
Program for Trysil Senterparti
Kommunevalget 2019

i hele Trysil



Konkrete saker vi brenner for
Vi vil:

4	 Beholde vårt egne selvstendige Trysil

4	 Læreplassgarantien beholdes og utvikles

4	 Oppheve investeringsstoppen i Trysil kommune – fullt fokus
 på driftsøkonomien

4	 Bredbånd til hele Trysil

4	 Prestegården restaureres og leies ut som prestebolig

4	 Gjeninnføre overføringer til landbruksfondet

4	 Jobbe for nasjonal innsats for laksens frie gang

4	 Ta ut alle rovdyr som truer innbyggernes livskvalitet

4	 Velferdsteknologi prioriteres som viktig trygghet- og trivselskaper

4	 Scooterleder i Flendalen og Vestre Trysil

4	 Trafikalt grunnkurs inn i ungdomsskolen og førerkortopplæring
 inn i videregående skole

4	 Trysil skal ikke ha arbeidsmarkedskriminalitet, da svart økonomi
 gir ulik konkurranse og bygger ingen skoler eller barnehager



Hilsen fra
Ordføreren 
Trysil er inne i en spennende utvikling med 
økende folketall og økt sysselsetting gjen-
nom de tre siste år. Arbeidsmarkedet i Trysil, 
offentlig og privat, blir stadig mer variert med 
nye jobber i nye næringer. Dette er de vik-
tigste tegn på et samfunn i utvikling og med 
sterk framtidstro. 

Trysil er attraktivt, og det er viktig at hele kommunen oppleves slik. Derfor må 
det legges til rette for opprettholdelse og utvikling av bosetning i alle grendelag. 
Trysils ressurser må utnyttes og foredles på en bærekraftig måte. Vi ønsker en 
utvikling der våre fornybare ressurser i skogen til byggematerialer, energiformål 
mm. får en større verdi. Reiselivet er i god utvikling, og det er viktig at vi skaper 
et variert og mangfoldig næringsliv. Med flere ben å stå på er vi også mindre 
sårbare. Så langt har vi lagt til rette for denne utviklingen gjennom økte ressurser 
til kommunens Nærings- og Landbruksavdeling med virkemidler som kraft- og 
landbruksfond. I tillegg gjør vi en sterk satsning på bredbåndsutbygging, en viktig 
forutsetning for bosetting, næring, velferdsteknologi og god kommunikasjon i 
hele Trysil.

I posisjon gjennom siste periode har vi sett våre innbyggere og tatt signaler. Med 
slagordet «nær folk» fikk SP ved stortingsvalget for to år siden rekordoppslutning 
i vår kommune. Dette ga en sterk inspirasjon til mitt videre politisk arbeide.  

Med alt det positive som skjer på så mange områder i kommunen vår; nærings-
liv, frivillighet, unge og eldre er det lett å hente motivasjon for politisk innsats. 
Senterpartiets valgliste har en solid og spennende samling av engasjerte tryslin-
ger. Vi er alle villige til å ta et tak og jobbe hardt for Trysil.

Ved årets kommunevalg kan du velge å gi oss den støtten vi trenger for gjennom-
føring av god og framtidsrettet politikk for Trysil. Har du tro på vår politikk og 
ikke minst vår evne til å gjennomføre, gir du oss vår stemme!

Vennlig hilsen Erik Sletten



Det offentlige Trysil
Trysil Senterparti har klokketro på Trysil som demokratisk og forvaltningsmessig 
sterk enhet inn i framtida. Tro på Trysil er for oss avgjørende for å gjøre en god 
jobb. 

Ingen utredninger, rapporter eller innbyggerundersøkelser tilsier at sammen-
slåing er en fordel for Trysil Kommune eller de vi måtte slå oss sammen med, 
eller at vi blir bedre rustet til å løse framtidas utfordringer. Det er ingenting som 
sier at små kommuner ikke handterer de oppgavene de har på en god måte. 
Nasjonale undersøkelser viser faktisk at innbyggerne er mest fornøyde i små og 
mellomstore kommuner.

Nærhet til politikere og administrasjon har stor betydning for et sterkt demokra-
ti. Derfor er vi sterkt imot kommunesammenslåing. Det vil føre til sentralisering 
av arbeidsplasser og vil hemme utvikling i hele Trysil. I vårt samfunn er det oftest 
to som treng en jobb. Forsvinner offentlige arbeidsplasser, vil det derfor også 
ramme rekrutteringa til det private næringslivet.

Vi ønsker at innbyggerne i Trysil skal oppleve «det gode liv». Det forutsetter 
blant annet toleranse over for andre mennesker, uavhengig av kjønn, religion og 
legning. Det «gode liv» leves i et samfunn med rom for mangfold i arbeidslivet, 
på skole, i det frivillige; kort sagt i alle sammenhenger. Tryslinger skal oppleves 
romslige og selvfølgelig «fargeblinde», og kommunen skal gå foran.

Senterpartiet vil:

4	 Kjempe for Trysil som egen kommune 

4	 Ta vare på offentlige arbeidsplasser i Trysil

4	 At alle skal bruke lokale tilbud så sant det er mulig

4	 Sørge for at alle
 opplever at det er
 godt å bo i Trysil



Sentrum
Det naturlige sentrum i Trysil er Innbygda der offentlige tjenester, skole, helse, 
variert handel, kulturtilbud og andre sentrumsfunksjoner er samlet. Her bor 
halvparten av kommunens innbyggere, og her er mange arbeidsplasser. Vi er 
opptatt av kulturvern, estetikk og trivsel i Innbygda. Et hyggelig samlingssted for 
Tryslinger vil også tiltrekke seg investorer og være attraktivt å besøke.

Vi står midt oppe i et viktige arbeid med Sentrumsplan samt en kommunal 
Kulturminneplan. Disse prosessene er avgjørende for framtidig utvikling og fra 
kommunens side er det avsatt ressurser til god gjennomføring. Engasjerte inn-
byggere involverer seg og vi ser betydningen av helhetlig tenking der utvikling og 
bevaring er fullt mulig å kombinere. Større tiltak i sentrum før planene er landet, 
vil aldri la seg reversere. Offentlige midler må avsettes til gjennomføring når 
planene er klare. Det vil kunne utløse private engasjement.

Senterpartiet vil:

4	 Ha forutsigbare og balanserte planer

4	 Beholde sentrum som et godt hjemsted for de fastboende

4	 Vise et sjarmerende tettsted, attraktivt for tilreisende



Infrastruktur
I vår kommune med stor geografi og innbyggere og besøkende som vil bo over-
alt, blir infrastruktur avgjørende og samtidig kostbart. Bredbåndsutbyggingen 
har på kort tid kommet langt og vil bety mye for kommunikasjon folk og virksom-
heter imellom. Trysil kommune har omtrent 200 km med kommunal grusveg. 
Legging av fast dekke er svært kostbart i og med at vegene må bygges på nytt fra 
bunnen av.

Trysil er ikke prioritert med midler til fast dekke på fylkeskommunale veger til 
tross for at vi har mest grusveg av alle kommuner i hele fylket. Trysils priorite-
ringer er ikke tatt hensyn til og vi må derfor arbeide enda mer offensivt ovenfor 
fylkeskommunen i framtida.

Kollektivtilbudet i Trysil er utfordrende, og her ønsker vi å jobbe hardt for å be-
holde og utvide tilbudet.

Senterpartiet vil:

4	 Lage gode prioriteringer, og stå hardt på disse
 til fylkeskommunen

4	 Jobbe for utvikling av «grønne» busser i sentrum
 og grender rundt

4	 Investere i utstyr og gi mulighet for et godt kommunalt
 vegvedlikehold



Næringsliv
Trysil kommune har en viktig funksjon som tilrettelegger for næringsutvikling. 
Sysselsettingen har i perioden 2015-2018 økt med i underkant av 200 arbeids-
plasser. Dette er godt i overkant av kommunes målsetting i egen Næringsplan. 
Målet var en vekst på 30 arbeidsplasser/år fra 2015 til 2020.

De siste fem år finner vi de største sysselsettings økningene innen jord- og skog-
bruk, bygg og anlegg, overnatting og serveringsvirksomhet, helse og
sosialtjenester.

Hovedårsaken til økningen ligger hos et kreativt og satsende næringsliv. I tillegg 
spiller kommunens næringsavdeling en viktig rolle som tilrettelegger.

Trysil kommune har i dag en solid og styrket næringsavdeling. Viktige tiltak har 
vært læreplassgaranti, kommunale næringsfond, Landbruksfond, ekstra fondsmi-
dler til tre, bygg og anlegg, bedriftsbesøk, etablere ulike møteplasser, bonde-
kafeer mm.

Fra 2015 til og med 2018 økte antall arbeidsplasser i kommunen med 197. Det er 
en økning av antall arbeidsplasser både i det offentlige (8,9%) og private (6,1 %) i 
den siste treårsperioden. 
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ü Jobbe	for	utvikling	av	«grønne»	busser	i	sentrum	og	grender	rundt	
ü Investere	i	utstyr	og	gi	mulighet	for	et	godt	kommunalt	vegvedlikehold	

Næringsliv	

Trysil	kommune	har	en	viktig	funksjon	som	tilrettelegger	for	næringsutvikling.	
Sysselsettingen	har	i	perioden	2015-2018	økt	med	i	underkant	200	arbeidsplasser.	
Dette	er	godt	i	overkant	kommunes	målsetting	i	egen	Næringsplan.	Målet	var	en	
vekst	på	30	arbeidsplasser/år	fra	2015	til	2020.	Denne	målsettingen	ble	nådd	etter	4	
år	
De	siste	fem	år	finner	vi	de	største	sysselsettings	økningene	innen	jord-	og	skogbruk,	
bygg	og	anlegg,	overnatting	og	serveringsvirksomhet,	elektrisitet,	vann	og	
renovasjon,	helse	og	sosialtjenester.	
Hovedårsaken	til	økningen	ligger	hos	et	kreativt	og	satsende	næringsliv.	I	tillegg	
spiller	kommunens	Næringsavdeling	en	viktig	rolle	som	tilrettelegger.	
Trysil	kommune	har	i	dag	en	solid	og	styrket	næringsavdeling.	Flere	kommunale	
tilretteleggingstiltak	har	bidratt	til	god	utvikling:	Læreplassgaranti,	kommunale	
næringsfond,	Landbruksfond,	ekstra	fondsmidler	til	tre,	bygg	og	anlegg,	
bedriftsbesøk,	etablere	ulike	møteplasser,	Bondekafeer	mm.	
Fra	2015	til	og	med	2018	økte	antall	arbeidsplasser	i	kommunen	med	197.	Det	er	en	
økning	av	antall	arbeidsplasser	både	i	det	offentlige	(8,9%)	og	private	(6,1	%)	i	den	
siste	treårsperioden.		

	
	
	



Landbruksfondet har gitt en positiv driv og bidrar sterkt til investeringer og ut-
vikling i landbruket. Vi opplever generasjonsskifter og unge som satser.

Reiselivet i Trysil har hatt en eventyrlig utvikling gjennom flere tiår både med 
vinter og sommeraktiviteter. Det er stor byggeaktivitet og kreativitet gjennom 
utvikling av reiselivsproduktet Trysil. Det er konkrete byggeplaner for opp mot 
4 milliarder de nærmeste årene. Trysil må fortsatt framstå som et høykvalitets 
reisemål der kvalitet betyr mer enn kvantitet. Kommunenes rolle som samfunns-
utvikler, tilrettelegger og planlegger for arealbruk og infrastruktur er avgjørende 
for reiselivets videre utvikling.

Kommuneskogen er en profesjonell aktør, og en veldig stor bidragsyter til inn-
byggerne i Trysil. Deres styre og drift er helt i øverste klasse. Deres siste store 
bidrag er omtrent 20 millioner til ny barnehage i Jordet, i tillegg til andre regulæ-
re overføringer.  Det står i stor kontrast til Statskog, som eier omtrent like mye av 
Trysil, men som bidrar lite til lokalsamfunnet. Dette har vi ikke lykkes med å få til.

Senterpartiet vil:

4	 Videreføre og utvikle næringsavdelingens ressurser

4	 Bidra til et variert næringsliv

4	 Opprettholde landbruksfondet, videre satsing på unge bønder

4	 Fortsette med hyppige bedriftsbesøk og oppfølging

4	 Jobbe hardt for endringer av Statskog

4	 Bidra til stabilitet og videre utvikling av Trysil som reisemål



Miljø, Klima og Energi
Trysil Senterparti er et miljøparti. Vi har tro på en aktiv og langsiktig forvaltning 
av naturen rundt oss, ikke ensidig vern. Vi må ha levende bygder og grender der 
arbeidsplasser og kulturlandskap holdes i hevd. 

Senterpartiet ønsker å videreutvikle satsinga på fornybar energi. De store utslip-
pene som vi selv har skapt med utslipp av klimagasser, andre utslipp og forsøp-
ling, må Tryslingene også ta sin del av jobben med å rette opp. Tenk globalt – 
handle lokalt. 

Vi tror på dagens endringer i energi til bilparken og at dette også er et skritt mot 
enda bedre løsninger

Trysil kommune har store fornybare skog- og utmarksressurser, som kan gi oss 
mange lokale miljøriktige produkter.  Vi har et felles ansvar for å lære kommende 
generasjoner bærekraftig forvaltning av sopp, bær, fisk og vilt. Dette kan gi de 
neste generasjoner forståelse for Trysil sin fantastiske natur.

En videre utbygging av snøskutertilbudet må være forsiktig, slik at vi bevarer 
store og «urørte» områder.

Senterpartiet vil:

4	 Støtte bygging av ladestasjoner, også med plassering ute i gren-
 dene, for å «lokke» flere til å besøke f.eks den lokale nærbutikken.

4	 Gjøre folk mere bevisste på alternativ oppvarming, jobbe for
 å få ned bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

4	 Prioritere hytteutbygging i allerede etablerte områder

4	 Fortsatt satse på utvikling av bioenergi

4	 Etablere gjennom-
 arbeidede og restriktive
 skuterløyper for
 rekreasjon og
 fornøyelse i Flendalen
 og Vestre Trysil



Laksen i Trysilelva - virkelig verdt
å jobbe for å få tilbake!
I Villaksens år 2019 opplever vi at laksen vår nesten er glemt. Miljø og artsmang-
fold settes høyt, og hvordan kan laksen unngå å få sitt rettmessige fokus og frie 
vandringsveger i Skandinavias lengste vassdrag? Dette er et av de største lokale 
tiltak for miljøet i Trysil. Investeringen kan skrives av på ”evig” tid og vil i tillegg 
skape store økonomiske ringvirkninger.

Hvem er laksen i Klara- Trysil og Femundselva?
• Største ferskvannslaksen i Norge, én av få gjenlevende globalt

• Storvokst normalt 2-4, men opptil 10 kg

• Naturlig frisk, genetisk intakt

• Langtvandrende 400 km

• Fisket i vassdraget er beregnet til å ha vært opp mot 200 tonn enkelte år.
 Til sammenlikning ligger den årlig totalfangsten i norske elver i dag på
 mellom 200-400 tonn.

Med laksen tilbake kommer også andre arter som storørret, elvemusling og an-
dre. Vi har hatt denne saken på agendaen i åtte år, og ser stor utvikling. To store 
prosjekter er gjennomført, og det står nå mest på vilje.

Senterpartiet vil:

4	 Gjeninnføre laksens frie vandring 

4	 At Vannkraftutbygging skal skje på naturens premisser, og
 tilpasses for å bevare artsmangfold og typiske naturmiljøer 

4	 Sørge for at skiftende
 regjeringer jobber
 på tvers av partier
 og land



Rovdyrforvaltning
Gjennom mange år er Trysil pålagt å huse bestander av alle de fire store rovdyre-
ne. Trysil Senterparti støtter FNR og NJFF Hedmark, som i likhet med oss jobber 
for en strengere forvaltning av rovdyra i området. 

Senterpartiet mener at utmarka vår skal kunne brukes av både folk og husdyr, 
uten at rovdyr skal være til hinder for dette. Dagens situasjon legger begrensnin-
ger på dette, og kommunens viltstamme er også truet.

Vi ønsker biologisk mangfold i naturen, men lokalt er rovdyrene en trussel for 
dette.  Beitedyr er snart en saga blott i Trysilskogen, og et utall rødlistearter er 
avhengig av disse. Vi vil ha sunn og frisk mat, basert på den fantastiske utmarka 
vi har. Kortreist fremfor bortreist!

Senterpartiet vil:

4	 Si nei til ynglende ulv i Norge

4	 Oppheve alle usolidariske rovdyrsoner

4	 Ha lisensjakt på bjørn, som en av landets største bjørne-
 kommuner

4	 Kreve større uttak av jerv, for å begrense skader på beitedyr

4	 At skadefelling skal være rask, og human med aktuelle
 hjelpemidler

4	 Ha stående fellingstillatelse innenfor prioriterte beiteområder

4	 At dagens rovdyrpolitikk endres



De unges Trysil
Alle voksne i Trysil har ansvar for at ungene vokser opp trygt, og har det bra.  
Vår oppvekstmodell bør leses av alle voksne, og etterleves, og oppveksten må 
kunne gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og 
ferdigheter. Kultur for læring skapes hos elever, lærere og foresatte, der vi særlig 
ønsker å styrke samarbeid til det beste for ungene.  Vi må skape en kultur for å 
bry seg positivt om skolen.

Det er også viktig med en sterk rådgivnings- og oppfølgingstjeneste, for informa-
sjon om læremuligheter, praksis, og et sterkt samarbeid med næringslivet.

Vi må jobbe aktivt for å fange opp de som strever, det være seg psykisk eller psy-
kososialt i skole og hverdag. Det er stadig tanker og spørsmål hos unger. Om det 
handler om skilsmisse, nye foreldreforhold, flytting, her har vi voksne et særlig 
ansvar. Men det kan også gjelde egen helse eller relasjoner til andre. Vi ønsker 
sterkere tilstedeværelse av helsesøster ute i skolene.

Det bør arbeides for at ungdom som trenger støttekontakt får mulighet for jevn-
aldrende kontakt.

Ungdomsklubben er en viktig arena som vi støtter, og det er viktig å favne hele 
Trysil her. 

Skole og barnehage der folk bor og med størst mulig nærhet er Senterpartipo-
litikk. Vi ønsker en blanding av offentlig og private barnehagetilbud, slik dagens 
løsning er. Det satses stort på barnehage med en ny barnehage både i Jordet og 
ny felles barnehage i Innbygda. 

Mange unge i dag kan ikke svømme. Vi har utfordringer med å oppfylle krave-
ne om svømmeopplæring. God svømmeopplæring er en billig livsforsikring, og 
forskjell på liv og død.

Senterpartiet vil:

4	 Beholde dagens skoler og barnehager, både offentlige og private 

4	 Bygge en svømmehall som er tilpasset opplæring

4	 Gi mulighet for trafikalt grunnkurs inn i ungdomsskole

4	 Ha mobilfri barneskole



4	 Ha nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminerende
 språkbruk

4	 Se på muligheter for å bruke institusjonskjøkkenet til skolemat

4	 Legge til rette for å ivareta Trysildialekta

4	 Støtte opp om hverdagsøkonomi inn i skolen

Videregående opplæring
Videregående opplæring er viktig for Trysil. Vi ønsker en tett dialog med skole-
ledelse og fylket, for å sikre fremtiden for Tryvis. For ungdommene selv, vil vi ha 
fokus på ansvaret for hybelboere og revitalisere ordningen med «Hjem for en 
50-lapp».

Trysil kommune var først ute med en læreplassgaranti. En suksess som må vide-
reføres og utvikles til en nasjonal ordning. 

Senterpartiet vil: 

4	 Ha tidlig innsats for å hjelpe de som faller utenfor, fokus
 på lavterskeltilbud

4	 Fortsatt satsing på læreplassgarantien

4	 At førerkortopplæringa straks skal gi gyldig fravær

4	 Arbeide for å ivareta landslinjer i små fag

4	 Styrke høyskoleutdanningen via fjernundervisningen
 Campus Trysil 



Kultur og Idrett
Trysilkulturen er et nasjonalt begrep, og Trysil skal fortsatt være en av de beste 
kommunene i landet når det gjelder å være en kulturkommune. Trysil Senterpar-
ti ønsker å styre de offentlige ressursene mot det som er særegent for stedet. Vi 
ser blant annet at den gamle seterkulturen er truet. Vi må også ta vare på gamle 
særegenheter i Trysil, og spor etter det gamle Trysil. Kulturminner er ikke forny-
bare. Derfor er det er viktig å få vedtatt kulturminneplanen snarest. En slik plan 
skal være et viktig verktøy for forvaltning av kulturminner og miljøer. Vår kultur 
er vår identitet og ødelagte miljøer vil aldri fullt ut kunne erstattes. 

Kulturskolen i Trysil er viktig for barn og unge. Å stå på en scene, spille instru-
menter eller male/tegne er nyttig og morosamt for de unge og gir god læring for 
fremtiden. 

Vi har i dag landets eldste bygdemuseum, et stort skimuseum og veldig stort 
spekter av gjenstander og bygninger. I samarbeide med ANNO, gjennom god 
dialog og den nye intensjonsavtalen vil vi styrke og utvikle denne arven med vekt 
på formidling og opplevelser.

Idrett og fysisk aktivitet er viktig i hverdagen og gir god folkehelse. En god fysisk 
og psykisk helse gir en god plattform i et samfunn hvor det er stadig større 
kroppspress. 

Toppidrett og breddeidrett er avhengig av hverandre. Trysil Senterparti ønsker 
ikke for tidlig spesialisering, men det må legges til rette for den enkelte utøver 
som har ferdigheter til en spisset satsing. 



Forskning viser også at fysisk aktivitet er viktig for alle aldersgrupper og vi ønsker 
å stimulere til mer av dette, også blant eldre. I tillegg til helsegevinsten gir fysisk 
aktivitet godt humør og det er også sosialt, for folk i alle aldre.

Vi ser viktigheten av stor dugnads- og samarbeidsånd i det frivillige. Slik virksom-
het er et stort pluss i et hvert samfunn, og Trysil kommune må på sin side vise 
seg som en aktiv støttespiller for de frivillige organisasjoner f.eks. ved bygging og 
utvikling av idrettsanlegg og andre aktivitets- og trivselsskapende tiltak. 

Dette innebærer at idretten gjennom idrettsrådet må klare å samarbeide om de 
fasiliteter vi har prioritert, til det beste for hele Trysil.

Trysil Senterparti vil:

4	 Vedta kulturminneplanen

4	 Fortsette å videreutvikle kulturskolen 

4	 Inspirere til bruk og gjenåpning av gammel eng

4	 Gjenopprette dagens idrettsfond til vedtatt ramme i
 budsjett for 2019

4	 Motarbeide utseende og kroppsfiksering

4	 Prioritere økonomisk deltagelse til prosjekter i idretten.



Helse og omsorg
Ernæring er i fokus i samfunnet vårt. Det gjelder både for unge og voksne. Det å 
kunne øke produksjonen på institusjonskjøkkenet vårt slik at Trysil kommune kan 
levere god og ernæringsrik mat til hjemmeboende eldre, kan føre til at de eldre 
blir boende hjemme lengre. 

Rekruttering innen helse- og omsorgsyrkene er en utfordring og et økende 
problem i hele landet. Det er viktig at Trysil kommune satser på å rekruttere og 
beholde ansatte i disse yrkene i årene fremover. Det er innen få år mange i vår 
kommune som vil gå av med pensjon, og som må erstattes av nye hender.

Trysil kommune må fortsatt ha god kontakt med ungdomsskolen, videregående 
skoler og høyskoler når det gjelder å ta imot studenter, elever og lærlinger i ulike 
praksisløp. Det bør også opprettes en egen stilling som kan ha hovedansvar for 
planlegging, veiledning og oppfølging av elever, studenter og lærlinger i hele 
helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Trysil kommune har gjennomført en brukerundersøkelse. Undersøkelsen vis-
te at innbyggerne i Trysil kommune ønsker å bo der de bor, men om man selv 
eller ektefelle/samboer blir rammet av en sykdom som krever ny bolig, må vi ha 
tilpasset bolig nær sentrum. I nær tilknytning til sykehjem og lege, og hvor det 
finnes  fasiliteter som treningssenter med fysioterapeuter og ergoterapeuter 
eller kantine hvor man kan få kjøpe seg middag.

Psykisk helse er en del av hele mennesket. I tillegg til å skape indre skader gir det 
også fysiske utslag. Psykisk sykdom er ofte langvarig, og kostbar for individ og 
samfunn. Det er viktig at alle bryr seg, slik at vi kan fange opp dette tidlig, og at vi 
får gi hjelp når den trengs.

For å møte alle behovene innen helse- og omsorg i årene fremover og utfordrin-
ger med rekruttering til yrkene innen sektoren er det nødvendig å drive rasjonelt 



samtidig som arbeidsplassene må være attraktive. Samling av alle vikarer i en 
enhet for hele sektoren vil være et viktig bidrag for å få ned overtid, bruk av rett 
kompetanse på rett sted mm.

Samfunn og frivillighet bør inn som en naturlig ting på sykehjem. Et godt eksem-
pel er babysang. Til stor glede for beboere på sykehjemmet. Det gode livet skal 
fortsette selv om man trenger en institusjonsplass.

Senterpartiet vil ha helsefokus på:

4	 Ernæring og institusjonskjøkken

4	 Utvikling av demensteam og vurdere kreftteam

4	 Velferdsteknologi

4	 Å ikke privatisere eller konkurranseutsatte de eldre

4	 Å beholde de kommunale dagsentertilbudene

4	 Frivillighet i større grad inn på sykehjem og institusjon

4	 Å vurdere behovet for flere tilpassede leiligheter

4	 Å få mennesker med psykiske vansker videre i livet



Hilsen fra Partileder
Er vi en utkant? Jeg får lyst til å sitere mannen fra Ljørdalen, som måtte avlegge 
naboen en rapport etter å ha vært i Oslo for første gang. «Høssen var det i detta 
Oslo?», ville naboen vite. « Jo… det var full fint der, men harrigu så avsies da», 
svarte mannen. Dette viser at livet kan leves bra her inne i skogen, med ryggen 
inn mot nabolandet. Og vi i Senterpartiet er ambassadører for en desentralisert 
utvikling, med lokalt demokrati, og lokal beredskap. I dette ligger mye av de 
nære ting, som vi i dag føler blir tatt fra oss under dekknavnet «robusthet». 

De siste årene har vi økt folketallet med over 100 personer, mens prognosene 
så for seg en nedgang på 200. Det vil igjen si at kommunen får over 15 millioner 
mer i overføringer å drifte for, enn om prognosene hadde slått til. Vi har på tross 
av dette, en tøff økonomi, men så yter vi også tilbud som en må til mye tettere 
bosettinger for å finne.

Regnskap for 2018 ble et stort tema, med tall på minus 30 millioner. At mye av 
dette er overføring til eget fond, og bruk av egne oppsparte midler, for eksempel 
til bredbånd, kom ikke så godt frem.

Flertallet i kommunestyret har nå allikevel valgt å ta på seg opposisjonshatten, 
og stopper alle investeringer. Det mener jeg er et skikkelig bomskudd, det hjelper 
ingenting, og er lite forutsigbart. Jeg skjønner at det er valgår, men dette med-
fører dyrere drift, og skyver viktige investeringsbehov foran seg til de som skal 
overta. Samtidig stoppes meget viktige overføringer til idrett og landbruk, som vi 
trodde vi var enige om. Dette må vi rette opp etter valget!

Jeg vil på vegne av Trysil Senterparti få uttrykke ydmykhet og stolthet for å få 
være med dere på de første fire årene med Senterpartiordfører.
Mye er ugjort, og jeg ønsker meg en periode til med Senterpartiet i førersetet, 
med Erik Sletten som stødig skipper på skuta, og med samarbeid på tvers av 
partigrenser i den praktiske politikken. Vi har ei liste med sterke og engasjerte 
navn fra topp til bunn. Det er bare å studere om dere har deres ambassadører 
der, dere har valget, lykke til!

Vennlig hilsen Erik Lund 



Trysil Senterparti
Liste ved kommunevalget 2019

1 Erik Sletten  ____________________________________________________________  1958

2 Ida Nymoen ___________________________________________________________  1990

3 Ole Andre Storsnes  __________________________________________  1979

4 Tone Merete Øvergård ___________________________________  1973

5 Bjørn Erik Støa  _____________________________________________________   1969

6 Inger Eugenia Sørensen __________________________________  1967

7 Henrik Skogstad ___________________________________________________  1992

8 Kirsten Winge _______________________________________________________  1960

9 Hans Peter Nyhuus ____________________________________________  1958

10 Bjørg Edith Enger ________________________________________________  1955

11 Hans Gunnar Solvang  ______________________________________  1970

12 Desiree Masayon Kristiansen  _____________________  1981

13 Arne Østby  _____________________________________________________________  1987

14 Merethe M Tøraasen Hagland ____________________  1991

15 Jon Tore Knoff _______________________________________________________  1974

16 Eva E Løken  ____________________________________________________________  1955

17 Jan Ove Lyseggen  _______________________________________________  1963

18 Minde Storsnes  ___________________________________________________  2001

19 Lisbeth Hagebakken  _________________________________________  1978

20 Stian Vesterhaug  ________________________________________________  1977

21 Bente Øverås  ________________________________________________________  1980

22 Roger Bronken   ___________________________________________________  1968

23 Øyvind Kveen  _______________________________________________________  1970

24 Grete Sneli  _____________________________________________________________  1955

25 Odd Magne Horten  __________________________________________  1951

26 Per Gunnar Stensvaag  _____________________________________  1956



Godt valg!

Trysil Senterparti

 1. Erik Sletten  2. Ida Nymoen 3. Ole Andre Storsnes

4.Tone Merete Øvergård 5. Bjørn Erik Støa 6. Inger Eugenia Sørensen

 7. Henrik Skogstad 8. Kirsten Winge 9. Hans Peter Nyhuus

10. Bjørg Edith Enger 11. Hans Gunnar Solvang  12. Desiree Masayon
   Kristiansen

i hele Trysil


