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Høyre vil føre en konservativ
fremskrittspolitikk,
bygget på det kristne
kulturgrunnlag, rettsstaten
og folkestyret, for å fremme
personlig frihet og sosialt
ansvar, medbestemmelse
og eiendomsrett, og et
forpliktende nasjonalt og
internasjonalt samarbeid.
(Høyres formålsparagraf)

Anders Nyhuus, ordførerkandidat Trysil Høyre.

Kommunens
fremtid er
avhengig av en
politisk ledelse
som tør ta de
grep som er
nødvendige
for å snu
økonomien.

Trysil skal være en god kommune
å bo i for alle. Det skal være
attraktivt å bo og drive næring
både i sentrum og i grendene.
Skal vi nå våre mål for en attraktiv
kommune å bo og arbeide i, en
kommune som gir en god start på
livet og en god og trygg kommune å
bli gammel i, er det helt avgjørende
at kommuneøkonomien rettes opp
igjen. I dag driver Trysil kommune
for dyrt, og vi må redusere
kostnadsnivået. Det innebærer å
snu hver sten, finne bedre og mer
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og sørge for at Trysil blir enda
bedre og mer attraktiv!

effektive måter å løse oppgavene på,
og det innebærer også færre årsverk i
kommunen. Det er ingen vei utenom,
og vi må handle raskt. Kommunens
fremtid er avhengig av en politisk
ledelse som tør ta de grep som er
nødvendige for å snu økonomien.

Trysil Høyre skal være med på
å skape positive holdninger
og visjoner for framtida.
Vi tror på Trysil – fordi vi tror på deg!

I de fire årene som har gått, har
vi lykkes med flere ting som har
bidratt til å gjøre Trysil til en god
kommune å bo og arbeide i.

Hilsen,

Anders Nyhuus
Ordførerkandidat, Trysil Høyre

I de neste fire årene skal vi
trygge Trysil kommunes fremtid
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De fire siste åra har Trysil Høyre
vært et av partiene som har
utgjort det politiske flertallet i
Trysil.

DETTE HAR VI FÅTT TIL:

›› Bredbånd til hele Trysil.
›› Læreplassgaranti.
›› Økt tilflytting.
›› Næringsutvikling og

›› Forebyggende tiltak

›› 5 millioner til næringstiltak

›› Flomvoll rundt saga.
›› Økt idrettsfond.
›› Barnehagegaranti.
›› Ny sentrumsbarnehage

flere arbeidsplasser.

innen bransjene bygg og
anlegg, skogbruk og industri.

›› Sterkt fokus på innhold i
skole og barnehage.

›› Klar stemme i rovdyrpolitikken.
›› Oppussing av barne- og

innenfor mat og helse.

›› Styrking av kommunalt
vegvedlikehold.

›› Pakkeforløp for gründere og

innovatører (“Start i Trysil”).

blir ikke på Kvea.

Trysil Høyre har fått gjennomført
svært mye av det vi gikk til valg på i
inneværende kommunestyreperiode. I
tillegg har vi fått gjennomslag for flere
andre viktige saker for Trysil.
Nå behøver vi din støtte for å fortsette
jobben!

ungdomsskolen.

Vi tror på Trysil – fordi vi tror på deg!
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I de neste fire årene skal vi trygge
Trysil kommunes fremtid og sørge
for at Trysil blir enda bedre og mer
attraktiv!

DETTE VIL VI PRIORITERE:

›› Sikre en sunn og god

›› Å opprettholde en sterk

›› Å styrke barnevernstjenesten.
›› Barn og unges psykiske helse.
›› Økt kompetanse hos lærerne.
›› At barnehagegarantien

›› At Trysil skal være en JA-

kommuneøkonomi.

næringsavdeling.

kommune, med kort vei
fra søknad til handling.

›› Bekjemping av hatytringer,

diskriminering og rasisme.

›› Læreplassgarantien

›› God integrering av innvandrere.
›› En bærekraftig utvikling og

›› Tilrettelegging for det frivillige

›› Ordninger for å hjelpe

skal videreføres.

skal videreføres.

kulturliv og bruke kulturen
som et integreringstiltak.

vekst av reiselivet i Trysil.

førstegangsetablerere inn
på boligmarkedet.

Vi representerer et stort mangfold i alder,
kjønn, bosted og bakgrunn. Vi er klare
utfordringene som ligger foran oss, og
for å gi deg og alle andre tryslinger en
tydelig stemme i kommunestyret!
Er du klar? Stem Høyre!
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VÅRE TOPPKANDIDATER
1

2

3

4

5
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Anders
Nyhuus

Liz
Bjørseth

Thomas
Pedersen

Steinar L.
Eriksson

Marit
Sandvik

Fødselsår: 1967

Fødselsår: 1962

Linn
Rundfloen
Runeberg

Fødselsår: 1972

Fødselsår: 1970

Fødselsår: 1972

Bosted: Vestsjøberget

Bosted: Innbygda

Fødselsår: 1989

Bosted: Innbygda

Bosted: Innbygda

Bosted: Innbygda

Gruppeleder

Lang erfaring som

Bosted: Buflodgrenda

Mine hjertesaker:

Mine hjertesaker:

Mine hjertesaker:

for Trysil Høyre i

kommunepolitiker

Tro og tillit til

Brenner for god helse

både fra Trysil og Øyer.

Mine hjertesaker:

At Høyre setter enkelt

kommunestyret

mennesket i sentrum,

enkeltmennesket

i et livsløpsperspektiv,

i to perioder.

Hjertesaker: Opptatt

med mulighet til

og et godt og solid

forebyggende og

Mine hjertesaker:

av næringsutvikling

å ta ansvar for og

lokaldemokrati.

holdningsskapende

Næringsutvikling,

og forutsigbarhet

bestemme over eget

Opptatt av

arbeid blant barn

kommuneøkonomi,

for aktørene, ulike

liv. Spesielt opptatt

næringslivets

og unge. Opptatt av

kunnskap i skolen,

plansaker og skole/

av gode og individuelt

rammevilkår, har stor

kvinnehelse, gravides

integrering. Også

oppvekst. Ønsker en

tilpassede helse- og

tro på potensialet

rettigheter og fleksibel

opptatt av de

fleksibel og økonomisk

omsorgstjenester for

som ny flyplass på

fordeling av foreldre

grunnleggende

god løsning for

Trysils innbyggere,

svensk side gir, og

permisjon. Opptatt

forutsetningene for

barnehagene

med fokus på

ønsker en klarere

av god integrering

demokrati, og det

i sentrum.

forebyggende tiltak.

boligpolitikk fra Trysil

på ulike områder.

Enkeltmennesket
og familiene skal
bestemme over
sine egne liv, et
blomstrende
næringsliv, mestring
og trygg hverdag
for alle barn og
unge, kvalitet og
valgfrihet i omsorgen
og kunnskap og

som kan true det.

mestring i skolen.
8

kommunes side.
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VÅRE TOPPKANDIDATER
7
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Levi Bråten
Bjørseth

Saron
Abraha

Mette
Amdahl

Fødselsår: 2000

Fødselsår: 1987

Fødselsår: 1951

Daniel Melby Jorunn
Engerbakk
Oddny Graff
Bjørnersen
Fødselsår: 1988

Bosted: Innbygda

Bosted: Innbygda

Bosted: Innbygda

Bosted: Galåsen

Fødselsår: 1946

Fødselsår: 1992

Leder av

Opprinnelig fra Eritrea.

Bakgrunn fra

Lærer ved Trysil

Bosted: Rømoen

Bosted: Kolos

ungdomsrådet i Trysil.

Bodd 9 år i Trysil.

skoleverket med

Ungdomsskole. Mine

Mine hjertesaker:

Mine hjertesaker:

blant annet 16 år

hjertesaker: Opptatt

Vært høyrevelger i

Mine hjertesaker:

Skolepolitikk, mobbing

Integrering, skole

som rektor ved

av barn og unges

50 år hvorav aktiv

Boligpolitikk og lokal

og psykisk helse blant

og barnehage.

Innbygda skole. Mine

oppvekst i Trysil,

politiker i 25 av disse.

sjølbestemmelse

hjertesaker: Opptatt av

bostedsattraktivitet

Mine hjertesaker:

i flere spørsmål,

skole og barnehage,

og levende grender.

Mest opptatt av å se

behovet for å tenke

helheten i politikken.

helt nytt innen

ungdom.

barnevern og helse

11

12

eldreomsorgen.

med spesiell vekt på
de unges tilbud.
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Kristine
Hovstad
Haraldseid
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EN GOD
START PÅ
LIVET

›› Ha nulltoleranse for mobbing.
›› At elevene skal utvikle god

et solid helsetilbud. Jordmor,
helsesykepleier, og barn og
unges psykiske helse er områder
vi vil vie stor oppmerksomhet.
Forebygging er avgjørende.

digital dømmekraft.

›› Ha gode tilbud for dem som

Kommunens oppgave er å støtte
opp under familiene, ikke å styre
dem. Menneskets egenverdi,
valgfrihet og selvrespekt står
sentralt i politikken vår.

opplever barnefattigdom.

›› Ivareta ungdomsklubben

som et tilbud for ungdom
i hele kommunen.

›› Opprettholde barnehagegarantien.
›› Opprettholde lærlingegarantien.
›› Bidra til økt elevtall ved

TRYSIL HØYRE VIL:

›› Styrke jordmortjeneste i

kommunen ved trygg oppfølging
og besøk av jordmor eller
helsesykepleier etter fødsel.

Trysil videregående skole.

›› At jordmor må være tilstede
Trysil skal
være en god
kommune å
vokse opp i.

›› At det skal være fritt skolevalg

ved fødetransport etter
faglige retningslinjer.

Trysil Høyre er opptatt av barn og
unges oppvekstvilkår. Vi mener det
er viktig med gode barnehager som
gir barna våre trygghet, omsorg og
trivsel, og samtidig stimulerer til
lek og utvikling på barnas vilkår.
I skolen skal barna oppleve mestring
og glede over å lære. Vi har høye
ambisjoner for hver enkelt elev.
Veldig mye er bra i skolen vår,
men vi kan fortsatt bli bedre. Hver
enkelt elev skal nå høyest mulige
mål ut ifra egne forutsetninger.

i den videregående skolen.

›› At Kulturskolen fortsatt skal

›› Prioritere et løft for tidlig

være et viktig tilbud.

innsats i skole og barnehage.

›› Ruste opp kulturhuset Hagelund.
›› Bygge ny, attraktiv

›› Utvikle læringsmiljøet. Det
må være lov å være flink.

og kostnadseffektiv
sentrumsbarnehage.

››
›› Ta barn og unges psykiske

Styrke barneverntjenesten.

›› At private barnehager fortsatt

helse på alvor.

skal være en del av mangfoldet
i barnehagetilbudet i Trysil.

›› At kompetanseløftet må

gjennomføres i Trysilskolen.

Unge i Trysil skal møtes av
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LIKESTILLING
OG
MANGFOLD

Respekten for
mangfold og
likestilling er
grunnleggende
verdier for Trysil
Høyre.

Vårt mål er at alle skal ha like
muligheter og frihet til å treffe egne
valg. Vi vil jobbe for likeverd og
like muligheter for alle, uavhengig
av kjønn, alder og etnisitet,
religion, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering eller hvilken
kjønnsidentitet man har (LHBTIQ)

TRYSIL HØYRE VIL:

››
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Sikre LHBTIQ-personers
rettigheter, bidra til
åpenhet, aktivt motarbeide
diskriminering og bidra til
at kompetanse om denne

trakassering i skolen.

gruppen kommer inn i skolen.

›› Bedre seksualundervisningen

›› Arbeide for retten til å

i grunnskolen og vektlegge
grensesetting og respekt for
egne og andres grenser.

››

være annerledes.

›› Bekjempe diskriminering

og vold, hatefulle ytringer
og hatkriminalitet.

Fortsette å bekjempe rasisme,
religiøs diskriminering,
antisemittisme, sosial kontroll,
fordommer basert på kjønn,
seksuell identitet og etnisitet.

›› Motarbeide hets i skolegårder
og på andre arenaer.

›› Fremme tiltak som styrker

›› Ha mer fokus på kvinnehelse.
›› Forebygge seksuell

kvinnelig gründerskap
og innovasjon.
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Klimaendringene er reelle og
farlige. De representerer en
grunnleggende utfordring for vårt
samfunnssystem og vår økonomi.

›› Stille krav til redusert matsvinn

Høyres klimaløsninger skal være
fremtidsrettede, markedsbaserte og
teknologidrevne. For å lykkes med
en grønn omstilling, må det brukes
kunnskapsbaserte virkemidler
som stimulerer til og forenkler
muligheten for å kunne velge grønne
løsninger for den enkelte. Høyre
skal ha ambisiøse, men realistiske
mål, hvor det viktigste er at tiltakene
bidrar til reelle utslippskutt.

i kommunale tjenester som
eldrehjem og skoler, i tråd med
målet om å redusere matsvinn
med 50 prosent innen 2030.

›› Styrke kommunens

innkjøpskompetanse i
forbindelse med miljø- og
klimakrav i offentlige anbud.

›› Legge til rette for at kommunen

Kommunene er sentrale i
det grønne skiftet. Det er i
kommunene beslutninger tas i
nærhet til innbyggerne, og det er
i kommunene man kan handle
lokalt med globale ringvirkninger.

GRØNN
OMSTILLING
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bruker mest mulig tre i
offentlige nybyggingsprosjekt.

›› At kommunen kartlegger

omfanget av det lokale
klimatilpasningsbehovet.

›› At kommunen bruker

TRYSIL HØYRE VIL

«Klimasats» aktivt for å utløse
flere klimatiltak i kommunen.

››
›› Stille klare klima- og miljøkrav

Sikre en bærekraftig turistnæring.

›› At kommunen utarbeider

i offentlige anbudsprosesser.

karbonbudsjetter som måler
og viser aktivitetsdata knyttet
til klimagassutslipp.

›› At kommunen skal ha en

klimastrategi med konkrete
tiltak som oppdateres årlig.
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tilretteleggende for et bredt kulturliv.

KULTURBYGDA
VÅR

(Foto: Trysil kommune/Jonas Hasselgren)

Trysil Høyre
ønsker et
kulturliv preget
av nyskaping,
kvalitet og
talentutvikling.

›› Videreføre UKM*, opprettholde

Kirken står sterkt i Trysil, og vår
politikk er bygget på det kristne
kulturgrunnlag. Kommunen har
et lovpålagt økonomisk ansvar for
drift og vedlikehold i samarbeid
med kirkelig fellesråd.

bredden i kulturskolen og
spille aktivt på lag med
idrett og frivillighet.

›› Finne fleksible løsninger for et

funksjonelt kulturhus som også
kan gi plass til kulturskole og et
livssynsnøytralt seremonirom.

Forutsetningen for demokrati
og selvstyre er en åpen og
opplyst offentlig samtale. Både
ytringsfriheten og demokrati kan
trues av hets, hatefulle ytringer
og falske budskap. Det må være
en del av kulturpolitikken å
bidra til å beskytte retten til frie
ytringer mot slike trusler.

›› Opprettholde et godt nivå

på idrettsfondet og lytte til
idrettens egne prioriteringer.

›› Ta vare på våre

kulturinstitusjoner sammen
med Anno Museum

TRYSIL HØYRE VIL:

›› Arbeide for ytringsfrihet under

›› Tilrettelegge for det

ytringsansvar i alle medier,
inkludert i sosiale medier.

frivillige kulturliv.

Kultur, idrett og frivillig deltagelse
beriker livet vårt. Trysil Høyre ønsker
et kulturliv preget av nyskaping,
kvalitet og talentutvikling.
Idretten bidrar til god folkehelse,
deltagelse og inkludering.
Frivilligheten skaper lokalt
engasjement og fellesskap.

›› At alle skal ha et tilbud, uavhengig ›› Bidra til det kristne
av bakgrunn, økonomi og talent.

›› Bruke kulturarenaen som

For mange er Trysil kulturbygda.
Tilbud knyttet til kultur finnes i hele
kommunen, og et stort apparat av
frivillige krefter holder tilbudene i
gang. Kommunens rolle skal fortsatt
i stor grad være koordinerende og
*) Ungdommens kulturmønstring
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et integreringstiltak
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kulturgrunnlaget ved å følge
opp kommunens lovpålagte
forpliktelser overfor kirken.

INTEGRERING,
INKLUDERING
OG
MANGFOLD
(Foto: Lise Bjelland)

Vår integreringspolitikk bygger
på arbeid, ansvar
og felles norske
verdier.
For å lykkes må vi
ha god hverdagsintegrering i Trysil.

Norge har plikt til å hjelpe
mennesker i nød og til å gi
beskyttelse fra forfølgelse. Trysil
kommune må bidra med å ta imot
vår andel av landets innvandring.
Vi har også ansvar for å gi de
som kommer hit, et best mulig
utgangspunkt for å etablere et nytt
liv i Norge. Asylsøkere som får
innvilget opphold, må inkluderes på
en god måte i det norske samfunnet
basert på verdier som demokrati,
tillit, likestilling og likeverd. De
som kommer til Norge og til Trysil,
må selv bidra til å bli integrert.
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både de som kommer og
de som allerede er her.

Vellykket integreringsarbeid
forutsetter at norskopplæring
og yrkesrettet veiledning
kommer i gang tidlig.

›› Legge til rette for at innvandrere
til Trysil i størst mulig grad skal
delta i arbeids- og samfunnsliv.

For å lykkes må vi ha god
hverdagsintegrering i Trysil.

›› At innvandrere i Trysil så langt

TRYSIL HØYRE VIL:

som mulig kan forsørge seg
selv og sine, og bidra aktivt i
arbeids- og samfunnsliv.

›› Trysil kommune skal ta
imot vår andel av den
norske innvandringen.

›› At vi som samfunn legger til

rette for like muligheter for
alle, uavhengig av bakgrunn.

›› Stille krav til alle Tryslinger,
21

Integrering, inkludering og mangfold
(forts.)

›› Ha som mål at flest mulig skal
trives og bli boende i Trysil
og at alle skal bli del av små
og store fellesskap i Trysil.

›› At personer som står utenfor
av ulike årsaker, må sikres
tilrettelegging og hjelp.

›› At alle kan delta på

fellesarenaer som barnehage,
skole, arbeidsplass og i
frivillige organisasjoner.

›› Følge opp regjeringens mål på

Klasse 10D (grunnskole for voksne) ved Trysil Ungdomsskole i 2019 har fått vitnemålene.

norskopplæring om at alle som
bor i Norge kan snakke norsk.

Fra venstre: Biniam Welday Gebremikael, Abdu Yasin Saleh, Marleen Kort (lærer), Hannah
Ibrahim, Shafiqullah Laghmani og Filmon Berhe Gebremeskel. (Foto: Simen Borgen)

›› Bekjempe hatytringer og

rasisme overfor minoriteter.

›› Ha en god og omfattende

Det er vårt mål at flest
mulig skal trives og bli
boende i Trysil og at alle
skal bli del av små og store
fellesskap i Trysil.

integreringsplan for kommunen.

22

23

ET
BLOMSTRENDE
NÆRINGSLIV
(Foto: Trysil/Fredrik Otterstad)

Vi er avhengige
av fortsatt
utvikling av
Trysil som en
helårlig reiselivsdestinasjon.

Reiselivet har vært en suksess
for kommunen gjennom mange
år og vi er avhengig av fortsatt
utvikling av Trysil som en
helårlig reiselivsdestinasjon.
Veldig mye av det øvrige næringslivet
er avhengig av ringvirkningene
som reiselivet skaper. Vi må legge
til rette for gode rammevilkår
og en bred næringsutvikling.
Satsingen på høykapasitets bredbånd
til alle gjør at Trysil blir mer
interessant for næringsutvikling.
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TRYSIL HØYRE VIL:

I Trysil har arbeidsledigheten
gått ned de tre siste årene. Vi vil
arbeide for at de som sliter med
å komme inn i arbeidsmarkedet
finner en plass i yrkeslivet. Det
gjelder også nye tryslinger.

›› Ha en bærekraftig utvikling og
vekst av reiselivet i Trysil.

›› Opprettholde en sterk
næringsavdeling.

Det er viktig at kommunen i
rollen som forvaltningsmyndighet
har en effektiv, konstruktiv og
forutsigbar saksbehandling.
Søkere og tiltakshavere skal møtes
med et positivt utgangspunkt.

›› At Trysil skal være en ja-

kommune med kort vei fra
søknad til handling.

›› Bidra med kompetanse og
virkemidler til etablerere
i næringslivet, spesielt
unge gründere.
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Et blomstrende næringsliv (forts.)

›› Bidra til et variert og

sterkt næringsliv der hele
kommunen inkluderes.

›› Legge til rette for å

›› Støtte tilbakeføring av
laks i Trysilelva.

›› At Trysil kommuneskoger i større

grad skal samarbeide med private
aktører for større inntjening
på egen og andres eiendom.

utnytte mulighetene som
flyplassen i Sälen gir.

›› Videreutvikle en allerede

vellykket læreplassgaranti.

›› Støtte etablering av enkelte

scooterleder på kontrollerte
strekninger som ikke er i konflikt
med annen bruk av utmark eller
hensyn til utmarksverdier.

›› Støtte aktivt opp om

næringsvirksomhet som bidrar
til helårs sysselsetting.

››

Satse mer offensivt på
arbeidsplikt og aktivt
samhandle med NAV for å
få flest mulig mennesker
på tiltak tilbake i arbeid.

›› Arbeide for at hytteeiere i Trysil

(hyttetryslingen) i større grad
bruker Trysil som utgangspunkt
for sin næringsvirksomhet.

›› Fortsatt være positiv til utvikling
i landbruket og støtte opp om
bearbeiding av lokalt råstoff.

›› Fortsatt være en tydelig stemme i
rovdyrpolitikken: Rovviltforlikets
bestandsmål skal oppfylles,
og vi er mot sonepolitikken.

›› Se Trysilskogen som en

ressurs både i et økonomisk
og miljømessig perspektiv.
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(Foto: Trysil/Hans Martin Nysæter)

›› Støtte utviklingen av

God eldreomsorg avhenger
ofte av familiens innsats, og
vi må derfor hjelpe de som
får store omsorgsoppgaver for
personer i nær familie.

aktivitetssentrene.

›› Støtte det nye demensteamet,
og fortsatt ha dyktige
fagfolk på området.

I tillegg er det mange eldre som bor
hjemme og er i god form. Dette er
mennesker som har store ressurser,
og som kan bidra i samfunnet i
større grad enn de gjør i dag.

LEVE
HELE LIVET
Mennesker som
har levd et langt
liv, skal fortsatt
ha et liv med
både verdighet
og med mening.

Vi vil ivareta de eldre på best mulig
måte, sammen med den eldre
selv. Det skal være valgfrihet og
verdighet i omsorgstjenesten.
For å gjøre Trysil godt rustet til
den kommende eldrebølgen, vil vi
ha fokus på forebygging og bruk
av ny teknologi, gode møteplasser
og stor grad av frivillighet.
Kommunen har en selvsagt rolle
i utvikling av tjenestetilbudet,
men for oss betyr det at man
ikke skal utelukke også private
løsninger der dette synes naturlig.
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›› Ha fokus på psykisk helsehjelp
innen eldreomsorgen.

›› At eldre skal ha god livskvalitet
og å få bo hjemme så lenge
de ønsker, med en godt
utbygd velferdsteknologi.

Mennesker som har levd et langt
liv, skal fortsatt ha et liv med
både verdighet og med mening.

›› Gi tryslinger valgfrihet og

Omsorgstilbudet skal henge
sammen, og ta utgangspunkt
i den enkeltes behov.

verdighet i omsorgstjenesten.

›› Ha en god kreftomsorg med faglig
dyktige personer og at ordningen
med kreftsykepleier videreføres.

TRYSIL HØYRE VIL:

›› Rekruttere dyktig fagpersonale,

›› Ha fokus på

og legge til rette for
kompetanseøkning.

hverdagsrehabilitering i
hjemmetjenesten og ivareta
brukers egne evner og styrker
så lenge dette er mulig.

›› Ha gode tverrfaglige team

for å kunne gi tryslinger
effektiv og målrettet hjelp.

››

›› At forebygging skal være førende
for våre ulike tjenester.

Stimulere til økt frivillighet og
skape gode miljøer på tvers.

›› Støtte opp om pårørende som
en viktig ressurs innenfor
det totale tilbudet.

›› At ingen eldre skal føle
seg ensomme.
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TRYSIL HØYRE VIL:

kommunikasjonsarbeid.

›› Ta økonomisituasjonen på alvor

›› Skape endringsvilje i

›› Utvide boligtilbudet i sentrum

›› Fortsatt spille en sterk rolle

– Trysil skal ikke på ROBEK.

gjennom utstrakt samarbeid
med private utbyggere.

TRYSIL
KOMMUNE

både i samhandlingen med
våre nabokommuner innenfor
SÅTE* og den pågående
rasjonaliseringsprosessen
innenfor ÅTE**.

›› Ha målrettede tiltak for å

hjelpe førstegangsetablerere
inn på boligmarkedet.

››

›› Ferdigstille Sentrumsplanen

så raskt som mulig og legge
til rette for fortsatt utvikling
av indre sone i sentrum.

At kommunen utnytter
mulighetene som ligger
i digitalisering.

›› Arbeide for å redusere

›› Sikre trygge skoleveger.
›› Opprettholde en god vegstandard

eiendomsskatt og synliggjøre
hva skatten benyttes til.

Økonomisituasjonen i Trysil
kommune må tas
på alvor:

Trysil kommune er Trysils
største arbeidsgiver. Kommunens
aktiviteter griper inn i mange ulike
sammenhenger - kommunen
er på mange måter summen
av alle oss innbyggere.

Trysil skal ikke på
ROBEK!*

Som politikere har vi et overordnet
ansvar for kommunens ve og vel.
Dette innebærer også kommunens
mange ansatte, måten vi løser
våre oppgaver på og ikke minst
kontrollen og ansvar for den
kommunale økonomien.

››

organisasjonen.

på kommunale veger.

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

›› Enda tettere dialog med
«hyttetryslingen».

›› Styrke kommunens

›› Fortsette arbeidet for

Informasjons- og

omkjøringsveg gjennom Elverum.

*) ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll ) er et register over

*) Etablert interkommunalt samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal på flere områder.

kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.

**) Planlagt interkommunalt samarbeid mellom Åmot, Trysil og Engerdal på flere nye områder.
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