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“Sammen for et sterkt 
og solidarisk fellesskap”



Innledning

Vi står foran en ny og spennende valgperiode der vår politikk vil være preget av gode 
og framtidsrettede fellesskapsløsninger. Målet er å føre en politikk som tar vare på våre 
innbyggere, i alle livets faser, samt bidra til en god integrering av nye landsmenn. 

I praktisk politikk må vi prioritere, og det som prioriteres må være tilpasset kommunens 
økonomiske fundament. Vi lover ikke mer enn vi kan holde, men lover å ha fokus på 
god økonomisk planlegging og god politisk styring der våre prioriteringer baserer seg 
på grunnleggende verdier om frihet for den enkelte, solidarisk fordelingspolitikk og like 
muligheter for alle. 

Vi vil ivareta innbyggernes rettigheter og behov innenfor dagens kommunegrense. 
For å sikre forsvarlige tjenester vil vi om nødvendig inngå samarbeid over kommune-
grensene. Vi mener at en eventuell kommunesammenslåing må skje frivillig og etter en 
folkeavstemming.

Framtida vil kreve evne til nytenking og endring knyttet til fornyelse i kommunesektoren. 
Vi vil opprettholde og bruke trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og 
ansatte for kvalitetsutvikling av de kommunale tjenestene.   

Klimaet er i endring. Dette vil gi oss klimautfordringer som vi må forberede oss på og 
tilpasse oss til. Både nasjonalt og lokalt må vi derfor ta et ansvar for løsninger som kan 
bidra til framtidsrettet klimaomstilling. 

Vi håper vårt valgprogram er i samsvar med dine verdier, og oppfatning av hvilken  
politikk som er til beste for hele trysilsamfunnet.

Godt valg!

Med vennlig hilsen 
Trysil arbeiderparti





Skole og barnehage

Barn og ungdom i Trysil skal ha en trygg oppvekst der de kan oppleve lek, sosialisering og  
mestring med jevnaldrende slik at de seinere blir i stand til å ta ansvar for eget liv og egen  
fremtid. Vi vil sikre god kvalitet i skolen ved å gi lærerne mer tid til sine fag, sine elever og  
selve undervisningen, samt arbeide for et godt hjem-skole-samarbeid. 

Vi vil støtte opp om Trysil videregående skole med sikte på utvikling av nye fagtilbud, slik at 
elevtallet sikres.

• Opprettholde et desentralisert barnehagetilbud med kvalitet for barn og ansatte

• Videreføre søskenmoderasjon både i barnehage og SFO

• Arbeide for full barnehagedekning og en mulighet for opptak gjennom året

• Ha samarbeid mellom barnehage og skole slik at overgangen blir så smidig 
 som mulig

• Investere i lærernes kompetanse og gi mulighet for etterutdanning og 
 spesialisering i tråd med kommunens behov

• Investere i gode skolebygg og sette av penger til å renovere Innbygda skole 
 og ungdomsskolen

• Ha nulltoleranse for mobbing og trakassering

• Realisere aktivitetsskolen

• Fortsette å prioritere sosialfaglige ressurser som for eksempel “byggende team”

• Aktivt støtte nettbasert høgskoleutdanning og etter- og videreutdanning ved 
 Trysil Campus

Trysil arbeiderparti vil: 





Kultur og frivillighet

Et mangfoldig og rikt kulturliv er en viktig faktor for trivsel og samhold. For Trysil arbeiderparti er 
det viktig at kommunen har et aktivt kulturliv der alle lokale aktører bidrar til integrering og 
utjevning av sosiale forskjeller. 

I Trysil har vi et bredt folkelig engasjement gjennom deltagelse i frivillige lag og foreninger som 
bringer folk sammen og skaper tilhørighet og identitet. I tillegg fyller de en viktig rolle som en 
kritisk og uavhengig røst overfor det offentlige. 

• Opprettholde idrettsfondet

• Opprettholde et godt kulturskoletilbud

• At Trysil folkebibliotek fortsatt skal være en sentral aktør i formidling av kultur,    
 litteratur og informasjon. Åpningstidene skal tilpasses innbyggernes behov.

• Ta initiativ til et samarbeid mellom kommunen og private aktører for å realisere 
 et svømmeanlegg

• Sikre folkekirkens stilling i lokalsamfunnet og ivareta andre tros- og 
 livssynssamfunn

• I samarbeid med kommunen løse kirkens behov for både vedlikehold av grøntanlegg, 
 og behov for renholds- og vaktmestertjenester 
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Helse og omsorg

Trysil skal ha et godt utbygd og tilpasset helsetilbud som sikrer trygghet og god livskvalitet for 
alle. Helse- og omsorgstjenestene skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, og skal 
preges av god kvalitet. Vi vil gjøre offentlige velferdstilbud bedre fremfor å privatisere og sette 
omsorg på anbud. 

• I et folkehelseperspektiv forebygge helseplager ved å stimulere til aktivitet og    
 bedre kosthold gjennom det arbeidet som skjer i frisklivsentralen, 
 frivilligsentralen, helsestasjonen, barnehage/skole og legesenteret

• Ligge i forkant når det gjelder å møte de stadig økende utfordringene som 
 samhandlingsreformen gir kommunen ved blant annet å ha riktig kompetanse 
 og utstyr 

• Gi innbyggerne den hjelpen de trenger og har krav på, gjennom å fullføre 
 utbyggingen av de forskjellige trinnene innenfor omsorg, fra hjemmesykepleie
 til bofellesskap og sykehjem

• Ikke konkurranseutsette eller privatisere helse- og omsorgstjenestene 

• Arbeide for at Norsk Luftambulanses påskebase opprettholdes
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Næring og infrastruktur

Vi vil ha fokus på et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet for felles utvikling av 
bygda vår. Vi ønsker å ha et livskraftig landbruk også i fremtiden. Vi vil støtte opp om dem som 
vil satse aktivt på jord- og skogbruk, og vi vil bidra til produksjon basert på lokale råstoffer. 

God infrastruktur er viktig både for den enkelte innbygger og for eksisterende og fremtidig 
næringsliv i Trysil. Vi skal være en aktiv pådriver i samferdselssatsninger som vil ha stor 
betydning for befolkningen og for næringslivet i kommunen. 

• Tilrettelegge tilstrekkelige arealer for næringsaktiviteter

• Sette næringsaktørene i sentrum når de møter den kommunale forvaltningen 

• Arbeide for at Trysil Campus skal bestå

• Arbeide aktivt for at Trysil skal bestå som egen kommune

• Søke samarbeid med næringslivet om tilrettelegging av nye helårs arbeidsplasser

• Stimulere private bedrifter til å ta inn flere lærlinger

• Følge opp tiltakene i næringsplanen og reiselivsstrategien

• Videreføre landbruksfondet

• Opprettholde avtalen med Destinasjon Trysil

• Fortsette med utbedring av det kommunale vegnettet

• Arbeide for at Rv 25 utbedres i tråd med de tiltak Statens vegvesen har påpekt.

• Være en pådriver for å få til en god mobildekning i kommunen, og for å få hele    
 kommunen tilknyttet bredbånd 
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Utmark og miljø

Trysils mangfold av natur og fornybare ressurser har vært viktige forutsetninger for nærings- 
utviklingen i kommunen vår. Trysil har gode muligheter for jakt og fiske, opplevelsesbasert  
turisme og rekreasjon. Derfor er det viktig med en lokal forvaltning av naturen, og at vi kan ta  
vare på og videreutvikle utmarksressursene til innbyggernes beste. Å være vertskap for landets 
ulvestamme er et hinder for disse mulighetene, i tillegg til den belastningen det påfører enkelt-
mennesket i ulvesona. En eventuell økonomisk kompensasjon kan aldri oppveie for denne  
reduserte livskvaliteten.

Dersom utbyggingen av vindkraft blir realisert vil AP være en pådriver for at det lokale næringslivet  
får mulighet til å delta i utbyggingsprosessen og bidra til at nødvendige avbøtende tiltak blir  
gjennomført i de berørte områdene.

• At kommuneskogen fortsatt skal eies og forvaltes av Trysil kommune

• Opprettholde eierskapet i Eidsiva Energi

• Sikre allmenn tilgjengelighet til jakt, fiske og friluftsliv, og sikre at 
 innenbygdsboende fortsatt skal ha fortrinnsrett til elgjakt på kommunens grunn

• Holde prisene på småvilt- og elgjakt på kommunens arealer på et akseptabelt nivå

• Opprettholde eierskapet i Trysil fjernvarme 

• Ha en restriktiv holdning til fornøyelseskjøring med snøscooter

• Være en pådriver for at arbeidet med å gjeninnføre Vänerlaksen videreføres

• Fortsette arbeidet med å få opphevet ulvesona

• Påvirke sentrale myndigheter for å få grenseulvene telt med i bestandsmålet

• Arbeide for at det kan felles ulv innenfor dagens ulvesone dersom den ikke 
 oppheves, med begrunnelse at bestandsmålet er nådd

• Arbeide for raskt uttak av rovdyr som kommer inn i prioriterte beiteområder 
 og uttak av de som etablerer seg for nær bebyggelsen
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Kommunen som arbeidsgiver

Trysil kommune skal kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og høy kompetanse hos de kommunalt 
ansatte, som er den viktigste ressursen for god tjenesteyting. De ansatte må sikres medbestem-
melse og innflytelse på sin arbeidsplass. Vi mener dette vil bidra til økning av kvaliteten på den 
kommunale tjenesteproduksjonen. 

Med den usikkerhet det skaper for blant annet ansattes arbeidsvilkår vil vi motsette oss å la  
tjenesteproduksjonen settes ut på anbud. 

• Legge til rette for at vi kan rekruttere og beholde nødvendig og kompetent 
 arbeidskraft i framtida

• Arbeide for et åpent og tillitsfullt samarbeid med de ansattes organisasjoner 

• Påse at det ikke foregår sosial dumping hos leverandører og eventuelle underleverandører

• Fortsette arbeidet med å få til flere heltidsstillinger

• Opprette flere kommunale lærlingeplasser 

Trysil arbeiderparti vil: 



 ORDFØRERKANDIDAT 
 RANDI SÆTRE, født 1959

Randi vokste opp i Jordet og flyttet til Nybergsund i 1983. Hun er utdannet bedriftsøkonom og 
barnehagelærer. Hun har en lang og allsidig arbeidserfaring. Randi har vært tilskjærer på Odlo 
Fabrikker, produksjonsleder ved Støle Konfeksjon i Trysil, inspektør i Arbeidstilsynet, startet 
barnehage i 1991 og vært med på omlegging av produksjonen ved Norak, Rena. 

Randi har vært styremedlem i Trysil Ferie og Fritid, varamedlem i Trysilfjellet utmarkslag, styreleder  
i Trysil Kommuneskoger, styremedlem i SØIR og Labpartner AS. Hun har hatt flere verv og roller 
i Nybergsund og Trysil IL.
 
Randi har lang politisk erfaring som kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet fra 
1987-2001 og fra 2011. Hun var gruppeleder for Arbeiderpartiet fra 1991 og har vært leder i flere 
utvalg i perioden 1991-2001. I dag er hun leder av hovedutvalget for helse og omsorg.

I Østlendingen 2. mars sto å lese “Røde Randi raus, ryddig og real”. Bedre kan det vel knappest  
sies. Vi kjenner vår ordførerkandidat som ei skikkelig real dame med bein i nesa. Godt kjent  
i lokalmiljøet og med engasjement på mange arenaer. Randi veksler glatt mellom stellerommet  
i sin egen barnehage til styrerommet i de mange selskapene hun har innehatt tunge verv.  
Bredere erfaring enn det Randi besitter skal en lete lenge etter. 

I tillegg er Randi ei dame som vil utrette ting, som er utålmodig etter utvikling og det å gjøre ting 
bedre. Å være utålmodig etter forandring, samtidig som man greier å være inkluderende og  
involverende, er en kunst som vi mener at Randi besitter og som vi verdsetter hos vår ordfører- 
kandidat. I tillegg er Randi alltid positiv og blid og klar til å brette opp ermene for å gjøre en jobb 
for sine omgivelser. Denne gangen satser vi på at Randi skal få mulighet til å gjøre en stor innsats 
for Trysil-samfunnet - som Trysils første kvinnelige ordfører!



 Varaordførerkandidat 
 Even Eriksen, født 1996

Even er en ungdom full av energi og pågangsmot. Han vokste opp på en gård på Nesvollberget 
i Østby og tjenestegjør nå som korporal i militærpolitiet. Even går på ski om vinteren og sykler om 
sommeren. Han er sportsinteressert og en stor tilhenger av solidaritet og rettferdighet. Even har 
vært aktiv i politikken i snart fem år og ser fram til å gjøre en innsats for innbyggerne i Trysil kommune.

Even var elevrådsleder på Trysil ungdomsskole og medlem av elevrådet på TRYVIS, medlem av 
Ungdomsrådet og leder i Trysil AUF. Nå er han nestleder i Trysil Arbeiderparti, sekretær i lokal- 
laget og medlem av representantskapet i AUF Hedmark og Hedmark Arbeiderparti. For tida er 
han topptillitsvalgt i militærpolitiet.

Hjertesaker

• Styrke sentrum
	 Levende	grender	og	et	sterkt	sentrum	definerer	selve	Trysil-samfunnet.	
	 Det	er	viktig	å	støtte	opp	om	lokale	bedrifter	og	styrke	næringslivet	i	sentrum.

• Skole og barnehage
	 Gode	rammer	for	oppveksten	er	nøkkelen	til	å	lykkes	senere	i	livet.	
	 Oppussing	av	Trysil	ungdomsskole	er	nødvendig	for	å	tilby	elevene	et	godt	læringsmiljø.

• Ny rovdyrpolitikk
	 Oppheving	av	ulvesona.	Det	trengs	en	ny	rovdyrpolitikk	for	å	styrke	livskvaliteten	
	 til	mennesker	som	bor	i	utsatte	områder.

• Styrke de offentlige velferdstilbudene
	 Gode	og	trygge	offentlige	velferdstilbud	vil	sikre	innbyggerne	i	Trysil	en	verdig	
	 oppvekst	og	alderdom.

• Arbeidsplasser
	 Et	levende	samfunn	er	der	folk	bor	og	jobber.	Det	trengs	flere	arbeidsplasser	for	å	øke		 	
	 sysselsettingen	i	Trysil,	i	tillegg	til	å	stimulere	til	befolkningsvekst.

• Miljø
	 Tap	av	biologisk	mangfold,	stigende	havnivå	og	tøffere	klima.	Klimaendringene	vil	bli	 
	 vår	generasjons	største	utfordring	og	Trysil	skal	være	en	foregangskommune	innen	miljø.

• Bistand og integrering
	 Krig,	terror	og	sult	preger	livet	til	mange	mennesker	i	verden.	Vi	er	nødt	til	å	bidra	mer		 	
	 internasjonalt	for	å	bekjempe	dette,	blant	annet	ta	imot	flere	asylsøkere.	





Valgliste FOR TRYSIL ARBEIDERPARTI
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 3.  Turid Backe-Viken, f 1969, Trysil 

 4.  Stein Bogsveen, f 1964, Rysjølia 

 5.  Gry Vanja Eriksen, f 1969, Østby 

 6.  Oddmund Myhr, f 1958, Trysil 

 7.  Frank Willy Lie Bråten, f 1977, Trysil 

 8.  Ranveig Synnøve Pedersen Skålerud, f 1995, Trysil 

 9.  Bjarne Skarpmo, f 1992, Nybergsund 

 10.  Elisabeth Sakrisson, f 1972, Ljørdalen 

 11.  Einar Hyllvang, f 1956, Trysil 

 12.  Karen Margrethe Tangnæs, f 1941, Trysil 

 13.  Tore Hovden, f 1958, Tørberget 

 14.  Siv Johanne Broman Lyseggen, f 1964, Plassen 

 15.  Fredrik Andersson, f 1995, Østby 

 16.  Astrid Oppegård, f 1943, Søre Osen 

 17.  Bror Sakarias Myrheim Øien, f 1994, Trysil 

 18.  Heidi Irene Ringsrød, f 1966, Trysil 

 19.  Odd Ødegård, f 1943, Tørberget 

 20.  Julie Andrea Nunez, f 1992, Jordet 

 21.  Malin Åkesson, f 1972, Jordet   
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