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Trysil kommune er en god kommune å bo i! Med våre naturgitte 

forutsetninger har vi gjennom de siste 50 åra lykkes med å gjøre 

kommunen vår tilgjengelig gjennom en sterk satsing på reiseliv. Dette har 

gitt oss positive ringvirkninger på mange områder. Likevel har vi opplevd 

stor grad av fraflytting og reduksjon i antall innbyggere. Tallene viser at vi 

fortsatt har utfordringer.

Ordførerkandidat Knut Løken
Utfordringer er til for å løses. Jeg ønsker å legge til 
rette for fortsatt positiv utvikling i kommunen vår. Min 
bakgrunn og lange erfaring fra ulike arenaer i Trysil 
har gitt meg et nettverk og kunnskap om kommunen 
som vil være nyttig som ordfører. Med en inkluderende 
lederstil håper jeg å skape en bred tverrpolitisk plattform 
for de store og tunge sakene framover. Vi løfter best i flokk. 

Rollen som ordfører gjør det mulig å være en ombudsmann for alle i 
kommunen fremheve positive ting som skjer i kommunen og være en 
person som sørger for gode tjenester til de som virkelig trenger det.

Jeg vil være ordfører fordi jeg ønsker å påvirke viktige veivalg for kommunen 
enten det gjelder samferdsel, organisering eller næringsutvikling. Som 
ordfører vil jeg også være kommunens seremonimester og være med på å 
gjøre stas på små og store hendelser i lokalsamfunnet. 

Jeg vil være ordfører for alle i bygda vår. Skal jeg lykkes med dette 
trenger jeg og Høyre din stemme ved årets kommunevalg!!



GLAD I TRYSIL
Bostedsattraktivitet er sentralt når mennesker skal velge sitt bosted. 
Viktige faktorer ved siden av sysselsetting er:

• kommunikasjoner, avstander og reisetider 

• fysisk nærmiljø, god tilgang til frisk luft, lite støy, godt klima,   
 trafikkvennlighet

• sosialt nærmiljø knyttet til nettverk, naboskap og aksept 

• tilgjengelighet til ulike goder 

• stedstilhørighet i form av eiendom, opplevelser, naturpreferanser og  
 stedsidentitet. 

Vi i Trysil Høyre vil i kommende 4-årsperiode legge stor vekt på sysselsetting og 
bostedsattraktivitet i vårt politiske arbeid, fordi det gir økt trivsel og livskvalitet for 
alle oss som bor i Trysil. Har vi som allerede bor i kommunen det bra, er det den 
beste garanti for at også nye tryslinger og gjester vil trives hos oss.

Trysil Høyre ønsker både levende grender og et vekstkraftig sentrum som gir 
mulighet for initiativ og utvikling. 

Trysil Høyre skal være med å skape positive holdninger og visjoner for framtida!

Tryslingen er Trysils viktigste ressurs!



Utfordringer i Trysil
Trysil kommune har, som mange andre kommuner, økonomiske utfordringer. 
Kommunens gjeldsbelastning og driftskostnader er krevende. Framover må 
man derfor ha et kritisk blikk på kommuneøkonomien og foreta klare politiske 
prioriteringer. Vårt mål er en bærekraftig økonomisk politikk.

Trysil kommune må ha fokus på utvikling av gode ledere og legge til rette for 
kompetanseheving på alle nivåer. Vi må til enhver tid sette bruker/kunde i fokus 
og legge til rette for at beslutningsnivået ligger så nært våre tjenestebrukere som 
mulig.

Trysil kommune trenger flere gründere og etablerere. Vi må i enda sterkere grad 
legge til rette for at disse kan lykkes. Dette har vi ressurser til både økonomisk og 
kompetansemessig, ikke minst på grunn av reiselivssuksessen.



KULTUR
Trysil er kanskje mer enn noen annen kulturbygda. Med et mylder av aktiviteter 
innen musikk, idrett, litteratur, utøvende kunst og mye mer, har vi tilbud som når 
de fleste. Stor grad av frivillighet skaper aktiviteter som er med på å forsterke vår 
livskvalitet og ivareta våre rike tradisjoner.

Trysil Høyre vil ytterlige styrke vår posisjon som kulturkommune. Vi må sammen 
videreutvikle det som er av god kultur i dag, samt etablere nye tilbud og muligheter 
for alle, på tvers av generasjoner.

Trysil Høyre vil:
• Ha en Kultursjef i full stilling.  

• Vurdere kulturskolens organisatoriske plassering og rektor i full stilling.

• Se kulturskolen i et forebyggende perspektiv, og legge til rette for et  
 fortsatt  mangfold der den enkelte elev gis mulighet til utvikling.

• Støtte sterkere opp om det frivillige kulturliv både ved tilrettelegging,  
 koordinering og økonomisk bistand.

• Sette et sterkere fokus på integrering av innvandrere gjennom økt bruk  
 av kultur.

• Støtte opp under et sunt og aktivt idrettsmiljø for barn og unge, og følge  
 opp aktivitetsskolen og det tilbud den ivaretar overfor uorganisert   
 ungdom.

• Følge opp intensjonene i den nylig vedtatte kommunedelplan for   
 kultursektoren.



OPPVEKST
Trysil Høyre vil ha en skole som legger sterk vekt på kunnskap og grunnleggende 
ferdigheter.  Alle elever skal ha tilstrekkelig kunnskap i lesing, skriving og 
matematikk når de går ut av grunnskolen.

Trysil Høyre vil jobbe for at elevene får en trygg skoledag der alle føler tilhørighet. 
Alle elever skal gis mulighet til å utvikle egne evner og anlegg gjennom 
stimulerende læringsmiljøer. Våre dyktige og engasjerte lærere er grunnlaget for 
en god skole. Trysil Høyre vil ha fokus på kompetanseutvikling både av lærere og 
skoleledere.

Trysil Høyre mener at vi i dag har en skolestruktur som ivaretar elevenes behov. 
Med både privat og offentlig skoletilbud gir vi alle en valgmulighet. Innholdet i 
skolen må være i fokus. De senere års diskusjoner om skolenedleggelser kan i for 
stor grad ha tatt fokus vekk fra dette.

Halvside bilde og tekst. Bilde nede



Trysil Høyre vil:
• Sikre god skolefaglig ledelse, skape en enhetlig utvikling, bygge en  
 fornuftig organisasjonsmodell og sørge for at Trysil kommune framstår  
 som en tydelig skoleeier.

• Støtte opp om videreføring av prosjektet «Den gode skoleeieren» og  
 andre prosjekter til beste for skolen.

• Følge opp elev- og foreldreundersøkelser og styrke kommunikasjonen  
 skole/hjem.

• Forsterke undervisningen tilpasset den enkelte elevs ferdigheter slik at  
 elevene hele tiden føler mestring og utvikling.

• Bedre de faglige resultatene til over landsgjennomsnittet på alle trinn.

• Forsterke fokuset på å forebygge mobbing i skolen.

• Føre en aktiv politikk for rekruttering av lærere.

• Åpne for fritt skolevalg innenfor kommunen og styrke dialogen   
 mellom offentlig og privat skole.

• Ha et familietilpasset og desentralisert barnehagetilbud der også   
 private barnehager gis gode rammevilkår.

• Styrke dialogen mellom de ulike aktører i barnehage- og skolesektoren  
 for å gjøre overgang mellom de ulike nivåer så enkel som mulig for  
 elevene.

• Vie Trysil videregående skole stor oppmerksomhet slik at linjetilbud og  
 attraktivitet også tilpasses lokale behov.

• Legge til rette for at både kommunen selv og private næringsdrivere  
 aktivt benytter lærlingeordningen og ser på lærlingene som en ressurs.

Tekstside med underpunkter



HELSE
Trysil Høyres mål er at alle skal ha trygghet for at de får nødvendige helsetjenester 
når de har behov for det og at disse holder god kvalitet.

Trysil Høyre ønsker at forebygging og rehabilitering skal være førende for våre ulike 
tjenester, og at man også involverer omgivelser og pårørende sterkere der det er 
naturlig.

Trysil har og vil fortsatt ha en stor andel eldre i befolkningen. Dette tilsier at vi må 
opprettholde et faglig sterkt og godt omsorgstilbud til de eldre, fra hjemmebasert 
til institusjon. 



Trysil Høyre vil:
• Gi eldre valgfrihet og verdighet i omsorgstjenestene og la de eldre velge  
 mellom ulike leverandører av omsorgstjenester.

• Videreutvikle korttids- og demensavdelingene på sykehjemmet.

• Ha fokus på hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten og ivareta brukers  
 egne evner og styrker så lenge dette er mulig.

• Være åpen for å ta i bruk ny teknologi.

• Opprettholde stillinger som kreftsykepleier, demenssykepleier,   
 frivillighetssentral og frisklivskoordinator.

• Vurdere konkurranseutsetting av tjenester der dette er naturlig.

• Styrke kvaliteten på omsorgstjenesten gjennom økt kompetanse og  
 legge til rette for etter- og videreutdanning for alle faggrupper.

• Fortsatt tilby et desentralisert dagsentertilbud.

• Videreføre tverrfaglige team som fungerer godt og ser brukerne i et  
 helhetlig perspektiv. 

• Bruke helsestasjonen aktivt i forebyggende tiltak for ungdommen og i en  
 aktiv dialog med foreldre og omgivelser.

• Sikre at vi er forberedt på å ta imot nye utfordringer innen psykiatri   
 og rus når kommunene får tildelt et enda større ansvar for denne   
 pasientgruppen fra 2016.

• Sikre gode velferds- og aktivitetstilbud for gruppen psykisk    
 utviklingshemmede.

• Være kreativ i forhold til å skape aktivitet hos personer som i dag passivt  
 mottar støtte fra NAV.



NÆRINGSLIV
Trysil Høyres mål er å føre en politikk som bidrar til et variert og sterkt næringsliv i 
Trysil.

Reiselivet har vært en suksess for kommunen gjennom mange år. Private interesser 
har sammen med Trysil kommune skapt en næring med brede ringvirkninger for 
lokalsamfunnet. Framover blir utfordringen å skape grunnlag for næringsutvikling 
som gir kommunen flere bein å stå på. 

Telemarksforsknings analyse for Trysil viser at kommunen har vekstpotensial 
også på andre arenaer enn reiselivet. Innen teknologi har Trysil prosentvis hatt en 
formidabel vekst. Med dagens kommunikasjonsmuligheter bør ikke vår geografi 
være en hindring. Gjennom fortsatt aktiv tilrettlegging kan Trysil tiltrekke seg 
kompetanse og arbeidskraft i tillegg til et allerede velfungerende reiseliv.
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Trysil Høyre vil:
• At Trysil kommune skal være en JA-kommune med kort vei fra søknad  
 til beslutning, og være en katalysator for mindre prosjekter og bidra til å  
 løse infrastrukturspørsmål.

• Etablere aktiv dialog med næringsaktører og videregående skole for i  
 større grad å markedsføre hva valg av praktiske linjer gir av muligheter.

• At næringsavdelingen skal rendyrke sin rolle, ha en koordinerende   
 funksjon overfor det etablerte næringsliv og gründere, og finansieres fra  
 ordinært budsjett.

• Legge til rette for nye områder for næringsutvikling og ta hele Trysil i  

 bruk.

• Styrke bruken av hele sentrum gjennom revidering av reguleringsplan.

• Arbeide for bedret bredbåndskapasitet.

• Arbeide for at vi får redusert arbeidsgiveravgift i Trysil.

• At kommunens tilgjengelige fond skal nyttes til å skape næringsutvikling.

• At kommunen skal være en profesjonell eier og gi Trysil    
 Kommuneskoger KF handlingsrom til å være en aktiv grunneier og i  
 større grad samarbeide med private aktører for å bidra til økt inntjening  
 for både egen og andres eiendom.

• Arbeide aktivt opp mot sentrale myndigheter for å styrke det lokale  
 selvstyre i arealforvaltningen.

• Støtte opp om et fortsatt aktivt landbruk der det er rom for både store og  
 små aktører og legge til rette for verdiskaping med basis i lokalt råstoff.

• Opprettholde støtten til Destinasjon Trysil SA.



• Støtte opp under tiltak som bedrer transportkapasiteten både i form av  
 offentlig transport og vegvedlikehold/utbedring i en aktiv dialog med  
 sentrale myndigheter.

• Møte flyplass i Sälen med et åpent blikk og utnytte de mulighetene  
 dette gir på best mulig måte uten at vi forplikter kommunen økonomisk.

• Arbeide for å redusere eiendomsskatten og i sterkere grad synliggjøre  
 hva skatten er med på å finansiere.

• Arbeide for bedre finansiering av fellesgode tiltak, som for eksempel  
 løyper, stier o.l.

• Frigjøre flere økonomiske midler til utvikling gjennom kritisk å   
 gjennomgå kommunens eiendomsmasse, tilpasse denne til eget behov 
 og legge til rette for salg av uhensiktsmessig eiendom.

• Aktivt involvere de som står utenfor arbeidslivet i frivillighetsarbeid som  
 kommer fellesskapet til gode.



ANDRE GODE SAKER
Politikk består av langt mer enn skole, helse og næring. Trysil kommune er en stor 
arbeidsgiver og en sentral medspiller i det meste som skjer en kommunes liv. 

Trysil Høyre vil også:
• Tilnærme oss en eventuell framtidig kommunesammenslåing gjennom  
 styrket samarbeid med andre kommuner og klargjøre arbeidsoppgaver,  
 fordeler og ulemper før endelig beslutning fattes. 

• Fortsette samarbeidet innenfor SÅTE (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal),  
 gjerne med Trysil som vertskommune, på områder der det synes   
 rasjonelt.

• Arbeide aktivt for å fjerne ulvesona og påvirke myndighetene til å gi  
 kommunene større lokal råderett i rovdyrspørsmål.

• I enda større grad utnytte utmarka som ressurs og ikke minst utnytte vår  
 styrke som en av landets største elgkommuner.

• Være positiv til enkelte scooterleder på kontrollerte strekninger som  
 ikke er i konflikt med annen bruk av utmarka eller andre naturverdier,  
 forutsatt klar instruks for bruk. 

• Styrke personalpolitisk arbeid for å ivareta våre ansatte på best mulig  
 måte.

• Opprettholde god vegstandard i hele kommunen både i et nærings- og  
 bosettingsmessig perspektiv.

• Legge enda bedre til rette for boligbygging både i sentrum og grender  
 gjennom et fleksibelt regelverk. 

• Arbeide aktivt for å skaffe Trysil statlige arbeidsplasser.



Våre kandidater
Trysil

1. Knut Løken
Sykepleier

2. Anders Nyhuus
Skogeier

3. Liz Bjørseth
Daglig leder

4. Linn Rundfloen 
Runeberg

Regnskapsfører

Politisk arbeid er lagarbeid. Skal man lykkes med utvikling er man avhengig av bred 
kompetanse og erfaring. Trysil Høyre har satt sammen en liste som representerer 
nettopp dette. Gjennom ulik yrkesbakgrunn, alder, geografisk tilknytning og ulik 
politisk erfaring har vi skapt et lag som har de beste forutsetninger for å ivareta 
kommunens utfordringer på de ulike arenaer.

Anders flyttet tilbake til 
Trysil for 5 år siden, etter 
20 år i eksil i Bergen. Er 
skogbruker i Søre Trysil, og 
næringsdrivende innen IKT. 
Er opptatt av å legge til rette 
for næringsutvikling og 
gründere. 
 

For 4 år siden flyttet Linn 
tilbake til Trysil etter 12 
år i vårt naboland. Hun 
utdannet seg innen 
regnskap og jobber nå 
som regnskapsfører på 
Regnebua AS. Når Linn 
bestemte seg for å flytte 
tilbake til Trysil, så var hun 
like bestemt på å engasjere 
seg i kommune politikken.

Trebarnsmor, 53 år, 
butikkdriver og gla’ i Trysil. 
Hun tar gjerne en fisketur, 
skitur eller leser en bok 
innimellom familie, jobb 
og politikk. Liz er opptatt 
av å styrke næringslivet 
og arbeidsplasser for å 
sikre fortsatt vekst og 
utvikling i Trysil.  Liz ønsker 
en skole det gnistrer av, 
“nær-barnehage” og trygge 
oppvekstmiljøer.

Trysil Høyre stiller egen 
ordførerkandidat. Knut 
Løken fra Jordet har lang 
erfaring fra ulike arenaer 
i Trysil. Innenfor tidligere 
politisk arbeid, skogbruk, 
reiseliv, kultur og ikke 
minst gjennom mange 
års arbeid som sykepleier 
i Trysil kommune har han 
skaffet seg et nettverk og 
kunnskap om kommunen 
vår som vil være nyttig i en 
framtidig ordførerfunksjon. 
Knuts hjertesak er et bredt, 
inkluderende og aktivt 
kulturliv.



6. Steinar L. Eriksson 
Daglig leder

8. Thomas 
Pedersen
Sykepleier

5. Øyvind Bæk
Pensjonist

7. Morten Olesen 
Lutnæs

Skogbruker

Morten er gift, firebarnsfar 
fra Søre Trysil. Han 
er utdannet innen 
skogbruk og jobber med 
skogbruksrelaterte saker 
ved landbrukskontoret 
i Trysil kommune. Hans 
hjertesak: Trysil skal være en 
kommune som støtter opp 
om lokalt næringsliv og et 
fortsatt aktivt landbruk med 
rom for både store og små 
aktører. Utmarksressursene 
må utnyttes bedre og 
ikke minst vår styrke som 
en av landets største 
elgkommuner. Vi må 
arbeide aktivt for å fjerne 
ulvesonen og bidra til en 
enhetlig forvaltning av 
rovdyr i Norge.

Steinar L Eriksson er daglig 
leder og bosatt i Innbygda. 
Han har mange års erfaring 
i IT bransjen . Hans hjertesak 
er næringsutvikling  med 
fokus på nyetableringer.

Øyvind Bæk er pensjonist, 
bosatt i Vestre Trysil. 
Han har bakgrunn fra 
jordbruk og medier. 
Han har arbeidet i NRK, 
TVNorge, Østlendingen 
og Hamar Arbeiderblad. 
Øyvinds hjertesak er 
barns oppvekstvilkår og 
rettigheter. Også i Trysil 
er det mange barn som 
trenger en stemme i 
politikken.

Kommer opprinnelig 
fra Østby, men bor i 
Innbygda. Han er utdannet 
sykepleier og arbeider på 
sykehjemmet. Thomas 
er en samfunnsengasjert 
person, som ønsker at alle 
innbyggerne i Trysil skal 
ha det bra. Hans hjertesak 
er helse, pleie- og omsorg, 
med spesielt fokus på 
eldreomsorg.



Kandidatliste
Trysil Høyre 2015 - 2019

Nr Navn    Yrke  Bosted  Født

1. Knut Løken   Sykepleier Jordet  1958

2. Anders Nyhuus   Skogeier  Vestsjøberget 1967

3. Liz Bjørseth   Daglig leder Innbygda  1962

4. Linn Rundfloen Runeberg  Regnskapsfører Innbygda  1989

5. Øyvind Bæk   Pensjonist Varaholla  1947

6. Steinar Larsen Eriksson  Daglig leder Innbygda  1970

7. Morten Olesen Lutnæs  Skogbruker Lutnæs  1967

8. Thomas Pedersen   Sykepleier Innbygda  1972

9. Anne Marit Myhre   Selvst næringsdr Innbygda  1963

10. Caroline S Bergqvist   Restaurantsjef Innbygda  1986

11. Connie Bjørseth   Rådgiver  Østby  1963

12. Live Skaaret   Gründer  Lutnes  1970

13. Per Gjermund Talaasen  Taxieier  Vestby  1986

14. Berit Winje   Pensjonist Innbygda  1936

15. Lars Lillebo Tøraasen  Student  Nybergsund 1994

16. Dorthe Pentzen   Hotellmedarbeider Vestsjøberget 1960

17. Øyvind Sjøli   Maskinsjåfør Vestby  1983

18. Dagmar Lyngstad   Økonomisjef Innbygda  1950

19. Jon Rohnny Talaasen  Tømrermester Vestby  1979

20. Kai Haugen   Daglig leder Innbygda  1969

21. Kristine Hovstad Haraldseid  Student  Innbygda  1992

22. Trond Moen   Eiendomssjef Innbygda  1970

23. Fredrik Linton   Miljøarbeider Innbygda  1983


