
Oppstart av arbeid med planstrategi, samt planprogram til kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Spørsmål til diskusjon/gruppearbeid 21.1.2020  

 

1 Visjon og verdigrunnlag 

Visjon 

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er visjonen forankret:  

«En visjon skal gi retning, inspirere, legitimere handlinger og møte framtidige utfordringer. Ski og 
skisport har vært en viktig del av tryslingenes liv og historie, og skistavene er brukt som symbol i 
Trysils kommunevåpen. Gjennom fremragende resultater både i skisporet og i hoppbakken i mer enn 
hundre år, og utviklingen fram til å være landets største reiselivskommune basert på alpinturisme har 
tryslingene bidratt til og vært i forkant av utviklingen av skisporten helt fram til i dag. Dette 
symboliserer vårt valg av visjon, vi har vært og er i forkant når det gjelder ski, og vi ønsker å være i 
forkant på flere områder. Trysil kommune - stavtaket foran!» 

Skal Trysil kommune fortsatt ha visjonen «Stavtaket foran», eller er det behov for å utarbeide en 
ny visjon? (Nærmere diskusjon om innholdet i visjonen og betydningen av denne vil det bli lagt opp 
til senere, i prosessen med kommuneplanens samfunnsdel) 

 

Verdigrunnlag  

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er verdigrunnlaget forankret:  

«Verdigrunnlaget skal synliggjøre normer og verdier som skal ligge til grunn for kommunens 
virksomhet. Trysils viktigste ressurs er de menneskene som bor her, deres kunnskaper, kultur og 
tradisjoner. Trysil kommunes virksomhet skal bygge på: 

 Respekt for enkeltmennesket 
 Likeverd mellom alle innbyggerne 
 Medvirkning i beslutningsprosessene 
 Åpenhet og vilje til endring» 

Hva ligger i verdigrunnlaget? Er det behov for å endre det? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

2 Kommuneøkonomi og organisasjon 

Hvordan skal Trysil kommune i praksis få en langsiktig økonomisk planlegging gjennom bruk av 
plansystemet?  

 
Hvordan skal Trysil kommune sikre en organisasjon som tilfredsstiller kravene som samfunnet 
stiller?  

 

 



3 Samfunnsutvikling 

Hva er de viktigste samfunnsområdene Trysil kommune skal rette innsatsen mot de neste 4-12 
årene? Hovedutfordringer? 

 

4 Arealbruk – arealstrategi 

En arealstrategi fastlegger overordnede prinsipper for kommunens arealforvaltning, og skal være 
en del av kommuneplanens samfunnsdel. Hvilke temaer må en framtidig arealstrategi for Trysil 
kommune inneholde?  

 

 

5 Kommunen som tjenesteprodusent 

Innenfor hvilke områder har Trysil kommune størst behov for å utvikle tjenesteproduksjonen?   

 

 

6 Annet 

Er det andre strategiske forhold som bør vektlegges/ivaretas i det videre planarbeidet? 

 


