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Et samfunn med
små forskjeller
Trysil Arbeiderparti tror på et samfunn med små forskjeller mellom folk og
like muligheter for alle. For oss er det viktig at barna skal ha den samme
gode oppveksten om du vokser opp på Slettås eller i Vestadbakken. Vi
ønsker at ungdommen skal ha den samme muligheten til å sparke fotball
eller renne på ski uavhengig av foreldrenes lommebok. Ikke minst skal
eldre oppleve en verdig alderdom enten en ønsker å bo hjemme eller
flytte på sjukehjemmet.
Mandag 9. september har du muligheten til å bestemme hvem som blir
ordfører i Trysil og hvilken politikk som blir førende de neste fire åra.
Trysil Arbeiderparti har store ambisjoner for utviklingen av bygda vår. Vi
vil ikke kvile på laurbæra, men ønsker å bygge videre på det positive som
skjer med økning i befolkningstall og flere arbeidsplasser. Det er viktig å
være framoverlent, og tørre å satse slik at vi fortsatt kan være «stavtaket
foran».
Til tross for mye positivt, har Trysil kommune fremdeles utfordringer. Vi må
gjøre noe med innholdet i barnehagen når nesten halvparten av guttene
i 4-årsalderen har språkvansker. Det er for dårlig at det kan ta mange
måneder for en innbygger eller bedrift å få godkjent en byggesøknad.
Dessuten må kommunen ta ansvar når over 100 barn starter skoledagen
i Trysil uten å ha spist frokost. Samtidig får ikke ungdom innpass i et
stadig mer krevende boligmarked i Trysil sentrum.
Trysil kommunes regnskap for 2018 viser et underskudd på 29 millioner kr.
I moderne tid har vi aldri stått overfor en slik økonomisk utfordring. Trysil
Arbeiderparti er klare til å ta ansvar for få økonomien tilbake på rett kjøl.
Slik sikrer vi oss handlingsrom til å gi innbyggerne våre gode tjenester.
Viser du oss tillit ved høstens valg, lover vi deg å sette skolemat, saks
behandlingstid og boliger øverst på dagsordenen.

Våre toppkandidater
Even Eriksen – ordførerkandidat
Kjære velger. Trysil Arbeiderparti har valgt meg som sin
ordførerkandidat. Jeg har vokst opp på Østby og studert
i Oslo de siste årene. Når jeg nå nærmer meg ferdig
utdannet jurist har jeg valgt å flytte «hemmat» for
å gjøre en større innsats i Trysil-politikken. Fra før har
jeg en periode bak meg i kommunestyret og formannskapet, og har hatt verv i AUF og Arbeiderpartiet siden
2011. Erfaringen gjennom organisasjonslivet gjør at jeg
kjenner ordførerrollen godt. Gjennom oppveksten på
gard har alle somre og ferier gått med til gardsarbeid.
Denne arbeidsinnsatsen og motivasjonen til å skape resultater er noe jeg har tatt med
meg inn i politikken.
For at Trysil skal fortsette å kunne være «stavtaket foran», er vi nødt til å ha politikere med pågangsmot og handlekraft. Med meg på laget har jeg 22 dyktige kvinner
og menn med ulik erfaring, alder og geografisk tilhørighet. Det er dette som er Trysil
Arbeiderpartis store styrke. Blir jeg ordfører kommer jeg til å være lyttende overfor
deg som innbygger, næringslivet som skaper arbeidsplasser og lag/foreninger som gir
bolyst til samfunnet vårt.
Jeg er overbevist om at Trysil kommune trenger yngre politikere med nye ideer som
tør, vil og kan. Styrket satsning på psykisk helse blant ungdom, en næringspolitikk der
kommunen er en aktiv medspiller overfor private, flere og rimeligere boliger i sentrum.
Dette er noe av det jeg ønsker å få til. Jeg har et høyt ambisjonsnivå for utviklingen
i Trysil og mener det er viktig å tørre å satse for å fortsette å kunne være «stavtaket
foran». Godt valg!

Turid Backe-Viken
Jeg er gift med Tor, har 2 barn og jobber til daglig som
salgs- og markedssjef for SkiStar i Trysil. Den siste
perioden har jeg sittet fast på fylkestinget for Hedmark AP
og har to perioder bak meg i kommunestyret i Trysil.
Jeg er levende engasjert i mye, men er spesielt opptatt
av næringsutvikling og av å skape flere trygge arbeids
plasser. Det er grunnlaget for videre vekst i Trysil, og
stisykkelsatsingen er et kjempegodt eksempel på hva
som er mulig å få til når næring og det offentlige kan
samarbeide. Jeg mener fortsatt at videre satsing her er
viktig for et levende Trysil hele året.
Oppvekst er det andre temaet som interesserer meg spesielt – vi må gi alle Trysil
unger en god start i livet! I tillegg til jobb og politikk har jeg styreverv både i bedrifter
og organisasjoner.
Privat er interessefeltet bredt og tiden knapp. Jeg trives godt med både ski og joggesko på beina. Det blir også noen turer på fuglejakt og noen på sykkelsetet. Og
sist men ikke minst, som mamma for aktive gutter er man så klart både heiagjeng og
lagleder. Jeg har en sterk tro på at de beste løsningene skapes gjennom samarbeid
og fellesskap.

Jon Storfjord
73 år, opprinnelig helgelending, men bosatt i Trysil siden
1978. Jeg har kone, to barn og fire barnebarn, alle bor i
Trysil. Utdanningen min er fra Universitet i Oslo i nordisk
språk og litteratur, historie og pedagogikk. Etterpå har jeg
jobbet som skoleleder i mange år. Min store interesse er
lokal kultur og historie.
Jeg er ny i partipolitikken, men har lang erfaring
med fagforeningsarbeid og har hatt ulike verv så å si
sammenhengende fra 1975 til 2009.
Jeg er ikke av dem som tror at alt var bedre før (det var det ikke!), men når jeg nå
engasjerer meg politisk skyldes det at jeg føler at vi er på veg mot et kaldere samfunn
med økende forskjeller mellom fattig og rik. Det må vi gjøre noe med.
Med min bakgrunn er det naturlig at jeg gleder meg spesielt til å jobbe med saker
som angår barn og unge, utdanning og kultur.

Malin Skålholt Åkesson
Jeg er født og oppvokst på et småbruk i Jordet og jobbet
med alt fra turistinformasjon til lagerarbeid på Tine, via
restaurant og sportsbutikker før jeg flyttet til Stavanger.
Der tok jeg bachelor i Serviceledelse på Norsk hotellhøyskole. Har jobbet i Bergen og Oslo, før turen gikk
til Stockholm, der jeg jobbet som prosjektleder. Nå er
jeg daglig leder for Trysil vask og rens og Trysil Snow
System.
Jeg er gift med Pontus og har 3 barn fra 9–15 år. På
fritida er jeg glad i ski, sykling, fotball og ellers alle uteaktiviteter. Mine hjertesaker
er næringsliv samt barn og unge. Jeg brenner for å utvikle Trysil på alle områder, og
ønsker å gjøre Trysil attraktivt for innbyggere og turister, med spesiell vekt på barn og
ungdom.

Vi går til valg på ett
løfte og fem hovedsaker
Vårt løfte til deg som velger er at vi skal få tilbake kontrollen
over kommuneøkonomien.
Snur vi ikke dagens økonomiske situasjon havner Trysil kommune for første gang under administrasjon av fylkesmannen i
2021. Dette blir derfor Trysil Arbeiderparti sin viktigste oppgave den første perioden etter valget. Etter at økonomien er på
plass er det rom for å satse og skape. Vi har fem hovedsaker
som vi vil forsøke å gjennomføre i løpet av valgperioden:
1. Innføre gratis skolemat i Trysil-skolen
2. Redusere saksbehandlingstiden i kommunen
3. Sørge for flere og rimeligere boliger i sentrum
4. Fortsette satsingen på sommerturisme og sykkel
5. Ikke privatisere eller konkurranseutsette
kommunale arbeidsplasser

Barnehage
Trysil er et godt sted å vokse opp. Nærhet til natur og dyktige ansatte i barnehagene
bidrar til dette. Likevel lever hvert fjerde barn i familier under fattigdomsgrensa og det
er påvist for dårlige språkferdigheter hos en tredjedel av 4-åringene i Trysil.
Vi mener barnehageplass er viktig for læring og integrering. En barnehage i nærhet
til bostedet er et virkemiddel for å opprettholde trivsel og spredt bosetting. Offentlige
barnehager skal være bærebjelken i Trysils barnehagetilbud.

Trysil Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•

Investere i en ny offentlig og moderne barnehage i sentrum
Videreføre barnehagegarantien
Innføre en søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3
Jobbe for at det skal finnes et barnehagetilbud året rundt og utvide åpningstidene
slik at de er tilpasset servicenæringen og helsesektoren
Opprettholde barnehagetilbudet i alle deler av kommunen
At barnetrygd ikke skal regnes som inntektsgrunnlag for de som mottar sosialstønad

Skole og oppvekst
Trysil er en av svært få kommuner i landet som fortsatt tilbyr en småskole hvor barna
har faste fridager i løpet av skoleuka. Undervisningen blir komprimert og mye overlates til hjemmet. Vi mener det er viktig å tilby en skolehverdag som gir alle barn i
Trysil en mulighet for å lykkes på skolen, som jevner ut forskjeller og styrker læring og
integrering.
Vi vil jobbe for en integrert skolehverdag som tilbyr aktivitet, idrettsskole, kulturskole,
leksehjelp og mat på skolen. Når barna er ferdig på skolen skal de ha fri på ettermiddagen.
Trysil videregående skole er viktig for oss. Den er en stor arbeidsplass for kommunen
og gjør at ungdommen slipper å flytte på hybel i tidlig alder. Vi mener det er viktig å
slå ring om Trysil videregående skole og Campus Trysil.

Trysil Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbe for 5-dagers skole på alle klassetrinn
Innføre gratis skolemat i Trysil-skolen
Tilby alle klassetrinn leksehjelp med kvalifisert personell
At SFO blir en mer integrert del av skolen og skoledagen
Utvide åpningstidene i ungdomsklubben
Ha sterkere rådgivning og karriereveiledning på ungdomsskolen, rettet mot
utdanningstilbud og arbeidsplasser i Trysil
At kommunen må engasjere seg mer for å bevare videregående skole,
opprettholde og om mulig skape nye linjer
I samarbeid med næringslivet videreføre lærlingegarantien og utvide den
til å gjelde flere tryslinger som går yrkesfag
Samarbeide med Campus Trysil for universitets- og høyskoleutdannelse i Trysil
At Trysil kommune skal være positive til å ta inn lærlinger

Tilby alle klassetrinn
leksehjelp med kvalifisert personell

HELSE

Alle skal ha like
muligheter til
god helse.

Helse og trygghet
Helsesektoren er i stadig endring og det stilles krav til nye og bedre løsninger for
fremtidens eldre. Psykisk helse blant ungdom bør også være et satsningsområde for
kommunen.
Trysil Arbeiderparti vil ikke konkurranseutsette helse- og omsorgstjenester, men
beholde tjenestene i egen regi og ha styring og kontroll på kvaliteten. Gode helse- og
omsorgstilbud er viktige prioriteringer, og må være uavhengig av den enkeltes økonomi.
Vi vil satse på forebygging, noe som gir mindre behov for behandling.
I framtida blir det et økende behov for frivillig innsats i blant annet helse- og omsorgssektoren. Stadig flere eldre bor hjemme og har behov for praktisk hjelp til små og
store oppgaver i hverdagen. Frivilligheten er viktig for å skape sosiale møteplasser
for utsatte grupper. Vi mener det er viktig å bekjempe ensomhet gjennom alle politikkområder.

Trysil Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•

Opprettholde dagsentrene ute i grendene og gjøre tilbudet attraktivt
Ha fokus på psykisk helse i skolehverdagen, for eksempel ved å ha en helsesykepleier tilgjengelig på Trysil ungdomsskole hver dag
Ha best mulig sjukehustilbud i Elverum
Legge press på sentrale myndigheter, sammen med nabokommunene på begge
sider av grensa, for å få en ambulansehelikopterbase
Investere mer i velferdsteknologi og tilpasninger slik at folk kan bo hjemme lengre,
hvis de ønsker det
Jobbe videre med trivselstiltak for de som bor på institusjon

Hans Martin Nysæter

Næring og befolkningsutvikling
Arbeidsplasser og god infrastruktur er det viktigste for bosetting og vekst i Trysil.
Vi vil være en aktiv tilrettelegger og pådriver for næringsutvikling. Trysil Arbeiderparti
vil vektlegge kommunens rolle som samfunnsutvikler og tror på et offentlig-privat
samarbeid. Vi ønsker serviceorienterte medarbeidere i kommunen som møter ønsker
og innspill fra innbyggere med en positiv holdning.
Reiselivet er Trysils viktigste næring. Vi vil fortsette kommunens satsing på sykkel for
å få flere helårlige arbeidsplasser. Næringsarbeidet må intensiveres nå som flyplassen ved Rörbäcksnäs står ferdig i desember. Her er det viktig å styrke samarbeidet
med våre svenske nabokommuner for å oppnå mest mulig verdiskapning for Trysil.

Trysil Arbeiderparti vil:

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redusere saksbehandlingstiden for plan- og byggesaker
Samarbeide med næringslivet for å innføre turistskatt for å finansiere fellesgoder
Opprettholde avtalen med Destinasjon Trysil
At næringsavdelingen skal ha fokus på etablering av nye arbeidsplasser i Trysil
som følge av flyplassen ved Rörbäcksnäs
Styrke samarbeidet med svenske nabokommuner
Sikre ressurser til å gjennomføre en god reiselivstrategi
Gjennomføre årlige møter med hele næringslivet slik det er vedtatt i næringsplanen
Følge opp og satse videre på stisykkelturisme
Opprettholde landbruksfondet
At Trysil kommuneskog fortsatt skal være i kommunalt eie

Et sterkt sentrum
Trysil sentrum har potensial, men i dag finnes det ingen helhetlig plan eller felles mål
for Innbygda. Det er viktig å ta vare på identitetsbærere samtidig som man legger til
rette for utvikling. Trysil Arbeiderparti vil at kommunen skal ta en ledende rolle i dette
arbeidet. Sammen med næringslivet og innbyggerne vil vi videreutvikle et attraktivt
sentrum med særpreg og atmosfære, som folk vil besøke og der folk vil bo, handle og
omgås. Utviklingen må bidra til både trivsel og flere arbeidsplasser.
At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris, er et viktig mål for Trysil
Arbeiderparti. Situasjonen i boligmarkedet har endret seg. Økte boligpriser har gjort
det vanskeligere for mange å etablere seg i egen bolig. Det gjelder særlig de yngre.
Vi mener Trysil kommune har et særlig ansvar for å skaffe flere og rimeligere boliger
i sentrum.

Trysil Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•
•
•

Påskynde arbeidet med en sentrumsplan som legger til rette for et levende
og fremtidsrettet sentrum
Utvikle miljøvennlige transportløsninger mellom sentrum og fjellet
Etablere en skiløype mellom fjellet og sentrum
Lage et levende torg foran rådhuset
Utvikle Prestegardsjordet og Fladhagenparken til aktivitetsparker for barn
og ungdom
Bygge ut flere gang- og sykkelstier i og rundt sentrum
Utrede om boplikt vil sikre at helårsboliger ikke blir benyttet til fritidseiendom
Bidra til flere sentrumsnære og rimeligere boliger og parkeringsløsninger i et
offentlig-privat samarbeid

Levende grender
I Trysil bor halvparten av befolkningen i grendene og levende grender er med på å
skape kommunen. Derfor må det også gis muligheter for at folk kan bo og trives der.
Bredbånd til alle, veier og et aktivt foreningsliv kan bidra til dette. Målrettet satsing på
rekruttering til landbruket er også viktig.

Trysil Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•

Være positiv til å regulere nye områder for helårs- og fritidsboliger
Øke fondsbidraget til grendeutvalgene til kr 30 000 per år
Redusere prisnivået på kommunale tomter i grendene til kr 100 000
Støtte Søre Osen grendeutvalg når det gjelder tiltak som kan minske ulemper
i forbindelse med Raskiftet vindkraftverk
Fortsette en forsiktig politikk når det gjelder snøscootertraseer, men vurdere nye
leder dersom søknadene er godt begrunnet med hensyn til miljø og muligheter for
lokal verdiskapning

Kultur, idrett og frivillighet
Trysil har et rikt idretts- og kulturliv. Mye av dette ivaretas av frivillige lag og
foreninger, noe som skaper bolyst og trivsel. Et aktivt kulturliv kan bidra til integrering
og utjevning av sosiale forskjeller. Derfor er det er viktig å gjøre kultur og idrett tilgjengelig for alle.

Trysil Arbeiderparti vil:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

Harald Nyberg

Øke idrettsfondet til én million kroner i året
Bidra til et forpliktende samarbeid mellom idrettslagene og andre lag og foreninger
for å utnytte organisering og anlegg best mulig
Sammen med idretten se på muligheten for å etablere og finansiere en integreringskontakt
Sammen med lag og foreninger legge til rette for organisert e-sport
Bruke kultur og idrett som en arena for integrering av nye tryslinger
Fortsette å støtte det lokale kulturliv
Sikre folkekirkens plass i lokalsamfunnet og ivareta andre tros- og livssyns
samfunn
Videreføre arbeidet med å gjøre Trysil folkebibliotek til en kulturell samlingsplass

Arbeidsgiverpolitikk
De ansattes kompetanse og erfaring er avgjørende for kommunens videre utvikling.
Trysil kommunestyre har vedtatt en arbeidsgiverpolitikk med mål for ledelse, kompetanseheving og heltidsarbeid. Vi vil være en drivkraft for at denne politikken gjennomføres. Kommunen må bruke mer ressurser på kompetanseheving og målrettet
rekruttering av nye medarbeidere. Vi må sørge for gode fagmiljøer slik at vi
kan beholde dyktige medarbeidere.

Trysil Arbeiderparti vil:

• 
•
•
•
•
•
•

Opptre som ryddige, forutsigbare og ansvarlige arbeidsgivere
Ikke eksportere arbeidsplasser ut av kommunen eller konkurranseutsette
kommunale helse- og omsorgstjenester
Sette som mål at minimum 85% av de ansatte skal ha faste, hele stillinger
Ta i bruk kommunens kompetansefond til etterutdanning og styrking av ansattes
kompetanse
Legge til rette for videreutdanning, fagutdanning og kompetanseheving av våre
ansatte samtidig som de er i jobb
Drive aktiv rekruttering og hjelpe tilflyttere med bolig
Videreføre samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon og kommunen (trepartssamarbeidet)

Klima og miljø
Verden står overfor store klimautfordringer. Et mer ekstremt klima rammer også Trysil
i form av hyppig flom og tørke. Trysil Arbeiderparti ønsker å ta dette på alvor, og vil
sette klima og miljø høyt på dagsordenen. Derfor mener vi Trysil kommune bør miljøsertifisere seg som første kommune i Hedmark. Det bør settes økt fokus på unødvendig bruk av plast, mer kildesortering og mindre forsøpling i skog og vann.
Et stadig økende rovdyrtrykk skaper utfordringer for lokalsamfunnet vårt. Trysil har
blitt et reservat for de fire store rovdyra. Dette mener vi er dypt urettferdig.

Trysil Arbeiderparti vil:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•

Fortsette arbeidet med å få ulvesona opphevet
Samarbeide med skogeiere og industribedrifter for å etablere pilotanlegg med mål
om å utnytte tilgjengelig råstoff fra skogbruket bedre
At Trysil kommune miljøsertifiserer seg
Sørge for å ha gode rutiner for kildesortering både i kommunal regi og overfor
reiselivet
Fase ut fossile kjøretøy i bilparken til Trysil kommune innen 2030
Opprette flere ladestasjoner for EL-biler også ute i grendene
Gjennomføre nødvendige tiltak for at Trysilelva skal være ren
Tilby kjøttfrie alternativer i kommunens kantiner
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Stem på
våre kandidater
Trysil Arbeiderpartis kandidater
ved kommunevalget i 2019
1
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Even Eriksen
Turid Backe-Viken
Jon Storfjord
Malin Skålholt Åkesson
Oddmund Myhr
Ranveig Skålerud
Einar Hyllvang
Elisabeth Sakrisson
Frank Willy Lie Bråten
Siv Johanne Broman Lyseggen
Asgeir Holmseth Snerten
Hanne Susan Lutnæs
Arnfinn Kalfoss
Astrid Oppegård
Jan Roger Berg
Susanne Elise Bergsmark
Bjørn Åge Sørensen
Hilde Kristine Pettersen Nyhuus
Timo Bjørseth
Karen Margrethe Tangnæs
Terje Stenseth
Heidi Ringsrød
Vegar Borgen
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Trysil
Trysil
Trysil
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Trysil
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