hamar 5,50 % og i Hamarregionen 4,37 %. Av nabokommunene og de andre 
mjøsbyene er det bare Stange og Hamar som har hatt større befolkningsvekst enn landet i 
perioden 2014-2018.  

Befolkningsvekst i perioden 2014-2018 i prosent.  

Hamar Ringsaker Løten Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet 

5,50  3,06  1,55  5,97  3,05  3,68  3,40  4,29  

 
Befolkningsvekst 2013-2017 i utvalgte Østlandsregioner i prosent.  
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Figuren over viser befolkningsveksten i siste 5- årsperiode for Hamarregionen og regioner det er 
naturlig å sammenligne seg med (i Intercity- triangelet). Hamar har høyest vekst av regionene i 
Innlandet, men lavere vekst enn mange av regionen rundt Oslo.  

Befolkningsveksten påvirkes av mange ulike forhold. Tilflytting og tilgang til arbeid og boliger er 
omtalt senere. Et annet, relevant moment for kommunene på Østlandet er at befolkningsveksten i 
betydelig grad henger sammen med reisetid til Oslo (Østlandsforskning 2014). 50-60 % av all 
variasjon i befolkningsutvikling mellom kommunene på Østlandet alene kan forklares ut fra reisetid 
til Oslo. Jo kortere reisetid, jo større blir befolkningsveksten. Dette underbygger betydningen av å 
få 4-felts E6, dobbeltsporet jernbane og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. 

 

4.3. Fødselsunderskudd, men innflytting gir vekst  

Befolkningsendringene består i fødselsoverskudd/-underskudd, inn-/utvandring og innenlandsk 
inn-/utflytting.   

I siste 5-årsperiode har Hamar gjennomsnittlig hatt et årlig fødselsunderskudd på 43 personer. 
Hamars demografiske profil med flere eldre og færre yngre, gjør at vi kan forvente 
fødselsunderskudd også i årene som kommer. Fødselsunderskudd, lavere fruktbarhet (antall barn 
hver kvinne gjennomsnittlig føder) og lavere innvandring er nå en utfordring for mange kommuner 
og landet som helhet. 

Det ble født drøyt 55.120 barn i Norge i 2018, ca. 1.510 færre enn i 2017 og ca. 3.870 færre enn 
for 5 år siden. Samlet fruktbarhetstall (Gjennomsnittlig antall levendefødte barn per kvinne i løpet av 

livet.) for Norge var 1,56 i 2018. Dette er det laveste som er målt i Norge noen gang, for 5 år siden 
var tallet 1,78. I 1961 var tallet 2,94. For at folketallet skal opprettholdes må fruktbarhetstallet 
være på 2,1. I Vesteuropeisk sammenheng ligger Norges fruktbarhetstall ca. midt på treet. 
Frankrike ligger på topp, mens de Sydeuropeiske landene Portugal, Hellas, Italia og Spania ligger 
på bunn.   
 

Befolkningsendringer i Hamar og landet 2014- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av tabellen framgår utviklingen i fødselsoverskudd, innvandring og flytting som til sammen utgjør 
endringene i befolkningen. Hamar har hatt fødselsunderskudd i mange år. Fødselsoverskuddet i 
landet har gått litt ned. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fødselsoverskudd (%) 

Hamar -0,11 -0,16 -0,13 -0,13 -0,19 

Landet 0,37 0,35 0,35 0,30 0,27 

Netto innvandring (%) 

Hamar 0,55 0,51 0,56 0,37 0,37 

Landet 0,75 0,58 0,50 0,41 0,34 

Netto innenlandsk tilflytting (%) 

Hamar 0,69 0,55 1,14 0,84 0,50 

Landet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum = Folkevekst (%) 

Hamar 1,13 0,90 1,57 1,07 0,68 

Landet 1,11 0,93 0,85 0,71 0,61 
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Både for Hamar og landet har innvandring betydd mye for befolkningsutviklingen i mange år. Som 
det framgår av tabellen, hadde Hamar tilnærmet lik netto innvandring i 2018 som i 2017, mens 
både innvandringen og utvandringen gikk ned.    

Hamar har de senere årene hatt en positiv utvikling i den innenlandske tilflyttingen, som har bidratt 
til en større befolkningsvekst enn landet. Netto innenlandsk tilflytting til Hamar gikk ned fra 2017 til 
2018. Innflyttingen endret seg ikke vesentlig, men utflyttingen økte betydelig.  

 

Antall personer som flyttet inn og ut av Hamar 
kommune 2014 2015 2016 2017 2018 

Innvandring 274 302 293 268 230 

Utvandring 112 149 123 156 117 

Netto innvandring 162 153 170 112 113 

Innflytting, innenlandsk 1 790 1 901 1 894 1 951 1959 

Utflytting, innenlandsk 1 585 1 736 1 552 1 695 1804 

Netto innenlandsk tilflytting 205 165 342 256 155 

Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 367 318 512 368 268 

  

 

4.4. Stor mobilitet i Hamarregionen og nettoinnflytting til Hamar  

Flytteanalysen (Samfunnsøkonomisk analyse 2018) som er gjennomført for kommunene i 
Hamarregionen og Elverum viser store flyttestrømmer inn og ut av kommunene. Netto innflytting 
skjuler med ande ord betydelige flyttestrømmer.  

Til sammen er det registrert rundt 36 000 flyttinger inn og ut av Hamar i perioden 2007-2016, og 
nesten 56 000 dersom vi tar med flyttinger internt i kommunen. Dvs. at i gjennomsnitt per år flyttet 
ca. 12,3 prosent av befolkningen inn eller ut av kommunen. Summen av flyttebevegelser inkl. 
interne flyttinger utgjorde ca. 19,2 prosent. Tilsvarende tall var for Ringsaker 7,8 og 14,2 prosent, 
Stange 10,2 og 16,2 prosent og Løten 10,3 og 15,6 %. Det er altså større mobilitet i Hamars 
befolkning enn i nabokommunene.  
 

4.4.1. Hva kjennetegner flytterne? 

Over halvparten av innflytterne til Hamar en enpersonshusholdninger. Dersom innflyttingen av 
enpersonshusholdninger fortsetter som i siste treårsperiode, vil andelen av denne familietypen i 
Hamar gradvis øke, selv om de utgjør en betydelig andel av utflytterne også. Arbeidsledige utgjør 
en liten del av nettoflyttingen. Det er betydelig netto innflytting av personer utenfor arbeidsstyrken, 
en del av dem er pensjonister. De siste årene ser vi økt utflytting til Øst- Europa, men omfanget er 
marginalt totalt sett.  

Det er relativt lik fordeling på alder blant utflyttere og innflyttere. Hamar har netto innflytting i alle 
aldersgrupper siste treårsperiode. Størst var nettoinnflyttingen blant de som var 30-39 år, 
nærmere bestemt 306 personer i treårsperioden.  

Nesten hver femte norskfødte innflytter var hjemflytter.1 Nesten to tredjedeler av norskfødte 
innflyttere til Hamar har vokst opp i Hedmark, og rundt halvparten har vokst opp i Hamarregionen.  

 

1 Hjemflytter betyr her en person som var folkeregistrert i Hamar da vedkommende var 16 år.  
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4.4.2. 20-29-åringene flytter hyppigst 

Størst mobilitet er det blant 20-29-åringene. I årene 2012-2016 lå den samlede flytteandelen (inn 
+ ut) på 40-43 prosent av innbyggere i denne aldersgruppen. For aldersgruppen 30-39 har 
flytteandelen ligget på rundt 20 % av innbyggertallet i gruppa.   

 
 

  



Befolkningsutvikling og demografi  14 

 
 

 

4.4.3. Positiv utvikling blant unge vokse 

Følgende figur viser gjennomsnittlig antall innflyttere per år og ett-årskull2 i periodene 2007-2011 
og 2012-2016.  

 

 

Det er 20-29-åringene som utgjør den største andelen av både inn- og utflytterne i Hamar i 
perioden 2007-2016. Figurene viser 10-årsperioden oppdelt i to 5-årsperioder og gjennomsnittlig 
antall innflyttere per år og ett-årskull. For aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år skjedde det en 
positiv utvikling fra første til andre 5-årsperiode, ved at det var flere som flyttet inn i kommunen 
enn ut av kommunen i siste periode. 

 

2 Totalt antall innflyttende personer i en aldersgruppe fordelt likt på antall årskull (f.eks utgjør 20- 24 åringene fem 
årskull) og fordelt likt på antall år i perioden (2012- 2016 er 5 år). Tilsvarende er gjort for utflyttere.  
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Det er viktig å være oppmerksom på dette forholdet. Hamar kommune ønsker at flere i denne 
aldersgruppen skal flytte til kommunen. Hva kan kommunen gjøre for å bidra til at flere unge 
voksne flytter til eller blir boende i Hamar? Utfordringen, ifølge Østlandsforskning, er å få 
nykommere (personer som ikke har vokst opp i kommunen) til Hamar og at disse skal bli boende.  

Den positive økningen i netto innflytting for gruppen 20-29-år synliggjøres i figuren under for 
tidsperiodene 2007-2011 og 2012-2016. Gjennomsnittlig netto innflytting har økt også for andre 
grupper unntatt for aldersgruppene 13-15 år og over 80 år.  

 

 

4.5. Attraktivitet 

I følge Telemarksforskning er attraktivitet «knyttet til forhold som kan påvirkes lokalt, eller som er 
unikt ved det enkelte stedet, og som påvirker flyttestrømmen til eller fra stedet».  

Programteori for attraktivitet (Telemarksforskning 2013) peker på følgende faktorer som attraktivt: 
- Felles mål, virkelighetsforståelse og strategier hos aktørene 
- Langsiktighet og konsistens i satsningen 
- Får med alle aktører; fylke, kommuner, institusjoner, næringsliv, frivillig sektor 
- Greier å konkretisere og faktisk sette i verk mange tiltak 
- Finner ut av kommunereformen på en god måte 
- Høyskole og utdanning videreutvikles.  

 
Samfunnsøkonomisk analyse er opptatt av at kommunene påvirker utviklingen ved tilrettelegging, 
planbestemmelser og utforming av egne bygg og virksomheter. For å lykkes kreves koordinering 
og prioritering. 
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4.5.1. Flyttemotivundersøkelsen.  

Flyttemotiv i 1972 og 2008 i prosentvis andel. 
Målet om økt befolkningsvekst (økt tilflytting og 
redusert fraflytting) tilsier at vi etterspør kunnskap 
både om hva som påvirker bostedsvalg og hva som 
skaper attraktivitet. Statistisk sentralbyrå har kartlagt 
folks flyttemotiver i 1972 og 2008. I disse 
flyttemotivundersøkelsene ser vi at folks 
begrunnelser for å flytte har endret seg betydelig. 
Arbeid som var den klart viktigste faktoren i 1972, 
var mindre viktig i 2008, men fortsatt blant de 

viktigste sammen med bolig, familie og sted/ miljø. De to sistnevnte hadde en mye større 
betydning i 2008 enn i 1972.     

Samfunnsøkonomisk analyse legger vekt på følgende forhold når de skal si noe om hvor 
befolkningsveksten kommer framover: Der de bor i dag, der de finner jobb, der det er godt å bo, 
der det er kult å bo. Kjennetegn ved vellykkede bo- og arbeidsområder er høyt utdannet 
arbeidskraft, konkurransedyktige spesialiserte virksomheter, god tilgjengelighet (transport) og høy 
befolkningstetthet.  

4.5.2. Befolkning og sysselsetting henger tett sammen.  

Tilgang til relevant og interessant arbeid trekkes fram av blant annet NIBR som en grunnleggende 
forutsetning for valg av bosted. Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste eller eneste faktoren for 
bostedsbeslutningen, men den utløsende faktoren i beslutningen om å flytte eller bli boende. Når 
valget av arbeidssted er tatt, rykker bosted opp som neste nødvendige betingelse for tilflytting. 
Pendlerkostnader ønskes over tid redusert eller eliminert, noe som vil dra med seg 
befolkningsveksten mot de attraktive arbeidsregionene. Derfor er det interessant å studere 
utviklingen i sysselsettingsgrad (se kapittel 8).  

Telemarksforsknings attraktivitetsmodell forklarer utviklingen av antall arbeidsplasser og 
innbyggere på et sted. Den gjensidige sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting 
står sentralt i modellen (Telemarksforskning 2017). Arbeidsplassveksten påvirker nettoflyttingen til 
steder positivt, samtidig som at befolkningsveksten påvirker arbeidsplassveksten i visse sektorer 
og bransjer. Telemarksforskning har funnet at fire faktorer har sterk betydning for nettoflytting. I 
tillegg til arbeidsplassvekst, er det arbeidsmarkedsintegrasjon (pendling), boligbygging og 
kafétetthet.   

4.5.3. Regional utfordring 

Hamarregionen har en høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon (pendling). Dette er et godt 

utgangspunkt for framtidig utvikling. Hamar har de siste årene lykkes relativt godt med å tiltrekke 

seg nye innbyggere, samtidig har andre byer og regioner i intercitytriangelet samme mål.  

Forskningsmiljøene vektlegger samarbeid og forsterket integrasjon som nøkkelen for regioners 

attraktivitet. Slik sett er det en utfordring at det fortsatt er stor grad av konkurranse mellom 

kommunene i Hamarregionen.  

Det er en utfordring å få regionen til å jobbe mot felles mål. Det gjelder sykehus og 

høyskole/universitet. Hedmark fylkeskommune prioriterer satsning på Mjøsbyen, mens 

kommunene langs Mjøsa ikke nødvendigvis deler dette perspektivet. Det er besluttet at 

administrasjonen i den nye fylkeskommunens skal legges til Hamar, men Hamar vil ikke lenger 

være alene om å bli betraktet som fylkeshovedstad i framtiden, slik Hamar har vært i Hedmark 

fylke. Vi må forvente større grad av konkurranse med Lillehammer og Gjøvik om for eksempel 

etableringer som naturlig hører hjemme i fylkeshovedstaden. Posisjonering som kommune og som 

del av en region kan bli en utfordrende balansegang framover.  

Flyttemotiv 1972 2008 

Utdanning 10 4 

Arbeid 37 20 

Familie 13 27 

Helse 2 3 

Bolig 29 25 

Sted/miljø 9 21 

SUM 100 100 
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5 Befolkningsframskrivninger  
 

5.1. Lavere forventet vekst, men høyere enn landet 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer befolkningsframskrivinger annethvert år. Her ser vi SSBs 
framskrivninger fra 2018 basert på ulike alternativer3 samt målene om 1,0 og 1,5 % vekst. 
Befolkningsframskrivingene viser klart at vi (både i landet og Hamar kommune) må forvente en 
merkbart lavere befolkningsvekst framover, enn hva tidligere framskrivninger tilsa.  

Erfaringene har vært at SSBs framskrivninger generelt har vært litt lavere enn faktisk utvikling i 
Hamar, men det varierer noe. Framskrivningen i 2010 viser en svakere vekst i samlet folketall for 
Hamar enn hva vi reelt har hatt, mens framskrivningen i 2012 er tilnærmet lik den reelle 
utviklingen så langt.  
 
SSBs 2018-framskrivning (alternativ MMMM) viser en høyere befolkningsvekst i Hamar både i 
forhold til landet og flere av kommunene rundt Mjøsa fram mot 2040. 
 

 
 

  

 

3 SSBs befolkningsframskrivninger der bokstavene står for L= Lav, M= Middels og H= Høy i følgende rekkefølge: 
fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring.   
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Forventede årlig endringer i folketall i Hamar (alternativ MMMM) 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vekst i antall personer 326 303 283 269 255 241 269 256 279 267 276 264 286 

Vekst (%) 1,1  1,0  0,9  0,8  0,8  0,7  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  

 

 

Sammenlignet med tilsvarende figur for 2018 (se kapittel 3.1 side 7), ser vi at framskrevet 
aldersfordelt befolkning i Hamar er mer lik landet som helhet i 2040. 

 

5.2. Økning i antall barn og unge 
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Endringer i antall innbyggere i de yngste aldersgruppene i Hamar. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018-24 2025-29 2030-40 

0 år -6 6 7 6 7 6 4 30 13 4 

1-5 år -3 12 30 35 31 21 35 161 126 68 

6-12 år 41 -5 -26 -5 -27 -21 30 -13 141 319 

13-15 år -2 47 45 6 13 17 -15 111 -68 183 

 
Prosentvise endringer i de yngste aldersgruppene i Hamar og landet. 

 Hamar Landet 

 2018-24 2025-29 2030-40 2018-24 2025-29 2030-40 

0 år 10,8 4,2 1,2 6,6 4,9 0,9 

1-5 år 10,9 7,7 3,8 -2,3 5,9 3,5 

6-12 år -0,5 5,9 12,6 -4,8 -1,6 9,6 

13-15 år 10,9 -6,0 17,3 7,0 -5,5 3,4 

 
Framskrivningen viser at vi vil få en økning i antall barn og unge. Det er imidlertid viktig å være 
klar over at det er stor usikkerhet knyttet til framskrivninger for de yngste aldersgruppene, da de 
henger nært sammen med flyttetallene. 
  
Antall barn under 1 år forventes å stige litt de kommende årene, deretter vil tallene flate ut. 
Framskrivningen tilsier at vi kan forvente en jevn økning i antall barn i barnehagealder (1-5 år) i 
perioden 2020-2030, med en større vekst de første 7 årene enn landsgjennomsnittet. 
For aldersgruppa 6-12 år viser framskrivningen en nedgang i antall i perioden 2019-2023, og 
deretter vekst fram mot 2030 og videre til 2040. 
Aldersgruppa 13-15 år vil vokse i perioden 2019-2023 (mest de to første årene), for deretter å avta 
fram til 2030, før antallet vil stige igjen.   
 
 

5.3. Stor økning av antall eldre innbyggere  
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Endringer i antall innbyggere i de eldste aldersgruppene i Hamar. 
 

 2018-24 2025-29 2030-39 

67-79 år 564 -56 312 

80-89 år 214 600 340 

≥ 90 år -16 -3 323 

 
Prosentvise endringer i de eldste aldersgruppene i Hamar og landet.  

 Hamar Landet 

 2018-24 2025-29 2030-39 2018-24 2025-29 2030-39 

67-79 år 13,7 -1,2 6,7 18,3 4,4 17,0 

80-89 år 15,8 38,3 15,7 27,5 34,5 24,7 

≥ 90 år -4,3 -0,8 90,7 6,0 14,8 90,0 

 
Veksten i antall innbyggere i aldersgruppa 67-79 år forventes å være forholdsvis stor både i 
Hamar og på landsbasis fram til 2024. Deretter vil den flate ut og vi vil få en liten nedgang i Hamar 
fram til ca. 2030, mens man på landsbasis har en fortsatt vekst. I perioden 2030-2040 forventes 
ny vekst i aldersgruppa, men vesentlig lavere i Hamar enn i landet. 
 
I aldersgruppa 80-89 år forventes en betydelig vekst i perioden 2025-2030 både i Hamar og 
landet.  Antall personer 80-89 år i Hamar forventes å øke med ca. 600 personer i denne perioden.  
Det forventes også vekst i aldersgruppa både i periodene 2018-2024 og 2030-2040, men da vil 
Hamar oppleve en vesentlig lavere vekst enn landet. 
 
Det forventes en liten nedgang i antall innbyggere over 90 år i Hamar fram til 2030, mens man på 
landsbasis vil ha en vekst. I perioden 2030-2040 må man være forberedt på en betydelig vekst 
(ca. 90 %) i denne aldersgruppa. Antall personer over 90 år i Hamar forventes å øke fra ca. 350 til 
ca. 680 personer i denne perioden. 
 

5.4. Forsørgerbyrden øker 

Velferdssamfunnet skal bære økende levealder. Forsørgerbyrden og utfordringen med å 
opprettholde velferdssamfunnet øker bla. med økende andel eldre og færre unge. 

 

Utvikling i forsørgerbyrde: antall innbyggere 20-66 år per innbyggere over 67 år. 
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Utvikling i forsørgerbyrde for regioner i Norge (MMMM-framskrivning 2016) 

 

 

Utvikling i forsørgerbyrde i Hamar, regionkommunene, mjøsbyene og landet 
 

 

 

Tabellen over gir et bilde av utviklingen i forsørgerbyrde. Hvis man i tillegg tok hensyn til antall 
barn og unge (som også forsørges) ville tallene sett enda alvorligere ut. Utfordringene blir større jo 
lenger ut i perioden en kommer. Utviklingen i bykommunene er ikke fullt så negativ som i de mer 
landlige kommunene. 

Den demografiske utviklingen vi nå ser vil bidra til å legge press på vårt velferdssystem.  
I tillegg til finansiering av velferdsordningene vil både landet, kommunene og næringslivet være 
avhengig av tilstrekkelig, kompetent arbeidskraft, som delvis må dekkes gjennom utenlandsk 
arbeidskraft og innvandring i framtiden. Bare i helse- og omsorgssektoren har det blitt beregnet at 
det er behov for 60.000 nye stillinger i året, ca. samme tall som størrelsene på barnekullene i 
Norge de siste årene. Samtidig er digitalisering og teknisk utvikling av ulike hjelpemidler sterkt i 
fokus og mange ser det som løsningen på færre hender og hoder i arbeidslivet. Man må også ta i 
betraktning at utvikling og produksjon av nye hjelpemidler og verktøy vill innebære etterspørsel 
etter arbeidskraft innen nye yrker. 

  

 Reelle tall 
MMMM-

framskrivning 2018 

 2000 2010 2018 2030 2040 

Hamar 3,35 3,72 3,15 2,78 2,56 

Ringsaker 3,92 4,08 3,45 2,79 2,17 

Løten 3,95 4,06 3,37 2,51 2,13 

Stange 3,74 4,02 3,50 2,83 2,41 

Lillehammer 3,89 3,99 3,47 2,95 2,64 

Gjøvik 3,86 4,11 3,59 3,02 2,64 

Landet 4,37 4,79 4,13 3,24 2,66 
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Figur 1: Utslippstall for Hamar kommune som virksomhet i 2018. 

6. Klima og miljø 
 

6.1. Klima 

I 2017 fikk Hamar kommune utarbeidet klimaregnskap for egen virksomhet og for 
Hamarsamfunnet. Dette er det første klimaregnskapet som er utarbeidet for Hamar og det gir et 
godt grunnlag for videre arbeid med klima i kommunen. Klimaregnskapet for egen virksomhet er 
oppdatert slik at det har utslippstall til og med 2018. Klimaregnskapet med direkteutslipp fra 
Hamarsamfunnet har utslippstall til og med 2017, mens klimafotavtrykket for innbyggerne er 
basert på forbrukerundersøkelser og beregnet i 2016.  

6.1.1. Klimaregnskap for Hamar kommune som virksomhet 

Klimaregnskapet for Hamar kommune som virksomhet er basert på KOSTRA-rapporteringen. 
Dette klimaregnskapet gir et godt bilde på hvilke klimagassutslipp den kommunale virksomheten 
har. Samtidig er det noen svakheter i omregningsmodellene, dette gjelder spesielt for kategorien 
«kjøp av tjenester». Totalt var den kommunale virksomheten ansvarlig for et utslipp på 32,6 kt 
(kilotonn) CO2e (CO2-ekvivalenter) i 2018. 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

Som man ser av figuren over så er de største utslippene knyttet til helse og sosial, oppvekst, VAR 
(vann, avløp og renovasjon) og kultur og idrett. Det er investering og drift av bygg og infrastruktur 
som gir de store utslippene. Det er også store utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester. 

Dersom man sammenligner med andre kommuner så har Hamar kommune som virksomhet større 
utslipp enn «gjennomsnittskommunen» både i Hedmark og nasjonalt i 2016, mens dette er 
utjevnet i 2018. Dersom man ser bort fra investering og kun ser på driftstallene har imidlertid 
Hamar fortsatt betydelig høyere utslipp enn gjennomsnittet. Dette blir spesielt tydelig innen 
tjenestefunksjonen kultur/idrett, samferdsel og interkommunale samarbeid. Hamar er 
regionhovedstad og har mange bygg og anlegg knyttet til kultur og idrett som en «vanlig» 
kommune ikke har.  

I 2001 hadde Hamar kommunes virksomhet et utslipp på 22,3 kt CO2e. Utslippene har altså økt 
betydelig de siste 17 årene, men er lavere nå enn de har vært de siste årene. Rundt år 2013 ble 
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det investert mye i kommunale bygg og infrastruktur. Dette vises tydelig på utslippstallene (se figur 
under). 

 

 

Figur 2: Tidsserie av klimafotavtrykk for egen virksomhet fordelt på tjenester (øverst) og art 
(nederst). 
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6.1.2. Klimaregnskap for Hamarsamfunnet 

Utslippene for Hamarsamfunnet er beregnet på to ulike måter. I den ene metoden er det SSB sine 
tall for direkte utslipp som er lagt til grunn. Disse tallene viser Hamarsamfunnets direkte utslipp 
innen kommunens geografiske grenser.  

 

 
Figur 3: Sektorvis utvikling av geografiske klimagassutslipp innen Hamar 
kommunes geografiske grenser 

 
I figuren over vises de geografiske klimagassutslippene fordelt på sektorer. I underkant av 50 % 
av Hamarsamfunnets direkte utslipp stammer fra transport. Dette er fordelt på veitrafikk og annen 
mobil forbrenning (anleggstrafikk) Trehørningen energisentral utgjør også et betydelig bidrag til 
Hamars direkteutslipp. Trehørningen kom i drift i 2011 – det er årsaken til økningen i utslipp 
mellom 2009 og 2013. Samtidig har Trehørningen også positive miljøeffekter og fjernvarmen har 
æren for mye av nedgangen i utslipp fra stasjonær forbrenning (oppvarming). Utslippene fra 
landbruket er ganske stabile i Hamar. Svingningene i utslipp fra avfallsdeponigass kommer når det 
er problemer med gassoppsamlingsanleggene på avfallsdeponiene (spesielt 2011).  

Nedgangen i direkteutslipp fra 2016 til 2017 skyldes i stor grad nedgang i utslippene innen 
kategorien «annen mobil forbrenning». Dette er en kategori som påvirkes sterkt av hvor det er 
anleggsarbeid og hvem som selger den avgiftsfrie dieselen til anleggene. Nedgangen kan derfor 
skyldes tilfeldigheter. 

Den andre metoden for beregning av utslipp for Hamarsamfunnet er en fotavtrykksanalyse. Denne 
metoden har et konsumentperspektiv – det er altså konsumenten (eller forbrukeren) som belastes 
utslippene. Ved bruk av denne metoden har Hamarsamfunnet et totalt klimafotavtrykk på 271 kt 
CO2e, eller 9,2 tonn CO2e per innbygger i privat forbruk (se figur under).  
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Figur 4:Klimafotavtrykk fordelt på forbrukskategorier for «Hamar-innbyggeren» 
 

Transport og reise er en stor andel av utslippet også i fotavtrykksanalysen. I denne inngår også 
private flyreiser og det «Hamarinnbyggeren» slipper ut i andre deler av verden. Privat forbruk i 
form av blant annet bolig, energi, mat og drikke gir også betydelige utslipp, her er det regnet inn 
utslipp knyttet til produksjon av varer som våre innbyggere kjøper. 

 

6.1.3. Transport: Økt bruk av bil og buss 

Både fotavtrykksanalysen og den geografiske beregningen viser at transport og veitrafikk er en av 
hovedkildene til klimagassutslipp. Det er derfor interessant å se nærmere på utviklingen i bil- og 
busstrafikk og sykkelbruk. Innbyggerundersøkelsen gir oss også interessante opplysninger om 
innbyggernes vaner som påvirker klimagassutslippene.  

Halvparten av innbyggerne hadde ingen innenlands flyreiser i privat regi i fjor. Det er flere som 
reiste utenlands med fly: 63 % har 1-5 utenlands flyreiser i privat regi, 16 % har flere enn dette, 
mens 23 % ikke har reist utenlands med fly. Antallet stiger i begge tilfeller med utdanningsnivå og 
inntekt.  

3 av 10 har en kjørelengde på bilparken på mellom 10 000-19 999 km i året. Menn har lengre 
kjørelengde på bilparken enn kvinner. De yngste har klart kortest kjørelengde.  

Halvparten bruker bil som hovedtransportmiddel til jobb/skole på vinterstid. Det er kun 3 % som 
sykler. 14 % går hovedsakelig til jobb/skole, mens 8 % tar buss. På sommeren er det noen færre 
som benytter bil som hovedtransportmiddel (44 %), 14 % sykler, mens 10 % går og 5 % tar buss. 
Det er med andre ord ikke store forskjeller i hovedtransportmiddel i sommer- og vinterhalvåret. 
Unge benytter i større grad sykkel enn andre grupper. Andelen som sykler stiger med inntekt og 
utdanningsnivå.  

Et flertall bruker en form for elektrisk oppvarming i boligen sin (29 prosent panelovner, 32 % 
varmepumpe). Over 80 % har gitt bort eller solgt klær det siste året, mens over halvparten har 
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aldri kjøpt brukt tøy/ utstyr i løpet av det siste året. Flere kvinner enn menn oppgir å ha solgt/ gitt 
bort eller kjøpt brukt tøy/ utstyr.    

Det er mange som reiser med bybuss i Hamar, sammenlignet med Elverum og Kongsvinger. Vi 
ser også at økningen har vært svært stor i Hamar fra 2013 og fram til 2017. Veksten i perioden har 
vært på hele 92 %, den var imidlertid lavere fra 2016-2017 (4 %) enn de foregående årene. Et 
godt tilrettelagt bybusstilbud med høy avgangsfrekvens appellerer til bruk. Vi vet dessverre ikke 
hvor mange av de nye bussreisende som tidligere kjørte privatbil og hvor mange som syklet eller 
gikk eller om mobiliteten rett og slett har økt.  

Antall bybuss- reiser i perioden 2013- 2017

 
 
Tabellen under viser at trafikken på viktige innfartsårer i byen har steget i siste femårsperiode. 
Trafikkmengden økte betydelig fra 2014-2015, spesielt i Vangsvegen/ Riksvei 25. Summen av 
biltrafikk inn og ut av byen per dag på de fire innfartsårene tilsvarte i 2015 ca. 49 000 personbiler. 

Døgnmiddeltrafikk på innfartsveger til Hamar i perioden 2013-2017 

 

Hamar og Hamarregionen har hatt befolkningsvekst de siste årene. Videre har antallet 
arbeidsplasser økt i Hamar. Det er grunn til å tro at dagpendling inn og ut av kommunen står for 
en del av veksten i biltrafikk.  
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I Hamar har både kommunen selv og private aktører de siste årene sluttført store attraksjoner. 
Stortorget og kulturhuset, CC Stadion, Ankerskogen svømmehall og flere andre prosjekter har hatt 
som mål å tiltrekke seg folk fra både Hamar og regionen. Disse prosjektene, sammen med en 
økning i innbyggere og arbeidsplasser, gjør at det ikke bør være noen overraskelse at trafikken 
inn og ut av Hamar øker. Det er snarere en konsekvens av en ønsket utvikling. Klimamessig er 
det en utfordring at biltrafikken øker og at ikke flere velger andre alternativer til og fra arbeid. Vi vet 
fra tidligere (Veg- og transportplanen) at antallet bilreiser innenfor 2-3 km også har økt mye.   

Det er ulike måter å beregne sykkelbruk på. Her har vi benyttet sykkelbyundersøkelsen fra 2014 
fra Region øst, Hamar kommunens innbyggerundersøkelse og Statens vegvesens sine 
registreringer av sykkeltrafikk ved innfartsårene.  

Trafikkmengde, årsdøgnstrafikk/ antall sykkelpasseringer i døgnet 

 2016 2017 

Disen 182 172 

Stangebrua 367 347 

Solvang 188 193 

Tabellen over viser at fra 2016-2017 ble det registrert en nedgang i antall syklister som passerte 
ved viktige innfartsårer til Hamar.   

Sykkelbyundersøkelsen 2014 ble gjennomført i sykkelbyene i region Øst: Moss, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Skedsmo, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Og resultatene blir 
sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2010.   

Samlet sett var det 65 % av totalutvalget på 7 212 respondenter som hadde syklet i løpet av det 
siste året. Av de som hadde syklet (4 653 respondenter) hadde nesten alle syklet når det var 
sommer, mens det kun var 9 % som hadde syklet når det var vinter. Det er mest vanlig å sykle 1-2 
dager i uken. Som i 2010 hadde Hamar høyest andel på 22 prosent som syklet daglig (5 eller flere 
dager i uken). Figuren under viser sykkelbruk samlet for alle sykkelbyene. Hamar er den 
kommunen som har høyest andel jobbsykling på 32 prosent.  

 

Transportarbeid med sykkel per innbygger per dag4 er den viktigste parameteren for å måle 
endring i sykkelaktivitet fra 2010-2014. Det har vært en samlet økning i denne parameteren på 5 

 

4 Indikatoren blir produktet av tre faktorer; (1) Andel som hadde syklet, (2) Antall sykkelturer per syklist og (3) 
Reiselengden i km per sykkeltur.  
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%, mens den har økt med 25 % i Hamar. Målt med denne indikatoren er det kun Lillehammer som 
kommer bedre ut enn Hamar i absolutte tall.   

Sykkelaktiviteten kan også måles som antall sykkelturer per innbygger per dag. Denne 
parameteren har økt med kun 2 % samlet og med 17 % i Hamar. Hamar kommer best ut i 
absolutte tall, men Gjøvik og Skedsmo har sterkere vekst.   

I vår egen innbyggerundersøkelse opplever 83 prosent at det delvis eller i stor grad er attraktivt å 
sykle i Hamar. Nær 80 prosent oppgir at de bruker sykkelen på sommeren, men kun 4 prosent på 
vinteren. 32 prosent bruker sykkel til jobb eller skole. Vel 70 prosent av barna i grunnskolen går 
eller sykler til skolen.  

Det er geografiske forskjeller i svarene i Hamar kommune. Det er blant de eldste, de med 
grunnskole som høyest fullførte utdanning og de med lavest husstandsinntekt vi finner flest som 
ikke benytter sykkel i løpet av året (vel 30 prosent).  

6.1.4. Framskrivninger av klimagassutslipp 

Det er utarbeidet framskrivninger for klimafotavtrykk i Hamar kommune som virksomhet. Dersom 
kommunen fortsetter virksomheten som før vil vi nå et klimafotavtrykk per innbygger på 1,9 t 
CO2e i 2030. I 2016 var fotavtrykket 1,2 t CO2e. Målsettingen i kommuneplanen er 40 % 
reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Det er altså i høyeste grad nødvendig å snu gjeldende 
trend.  

Framskrivinger klimafotavtrykk for Hamar kommune som virksomhet uten tiltak (i kg CO2e 
per innbygger) med utgangspunkt i tall fram til 2016 

 

 
For Hamarsamfunnet er prognosene litt annerledes enn for kommunen som virksomhet. 
Framskrivningene for Hamarsamfunnet tar utgangspunkt i SSB sine geografisk fordelte utslippstall 
(fram til 2015). Noen av trendbanene her er usikre, men forventet framtidig klimagassutslipp for 
Hamarsamfunnet i 2030 vil være ganske likt utslippet i 2015. Dette skyldes blant annet forventede 
teknologiske framskritt innen transport. 
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Utslippene for Hamarsamfunnet vil trolig ikke øke dramatisk i årene framover, men for å nå målet 
om 40 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 er det nødvendig med omfattende tiltak. 

Framskrivninger klimagassutslipp for Hamarsamfunnet geografisk uten tiltak, kt CO2e.  

 

 
Klimabudsjett 
I desember 2017 vedtok Hamar kommune sitt første klimabudsjett som vedlegg til Handlings- og 
økonomiplanen 2018-2021. Klimabudsjettet viser hvilke tiltak som skal prioriteres i handlings- og 
økonomiplanperioden.  

I kommuneplanen er det satt som mål at klimagassutslippene skal reduseres med 40 % fram til 
2030. Dette vil kreve mye av kommuneorganisasjonen og av Hamarsamfunnet for øvrig og svært 
omfattende tiltak må gjennomføres. Tiltakene innebærer for eksempel klimasmart 
arealplanlegging, alternative energikilder i bygg, innkjøp av kommunale el-biler og strengere 
miljøkrav i anskaffelser. Figurene under viser framskrivningene i klimagassutslipp dersom tiltakene 
gjennomføres fullt ut. 
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Klimabudsjett for Hamar kommune sin egen virksomhet dersom foreslått tiltak 
gjennomføres fullt ut fram mot 2030 i kg CO2e per innbygger.  

 

 
Klimabudsjett for Hamarsamfunnet som geografisk område dersom alle tiltak 
gjennomføres fullt ut fram mot 2030 i kt CO2e. 
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Klimagassutslipp og klimaendringer er en stor utfordring globalt, nasjonalt og lokalt. Det siste året 
har utslippskilder og effekter av mulige klimagassreduserende tiltak blitt grundig belyst i Hamar 
kommune. Det er likevel en lang vei å gå fra å utarbeide klimaregnskap og klimabudsjett til faktisk 
å gjennomføre effektive klimagassreduserende tiltak. Å få ned forbruket til et bærekraftig nivå og å 
få til en sirkulærøkonomi er en kjempeutfordring som må løses i samarbeid mellom mange 
aktører. 

6.2. Forurensning 

Som i alle andre byer og kommuner er det en god del forurensning i Hamar. I 2014 ble det foretatt 
en registrering av forsøpling. 480 eiendommer ble da registrert med en eller annen grad av 
forsøpling. De fleste tilfellene var av skjemmende art, mens kun enkelte representere en 
forurensningsfare. Samtlige av disse grunneiere har mottatt anmodning om å rydde opp. De 
alvorligste tilfellene er fulgt opp med pålegg om opprydding og ved tre eiendommer er det iverksatt 
tvangsopprydding.  

Forurensning av grunn er et vanlig problem i by og i bebygde områder. I Hamar er det en del 
områder som er sterkt forurenset. Dette gjelder spesielt gamle industriområder som Midtstranda, 
Espern, Tjuvholmen og Trehørningen. I tillegg kan man forvente at all grunn i sentrum har en viss 
grad av forurensning. Gamle avfallsdeponier representerer også forurenset grunn. I Hamar er 
dette spesielt Gålåsholmen og det gamle avfallsdeponiet på Åker. I tillegg til industriområdene og 
avfallsdeponiene er det ca 65 eiendommer som har registrert forurensning i Hamar kommune.  

Det er planlagt utbygging på Espern og på Tjuvholmen. Midtstranda er under transformering og 
utvikling. Framtidig jernbane vil også antagelig berøre noen av de gamle industriområdene. Store 
utbygginger på områder med forurenset og antatt forurenset grunn er potensielt problematiske og 
krever tilstrekkelig kompetanse hos de som skal planlegge og gjennomføre undersøkelser. Det 
krever også tilstrekkelig kompetanse og kapasitet hos kommunen som forurensningsmyndighet.  

Småbåthavnene i Hamar er ikke prøvetatt i tilstrekkelig grad, og tidligere undersøkelser ved 
båthavna på Tjuvholmen har påvist forurensning i sedimentene. 

Vannkvaliteten i Mjøsa er som regel god og Mjøsa er en pålitelig drikkevannskilde, selv om 
flommer (som i 2011 og 2013) påvirker Mjøsa til en viss grad. I de mindre vassdragene er 
imidlertid vannkvaliteten varierende. I løpet av 2017/2018 ble noen av de mindre vassdragene i 
Hamar overvåket. Resultatene viser til dels dårlig vannkvalitet. Blant annet er innholdet av 
nitrogen høyt og forekomsten av koliforme bakterier i noen av prøvene er langt over anbefalte 
verdier for badevannskvalitet. Spesielt Finsalbekken har tidvis svært høyt innhold av slike 
bakterier, men også Tomterbekken og Dalbybekken. 

Forurensning i små vassdrag kan ha mange forskjellige kilder, men skyldes som regel dårlige 
avløpsanlegg (private eller kommunale) eller avrenning fra jordbruk og lekkasjer fra gjødsellagre. I 
Hamar er det ca. 800 husstander med private avløpsanlegg. Nær 70 % av disse er ikke 
forskriftsmessige og kan forårsake forurensning i vassdrag. Klima og miljødepartementet sendte 
brev til kommunene i mars 2019. I brevet står det at kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg 
som ikke overholder rensekrav. De sier videre at innsatsen bør prioriteres i nedbørsfelt til 
vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand 
og/eller har viktige brukerinteresser. Videre står det at anleggene i den enkelte kommune skal 
oppfylle forurensningsforskriftens rensekrav, slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås 
innen 2027 og senest innen 2033. For Hamar sin del, så innebærer det at innsatsen på området 
må økes. 

De siste årene har det blitt stadig større fokus på plast og mikroplast. I en studie (Geyer 2017) om 
plastproduksjon og bruk av plast er det anslått at det er produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden 
siden plastproduksjonen startet på 1950-tallet. Rundt 30 % av plasten som har blitt produsert er 
fortsatt i bruk, men rundt 6 milliarder tonn plast har blitt kastet eller fjernet på annen måte. 79 % av 
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denne plasten ligger i dag på søppeldynger eller i naturen rundt omkring i verden og er i ferd med 
å bli et av verdens største miljøproblem.  

Det er gjennomført undersøkelser av mikroplast i Mjøsa. Prøvene er tatt i sedimentene, i 
andemusling og i historiske planktonprøver. 20 prøvepunkter ble strategisk valgt ut på bakgrunn 
av sannsynligheten for å påvise mikroplast. Det ble påvist mikroplast i alle prøvepunkter, med 
variasjoner i antall partikler innenfor lokalitetene og mellom lokalitetene. De høyeste nivåene ble 
målt ved de mest urbane områdene i Hamar og ved Mjøsbrua. De laveste nivåene ble funnet ved 
Skreia. 

Det er mange diffuse kilder til utslipp av mikroplast og å finne de eksakte kildene er ikke mulig per 
nå. Basert på type plastpolymerer, kan man allikevel diskutere sannsynlige kilder. Det er blant 
annet påvist polyester (vanlig i tekstiler), akryl (vanlig i tekstiler og maling), polypropylen og 
polyetylen, i Mjøsa. De to sistnevnte brukes generelt i plastikk (poser, flasker og klær). Slitasje av 
bildekk er en antatt viktig kilde. 

Kjente miljøgifter i Mjøsa er under stadig overvåkning. Kvikksølv, PCB og bromerte 
flammehemmere er eksempler på stoffer som har blitt påvist i høye konsentrasjoner i mjøsfisken. 
For disse stoffene ble kildene identifisert, tilførslene stoppet og konsentrasjonene etterpå har 
sunket dramatisk. Utfordringen er at det stadig kommer til nye miljøgifter som ikke oppdages før 
de allerede har hatt skadelige effekter. Perfluorerte alkylstoffer, siloksaner og farmasøytiske 
produkter er av de stoffene som er i søkelyset nå.  

Kunnskap om forurensningskilder, antatt forurenset grunn, mulige helseeffekter, potensielle 
miljøgifter med mer vil være viktig for å kunne håndtere dette komplekse fagområdet framover. 
Håndtering av forurensningsutfordringene vil være avgjørende for å sikre rent drikkevann, god 
luftkvalitet og et godt livsmiljø for land- og vannlevende organismer. En utfordring med potensielle 
miljøgifter er at de ikke nødvendigvis er akutt giftige, men at de over tid kan ha for eksempel 
hormonforstyrrende effekter. Langtidseffektene av å bli eksponert for slike potensielle miljøgifter 
vet vi foreløpig lite om.  

Kommunen er forurensningsmyndighet og sitter på mange av virkemidlene innenfor 
forurensningsproblematikken. 

 

6.3. Arealdisponering 

Hamar er i vekst og har for tiden en befolkningsvekst som er høyere enn landssnittet. Det er 
positivt for Hamar som kommune. Vekst gir imidlertid også noen utfordringer og krever prioritering 
av hvor og hvordan veksten skal skje. En voksende by og kommune trenger areal til nye boliger, 
nye næringsetableringer og ny infrastruktur. Kommuneplanens samfunnsdel har klare målsettinger 
om en kompakt by som kan redusere transportbehov og klimagassutslipp, likevel tilrettelegges det 
for boligområder som ligger langt fra Hamar sentrum.  

Over to tredjedeler av Hamar kommunes befolkning bor innenfor et sentrumsområde som er ca 12 
km2 stort. Her kan en kompakt byutvikling fort komme i konflikt med matvareproduksjon, biologisk 
mangfold, rekreasjonsområder og arealer til fordrøyning av overvann. Hamars mest produktive 
arealer ligger nært Hamar sentrum. Dette gjelder både for jordbruk og for biologisk mangfold.  

Figuren under viser omdisponering av dyrket mark i kommunene i Hamarregionen.  
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Omdisponering av dyrket mark (antall dekar) 

 

Hamar omdisponerer allerede mer dyrket mark i året enn det nasjonal jordvernstrategi tilsier. 
Jorda som omdisponeres er også av svært god kvalitet. Sammenlignet med nabokommunene, har 
Hamar imidlertid omdisponert lite areal i perioden fra 2005-2015. Ringsaker kommune har 
omdisponert klar mest. De store forskjellene i regionen, kan være resultat av ulik areal- og 
boligpolitikk i kommunene og myndighetens praktisering av jordvern. Dataene viser at det er 
behov for sterkere regionalt areal- og transportsamarbeid i regionen.  

Dataene er basert på tidspunkt for vedtatt reguleringsplan. 2012 var et spesielt år i alle 
kommunene, noe som i hovedsak skyldes at reguleringsplaner i store samferdselsprosjekter ble 
vedtatt; utvidelse av E6, ny Riksveg 25 og Riksveg 3. Utbygging av Vold og Lund ble også vedtatt 
dette året, som resulterte i omdisponering av dyrket mark både i Hamar og Ringsaker.  

Det nydyrkes også betydelige arealer i Hamarregionen (som vist i tabellen under), men dessverre 
er ikke denne jorda av samme kvalitet som den som omdisponeres. 

 
Omdisponering og nydyrking av areal totalt i perioden 2005- 2018.  

 Hamar Ringsaker Løten Stange Lillehammer Gjøvik 

Antall dekar 
omdisponert 
2005-20185 

822 4152 965 1459 621 754 

Antall dekar 
godkjent 
nydyrket 2005-
2018 

568 6984 456 859 1153 1635 

Kilde: KOSTRA.  

Hamar har store herlighetsverdier i form av et grønt belte av naturområder, skog og jordbruk, som 
ligger utenfor byen. Furuberget, Ankerskogen og Mjøsstranda er populære destinasjoner for 
friluftsliv. Dette er verdier kommunen selv er klar over og trekker fram og som understrekes av 
blant annet Gehl architects i Hamars byromsplan.  

  

 

5 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven.  
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Andel innbyggere med trygg tilgang til rekreasjon og natur, 2016. 

 

Andel med trygg tilgang til 
kreasjonsareal i % 

Andel med trygg tilgang til 
nærturterreng i % 

 
 

2016 2018 2016 
 

2018 

Hamar 36  34 28  24 

Ringsaker 58  56 42  41 

Lillehammer 49  49 56  56 

Gjøvik 54  55 53  52 

Gj. snitt byer 
20 000-99 999 
innbyggere 

51 55 46 46 

 

Samtidig viser tabellen over at en lavere andel av Hamars befolkning har tilgang til 
rekreasjonsareal og nærturterreng (basert på SSBs definisjoner) enn de andre Mjøsbyene og 
Ringsaker. Hamar scorer også lavere enn gjennomsnittet for byer på Hamars størrelse, definert 
som byer mellom 20 000 og 99 999 innbyggere, som er 55 prosent.  

Både avstand og trygg tilgang6 til rekreasjons- og nærturterreng er avgjørende i denne 
sammenheng. Sentralt er derfor fartsgrenser på veiene og plassering av arealer. Det er viktig å 
være bevisst dette ved fortetting og utbygging i kommunen.    

I Hamar kommune er det kartlagt totalt 185 verdifulle naturtyper. De aller fleste av disse ligger 
innenfor Hamar stortettsted. Det er i tillegg registrert mange rødlistearter (truede arter) i dette 
området. Det er også her det er størst andel tette flater som krever overvannshåndtering og flest 
mennesker som trenger gode rekreasjonsområder.  

Arealer er en begrenset ressurs som skal fylle mange behov – alt fra veier og bebyggelse til 
jordbruksområder og rekreasjon. Når vi bruker arealer til noe annet enn de har vært brukt til før, 
kan det ha konsekvenser for blant annet naturmangfold og utslipp av klimagasser. Plan- og 
bygningsloven er derfor et av de mest langsiktige miljø- og klimavirkemidlene vi har, og nesten 
alle vedtak om arealbruk tas i kommunene. En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å 
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov, er et viktig 
utgangspunkt i framtidig utvikling av Hamar. Bærekraftig arealdisponering vil være en 
hovedutfordring i denne forbindelse. Her er matvaresikkerhet og matproduksjon, biologisk 
mangfold, plassering av nye boliger, transport, rekreasjon og flomveier noen viktige stikkord.  

 

  

 

6 SSB definerer trygg tilgang til rekreasjonsareal slik: Minimum 5 dekar stort område, maks 200 meter avstand og 
fartsgrense på 30 km/t. Trygg tilgang til nærturterreng defineres slik: Minimum 200 dekar stort område og maks 500 
meter avstand, mens fartsgrensene kan være høyere (30, 50 eller 70 km/ t, avhengig av årsdøgntrafikk). Kartdata hos 
Statens kartverk er benyttet som grunnlag, ikke kommune- eller reguleringsplaner.  
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7. Folkehelse 

Kommunene skal gjennom sitt folkehelsearbeid bidra til å redusere sosiale helseforskjeller og 
styrke folkehelsen. Folkehelseloven (2012) legger sammen med plan- og bygningsloven, 
grunnlaget for et kunnskapsbasert, langsiktig og systematisk folkehelsearbeid der alle sektorene i 
kommunen bidrar gjennom sine tjenester og tilbud. Som grunnlag for dette skal kommunen ha en 
skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan 
ha påvirkning på den. Folkehelseoversikten er også en invitasjon til andre aktører om samarbeid 
om viktige utfordringer i lokalsamfunnet.  

Hamar kommune har en svært positiv folkehelseprofil (Folkehelseinstituttet). Kommunen ligger fint 
til både geografisk og klimamessig med mange muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Forventet 
levealder er høy, arbeidsledigheten er lav og trivselen i Hamarskolen er god.  

Data fra Folkehelseinstituttet, Hedmark fylkeskommune og lokale undersøkelser utpeker i liten 
grad tydelige eller spesielle folkehelseutfordringer for Hamar kommune. Et unntak er en økende 
andel barn som lever i lavinntektshusholdninger, en utvikling som også gjelder fylket og landet.   

Befolkningens levevaner og fysiske og psykiske helse er langt på vei et resultat av oppvekstmiljø, 
arbeidsliv og fritid. Det er systematiske statistiske forskjeller i helse mellom ulike grupper i 
samfunnet: jo høyere utdanning og inntekt ulike grupper har, jo høyere andel har god helse. 
Helsetilstanden gjennom livet har stor betydning for hvordan alderdommen blir.  

Sosiale helseforskjeller er også synlige i våre egne innbyggerundersøkelser (2013, 2018). I 
innbyggerundersøkelsen i 2018 sier nesten alle at helsen er svært eller ganske god, og at de for 
det meste er friske nok til å gjøre det de har lyst til. Andelen med god helse øker med inntekt, 
mens den synker med økende alder. Vi finner igjen forskjellene når det gjelder befolkningens 
trygghet. Selv om nesten alle sier de er trygge på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor og 
opplever at det er trygt å ferdes utendørs på kvelder og netter, er det likevel slik at de med lavest 
inntekt i minst grad føler seg trygge. Utdanning og inntekt gir seg videre utslag i ulik tilfredshet 
med kommunale tjenester. Tilfredsheten er alt i alt stiger med økende utdanning, mens denne 
tendensen ikke er like tydelig på enkelttjenester. De med lavest inntekt er minst tilfreds med 
Hamar som sted å bo.   

I det videre arbeidet med kommunens folkehelsepolitikk må vi være oppmerksomme på forhold 
som skaper, opprettholder eller reduserer sosiale og helsemessige problemer. Kommunestyret 
har vedtatt følgende hovedutfordringer i planlegging og gjennomføring av folkehelsetiltak7:  

 Tidlige belastninger i barndom og oppvekst  
 Sosial ulikhet i helse/lav sosioøkonomisk status  
 Utenforskap 

 Frafall i videregående skole 

 Levevaner 

 
 

7.1. Gode levekår, men levekårsforskjeller blant barnefamilier  

Levekår for barn handler om livssituasjonen i barneårene, om barns rettigheter og hvordan 
livsvilkårene påvirker barnets utvikling og framtidsmuligheter. Dårlige levekår svekker sosial 
inkludering og forsterker risikoen for framtidig sosial eksklusjon. Levekår i vid forstand ser ut til å 
ha stor innvirkning både på forekomsten av psykiske lidelser og forløpet av dem. 

 

7 Fra Oversikt over folkehelsen 2018 Hamar kommune, vedtatt i kommunestyret 25.09.2019 
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De fleste norske husholdninger har opplevd en betydelig velstandsøkning de siste årene. Det er 
først og fremst husholdningene med de yngste barna som ikke holder tritt med den generelle 
inntektsutviklingen i samfunnet. Det har også vært ulik inntektsutvikling for store og små 
husholdninger, der de barnerike husholdningene har økt inntektene klart mindre enn andre 
barnefamilier (SSB 2016).  

Det har i tillegg blitt flere barnefamilier som opplever en periode med lave inntekter som strekker 
seg over flere år, såkalt vedvarende lavinntekt. Barn har dermed gått fra å være en gruppe med 
klart mindre risiko for å bo i husholdninger med vedvarende lavinntekt enn befolkningen på 
begynnelsen av 2000-tallet, til å ha om lag samme risiko som befolkningen generelt 
(www.bufdir.no). 

De fleste barn i Hamar vokser opp i familier med rimelig gode økonomiske vilkår. Men det er også 
familier som lever i lavinntekt. Andelen barn i lavinntektshusholdninger har vært økende i siste 
tiårsperiode. I følge Folkehelseprofilen for Hamar (2019) bodde 10% av alle barn og unge (0-17 
år) i lavinntektshusholdninger8. Omregnet i faktisk antall er dette 583 barn og unge i husholdninger 
med lav inntekt i Hamar.  

Lavinntekt kan måles på ulike måter, og Hamar kommer dårligere ut enn landet på alle disse 
indikatorene, også når det tas hensyn til kommunale forhold (kommunal medianinntekt). 

Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er økende når man ser på forekomsten i 
landet, i Hedmark fylke og i flere kommuner vi sammenligner oss med. Hamar har en høyere 
andel barn i husholdninger med varig lavinntekt enn landssnittet. (www.bufdir.no )  

Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 2013-2015/20169 i prosent.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Hamar 9,6 10,9 11,3 11,3 12,1 

Ringsaker 8,2 9,0 9,6 10 10,5 

Lillehammer 8,0 8,9 8,7 9,2 8,9 

Gjøvik 9,4 10,5 11,3 11,8 12,3 

Hedmark 10,1 11,4 12,0 12,2 12,8 

Landet 8,6 9,4 10,0 10,3 10,7 
Kilde: Bufdir.no 

Indikatoren viser andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt over en treårsperiode. 
Dette benyttes som en indikator på risiko for vedvarende fattigdom, selv om ikke alle barn i 
lavinntektsfamilier vil oppleve at de lever i fattigdom.   

 

7.2. Risikofaktorer for lavinntekt / økonomisk sårbarhet 

For å finne fram til virksomme tiltak er det nyttig å ha kunnskap om hvilke forhold som bidrar til 
forekomsten av barnefattigdom i Hamar. I det følgende avsnittet ser vi på noen forhold som antas 
å ha betydning for forekomsten av barn i lavinntektsfamilier, dvs. informasjon om husholdningenes 
yrkestilknytning og ulike former for offentlige økonomiske stønader. (www.bufdir.no) Et annet 
perspektiv på risikofaktorer for lavinntekt er å se på videregående skole. Det er dokumentert at 
manglende gjennomføring påvirker livssjanser i form av sysselsetting, inntekt, helse og bruk av 
offentlige ytelser, se kapittel 7.3.  

 

8 Ny definisjon 2019: Lav inntekt defineres som under 60 % av nasjonal medianinntekt og bruttofinanskapital under 1G. 
Når finanskapital er en del av indikatoren blir forekomsten av lavinntekt lavere.  
9 Inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge over en treårsperiode. Her er ikke brutto finanskapital tatt 
hensyn til. 

http://www.bufdir.no/
http://www.bufdir.no/
http://www.bufdir.no/
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Enslige forsørgere og barnefamilier med lav inntekt er mer utsatt for utfordringer knyttet til bolig og 
bosituasjonen og svakere yrkestilknytning. Hamar har en høyere andel enslige forsørgere enn 
landet. Innvandrere er overrepresentert blant husholdninger med lav inntekt. Fra 2015 til 2019 
økte andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra 11,7 % til 14,1 %. Nivået for 
landet er 17,7 % (2019). 

Arbeidsledige og uføretrygdede antas å være en utsatt gruppe både økonomisk, helsemessig og 
sosialt (Folkehelseinstituttet). Det er sterk sammenheng mellom arbeidsledighet og dårlig psykisk 
helse (Backe-Hansen 2014).  

7.2.1. Arbeidsledighet 

Arbeidsledighet er ofte forbundet med dårlig økonomi og sosial utstøting og er således viktig for 
barns levekår. Arbeid har viktige sosiale, psykologiske og økonomiske funksjoner som man ikke 
har tilgang til når man står utenfor arbeidslivet. Tiltak for å fremme tilknytning til arbeidslivet kan ha 
stor effekt på den enkeltes mestring og helse, og for familiens levekår. 

Arbeidsledigheten har over tid vært lavere i Hamar enn i Hedmark og landet. I 2018 var det 2,0 
prosent ledighet i Hamar og i Hedmark, mens nivået for landet var 2,3 %. Ledigheten på alle de 
tre geografiske nivåene var lavere i 2018 enn den var i 2014. 

Arbeidsledighet for aldersgruppen 15-74 år i perioden 2014-2018* 

 

*) Tall registrert i november hvert år.  

Det var flere arbeidsledige i aldersgruppen 30-74 år enn i gruppen 15-29 år i 2018, men andelen 
arbeidsledige var høyere blant de yngste (2,8 %) enn i aldersgruppen 30-74 år (1,7%). 
Arbeidsledigheten viste nedgang målt i antall ledige personer både i gruppen 15-29 år og gruppen 
30-74 år fram til 2016, men har deretter økt noe.  
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Antall arbeidsledige i Hamar i perioden 2013-2017.

 
Kilde: SSB.  

7.2.2. Uføretrygd  

Uføretrygd gis ved varig nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Dette skyldes som regel 
sykdom eller skade. Husholdninger hvor hovedforsørger mottar uføretrygd er særlig økonomisk 
sårbar.  

Andel uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år i Hamar er økende, fra 2,5% til 3,4% når vi 
sammenlikner gjennomsnittsverdien for 2011-13 med 2015-17. Fra midt i perioden i tabellen har 
Hamar hatt høyere andel mottakere av uføretrygd i denne aldersgruppen enn gjennomsnittet for 
landet og denne forskjellen har økt. 

Andel som mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger 18-44 år. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet.  

For aldersgruppen 45-66 år har andelen gått ned fra 18,0 % (2011-2013) til 16,7 % (2015-2017). 
Hamar har en lavere andel uføretrygdede (18-66 år) enn Ringsaker og Gjøvik, men en høyere 
andel enn Lillehammer.  

7.2.3. Sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp kalles vanligvis bare sosialhjelp, og er en midlertidig inntekt fra NAV. 
Denne ytelsen gis kun til personer som er ute av stand til å forsørge seg selv ved arbeid, egne 
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midler, eller ved andre økonomiske ytelser. Barn som vokser opp i familier som mottok sosialhjelp 
i oppveksten, har fire ganger høyere sannsynlighet for å motta sosialhjelp selv som unge voksne, 
enn de som ikke har foreldre som har mottatt sosialhjelp (Lorentzen og Nielsen 2008:34). 

Andelen sosialhjelpsmottakere i Hamar viser i siste fireårsperiode en liten variasjon fra 4,4 % til 
4,0 %. Sammenlignet med de andre kommunene i figuren har Hamar høyest andel 
sosialhjelpsmottakere i 2018, mens Lillehammer har den laveste andelen som også er lavere enn 
verdien for landet. 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år.  

 
Kilde: SSB. 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år i Hamar viser en høyere andel og større 
variasjon enn for aldersgruppen 20-66 år. Sammenlikning mellom kommunene viser at 
Lillehammer er den eneste kommunen med lavere verdi enn landet.  

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-24 år.

 
Kilde: SSB.  
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7.3. Frafall i videregående skole 

Hamarelevene har lavere frafall i videregående skole enn gjennomsnittet for fylket og landet10. 
Dette er likevel valgt som en hovedutfordring på folkehelseområdet fordi konsekvensene ofte er 
alvorlige for de det gjelder. Personer uten videregående opplæring har økt risiko for levekårs- og 
helseproblemer og svekket utdannings- og arbeidsmarkedstilknyting. Det er tydelige forskjeller 
mellom studieprogrammene og mellom gutter og jenter, men dette vises ikke i gjennomsnittstall. 

Frafall i videregående skole i prosent11.  

 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 

Hamar 20 19 19 21 20 20 

Hedmark 26 25 24 24 24 23 

Landet 25 24 24 23 22 21 

Kilde: Folkehelseinstituttet.  

Frafallet fra videregående utdanning har for elever bosatt i Hamar variert fra 19% til 21% i 
perioden 2012-2017. Forskjellen mellom Hamar og gjennomsnittet for landet og fylket i perioden 
er redusert fordi resultatene for landet og fylket har blitt bedre. 

Tall fra SSB for elever fra Hamar viser at samlet sett gjennomførte 81,6 % av elevene som startet i 
2013 i løpet av fem år. Det er betydelige forskjeller i gjennomføringsgraden for studieforberedende 
(92,3 %) og yrkesfaglig utdanningsprogram (66,7 %). Det er også forskjell mellom gutters (76,6 %) 
og jenters (87,0 %) gjennomføringsgrad for hamaelevene.  

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av fem år for elever bosatt i Hamar i 
prosent12.  

 2010-2015 2011-2016 2012-2017 2013-2018 

 Hamar Landet Hamar Landet Hamar Landet Hamar  Landet 

Studieforberedende 86,2 85,8 87,1 85,9 89,6 87,5 92,3 87,5 

Yrkesfaglig 54,6 60,1 69,9 60,6 60,4 61,6 66,7 61,6 

Gjennomføring i alt 74,8 73,2 81,0 73,6 78,4 75,1 81,6 75,3 

Kilde: SSB.  

Hamarelevene gjennomfører videregående opplæring i større grad enn gjennomsnittet for fylket 
og landet. Det er høyere frafall i yrkesfaglige studieretninger enn i studiespesialiserende 
studieretning. Frafall i yrkesfag tilskrives i stor grad tildeling av læreplass, selv om det ikke 
forklarer alt, siden mange elever ikke søker om læreplass (Dahl 2014).   

Gjennomføringsgraden på yrkesfag for de fire kullene i tabellen varierer. Fylkeskommunen 
påpeker at forklaringen antas å være kompleks. Det handler bl.a. om prosjekter og 

 

10 I følge Folkehelseinstituttet er forskjellen mellom Hamarelevene og verdien for landet ikke signifikant per 2019 
11 Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttet og er basert på gjennomsnitt for 3-årsperioder  
12 Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode. 
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utviklingsarbeid på alle nivå (nasjonale, fylkeskommunale, kommunale (grunnskole), skolenivå 
m.m.) med ulik fokus og innretning. Et eksempelområde som vi vet påvirker statistikken betydelig 
er knyttet til formidling av yrkesfagelever til læreplass. Det forventes også variasjoner fra år til år 
fordi kullene ikke er veldig store. 

Gjennomføring av videregående opplæring har en tydelig sammenheng med sosial bakgrunn, 
prestasjoner og fravær i hele skoleløpet. En rapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus (Dahl 2014) 
viser at grunnskolekarakterer er den enkeltvariabel som har sterkest effekt på gjennomføring. 
Elever med lave karakterer fra grunnskolen er derfor en risikogruppe når det gjelder å fullføre 
videregående opplæring. 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt for jenter og gutter 10 trinn. Hamar kommune (alle 
eierformer). 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Gutter  39,2 39,7 42,7 39,2 

Jenter 43,5 44,8 43,2 45,8 

Kilde: Tilstandsrapport for Hamarskolen 2018 13 

Tabellen viser at jentene har høyere grunnskolepoeng enn guttene, med unntak av kullet 2016-17. 

 

7.4. Flere ensomme blant de fattige 

Manglende sosial tilknytning bidrar til å gi enkeltpersoner utfordringer både helsemessig, 
økonomisk og materielt. I Hamar bor det mange enslige og vi går inn i en periode hvor antall eldre 
øker sterkt. De unge forteller gjennom Ungdata om økende ensomhet og at de savner treffsteder, 
selv om de er mer aktive i fritidsorganisasjoner og fysisk aktivitet enn gjennomsnittet for landet. 
For hamarsamfunnet blir det viktig å være oppmerksom på utfordringer dette kan gi. Tilhørighet og 
sosialt nettverk har betydning for helse, trivsel og opplevd livskvalitet. 

I innbyggerundersøkelsen for Hamar (2018) oppgir 84 % av de med lavest samlet 
husholdningsinntekt at de har minst en person som står dem så nær at de kan regne med denne 
personen dersom de får personlige problemer. I gruppene med høyere inntekt er andelen 96- 
97%. På samme måte ser vi at utdanning spiller en rolle: de med grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning, har i mindre grad enn andre en person som står dem så nær enn de med mer 
utdanning.   

 

  

 

13 Ny definisjon for 2014-15. Resultatene er ikke sammenliknbare med tidligere år. 
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Spørsmål: Har du minst en person som står deg så nær at du kan regne med han/henne 
hvis du har personlige problemer? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Vi ser den samme tendensen i svaret om ensomhet. Andelen som har følt seg ensom er klart 
høyest blant innbyggere med lav samlet husholdningsinntekt. Resultatene er ikke like entydige når 
det gjelder utdanningsnivå, der er det de med videregående utdanning som er mest ensomme. De 
med kortest botid er de som er mest ensomme, andelen synker med økt botid.  

Har du de siste to ukene noen gang følt deg ensom? 

 

 

I Ungdataundersøkelsen fra 2016 for ungdomstrinnet svarer 16% at de har vært ganske mye eller 
veldig mye plaget av ensomhet siste uke. Dette er litt lavere enn gjennomsnittet for landet som er 
18%. Resultatene fra 2013 viser samme forskjell mellom Hamarungdommene (15%) og landet 
(17%). 

7.5. Inaktivitet og ovevekt/ eller helserelatert adferd 

Inaktivitet, overvekt, alkoholbruk, røyking og dårlig kosthold har store helsemessige konsekvenser 
og fører til store samfunnsøkonomiske kostnader. Tiltak for livsstilsendring vil være viktig for å 
forebygge og utsette forekomsten av store grupper av folkesykdommer som hjerte-
/karsykdommer, kreft, diabetes, muskel-/skjelettlidelser og demens. 

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter lek, friluftsliv, idrett, trening, trim, kroppsøving, 
aktive transportformer og fysisk arbeid. Alle aktiviteter som innebærer at man beveger seg i 
hverdagen og bruker kroppen er fysisk aktivitet.  
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I hele landet er det ca. 1/3 av de voksne som oppfyller nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet. 
Menn med grunnskole eller videregående skole og kvinner med grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning, er mindre aktive enn de som har høyere utdanning (Folkehelsepolitisk rapport 2017, 
Helsedirektoratet).  

Innbyggerundersøkelsen (2018) gir informasjon om aktivitetsnivået blant innbyggerne i Hamar. 
Den viser at det totale antallet som driver fysisk aktivitet 3-4 ganger i uka har økt, men de yngste 
aldersgruppene har blitt noe mindre aktive. Det er flest fysisk aktive blant de med høyest 
utdanning. Det er høyest andel som sjelden eller aldri er aktive blant de med utdanning på 
grunnskolenivå.  

Spørsmål: Hvor ofte driver du fysisk aktivitet i form av trening eller lett mosjon slik at du 
blir svett/ andpusten (sykling, rask gange, løping, styrketrening, ballidretter, svømming og 
liknende)? 

 

 

 

Blant elevene på ungdomstrinnet i Hamar trener 81 % minst en gang i uka, noe som er et 
prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet (Ungdata 2016). 

Et godt kosthold legger grunnlaget for god helse og redusert risiko for ikke-smittsomme 
sykdommer. De største ernæringsmessige utfordringene i tiden framover er å øke inntaket av 
grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og å redusere inntaket av mettet fett, salt 
og sukker i alle grupper i befolkningen. 

Andelen som følger statens kostholdsråd er lav. På landsbasis er det 22 % av mennene og 25 % 
av kvinnene som oppgir at de spiser anbefalt mengde grønnsaker, frukt og bær. De med lang 
utdanning rapporterer høyere inntak av disse matvarene og et lavere inntak av saft/brus enn de 
med kort utdanning (Folkehelsepolitisk rapport 2017, Helsedirektoratet). 
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8. Boliger 
8.1. Flest eneboliger – stor andel leiligheter i Hamar 

 

Det var registrert samlet boligmasse på 15 682 boliger i Hamar per 1.1.2019. Det er klart flest 
eneboliger i Hamar kommune, nesten halvparten (45 %) av alle boliger. 28 % er blokkleiligheter 
og ca. 20 % er rekkehus eller tomannsboliger.    

I Hamar er det en stor andel blokkleiligheter (28 %) sammenlignet med Lillehammer (19 %) og 
Gjøvik (15 %) 

Hamars samlede boligmasse 2015-2019 fordelt på boligtyper. 

 Boliger (bebodde og ubeb.) per 1.1. Prosentvis fordeling 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Enebolig 6983 7021 7047 7068 7085 46,9  46,6  46,0  45,6  45,2 

Tomannsbolig 1330 1343 1364 1375 1381 8,9  8,9  8,9  8,9  8,8 

Rekke-, kjede- o.a. småhus 1694 1706 1743 1764 1772 11,4  11,3  11,4  11,4  11,3 

Boligblokk 3903 3980 4142 4215 4316 26,2  26,4  27,0  27,2  27,5 

Bygning for bofellesskap 262 270 270 294 294 1,8  1,8  1,8  1,9  1,9 

Andre bygningstyper 708 743 748 787 834 4,8  4,9  4,9  5,1  5,3 

Sum 14880 15063 15314 15503 15682 100  100  100  100  100 

 

Boligmasse i Hamarregionen og Mjøsbyene fordelt på boligtyper per 1.1.2019 

 Hamar 
Nabokom. 

R+L+S 
Lillehammer Gjøvik 

 Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Enebolig 7085 45,2 %  21616 72,1 % 6775 43,3 %  8543 54,3 %  

Tomannsbolig 1381 8,8 % 2073 6,9 % 1958 12,5 % 1944 12,3 % 

Rekkehus, kjedehus o.a. småhus 1772 11,3 % 2682 8,9 % 1987 12,7 % 1547 9,8 % 

Boligblokk 4316 27,5 % 2123 701 % 3009 19,2 % 2511 15,9 % 

Bygning for bofellesskap 294 1,9 % 385 1,3 % 1307 8,4 % 873 5,5 % 

Andre bygningstyper 834 5,3 % 1095 3,7 % 596 3,8 % 329 2,1 % 

Sum 15682 100 % 29974 100  15632 100  15747 100  

Enebolig; 
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Tomannsbolig; 
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Rekkehus, 
kjedehus og 

andre småhus; 
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Boligblokk; 
28%
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I 2018 bodde 64,4 % av Hamars innbyggere i selveierbolig, 18,5 % i andels-/aksjeeid bolig og 
17,1 % leid bolig. Andelen hamarinnbyggere som leier bolig har gått opp ca. 1,5 % siden 2015, og 
andelen som bor i selveierbolig har gått ned tilsvarende. 
Hamar har en lavere andel innbyggere som bor i selveiet bolig og som leier bolig, men en større 
andel i andels-/aksjeeid bolig enn Lillehammer og Gjøvik. Dette henger sammen med at det er 
mange borettslagsleiligheter i Hamar.  

 

8.2. Stor andel alenehusholdninger i Hamar  

 

Det er registrert til sammen 15. 2295 husholdninger i Hamar i 2019. I Hamar bodde det i snitt 2,02 
personer perhusholdning i 2019, mens nabokommunene hadde ca. 2,20, Oslo 1,98 og Norge 
totalt har et snitt på 2,16. Tabellen viser fordelingen av husholdningstyper.  

Husholdninger 2019 – antall og typer og fordeling 

 
 

Hamar Rings-
aker 

Løten Stange Lille-
hammer 

Gjøvik Oslo Landet 

Antall  privat husholdninger 2019 15295 15466 3441 9425 14347 15034 345670 2439242 

Antall personer i privathusholdninger 30882 33797 7500 20504 28948 30925 683069 5277899 

Gj.sn. antall personer per husstand 2,02 2,19 2,18 2,18 2,02 2,06 1,98 2,16 

 

Fordeling av husholdningstypene 

 
Hamar 

Rings-
aker 

Løten Stange 
Lille-

hammer 
Gjøvik Oslo Landet 

Enpersonfamilie 48,7 % 41,6 % 40,5 % 41,3 % 51,2 % 49,1 % 59,5 % 46,9 % 

Par uten barn 26,3 % 29,0 % 29,6 % 28,4 % 26,4 % 26,6 % 21,2 % 25,1 % 

Par med barn (0-17 år) 17,4 % 20,4 % 19,5 % 20,6 % 17,5 % 18,2 % 17,8 % 20,9 % 

Enslige med barn 4,8 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 3,8 % 4,7 % 4,5 % 5,1 % 

Par og enslige med voksne barn (≥ 18 
år) 7,1 % 8,7 % 9,4 % 8,4 % 6,6 % 7,1 % 5,2 % 8,0 % 

 

Hamar Ringsaker Stange Lillehammer Gjøvik Oslo

Leier 17,1 15,8 15,5 21,9 21,3 25,8

Andels- / aksjeeier 18,5 2,6 3,6 10,8 10,6 32,1

Selveier 64,4 81,6 80,9 67,3 68,1 42,2
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8.3. Det bygges for få boliger 

 

 

Figuren viser utvikling i boligbygging i regionen. Totalt er det bygget 3159 boliger i Hamarregionen 
i perioden 2014-2018. Det er i gjennomsnitt bygget 192 boliger i Hamar per år. Ringsaker 
kommune har gjennom siste 3-årsperiode hatt en sterk vekst i antall ferdigstilte boliger, og har 
med sine 418 ferdigstilte boliger i 2018 bidratt sterkt til veksten i Hamarregionen.   

For at Hamar skal oppnå ønsket befolkningsvekst bør det gjennomsnittlig ferdigstilles nærmere 
250 nye boliger per år. Det betyr at det bygges for få boliger, noe som også reflekteres i 
prisstigningen (se senere i kapittel). Boligbyggingen og befolkningsveksten i Hamar er lav sett i 
forhold til veksten i arbeidsplasser i og innpendlingen til Hamar.  

 

I siste 5- årsperiode har vi sett en klar sammenheng mellom antall ferdigstilte boliger og veksten i 
folketallet i Hamar. 

Nybygde boliger i Hamar fordelt på typer 2014 2015 2016 2017 2018 Sum Andel 

Eneboliger og våningshus 43 36 37 44 30 190 20 % 

Tomannsboliger 13 18 21 22 7 81 8 % 

Rekke-/kjede- og andre småhus med flere boliger 18 0 22 19 11 70 7 % 

Boligblokker/leiligheter 40 97 160 61 101 459 48 % 

Andre 106 9 15 5 26 161 17 % 

Sum 220 160 255 151 175 961 100 % 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Hamar 220 160 255 151 175

Ringsaker 151 148 205 339 418

Løten 11 19 21 28 38

Stange 173 134 160 172 181
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8.4. Høy boligprisvekst 

 

 

Det omsettes klart flest eneboliger i kommunene rundt Mjøsa. 

Omsetningen av blokkleiligheter og småhus utgjør en vesentlig større andel i Lillehammer enn i de 
andre kommunene. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i kroner 2013-2018. 

  Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Hamar 

Eneboliger 19 929 21 446 23 918 25 150 25 493 

Småhus 25 679 24 404 26 217 27 396 31 655 

Blokkleiligheter 29 040 33 555 35 072 38 789 42 548 

Ringsaker 

Eneboliger 15 200 15 757 16 812 18 312 18 574 

Småhus 17 843 20 517 24 639 23 916 24 275 

Blokkleiligheter 22 503 26 005 27 750 29 163 32 062 

Stange 

Eneboliger 17 699 18 232 18 414 19 794 21 575 

Småhus 22 227 23 654 24 809 27 645 24 991 

Blokkleiligheter 25 508 26 259 28 136 32 471 33 370 

Lillehammer 

Eneboliger 21 105 21 887 23 414 25 712 24 996 

Småhus 23 112 25 347 26 300 27 791 28 670 

Blokkleiligheter 33 675 35 932 39 618 39 804 42 418 

Gjøvik 

Eneboliger 16 428 17 747 19 521 20 323 20 405 

Småhus 20 600 22 631 26 301 26 588 26 686 

Blokkleiligheter 28 254 30 243 36 617 40 590 38 818 

 
Som det framgår av tabellen var m2-prisen på alle 3 boligtypene høyest blant 
sammenligningskommunene i Hamar i 2018. De forgående årene har m2-prisen vært høyest i 
Lillehammer 
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Hamar har hatt større vekst i gjennomsnittlig m2-pris de siste 5 årene på blokkleiligheter og 
eneboliger enn de andre mjøs-kommunene. 

 

 

Som det framgår av figuren over har prisene på nye og brukte boliger steget vesentlig mer enn 
byggekostnadsindeksen for boliger, konsumprisindeksen og lønningene siden 2013. Boligprisene 
har økt spesielt mye sammenlignet med de andre indeksene siden 2014. Dette betyr til at 
terskelen for å komme inn på boligmarkedet er blitt betydelig høyere.  

Boligprisveksten gir seg også utslag på boligleiemarkedet. Leieprisene har de siste 5 årene økt i 
størrelsesorden 30-34 % for de ulike leieforholdene som er vist i figuren under. 

Hamar Ringsaker Stange Lillehammer Gjøvik

Eneboliger 27,9 % 22,2 % 21,9 % 18,4 % 24,2 %

Småhus 23,3 % 36,0 % 12,4 % 24,0 % 29,5 %

Blokkleiligheter 46,5 % 42,5 % 30,8 % 26,0 % 37,4 %
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Leiemarkedsutviklingen – gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter 2013-2018 i landet.  

 

 

 

 

Husholdningenes gjeld øker i takt med boligprisene. Mange er sårbare for renteøkninger og har 
vanskeligheter med å oppfylle kravene til egenandel ved boligkjøp. 

 

8.5. Hva vet vi om behovet for boliger i Hamar? 

Samfunnsøkonomisk analyse (2017) slår fast at det er naturlig at aleneboende i større grad 
trekkes mot Hamar enn til de andre kommunene i regionen. Hamar har flere leiligheter, samt et 
variert tjenestetilbud i byen med kulturliv og kafeer mv. Vedvarende tilflytting og eventuell økning i 
aleneboende i kommunene kan tilsi at boligpreferanser vris mot mer leiligheter og rekkehus heller 
enn eneboliger. Eneboliger er den klart mest foretrukne boligtypen i regionen i dag, noe som heller 
ikke er oppsiktsvekkende. Samfunnsøkonomisk analyse stiller spørsmålet ved om det er ønskelig 
eller nødvendig å planlegge for flere rimelige leiligheter i årene som kommer. 
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I Innbyggerundersøkelsen fra 2018 ble innbyggerne i Hamar spurt om: «Savner du noen 
boligtyper i Hamar kommune? I så fall hvilke?». På samme måte som i undersøkelsen fra 2013, er 
det over halvparten (55 %) som oppgir at de ikke savner noen boligtyper. Det er flest som savner 
eneboliger (14 %), studentleiligheter (14 %) og boligtomter (14 %). Andelen som savner 
studentboliger er høyest blant de yngste mellom 15-29 år, mens andelen som savner eneboliger 
og boligtomter er størst blant de mellom 30-44 år. Dette er i grove trekk det samme mønsteret 
som i 2013. Det er de med høyest utdanning og inntekt som i størst grad savner boligtomter.  

I Boligplanen er det slått fast at Hamar kommunen skal støtte og tilskynde boligprosjekter som 
legger til rette for at mennesker kan bo hjemme livet ut. De aller fleste eldre innbyggere ønsker å 
bo hjemme så lenge som mulig. I følge boligplanen er det fram til 2020 størst behov for:  

- Leiligheter for aldersgruppen 65+ i ulike prisklasser 
- Små leiligheter til personer som er aleneboende 
- Boliger i lav prisklasse, til blant annet førstegangsetablerere og innvandrere 
- Boliger til vanskeligstilte og flyktninger 

 
Behovet for boliger må sees i sammenheng med faktisk og ønsket befolkningsvekst. Målsettingen 
for innbyggerveksten tilsier at det i snitt bør bygges 200-250 nye boliger per år i kommunen, mens 
de siste 5 årene ga et snitt på 181 nye boliger.   
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9. Arbeidsliv og kompetanse 
 

9.1. Hamar som bo- og arbeidsmarkedsregion  

Hamar som bo- og arbeidsmarkedsregion14, det vi kan kalle en hverdagsregion, har ca. 95 000 

innbyggere.  

I byens umiddelbare nærhet, innenfor en radius på 4-5 kilometer fra Hamars bysentrum, har 
nabokommunene Ringsaker og Stange nærmere 8 000 innbyggere. Daglig pendler nesten 11 000 
arbeidstakere inn til Hamar, mens i underkant av 5 900 pendler ut. Det store flertallet innpendlere 
kommer fra nabokommunene. For å skape en bærekraftig utvikling er planleggingen av et 
attraktivt kollektivnett og gode sykkelveger nødvendig. Utslipp fra biltransport utgjør en stor del av 
de totale utslippene i Hamar.  

Hamar by er inneklemt, dermed er en helhetlig areal- og transportplanlegging en utfordring. Det er 
behov for helhetlig planlegging sammen med nabokommunene. Boligtilbudet er og vil fortsatt 
være viktig for innflytting. Kommunen må møte utfordringene på dette området i årene framover.  

Hamar må tilrettelegge for den ønskede befolkningsveksten og samtidig ta ansvar for en stor 
andel av ønsket befolkningsvekst i Hedmark. Langsiktig strategisk valg for bolig, næring og 
byutvikling innebærer å finne tilstrekkelig med omformingsarealer og nye nærings- og 
boligområder.  

 

9.2. Hamar er et regionsenter i Innlandet 

Som administrasjonssenter i Innlandet har Hamar tunge fagmiljøer i offentlig sektor innen 
juridiske, økonomiske og administrative fagområder. Næringslivet speiler dette med stor aktivitet 
og høy andel sysselsatte innen finansiering og forsikring, teknisk-, forretningsmessig- og personlig 
tjenesteyting. Hamar har høyere andel innen offentlig sysselsatte og mindre andel i 
sekundærnæringer enn landsgjennomsnittet. 

 

 

  

 

14 Definert av SSB som Økonomiske regioner. 
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Sysselsatte i Hamar i perioden 2013- 2017 fordelt på næringer.   
 

Sysselsatte pr. 4. kvartal 2016 2017 2018 

Jordbruk, skogbruk og fiske 388 389 390 

Sekundærnæringer 2 597 2 680 2 770 

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 
finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 

7 428 7 597 7 677 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2 108 2 148 2 265 

Undervisning 1 411 1 467 1 540 

Helse- og sosialtjenester 3 974  3 968 4 134 

Personlig tjenesteyting 1 333 1 331 1 368 

Uoppgitt 82 72 101 

Hamar 19 321 19 652 20 245 
Kilde: SSB  

 

Sysselsatte etter næring, Hamar og landet 
 

 

 
  

https://www.ssb.no/statbank/table/07979/tableViewLayout1/?rxid=bad5116b-a2c0-4840-962d-dcb065647cdc
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Virksomheter i Hamar og landet etter antall ansatte. 
 

Antall ansatte Antall foretak i Hamar Prosentvis fordelt i Hamar Prosentvis fordelt, landet 

Ingen ansatte 1 946 58 % 65 % 

1-4 613 18 % 17 % 

5-9 329 10 % 7 % 

10-19  225 7 % 5 % 

20-49  189 6 % 4 % 

50-99  50 1 % 1 % 

100-249 24 1 % 0 % 

250 og over  5 0 % 0 % 

Kilde: SSB  
 
 

9.3. Vekst i varehandelen, men bekymringer for sentrumshandelen 

Etter stagnasjon i varehandelen i Hamar noen år ble det en tydelig vekst fra 2014, noe som kan 
tilskrives nye handelssentra som CC Hamar, etablering av XXL mv. Utviklingen i varehandelen har 
fortsatt å øke og Hamar befester posisjonen som regionens handelssentrum. Av figuren under ser 
vi også at vår nabo i nord, Ringsaker, har hatt samme positive utvikling. 

Omsetning i kr. per innbygger i detaljhandel (ekskludert bil og bensin). 

 

I Hamar, som svært mange andre mellomstore byer, er det utfordringer og bekymringer for et 
sentrum uten yrende folkeliv og handel. Med to store kjøpesentra på hver sin kant av byen blir 
sentrumshandelen skadelidende. I tillegg møtes handelsnæringen av en stadig sterkere 
konkurranse i netthandelen. Bare det siste året økte netthandelen med 14 %, og 
netthandelsbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder bare første halvåret i 2017 (Kilde: SSB, 
omsetning i varehandel). 
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https://www.ssb.no/statbank/table/10309/tableViewLayout1/?rxid=7a42ca25-e42e-4f9e-8ba2-b8199fa1ea5f
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I Hamar er det nå mange gode krefter som ønsker å få liv i sentrum. Utfordringen er å få disse 
kreftene til å samhandle. Hamar kommune kan gjøre sin del, som myndighetsutøver og eier av 
gater og byrom, men mye av nøkkelen ligger også hos de private gårdeierne, handelsstanden og 
ikke minst handelspreferansene til publikum/kundene.  

9.4. Arbeidsplassvekst i Hamar  

Utvikling i antall arbeidsplasser i regionkommunene, Innlandsbyene og Hedmark. 
  

2014 201515 2016 2017 2018 

Hamar 19 775 19 489 19 321 19 654 20 244 

Ringsaker 14 651 14 453 14 487 14 440 14 697 

Løten 1 876 1 822 1 843 1 829 1 846 

Stange 6 958 6 966 7 023 7 160 7 210 

Elverum 10 121 9 874 9 839 9 906 9 842 

Lillehammer 16 399 16 704 16 832 16 767 17 080 

Gjøvik 16 596 16 442 16 605 16 324 17 059 

Hedmark 87 643 86 154 85 970 86 629 88 132 

 
Kilde: SSB  
 
 
Hamar opplevde en sterkt vekst i antall arbeidsplasser fra 2017 til 2018 på 3 %. I Hamarregionen er det 
Hamar, sammen med Ringsaker (+ 1,8 %) som står for størst vekst i arbeidsplasser. Hedmark fylke samlet 
hadde 1,7 % vekst i antall arbeidsplasser. 
Som region er Hamarregionen middels plassert i økning i antall arbeidsplasser i siste 5-årsperiode. Merk at 
statistikken ble endret i 2015 (se fotnote 17 side 51).  
 
 
 
Utvikling i antall arbeidsplasser i noen Østlandsregioner. 

Region 
Antall sysselsatte i regionen Endring 2014 - 2018 

2014 2018 Antall Prosent 

Moss                   24 302                    24 634                         332  1,4 % 

Fredrikstad/Sarpsborg                   63 683                    64 938                      1 255  2,0 % 

Hamar                   43 260                    43 997                         737  1,7 % 

Elverum                   17 801                    17 613                        -188  -1,1 % 

Lillehammer                   20 527                    21 180                         653  3,2 % 

Gjøvik                   33 019                    33 800                         781  2,4 % 

Kongsberg                   19 406                    18 271                    -1 135  -5,8 % 

Hønefoss                   17 125                    17 433                         308  1,8 % 

Skien/Porsgrunn                   50 902                    50 691                        -211  -0,4 % 
Kilde: SSB  

  

 

15 Fra og med 2015 er sysselsettingsstatistikken endret, se fotnote 17. 

https://www.ssb.no/statbank/table/07984/tableViewLayout1/?rxid=8017f4b4-13b7-4c92-9831-0558e9b9386a
https://www.ssb.no/statbank/table/11615/?rxid=8cb007df-695a-4bde-a23a-c9d16f1ff045
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9.5. Stor innpendling til Hamar 

Pendlings- og sysselsettingstall i Hamar per 4. kvartal. 

Sysselsatte som; 2014 201516 2016 2017 2018 

-bor i kommunen 14 641 14 590 14 653 14 894 15 152 

-pendler inn i kommunen 10 546 10 372 10 343 10 590 10 967 

-pendler ut av kommunen 5 411 5 471 5 675 5 832 5 874 

-arbeider i kommunen 19 776 19 491 19 321 19 652 20 245 

Kilde: SSB 

I 4. kvartal 2018 var det størst innpendling til Hamar fra Stange (3 466 personer), Ringsaker (3 016), Løten 
(1 060) og Elverum (806).  

851 personer pendlet fra Hamar til Oslo kommune og 340 pendlet motsatt vei i 2018. De største 
arbeidsutpendlingene fra Hamar går til Ringsaker (1 632) og Stange (1 432). Tallene viser et arbeidsmarked 
som er særdeles integrert i regionen.  

 

9.6. Økning i studenttall - noen få og sterke fagmiljøer 

Andel innbyggere per 2016 etter utdanningsnivå.  
Grunnskolenivå Videregående Fagskolenivå Univ./høyskole 

Hamar 23,7 35,2 2,8 38,4 

Lillehammer 21,4 35,5 2,5 40,6 

Gjøvik 27,6 38,7 3,4 30,4 

Oslo  20,4 25,8 2,2 51,6 

Hedmark 31,1 39,9 2,5 26,4 

Oppland 28,9 41,9 2,8 26,4 

Landet 25,8 37,2 2,9 34,1 

Kilde: SSB 

 
Andelen i befolkningen med høyere utdanning er stadig økende. Dette gjør seg gjeldende både i 
Hamar kommune, fylkene og på landsbasis.  
 
Hamar skiller seg positivt ut sammen med Lillehammer når det gjelder utdanningsnivå. Per 2018 
hadde 38,4 % av Hamars innbyggere universitets- eller høyskoleutdanning, mot 35 % i 2014. 
Andelen med høyere utdanning i Hamar ligger godt over landssnittet, men under Oslo.  
 
 

 

16 Fra og med 2015 er sysselsettingsstatistikken endret, se fotnote 17. 

https://www.ssb.no/statbank/table/11616/tableViewLayout1/?rxid=358a7a11-b015-46d8-940b-091fcaee7712
https://www.ssb.no/statbank/table/09429/tableViewLayout1/?rxid=5c5a815d-c2a9-4848-8ed9-de94cc05d199
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Antall studenter i høyere utdanning i Hamar i perioden 2000 - 2017. 
  

 

Kilde: SSB  

Antall studenter i Hamar er doblet siden starten på 2000-tallet. Spesielt ser vi en formidabel 
økning de siste 5-6 årene. På høgskolens avdelinger på Hamar er det skjedd en styrking av 
vitenskapelig personell, både førsteamanuenser og professorater.  Campus Hamar har fremdeles 
noe færre studenter enn de andre mjøsbyene Lillehammer og Gjøvik. Gjøvik har i perioden hatt en 
noenlunde lik utvikling som Hamar, men har de siste årene hatt ca 7-800 flere studenter enn 
Hamar. Lillehammer hadde sterkest vekst i antall studenter frem mot 2010 og har siden ligget 
stabilt med ca 4 500-5 000 studenter. 

Når vi ser på Hamars næringsstruktur, finner vi mange næringer med et betydelig antall ansatte 
innen tekniske, juridiske og økonomiske/administrative fag. For mange av disse næringene finnes 
det ikke et utdanningstilbud lokalt, hverken når det gjelder grunnutdanning eller etter- og 
videreutdanning. 

Hamar er godt skodd innen økologi, landbruk og bioteknologi med høgskolens avdelinger på 
Blæstad, spillteknologi og simulering og utdanningsretninger innen skole, barnehage og 
pedagogikk på høgskolens avdeling på Hamar. 

Høyskolen i Innlandet har allerede en betydelig forskningskompetanse innenfor bioøkonomi, skog 
og mat/bioteknologi. Høgskolen vil ha sentrale roller i satsingene på skoleutvikling og spill både 
regionalt og nasjonalt. 

Høgskolen i Innlandet har studiesteder både i Hamar, Lillehammer, Elverum og Rena. På Campus 
Hamar er det stor vekt på pedagogikk med en rekke masterutdanninger samt en PhD-utdanning i 
profesjonsrettede lærerutdanningsfag. I tillegg er det flere masterprogrammer på avdelingen på 
Blæstad (næringsrettet bioteknologi og bærekraftig landbruk). Innen spillteknologi er det bachelor- 
og masterprogrammer i bl.a. digital kommunikasjon, spillteknologi og animasjon og digital kunst.  
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10. Digitalisering 
10.1. Digitaliseringens tidsalder 

 

Vi er i digitaliserings tidsalder. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Digital transformasjon er et begrep som benyttes i denne sammenheng. Det betyr å 
endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgavene på ved hjelp av teknologi. 

Den teknologiske utviklingen går fort og den påvirker alle sektorer i samfunnet. Innen noen 
sektorer har vi allerede opplevd store omstillinger og endringer knyttet til tjenesteleveranser, 
informasjon og kommunikasjon, som f.eks. innen banksektoren hvor vi har opplevd store 
endringer på få år og hvor det nå er selvbetjening via nettet eller helt nye tjenester slik som Vipps. 

Digitalisering handler om å tilby tjenester på en ny måte. Digitale tjenester skal være enkle å 
bruke, effektive og pålitelige. Dette utviklingsarbeidet er et samspill mellom teknologi, 
organisasjon, arbeidsprosesser, brukere og behov.   

I arbeidet med digitalisering av tjenester legges det viktige prinsipper til grunn, f.eks. at vi ikke skal 
spørre etter opplysninger vi allerede har, at det skal inneholde en klar språkform og være 
universelt utformet. Videre skal vi arbeide med automatisering der det gir gevinster. Dette vil 
medføre nye arbeidsmåter for ansatte og økt krav til digital kompetanse. Teknologien er under 
kontinuerlig utvikling, og kan gi oss nye muligheter. Sosiale medier, mobile løsninger og 
skytjenester er noe av det som påvirker digitaliseringsarbeidet.   

Ideer til utvikling, samarbeid på tvers og bistå endringer skal komme fra digitale endringsagenter.  

Digitaliseringen vil i tiden framover innebære store muligheter og omstillings-utfordringer for 
kommunene når det gjelder tjenesteyting, informasjonsutveksling, forvaltning og kommunikasjon.  

Strammere økonomi nasjonalt og demografiske endringer innebærer at kommunene må evne å 
omstille seg for å kunne yte gode tjenester og bidra til opprettholdelse av velferdssamfunnet i 
framtiden. 

 

10.2. En digital offentlig sektor – digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 

Digitaliseringsstrategien er den første som er felles for stat og kommune. Hovedmålet er enklere 
hverdag for innbyggere og næringsliv.  

Mål for arbeidet frem mot 2025: 

 offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte 

 flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester 

 alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, 
kommuniserer digitalt med offentlig sektor 

 offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige 
tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet 

 kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et 
felles digitalt økosystem for samhandling 

 kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en 
systematisert måte 

For å oppnå disse målene og understøtte digital transformasjon, fokuserer strategien på følgende 
innsatsområder: 
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 Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende 
tjenester basert på viktige livshendelser 

 Offentlig sektor skal samhandle bedre om digitale tjenester og effektivisere 
ressursbruken gjennom styrket samordning på tvers av forvaltningsnivåer og 
sektorer, og systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering 

 Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal 
publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet 

 Nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, fellesløsninger og felles 
arkitekturer, skal etableres i et helhetlig og overordnet styrt og koordinert 
økosystem 

 Samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal styrkes for å oppnå 
bedre og mer effektive tjenester og for å legge til rette for innovasjon 

 

 

10.3. Hamars digitaliseringsstrategi 

Hamar kommune har felles digitaliseringsstrategi med de øvrige HIKT-kommunen godkjent i 
kommunestyret den 31. mai 2017 (sak 42/17). dette er hovedpunktene i strategien: 

 Benytte digital selvbetjening som førstevalg 

 Ikke be om opplysninger vi allerede har tilgang til 

 Legge til rette for bredbånd og mobildekning til innbyggere og næringsliv i kommunen 

 Automatisere regelstyrte prosesser 

 Legge til rette for «smarte byer og lokalsamfunn». 

10.4. Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser 

Digital omstilling for kommunene innebærer utfordringer ift. styring og ledelse på flere områder. 
KS FoU prosjekt «Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser», som er utarbeidet av PwC, tar 
for seg viktige forhold og utfordringer i omstillingsarbeidet. 

Formålet med prosjektet var: 
«Å belyse hva som er god håndtering av rollen som arbeidsgiver ved digitale 
omstillingsprosesser, og hvilke muligheter og utfordringer arbeidsgiver møter i arbeidet 
med å oppnå ønskede gevinster av digitaliseringen.» 

PwC-rapporten gir følgende råd for å lykkes med digitale omstillingsprosesser: 

 Politisk og administrativ toppledelse må ta aktivt eierskap til den digital omstillingen  

 Alle ansatte må involveres i omstillingsprosessene  

 Gi handlingsrom for ildsjeler og endringsagenter  

 Digitalisering må henge sammen med utvikling av en lærings- og innovasjonskultur  

 Digital omstilling handler om å vurdere dagens arbeidsprosesser, styringsmodeller og 
organisering på nytt  

 Rekrutter spisskompetanse og legge til rette for kontinuerlig læring  

 Gevinster må planlegges tidlig og følges opp over tid  

 Prosjektledelse, program- og porteføljestyring er viktige verktøy for digital omstilling  

 IT-prosesser og -anskaffelser må sentraliseres i kommunen  
 

Til sammen tegner disse rådene, som er oppsummert i figuren nedenfor, et godt bilde av hva 
digitale omstillingsprosesser i kommunene vil kunne innebære og hva som skal til for å lykkes. 
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11. Hamar kommunes økonomiske rammer 
 
Staten operer med 1-årsperspektiv i sin økonomiske styring av kommunesektoren og krever at 
kommunen minst skal operere med et 4-årsperspektiv. Dette gjør det utfordrende å vurdere 
framtidige økonomiske rammer for kommunene.  

Den demografiske utviklingen har stor betydning for statens fordeling og prioritering innen 
kommunesektoren.  Derfor vil vi se nærmere på de nye befolkningsframskrivingene17 for å kunne 
sammenholde forventet utvikling i landet, Hamar og andre sammenligningskommuner   

Regjeringen har varslet at overføringene til kommunene er på vei ned, som en konsekvens av 
synkende bidrag fra oljesektoren inn i norsk økonomi. Samtidig er oppgavemengden på vei opp 
med en lenge varslet eldrebølge som fremste eksempel. Det utfordrer oss til å finne nye og 
smartere løsninger: Digitalisering som gir effekter i form av en mer brukervennlig og effektiv 
kommune, innovative løsninger der vi finner nye svar på gamle problemstillinger, løsninger i 
samarbeid med frivillig sektor og løsninger som gjør at vi bruker mindre på passive ytelser fordi 
folk er i arbeid og aktivitet. Behovet for omstilling og endring er ikke lenger noe som kommer og 
går. Det er en permanent tilstand i en organisasjon som vil framover. God styring av økonomien er 
grunnlaget for utvikling av kommunen. Vi må hele tiden ha et blikk på hvor det er mulig å drive mer 
effektivt. 

 

 

11.1. Regjeringens strategi  

 

Norge har i dag en stor og arbeidsintensiv offentlig sektor. Vår velferdsmodell bygger på at mange 
samfunnsoppgaver organiseres i brede fellesløsninger som kommer hele befolkningen til gode. I 
møte med strammere budsjetter vil en god utvikling i velferdstilbudet og fornuftig bruk av 
skattebetalernes penger kreve en betydelig effektivisering av offentlig sektor.  

Regjeringen mener at viktige elementer for en bærekraftig offentlig sektor vil være:  
 Strengere prioriteringer. Effektiv ressursbruk er både å gjøre tingene riktig og å prioritere 

de riktige tingene. Det offentlige kan ikke gjøre alt.  
 God styring. Siden offentlige tjenester ikke omsettes i et marked, må vi søke andre måter å 

få informasjon om verdien av det som produseres på. Det må legges press på 
virksomhetene for å bruke ressursene effektivt. Reformer må baseres på godt 
utredningsarbeid og gjennomføres med klare rammer. God ledelse er en viktig 
forutsetning.  

 Fornuftig fordeling av oppgaver. Arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor, og 
mellom det offentlige og innbyggerne, må tilpasses den økonomiske og teknologiske 
utviklingen. Mer konkurranse blant tilbydere av offentlige tjenester kan gi bedre 
produktivitetsutvikling. God oppgavefordeling mellom stat og kommune og en 
hensiktsmessig organisering er viktig for å oppnå effektiv drift, legge til rette for helhetlige 
og sektorovergripende prioriteringer og gi beslutninger en folkevalgt forankring. Den 
teknologiske utviklingen legger også til rette for at den enkelte i større grad kan ta ansvar 
for eget liv innenfor en trygg ramme.  

 Lære av andre. Både konkurranse med privat sektor, konkurranse mellom offentlige 
virksomheter, resultatmålinger og nettverkssamarbeid kan bidra til å lære av beste praksis 
både i Norge og mellom land.  

 

17 Befolkningsframskrivingene som kom i slutten av juni 2018 er beskrevet i kap 4. 
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 Utnytte digitaliseringens muligheter. Offentlig sektor må legge til rette for å utnytte nye 
verktøy, herunder digitalisering og automatisering av oppgaver. Gevinstene må tas ut på 
en mer systematisk måte.  

 Strukturreformer. Det skal legges til rette for nødvendige strukturreformer i offentlig sektor. 
Effekten av større reformer og tiltak skal evalueres mer systematisk. Reformer som er 
gjennomført de siste årene, herunder omleggingen av skatteetaten og nærpolitireformen er 
eksempler på reformer som over tid vil kunne gi betydelig ressursbesparelser og bedre 
tjenester til befolkningen.  

 

 

11.2. Utfordringer 

Hamar har et godt tjenestetilbud, god 
økonomistyring og framgang de siste årene 
på de fleste områder. Dette framgår bl.a. av 
Kommunebarometeret. 

I.o.m. den statlige innstramningen i 
kommunens økonomi og medfølgende behov 
for innsparinger og effektivisering, er det nå 
lite rom for iverksetting av nye 
kostnadskrevende tiltak. Nye satsinger og 
tiltak må i hovedsak finansieres gjennom 
omstilling innenfor gitte rammer. 
Hovedutfordringer:  

 Redusere bruk av kraftinntekter i 
driften.  

 Ikke øke eiendomsskatten 

 Begrense nye låneopptak og 
redusere sårbarheten ift. mulige 
renteøkninger 

 Følge opp fastsatte 
handlingsregler (jfr. neste kap.) 
 

Hamar har høyere utgifter per innbygger enn 
sammenlignbare kommuner. Samlet var 
netto driftsutgifter i Hamar 61.187 kr per 
innbygger i 2018, mens snittet i Kostragruppe 
13 var 57 653 kr. Hamar brukte dermed 
3.534 kr mer per innbygger enn snittet, og 
dette utgjør samlet ca. 109 millioner kroner 
per år. I hovedsak er dette et uttrykk for 
ønsket politikk, men det er viktig at 
kommunen også har et tydelig blikk på 
effektiviteten Innenfor de ulike 
tjenesteområdene. 
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11.3. Økonomiske handlingsregler 

Hamar kommune har som mål å ha en sunn økonomi som sikrer at tjenester kan leveres som 
forutsatt. Måloppnåelsen måles mot 4 strategier eller økonomiske handlingsregler:  

1. Netto driftsresultat på 2,0 %  

 Hensikten med måltallet er at kommunen skal ha handlefrihet for å takle uforutsette 
endringer av driftsvilkår, samt at kommunen skal ha egenkapital til investeringer.  

 Måltallet viser forholdet mellom inntekter og utgifter, og dermed hvordan driften i 
kommunen går i balanse. Korrigert netto driftsresultat korrigerer for elementer som ikke 
representerer reelle inntekter, premieavvik på pensjon og inntekter til bundne avsetninger.  

2. Egenkapitalandel for investeringer på 20 %  

 For å kunne bære driftskonsekvensene av investeringstiltak bør kommunen bidra med 
egenkapital, og begrense gjeldsvekst, rente- og avdragsbelastning.  

3. Frie midler på disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene  

 For å sikre en økonomisk buffer til uforutsette hendelser er det hensiktsmessig å bygge et 
disposisjonsfond.  

4. Netto lånegjeld innenfor 90 % av driftsinntektene  

 Generasjonsprinsippet tilsier at investeringer i dag må tilpasses et nivå slik at framtidig 
nedbetaling ikke blir urimelig belastende på kommende generasjoner.  

 Netto lånegjeld måler langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler. 
Gjeldsbelastningen måles mot driftsinntektene. 

 
Framskrivingen av nøkkeltall i diagrammene bygger på HØP 2019-2022.  

 
  

11.4. Konkrete utfordringer knyttet til HØP 2020- 2023 

Veksten i frie inntekter i fjorårets statsbudsjett er lavere enn tidligere år. Inntektsveksten blir 
ytterligere svekket i årene som kommer med prognoser om lav nasjonal befolkningsvekst. 
Tidligere år har høy skattevekst gitt kommunen handlingsrom.  
 

 Staten har begynt å innføre innsparingsmål til kommunen for å få handlingsrom. 

 Den statlige toppfinansieringen av tjenester til ressurskrevende brukere er vesentlig 
redusert. 

 Tilpasning til redusert integreringstilskudd. 

 Ny underfinansiert bemanningsnorm for barnehagene 

 Hamar olympiske anlegg (HOA) har brukt opp etterbruksfondet og må ha en 
inntektsøkning for å opprettholde driftsnivået. 

 En økning i befolkningen over 80 år med en medfølgende økning i forekomst av 
demens og tjenestebehov fra ca. 2025. Kostnader for eldrebølgen er ikke beregnet.  

 Antatt lav nasjonal befolkningsvekst som følge av lave fødselsrater og lav 
innvandring. 

 Nav har en kostnadsnivå utover gjennomsnittet i KOSTRA 13. 

 Nye statlige direktiv vedrørende lærernorm i grunnskolen. 

 Ny regjeringserklæring: Maksimalsatsen reduseres fra 5 til 4 promille men 
virkningstidspunkt er ikke kjent. 

 Fremtidig renteusikkerhet. 
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Rentebanen viser den prognostiserte renteutviklingen t. o. m. 2022.  Renteviften en bred på grunn 
av usikkerhet i markedet og «worst case» scenario i 2022 er en rentenivå på 4,5 %. 
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Økte demografikostnader «spiser opp» merparten av økningen i skatt- og rammetilskudd. Det blir 
mindre til satsningsområder og andre tiltak. Staten har signalisert at overføringene med all 
sannsynlighet kommer å bli redusert i årene som kommer. 
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12. Hamar kommunes organisasjon 
 
Kapittelet beskriver utviklingen og tilstanden i Hamar kommune på aktuelle arbeidslivstema, som 
et grunnlag for å drøfte utfordringer og muligheter for kommuneorganisasjonen i et 
arbeidsgiverperspektiv. Kapitlet er skrevet med utgangspunkt i tilgjengelig og tidligere utarbeidet 
materiale. Temaene kan etter behov utredes ytterligere.  

12.1. Vekst i antall ansatte og årsverk 

Kommunesektoren i Norge er arbeidskraftintensiv og passerte en halv million sysselsatte i 2016 
(507 000 ansatte fordelt på drøyt 
380 000 årsverk). Størstedelen av 
veksten kom innen helse- og 
omsorgstjenestene som økte antall 
årsverk med 3,5 prosent. Dersom 
morgendagens tjenester skal løses 
med samme organisering og 
arbeidsmåter som i dag, må antall 
årsverk i kommunesektoren de åtte 
neste årene økes med omtrent 10 
prosent. (KS Arbeidsgivermonitor 
2017).  

I kommunesektoren utgjør Helse- 
og sosialtjenestene 43 prosent av 
alle årsverk i kommunene ved 
inngangen i 2017.  

Skole og barnehage utgjør til 
sammen 38 prosent.  

I Hamar kommune er helse- og 
omsorgsavdelingen den største 
resultatenheten med 42 prosent av 
årsverkene i kommunen. 
Kulturavdelingen er den minste med 
2 prosent av årsverkene.  

Flere eldre i årene som kommer 
betyr at helse- og omsorgssektoren 
vil møte stor etterspørsel, og 
arbeidskraftsbehovet vil øke. Det er 
mange ulike faktorer som påvirker 
behovet for ansatte som gjør at det 
er stor usikkerhet knyttet til anslag 
på fremtidig ansatte. Dersom vi 
antar at gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse, avgangsalder, 
produktivitet og turnover holder seg 
stabilt frem mot 2026 er det estimert 
et behov i antall årsverk som gir en 
vekst på 11,78 prosent for helse- og 
omsorgstjenester på landsbasis. 
(KS Arbeidsgivermonitor 2017).  
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12.2. Høy deltidsandel – et stort arbeidskraftpotensial  

En kultur hvor heltid18 er hovedregelen blir avgjørende for å møte framtidens arbeidskraftsbehov, 
mål om likestilling og kvalitet i tjenestene. Med 1547 deltidsansatte i Hamar kommune ligger det et 
stort arbeidskraftpotensial i økte stillingsstørrelser.   

Hamar kommune har en lavere heltidsandel enn snittet for kommunesektoren. Heltidsandelen i 
Hamar kommune økte fra 41 prosent i 2012 til 45 prosent i 2017. For kommunesektoren samlet 
økte heltidsandelen fra å være 47 prosent i 2012 (PAI 2012) til 51 prosent i 2016 (PAI 2016). Altså 
har det vært en positiv utvikling med fire prosent økning av heltidsandelen både i Hamar 
kommune og for kommunesektoren samlet.  

Helse og omsorg 
Resultatenheten Helse- og omsorg har størst 
arbeidskraftbehov og størst andel deltid. 
Heltidsandelen er økt fra å være 23 prosent i 
2010 til 26 prosent i 201719.   

I 2012 jobbet hovedtyngden av antall ansatte 
i stillingsstørrelser mellom 60-80 prosent. 
Tallene for 2017 viser en endring i dette 
bildet. Det er nå flere ansatte i 100 prosent 
stilling enn i 60-80 prosent stilling. Årsak til 
endringene er sammensatte og krever 
ytterligere analyse for å gi oss god kunnskap 
om hva det er som gjør at stillingsstørrelsene 
øker.  

Småstillinger 
Deltid avler deltid, og høye stillingsprosenter gir ikke høyere heltidsandel. En deltidsstilling med 80 
prosent stilling gir en reststilling på 20 prosent. I heltid-deltidssammenheng er antall små stillinger 
et relevant måltall for å se på utviklingen mot heltidskultur. I 2012 hadde 14 prosent av de ansatte 
stillinger under 20 prosent. I 2017 har 13 prosent stillinger under 20 prosent. Selv om det kun er 1 
prosent forskjell har Helse- og omsorg snudd trenden med vekst i antall små stillinger som var 
tilfelle i perioden fra 2008-2011, hvor andelen nesten ble fordoblet.  

Arbeidskraftpotensial  
Hamar kommunes bemanningsanalyse fra 2012 viste et frivillig arbeidskraftpotensiale på 97 
årsverk (totalt arbeidskraftpotensial på 392 årsverk). Det er ikke gjort tilsvarende 
undersøkelse/analyse siden 2012, men Helse og omsorg har gjort en egen undersøkelse i 
desember 2016 om hvor fornøyd ansatte var med sin stillingsstørrelse. De som svarte på 
undersøkelsen hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 70,36%. Av disse var 64% fornøyd 
med sin stillingsstørrelse mens 36% (282 ansatte) var misfornøyd med sin stillingsstørrelse.  

På bakgrunn av disse undersøkelsene er det rimelig å anta at ansatte i Helse og omsorg ønsker å 
jobbe i større stillinger, og at det frivillige arbeidskraftpotensiale fortsatt er høyt. Utfordringen kan 
imidlertid være at en høy andel ansatte er fornøyd med å ha deltidsstillinger med relativt høy 
stillingsprosent og ikke nødvendigvis ønsker en hel stilling, noe som bidrar til reststillinger med 
små stillingsprosenter, ufrivillig deltid og opprettholder heltid-deltidsproblematikken.  

Andre resultatenheter med høy deltidsandel 
Opplæring og oppvekst har en deltidsandel på 41% og har en mulig arbeidskraftutfordring i tiden 
fremover grunnet ny norm for lærertetthet. Det er varslet en lærermangel i 2021 (Årsmelding 

 

18 Definisjon av heltid er 100% stilling 
19 Tall fra Agresso. Tallgrunnlag fra Agresso muliggjør sammenligning av deltid over år. 
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2017). Også i barnehagene trer det i kraft en ny barnehagenorm (august 2018) med betydning for 
fremtidig arbeidskraftsbehov i sektoren.   

I Familie og levekår er deltidsandelen på 42%.  

12.3. Stabilt høyt sykefravær 

En av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte fra jobben hver eneste dag. Sykefraværet 
koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig, hvorav vel halvparten belastes kommunesektoren (KS 
Arbeidsgivermonitor 2017). Til tross for at det rapporteres om systematisk og målrettet arbeid for å 
redusere sykefraværet går utviklingen motsatt vei. De siste tallene fra PAI-registeret viser at 
sykefraværet for kommunesektoren nå er på 9,6 prosent. Ved inngåelse av IA-avtalen i 2001 var 
sykefraværet for kommunesektoren lavere med 8,4 prosent. Et høyt sykefravær sammen med 
mange deltidsansatte er blant kommunenes største bekymringer innen arbeidsgiverområdet. 
Målet for IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres til 6,7 prosent.  

I Hamar kommune har sykefraværet holdt seg stabilt over de 10 siste årene, med ca 1 prosent 
endring fra 2008-2017, og et godt stykke fra å oppfylle IA-målet. Linjediagram og tabell under viser 
at det har vært liten utviklingen i sykefraværet (i prosent) i Hamar kommune de siste 10 årene.  

Sykefraværet i Hamar kommune 2008- 2017 i prosent.   

  

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prosent 
fravær 

9,8 10,1 9,2 8,3 8,3 8,0 8,2 8,6 8,3 8,7 

 

Årsakene til sykefravær handler om sammenhengen mellom enkeltindividers helse, yteevne og 
arbeidskrav. Det er grunn til å tro at arbeidsgiver kan påvirke store deler av sykefraværet. 
Forskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har antydet at det arbeidsrelaterte 
sykefraværet i enkelte sammenhenger kan utgjøre så mye som 40 prosent av det totalt 
sykefraværet. En nyere studie fra STAMI (Aagestad 2016) viser at risikoen for et legemeldt 
sykefravær i 21 dager eller mer, var 42 prosent høyere blant kvinner i helse- og omsorgsyrker enn 
blant øvrige kvinner. Resultatene viste videre at 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av 
arbeidsmiljøfaktorer.  

12.4. Høy alder og lav pensjonsalder gir stort behov for arbeidskraft 

Aldersfordelingen i Hamar kommune har de siste 5 årene holdt seg stabil. 34 prosent av antall 
ansatte er under 40 år mens 13,6 prosent av de ansatte er over 60 år.  
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Rådmannens staber har den største 
andelen eldre arbeidstakere, mens 
Familie og levekår har størst andel 
yngre arbeidstakere20.  

Pensjonsalder21 
I kommunesektoren var 
gjennomsnittlig avgangsalder 60,4 år 
for 2012. Tallene har stått så å si på 
stedet hvil siden 2002. Forventet 
avgangsalder har altså i hovedsak 
ikke endret seg for gruppen som 
helhet. Ett unntak peker seg imidlertid 
ut: I skolesektoren har 
avgangsalderen steget. (Nielsen 
2014) 

I Hamar kommune pensjonerte ansatte seg tidligere enn snittet for kommunesektoren i 2012. 
Gjennomsnittlig avgangsalder i 2012 var 56,7 år for medlemmer både i fellesordningen og 
sykepleierordningen (Årsmelding 2012). Tallene for 2017 viser at bruken av tidligpensjonering 
holder seg på samme nivå som i 2012 for medlemmer i fellesordningen (56,6 år). Medlemmer i 
sykepleierordningen pensjonerte seg imidlertid vesentlig tidligere i 2017 (49,6 år) enn i 2012 (56,7 
år). Dette til tross for at ett av de tre delmålene med IA-avtalen (først lansert i 2001) er å få ansatte 
til å stå lenger i jobb før de pensjonerer seg.  

Utviklingen i gjennomsnittlig avgangsalder Hamar kommune fra 2012 til og med 2017. 

 

Kilde: KLP 

KLP uttrykker i sin statusrapport for offentlig tjenestepensjon fra 2017, 4. kvartal, at Hamar 
kommune står foran fremtidige utfordringer knyttet til rekruttering sett opp mot uttak av pensjon. 
Hamar kommune har mange ansatte i aldersgruppene fra 55 år og oppover, og må regne med 
stor utskiftning av personalet i årene som kommer. Ser vi kun på ansatte fra 60 år og oppover kan 
vi forsiktig antyde at opp mot 400 personer går ut av organisasjonen i løpet av 7 år.  

I juni 2018 ble det vedtatt en ny pensjonsordning som skal gjelde for alle som har offentlig 
tjenestepensjon og er født i 1963 eller senere. En av hovedhensiktene med ny pensjonsordning er 
at det skal lønne seg å jobbe lenger.   

 

20 Yngre arbeidstakere her definert som de under 40 år. Eldre arbeidstakere her definert som de over 60 år. 
21 Gjennomsnittlig pensjonsalder inkluderer både uføre, avtalefestet pensjon og alderspensjon. 
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I lys av økt arbeidskraftbehov og konkurranse om arbeidskraften i fremtiden vil det være av 
interesse for Hamar kommune å gjøre en dypere analyse for å finne ut hvor utfordringene er størst 
knyttet til rekruttering og kompetanse. De store resultatenhetene som Helse og omsorg og 
Opplæring og oppvekst har ikke den største %-vise andelen av eldre, men skal allikevel grunnet 
pensjonering rekruttere et høyt antall nye pedagoger, helsefagarbeidere og sykepleiere i løpet av 
få år – yrkesgrupper det blir stor etterspørsel etter i tiden fremover (KS Arbeidsgivermonitor 2017).  

12.5. Kjønnsforskjeller i stillingsstørrelse, lønn og ledelse  

Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Innen offentlig sektor er 
kjønnsfordelingen på 30 prosent menn og 70 prosent kvinner (SSB 2016) og innen kommunal 
sektor er kvinneandelen på 74 prosent (PAI-registeret).  

I Hamar kommune var kvinneandelen på 78 prosent i 2017. Kvinner i Hamar kommune er som i 
arbeidslivet for øvrig overrepresentert innenfor Helse- og omsorg og innenfor Opplæring og 
oppvekst, mens andelen menn er høy i Teknisk drift og utbygging og økende i rådmannens 
staber. I Hamar kommune har andelen kvinner og menn endret seg lite de siste årene. 

 

Stillingsstørrelser: 
Hamar kommune, som kommunesektoren for øvrig, har store kjønnsforskjeller når det gjelder 
stillingsstørrelser. Drøyt 60 prosent av alle menn i Hamar kommune jobber heltid, mens 41 
prosent av kvinnene i Hamar kommune har heltidsstilling. Av kommunens deltidsstillinger utgjør 
andelen kvinner 84 prosent mens andelen menn utgjør 16 prosent.  

Lønn: 
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer i hele det norske arbeidsmarkedet (SSB 
2016) og i Hamar kommune. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn i 
Norge på 87,6 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn (SSB 2016).  

Også i Hamar kommune har menn gjennomgående høyere lønn enn kvinner. Slik det framgår av 
tabellen under gjelder det særlig på ledernivå og i kap 5. I forhandlingskapitel 4 har kvinner og 
menn mer lik lønn. Lønnsutviklingen mellom kjønnene påvirkes av alder på ansatte 
(lønnsansiennitet), nytilsetting og forhandlinger.  
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Lønnsforskjell i prosent mellom menn og kvinner i forhandlingskapitler i Hamar kommune.  
 2014 2015 2016 2017 

3.4.2 Mellomledere -8,8 -13,2 -6,7 -7,4 

4B Hjelpepleiere, assistenter, konsulenter, vaktmestre mm. 0,3 -0,6 -0,4 

-1,2 4BSP Sykepleiere 1,5 2,1 2,9 

4C Undervisningspersonell -0,8 -0,6 0,4 

5 Langtidsutdannede, akademikere, ingeniører -3,1 -4,5 -7,5 -6,3 
Negativt tall betyr at kvinner tjener mindre enn menn. Kilde: Årsmeldinger 2014 – 2017.  
Kap 4 er fra og med 2017 slått sammen til ett forhandlingskapittel.  
Kap 3.4.1 – rådmannens ledergruppe består av så få personer at den ikke er tatt med. 

Ledelse 
Kommunesektoren er kvinnedominert generelt (74 prosent), men mannsdominert når det gjelder 
ledelse. I kommunale lederstillingen utgjør andelen menn 65 prosent, mens andelen kvinner er 35 
prosent (SSB 2016).   

I Hamar kommune er kvinneandelen blant lederne imidlertid høy, og utgjør 73 prosent. 
Rådmannens ledergruppe består av 9 personer og hver endring får dermed forholdsvis stort 
utslag i prosent. De siste årene har det variert med fra 50 – 70 % menn. På mellomledernivå er 24 
prosent menn.  

12.6. Stabil lønnsandel – økning i kjøp av private tjenester 

I kommunal sektor utgjør lønnsutgifter mer enn 60 prosent av driftsbudsjettet. Det gjør målrettet 
disponering av lønnsmidlene til et svært sentralt tema.  

Tall fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) viser at lønnsutviklingen for 
kommuneansatte over tid har vært på linje med lønnsutviklingen i andre store 
forhandlingsområder. Fra 2011 til 2016 hadde kommunalt ansatte en gjennomsnittlig vekst på 3,4 
prosent per år. I 2017 gikk imidlertid lønnsveksten ned til 2,4 prosent og antatt lønnsramme for 
2018 vil ligge på 2,8 prosent. Det gjennomsnittlige lønnsnivået for kommuneansatte er imidlertid 
lavere enn for statsansatte og ansatte i industrien (TBU 2017).  

I Hamar kommune for 2017 utgjorde lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter (fratrukket 
sykepengerefusjon) 64 prosent av brutto driftsutgifter.  

Andelen har vært den samme 
siden 2010 bortsett fra i 2013 
hvor den var på 65 prosent.  

Hamar kommune har i tillegg en 
stor lønnsandel i kjøp av 
tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon.  

Andelen har økt fra 8 prosent i 
2010 til 11 prosent i 2017 
(Årsmeldinger 2010-2017). 

 

12.7. Utvikling organisasjonsstruktur  

Hamar kommunes administrative organisering har gjennomgått kun en større omorganisering i 
løpet av de 10 siste årene. Innen hver resultatenhet er det foretatt strukturelle endringer etter 
behov.  
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Fram til 2015 var kommunen organisert i 12 resultatenheter, 2 kommunale foretak og fem 
stabsavdelinger. Etter 2015 ble antall resultatenheter og stabsavdelinger redusert til fem 
resultatenheter og tre stabsavdelinger. Målene for endring av organisasjonsstruktur i 2015 ble 
gjort for å gi et mindre lederspenn for rådmannen, økonomisk effektivitet og bedre samordning og 
koordinering.  

12.8. Utvikling ledelse 

God ledelse er viktig for å utvikle en organisasjon til beste for innbyggerne, og er ett av 
innsatsområdene i Hamar kommunes arbeidsgiverpolitikk.  

Hamar kommune har 153 ledere på ulike nivå i organisasjonen i 2017, fordelt slik: 

Antall ledere i Hamar kommune fordelt på resultatenhet.  
Familie og 

levekår 
Helse og 
omsorg 

Teknisk drift 
og utbygging 

Kultur og 
frivillighet 

Opplæring og 
oppvekst 

Rådmannens 
staber 

11 53 13 5 56 15 

Fra 2010 til 2017 har lederspennet22 for 
hele kommuneorganisasjonen vært 
stabilt med ca 20-22 ansatte per leder. 
Sett i en 10 års periode kom det en 
markant endring i lederspenn fra 2010. I 
perioden 2008-2010 var lederspennet på 
omtrent 30 ansatte per leder. Fra 2010-
2017 gikk lederspennet ned til å ligge på 
mellom 20-22 ansatte per leder.  

Lederspennet mellom resultatenhetene 
varierer mye og må sees opp mot 
bredden i tjenester og fagområder, samt 
hvordan de har delegert deler av 
lederansvaret til ansatte uten lederstilling 
(eks teamledere). Familie og levekår har 
størst lederspenn hvis vi ser på antall årsverk. Målt i antall ansatte har Helse- og omsorg og 
Familie og levekår størst – og omtrent likt – lederspenn. Forskjellen i lederspenn i antall ansatte 
og antall årsverk innen samme resultatenhet handler om deltidsandelen.  

Antall ansatte og årsverk per leder i 2017 i resultatenhetene.  
 Familie 

og 
levekår 

Helse og 
omsorg 

Teknisk 
drift og 

utbygging 

Kultur og 
frivillighet 

Opplæring 
og 

oppvekst 

Rådmannens 
staber 

Lederspenn 
antall ansatte  

24,8 24,5 7,0 12,8 14,6 7,0 

Lederspenn 
antall årsverk  

20,0 15,9 6,8 9,4 12,6 6,4 

 

Mestringsorientert ledelse 
Ledelse som vektlegger støtte til mestring og utvikling, er svært effektiv for å oppnå bedre 
motivasjon og ytelse (Fletre og Frydenlund 2016). Måling av mestringsorientert ledelse er gjort 
gjennom medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR (se nedenfor). I og med at undersøkelsen ble 
gjennomført for første gang finnes det ingen historiske data som kan si noe om utviklingen av 
denne formen for ledelse i Hamar kommune.  

 

22 Med lederspenn menes hvor mange ansatte vi har per leder. 
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Totalt resultat viser at vi ligger så vidt under snittet for Norge på faktoren mestringsorientert 
ledelse ved måling i februar/mars.  På en skala fra 1-5 ligger Hamar på 3,9 mens snittet for Norge 
er på 4.0. KS anbefaler at snittverdien skal ligge på 4,0 og helst på 4,5.  

12.9. 10 FAKTOR medarbeiderundersøkelse 

Hamar kommune gjennomførte i 2018 KS’ nye medarbeiderundersøkelse 10 FAKTOR. 
Undersøkelsen måler variabler med betydning for arbeidsmiljø og ledelse, og legger spesielt vekt 
på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse.  

Hamar kommune hadde en høy oppslutning om undersøkelsen med en svarprosent på 83,5. 
Undersøkelsen har femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig. Det 
ideelle er at snittverdien ligger over 4,0 helst 4,5 (KS).  

Tabellen under viser resultatene for Norge, Hamar kommune og resultatenhetene. Områdene som 
er merket gult viser faktorer vi gjennomgående skårer lavere på enn anbefalt verdi og lavere enn 
andre kommuner.  

 

12.10. Kompetanse – formell utdanning 

Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og økende. 52 prosent av årsverkene utføres av 
medarbeidere med høyere utdanning. 49 prosent av kommunene har et udekket 
kompetansebehov og vel 65 prosent har en strategi for å dekke kompetansebehovene. 88 prosent 
av kommunene opplever i stor grad behov for å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse blant 
medarbeidere generelt. 

En god oversikt over kompetansebehovene og kompetansebeholdningen i Hamar kommune kan 
ikke trekkes ut av eksisterende personalsystem, og rapportering på utvikling av kompetanse i 
kommunen er ikke mulig. Det finnes ingen overordnet kompetansestrategi for 
kommuneorganisasjonen.  

I medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR var utdanningsnivå en av bakgrunnsvariablene, og 
ettersom oppslutningen om undersøkelsen var høy, har vi fått kartlagt utdanningsnivå blant 83,5 
prosent av våre ansatte. Diagrammet under viser fordeling av antall ansatte på ulike 
utdanningsnivå for denne gruppen:  
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Utdanningsnivået til Hamar kommunes ansatte.    

 

Årsverkene i kommunesektoren fordelt på utdanningsnivå 
 
I KS’ Arbeidsgivermonitor 2017 rapporters utdanningsnivå ift andel årsverk (kan dermed ikke 
sammenlignes direkte med diagrammet for Hamar kommune som har data kun på andel ansatte). 
Slik fordeler årsverkene i kommunesektoren seg på utdanningsnivåer: 

 

12.11.  Digitaliseringsgevinster – vår største arbeidsgiverutfordring? 

Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og å gå over fra analoge til digitale 
kommunikasjonskanaler er sentrale virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor (Difi).  

Difi har gjennomført en vurdering av status for digitalisering i offentlig sektor. Deres overordnede 
vurdering er at digitaliseringen ikke går raskt nok og at det på enkelte punkter er negativ utvikling. 
Områder med sterk fellessatsing gjør det godt.  

I Arbeidsgivermonitoren 2017 oppgir to av tre kommuner det som utfordrende å realisere gevinster 
av digitalisering. Det gjør dette til den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren totalt 
sett. Dette er sammenfallende med Arbeidsgivermonitoren for Hamar kommune. 

Digitalisering handler ikke bare om å endre arbeidsprosesser fra analoge til digitale, det handler 
like mye om å forenkle og forbedre arbeidsprosessene og endre organisering av tjenestene. 
Digitalisering er et langsiktig omstillingsarbeid som krever kompetanse innen både organisasjon 
og teknologi.  

Grunnskole
6 %

Videregående skole 
42 %

Bachelorgrad/ca
nd.mag. eller 
tilsvarende

44 %

Mastergrad/hovedfag 
eller høyere

8 %
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13. Eksternt blikk på kommunes tjenester 
 
I dette kapittel presenteres tjenestene gjennom et eksternt blikk. Kommunebarometeret, andre 
indekser samt innbyggerundersøkelsen er nyttige verktøy for vurdering av tjenestene.    

13.1. 30. plass i kommunebarometeret 

 

 

Kilde: Kommunal Rapport, https://kommunebarometeret.no. Seriene er ikke sammenliknbar over tid, fordi 
innholdet i barometeret også har endret seg over tid.  

Hamar kommune er i Kommunebarometeret for 2019 på en 30. plass blant alle kommunene i 
landet, når man justerer for økonomiske forutsetninger. Kommunebarometeret er Kommunal 
Rapport sin årlige rangering av kommunene fra best til dårligst på en rekke tjenesteområder. 
Rangeringene gjøres på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder, i stor grad 
kommunenes egen KOSTRA-rapportering. Generelt scorer tjenesteområdene høyt, noe som 
genererer den høye totalrangeringen. Det er verdt å merke seg at enkeltresultatene vektes ulikt og 
totalplassering er ikke et gjennomsnitt av rangeringene innen hvert tjenesteområde. 

Hamar er helt i toppsjiktet innen kultur og grunnskole. Hamar scorer også høyt innen områdene 
miljø og ressurser, og vann og avløp. Samlet sett er nøkkeltallene til Hamar klart bedre enn 
normalen i Kommune- Norge. Kommunebarometeret peker også på Hamars utfordringer med 
svake plasseringer innen områdene helse- og sosialtjenester.  

  

https://kommunebarometeret.no/
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13.2. 11. plass i Norsk kulturindeks 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, 
regioner og fylker. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforskning og rangerer 
kommunene i ti ulike kategorier (Telemarksforskning). 

Hamar kommune er for 2018 plasser på en 11. plass av alle landets kommuner. Dette er en god 
plassering, på tross av en nedgang fra 3. beste kommune året før. Hamar har siden 2013 ligget 
høyt på kulturindeksen. Hamars rangering er på bakgrunn av meget gode rangeringer innen kino, 
scenekunst, kulturarbeidere og konserter.  Vi ser videre at Hamar har en utfordring på området 
Kulturskole. Her er Hamar rangert som nr. 342.  

Figurene under er hentet fra Telemarksforsknings egne nettsider for Norsk kulturindeks. Den 
øverste viser topp ti plasseringer, mens figuren under viser spesifikt hvilke områder innen 
kulturfeltet Hamar scorer godt og mindre godt på. Nederst til høyre vises Hamar kommunes 
plasseringer siste fem år. 

 

  

http://kulturindeksen.no/
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13.3. 24. plass i NHOs Kommune-NM 

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i 
norske kommuner, utført i regi av NHO (Kilde: NHO).  

Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, 
kompetanse og kommuneøkonomi. Hver av disse områdene har flere enkeltindikatorer som 
bygger opp om områdefaktoren.  

Hamar endte på en 26. plass i Kommune-NM 2019 (tall fra 2018). En god variasjon23 i 
næringslivet, et velfungerende arbeidsmarked med svært høy sysselsetting og høy kompetanse er 
blant de områdene Hamar scorer godt. I Innlandet er det de store Mjøsbyene som generelt gjør 
det godt i NHOs Kommune- NM, i tillegg til Ringsaker som i år er oppe på en 94. plass.  

Mjøsbyene samlet klatrer oppover fra 2017 og gjør det godt på NHOs Kommune-NM, med 
Lillehammer på en 42. plass og Gjøvik på 72. plass. Av Hamars nærmeste nabokommuner er 
Ringsaker oppe på en 110. plass av over 400 kommuner. 

13.4. Innbyggerundersøkelsen 2018 

Hamar oppfattes som en meget god kommune å bo i blant innbyggerne. Det er enda flere som er 
tilfredse med Hamar som bostedskommune i denne undersøkelsen enn ved tilsvarende 
undersøkelse i 2013. 

Innbyggerne er aller mest tilfreds med mulighetene til natur- og friluftsliv, tilgang på sports- og 
idrettstilbud og mulighetene til å utøve sine egne fritidsaktiviteter. Minst tilfredshet finner vi på 
områdene fritidstilbud til barn og unge, tilgangen på parkeringsplasser i Hamar sentrum og tilbudet 
for besøkende og turister.  

Også når det gjelder de kommunale tjenestene er innbyggerne fornøyd. Mer fornøyd nå enn i 
2013. Undersøkelsen viser en klar oppgang i andelen som oppgir at de er tilfredse med tjenestene 
alt i alt. Høyest tilfredshet er det med bibliotektilbudet, barnehagene og fremkommelighet på 
gater/fortau på sommerhalvåret. Fremkommelighet på fortau/vei på vinterhalvåret er et område 
det ofte er vanskelig å oppnå høy tilfredshet, men også her er det bedring å spore, en tydelig 
større andel av innbyggerne er tilfreds med kommunens innsats nå sammenlignet med 2013. Et 
annet område som øker i tilfredshet er kommunens innsats på området næringsutvikling.  
 
Undersøkelsen har også i år med seg utsagn som vi ønsker befolkningen skal svare om de er 
enig eller uenig i. Totalt sett er det en klar økning i andelen som sier de har et godt inntrykk av 
Hamar kommune. 9 av 10 er på den positive siden av skalaen, mot 8 av 10 i forrige undersøkelse. 
Utsagnene som peker seg særlig positivt ut er: 
 

 Min kommune hevder seg godt i konkurransen med andre kommuner 

 Min kommune tilbyr tjenester med høy kvalitet og servicegrad 

 Min kommune er miljøbevisst 
 
Selv med store forbedringer fra forrige undersøkelse, er det likevel områder som innbyggerne 
fremdeles ikke er fullt så fornøyd med: 
 

 Min kommune utnytter kommunens ressurser på en effektiv måte (av de som har gjort seg 
opp en mening var 57 % enig i utsagnet mot 34 % i 2013) 

 Min kommune lytter til innbyggerne 

 Min kommune evner å prioritere de riktige tingene (57 % enig i 2018 mot 35 % i 2013) 

 

23 En god næringsvariasjon betyr at kommunen har et robust næringsliv, dvs. at vi ikke er avhengig av få bedrifter eller 
næringer. 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/


Utdypende litteratur til enkeltkapitler  77 

 
 

 
 

14. Utdypende litteratur til enkeltkapitler 
Kap 4: Befolkningsutvikling og demografi. 
Mer utdypende befolknings- og flyttestatistikk finnes i Årsmelding 2017 for Hamar kommune og i 
rapportene «Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar kommune» (Østlandsforskning 
2014) og Flyttestrømmer inn, ut og internt i Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 
(Samfunnsøkonomisk analyse 2018). 

Rapporten «Skolestruktur i Hamar kommune» (Østlandsforskning 2016) viser 
befolkningsframskrivninger for barnegruppene fordelt på skolekrets. 

Kap 6: Klima og miljø 
Mer utdypende informasjon finnes i Klimaregnskap for Hamar kommune, Klimabudsjett for Hamar 
kommune 2018 - 2021 og Kommunedelplan for miljø og klima. Se også Veg- og transportplanen 
og Hamars byromsplan, samt Avfallsplan 2013-2020 og Vann og avløp - felles kommunedelplan. 

Kap 7: Folkehelse 
Dokumentet Oversikt over folkehelsen 2014 gir utdypende informasjon. 

Kap 8: Boliger  

Boligstatistikk finnes i Boligplanen og i årsmelding for 2017. 
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