
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kjære sambygdinger, 

 

Sosialistisk Venstreparti har vedtatt at «For de mange – ikke for de få» skal være det 

verdigrunnlaget vår politikk skal bygge på. Det er også grunnlaget som gjenspeiles i 

programmet for Trysil SV for kommunevalget 2019. Vi vil ha en kommune der alle skal sees som 

ressurspersoner som får mulighet til å utvikle sine evner og anlegg. Det betyr å ha respekt for 

dem som følger sin egen vei, dem som noen ganger mislykkes, dem som ikke står fremst i køen 

for å kreve sin rett. Det betyr å ha solidaritet med sambygdingene våre, som alle trenger 

heiarop og oppmuntring for å lykkes. Ingen skal måtte føle skam om de kommer til kort. 

 

Trysil SV vil synliggjøre denne politikken når vi gir økt kompetanse og medansvar for ansatte i 

Trysil kommune. Slik kan alle lykkes med å ivareta og løse de samfunnsoppgaver storsamfunnet 

pålegger oss. Det er viktig å ha medarbeidere som har en faglig trygghet, som ser muligheter, 

og som gis tillit til å løse arbeidsoppgaver på nye måter. Når kommunen skal gi et tilbud til 

innbyggerne i alle livets faser, er det selvsagt viktig å ha en stabil og forutsigbar økonomi.  

 

Trysil SV er stolt og fornøyd over å ha samlet folk med ulik kompetanse og bakgrunn på årets 

liste. Til kommende valg har vi også medlemmer av partiet Rødt på valglisten. Vi er glade for å 

kunne samle hele venstresida i Trysil på en felles valgliste. 

 

Trysil kommune trenger et parti som setter fellesskapets behov og interesser først. Et parti for 

de mange – ikke for de få. 

 

 



Vi vet at et antall barn tilsvarende et helt årstrinn er underlagt barnevernet i Trysil. Selv om årsakene er 

sammensatt, mener Trysil SV det er kommunens oppgave å gjøre sitt til at ungene som vokser opp i 

kommunen vår, skal ha mest mulig likeverdige vilkår. Vi vil at Trysil kommune skal sette inn tiltak for at 

barn i lavinntektsfamilier ikke skal vokse opp i fattigdom. 

 

Trysil SV mener: 

• Trysil kommune skal ikke regne barnetrygden inn i inntektsgrunnlaget ved beregning av 

sosialhjelpssatser. 

• Det må komme på plass en bemanningsnorm i barnevernet. Ingen skal måtte stå på venteliste 

for å få hjelp. 

• Trysil kommune skal få på plass et aktivitetskort som sikrer barn i lavinntektsfamilier gratis 

fritidsaktiviteter.  

• Trysil kommune skal arbeide for at det innføres et gratis skolemåltid om dagen. 

• Trysil kommune har en utstyrspark der innbyggerne kan låne ski og skøyter om vinteren. Trysil 

SV vil at kommunen også skal ha et slikt tilbud for sommeraktiviteter. 

Trysil SV mener at kommunen skal ha et særlig fokus på oppfølging av barnefamilier som har barn med 

særlige behov. Foreldre må få god og forutsigbar informasjon om rettigheter til hjelpetiltak i barnehage 

og skole og rett til avlastning. Støtteordningene og hjelpetiltakene må fremstå som forutsigbare og lite 

byråkratiske. Kommunen bør utarbeide en plan for fremtidig boløsninger for barn og unge som vokser 

opp i dag, der kommunens ansvar for blant annet bolig blir større når barna/ungdommene blir myndige. 

 

Forebygging er den beste behandlingen 

Trysil SV vet at forebygging er den beste behandling. Dette gjelder for alle målgrupper i alle aldre. Det er 

viktig at arbeidet starter allerede på helsestasjonen. Helsestasjonen kan på et tidlig stadium få kontakt 

med barn og familier som trenger særlig oppfølging. Ungdom som sliter eller som dropper ut av 

videregående skole, eller som står i fare for å gjøre det, er overrepresentert i alle utsatte grupper.  

Gjennom hele oppveksten og i møte med familiene må hjelpeapparatet tørre og snakke om vanskelige 

temaer som vold og overgrep. Mørketallene er store, og vi opplever altfor ofte at barn kommer sent 

under behandling og oppfølging. 

 

SV vil: 

• at det legges større vekt på et helhetlig og forebyggende tilbud 

• videreutvikle helsestasjonen for ungdom og en god skolehelsetjeneste 

• ha et psykiatrisk lavterskeltilbud for barn, unge og voksne med psykiske plager 

• at alle med rusproblemer får et raskt tilbud om avrusning, behandling uten opphold samt 

oppfølging og rehabilitering 

• at Trysil kommune utarbeider en plan for å avdekke og sette inn tiltak mot vold og overgrep i 

nære relasjoner 



Alle barn og unge skal få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talent, holdninger 

og verdier. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre gode forutsetninger for å lykkes. Barnehagen 

skal ivareta barns behov for omsorg og lek. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen, og 

som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. 

 

Trysil SV mener: 

• Trysil kommune skal bygge en ny kommunal barnehage. Barnehagen skal ikke lokaliseres på 

Kvea.  

• Dersom en privat barnehagedriver ønsker å avvikle driften, skal kommunen sørge for at det 

fortsatt er full barnehagedekning. 

• Barnehagesektoren bør styrkes med klarere nasjonale krav til flere barnehagelærere og 

fagarbeidere i barnehagene og felles normer for størrelsen på barnegruppene.  

• Trysil kommune bør tilby etter- og videreutdanning til ufaglærte ansatte som arbeider i de 

kommunale barnehagene.  

• Trysil kommune må legge til rette for et godt samarbeid med videregående skole for å sikre 

barne- og ungdomsarbeidere lærlingeplasser i kommunens barnehager.  

• Trysil kommune skal kartlegge om det er behov for å justere åpningstidene i barnehagene slik at 

de er tilpasset barn og foreldres behov. Det skal legges særskilt vekt på arbeidsintensive 

perioder som jul og påske. 

Skolens oppgave er å formidle kunnskap. Skolen vil ikke lykkes med dette om elevene ikke opplever å bli 

tatt hensyn til og verdsatt. Høyrekreftene har omdannet skolen fra en dannings- og læringsorientert 

skole til en målstyrt konkurranseskole. Resultatet har blitt: Lykkes du ikke i konkurransen, får du skylde 

deg selv. Sunn samfunnskritikk erstattes av destruktiv selvkritikk. Det blir også påpekt at flere unge sliter 

med psykiske problemer, og at de sjelden får høre at de er gode nok som de er. I denne situasjonen 

trenger skolen innspill fra yrkesgrupper som har fagutdanning og kunnskap om psykiske problemer.  

 

Trysil SV er bekymret når vi leser om manglende kompetanse blant lærere, og at Trysil-elevene scorer 

lavere enn gjennomsnittet i basisfagene. Dette er et problem som ledelsen i kommunen og på hver skole 

må ta på alvor og analysere, før de setter inn nødvendige tiltak. Det er en hovedoppgave for kommunen 

å gi barn og ungdom det best mulige grunnlaget for å kunne lykkes med å utvikle sine evner og anlegg.  

 

Trysil SV har gjennom flere år vært opptatt av og foreslått tiltak for bedre samarbeid mellom skole og 

næringsliv. Unge tryslinger må få kunnskap om hvilke muligheter som finnes i kommunen, og 

næringslivet må være mer bevisst sitt behov for kompetanse og arbeidskraft i framtida. Det er viktig at 

kommunen fortsetter engasjementet sitt rundt lærlingegarantien. 

 

Trysil SV er opptatt av språkopplæring som en nøkkel til service, formidling og integrering. Å lære 

fremmedspråk er like viktig for lokal arbeidskraft i møte med utlendinger som det er for 

sesongarbeidere og innvandrere å lære seg norsk. 



 

Trysil SV mener: 

• Skolene i Trysil skal sette i gang en forsøksordning med leksefri skole i påvente av utvidet 

skolehverdag, heldagsskole. Lekser skal gjøres i skoletiden eller i SFO. Elevene skal ikke måtte 

være avhengig av foreldrenes engasjement og kunnskapsnivå for å tilegne seg lærdom. 

• Helsesykepleier skal være til stede hver dag på ungdomsskolen; først da vil det bli et reelt 

lavterskeltilbud.   

• Trysil kommune skal sette i gang en forsøksordning med å ansette en sosionom/vernepleier som 

miljøressurs ved kommunens barne- og ungdomsskoler. En slik fagutdannet miljøarbeider vil 

kunne forhindre frafall og jobbe aktivt for å bedre kultur- og miljøfaktoren ved skolene, 

herunder ha et spesielt fokus på å hindre mobbing og utfrysing. 

• SFO skal på sikt bli gratis for alle.  

• Praktisk kunnskap skal vektlegges sterkere i tråd med den nye læreplanen. 

• Lærerne skal sikres gode etter- og videreutdanningsmuligheter for kompetanseheving. 

• Trysil kommune skal fortsette med lærlingegarantiordningen 

• Trysil kommune skal jobbe aktivt for å sikre og videreutvikle Trysil videregående skole i 

samarbeid med skolen og i tråd med lokalsamfunnets behov for arbeidskraft. 

• Kommunen skal fortsette arbeidet for å skape en møteplass mellom skole, NAV, lokalt 

næringsliv og ressurspersoner «utenfra» (f.eks. gjennom en yrkes- og utviklingsmesse). 

Barn og unge utgjør tjue prosent av befolkningen, men hundre prosent av framtida! Trysil SV er opptatt 

av at det skal være godt, spennende og meningsfylt å være ungdom i Trysil. Vi må legge til rette for 

utdanning, meningsfulle fritidsaktiviteter og arenaer hvor ungdom kan treffes i trygge, gode og rusfrie 

miljøer. Trysil kommune skal fortsatt ha fokus på handlingsplaner mot mobbing og utfrysing. Alle skal 

ses og behandles med respekt og toleranse uavhengig av kjønn, religion, seksuell legning eller etnisitet. 

Kommunen skal selv drive ungdomsklubben og legge til rette for at ungdomsrådet fortsatt har gode 

arbeidsvilkår og medbestemmelse.  

 

Trysil SV har trua på ungdommen og vil: 

• unngå kutt på ungdomsklubben 

• opprettholde tilbudene på kulturskolen som ivaretar barn og unges interesse for både 

tradisjonelle og nye uttrykksformer 

• følge opp forsøket med ungdomsarrangementer og skyss hjem 

• at en ny skatepark skal anlegges midt på bygda, slik at den blir synlig for alle 

• at kommunen skal stille til disposisjon en vegg for grafittikunst og andre billedlige framstillinger 

• at kommunen fortsatt skal legge til rette for øvingsrom 

• at kommunen skal jobbe for å få flere tilkoblingspunkter for trådløs nettilgang og ladestasjoner 

for mobil 

 



Trysil SV mener at omsorgen for funksjonshemmede, eldre og særlig pleietrengende må være tuftet på 

respekt og verdighet for den enkeltes ønsker og behov. Ulike folk trenger ulike løsninger. Behovene den 

enkelte og deres pårørende har, skal vektlegges i kommunens møte med innbyggerne. Alle skal ses og 

høres, og kommunens hjelpeapparat skal imøtekomme alle henvendelser på en forutsigbar, trygg og 

verdig måte. Ingen skal føle at de ikke får den hjelpen de trenger og har krav på. 

 

Trysil sykehjem mottok sykepleieprisen for 2018, og Trysil SV er stolt av det gode arbeidet som gjøres 

innenfor kommunens eldreomsorg. Det viser at konkurranseutsetting og privatisering ikke er nødvendig 

for å sikre kvalitet i omsorgstjenesten.  

 

Trysil SV vil sikre gode velferdstilbud gjennom å: 

• sørge for at kommunens tjenester har god kvalitet og er tilgjengelige og forutsigbare 

• bidra til gode aktivitetstilbud til innbyggere som trenger spesiell tilrettelegging 

• utarbeide en behovsanalyse for eldreomsorgen som strekker seg mot 2040 for å sikre riktig og 

økt kapasitet i eldreomsorgen 

Trysil kommune er Trysils største arbeidsplass. Kommunestyret er de ansattes øverste arbeidsgiver. 

Kommunens viktigste ressurs er de ansatte, og hver enkelt av dem er i sitt møte med publikum og 

brukere kommunens ambassadører. Kommunestyret i samarbeid med tillitsvalgte og administrativ 

ledelse må sørge for at kommunen blir en god og forutsigbar arbeidsgiver.  

 

Trysil SV mener det er viktig: 

• at heltidsstillinger blir en rettighet, og at deltid skal være frivillig. Alle nye stillinger i kommunen 

skal lyses ut som heltidsstillinger 

• at kommunen fortsetter sitt gode informasjonsarbeid 

• å ha fokus på personalledelse 

• å fortsette kompetansebyggende tilbud for de ansatte, slik at de kan sikres gode etter- og 

videreutdanningstilbud 

• å få på plass et nytt etisk reglement som sikrer varsleres situasjon og en åpenhet om hvordan 

varsler skal håndteres i kommunen 

• at trepartssamarbeidet gir konkrete resultater for bedre tjenester i kommunen gjennom å ta de 

ansatte med på råd, og sikre kommunikasjonen mellom politikere, administrasjon og 

fagtillitsvalgte 

• at økt privatisering IKKE er svaret på utfordringene i Trysil kommune  

 



Trysil kommune opplever at kommuneøkonomien er presset. Årsakene til dette er sammensatt. I likhet 

med andre kommuner opplever vi at regjeringen sender regningen for folks velferdstilbud fra den rike 

staten til de «fattigere» kommunene. Spesielt ser vi dette innenfor helse- og sosialsektoren. 

Regjeringens krav til økonomiske resultat hos sykehusene gjør at pasienter skrives ut for tidlig, mens 

utgiftene overføres til kommunene, som ofte verken har kompetanse eller kapasitet til å ta imot dem. 

Regjeringen har innskjerpet kravene om arbeidsavklaringspenger. Langtidssyke som før mottok statlige 

trygdeytelser, blir nå raskere kastet ut av programmet og blir henvist til den kommunale sosialhjelpen 

for å få støtte til livsopphold. Innstrammingene i kommunens rammeoverføringer gis svært ofte 

tilbakevirkende kraft, og mangel på forutsigbarhet fra staten gjør kommunene svært sårbare i sitt behov 

for langsiktig planlegging av innbyggernes velferdsgoder. 

 

I likhet med andre hyttekommuner opplever også Trysil et press på helsetjenester. Fordi hyttegjestene 

tilbringer stadig mer tid på hytta og har rett til pleietjenester, blir det en ekstra utgift for kommunen. 

Systemet er slik at hjemkommunen i ytterste konsekvens blir spart for betydelige utgifter, mens 

feriekommunen ikke mottar noen form for kompensasjon. Det er også slik at det er Trysil kommune som 

betaler for all legehjelp gjestene våre får i kommunen. 

 

Trysil SV vil: 

• passe på at økonomiske nedskjæringer ikke rammer de svakeste 

• støtte investeringer som er nødvendige for å ivareta kommunenes rolle som samfunnsutvikler 

• sørge for at omsorg/pleie og legetjenester for hytteboere blir kodet spesielt i 

kommuneregnskapet, slik at kommunen har oversikt over kostnadene 

• beholde eiendomsskatten 

Det er stadig tøffere for unge i etableringsfasen å komme seg inn på dagens boligmarked. Dette gjelder 

også i Trysil. Vi ser at det er dyrt i pressområdene rundt sentrum og få tomter tilgjengelig. I grendene er 

det også ofte mangel på tomter til utbygging, og få eiendommer blir lagt ut for salg. 

 

Trysil SV mener at kommunen bør opprette et kommunalt tomte- og boligbyggelag som vil få 

hovedansvaret for å legge til rette for boligbygging i kommunen. Dette kan gjøres med opparbeiding av 

tomter/boligfelter i tillegg til bygging og drift av utleieboliger i kommunal regi. Vi mener dette vil sikre 

god, langsiktig planlegging. 

 

Trysil SV vil: 

• Opprette et kommunalt boligbyggelag som får ansvar for utbygging og drift av eksisterende og 

nye boliger i kommunal eie. Boligbyggelaget skal også opparbeide og selge tomter og større 

prosjekter til private aktører. 

• Gi kommunale garantier i form av startlån til førstegangsetablerere. 

• Sikre tilgang til tomter og boligutbygging i alle grender i forbindelse med behandling av 

arealplaner.  



Dagens høyrestyrte regjering fører en meget sterk sentraliseringspolitikk. Kommunesammenslåinger, 

politireformen og endringer i utdannings- og helsesektoren vitner om en stadig større sentralisering og 

samling i større enheter. Trysil SV vil i kommende valgperiode samarbeide med alle som ønsker en 

annen samfunnsutvikling. Vi ønsker sterke og gode velferdstilbud der folk bor, ikke en utvikling hvor 

markeder og profitt skal styre.  

 

Trysil SV vil: 

• Trysil kommune skal bestå som egen kommune og styrke det interkommunale samarbeidet i 

Sør-Østerdalen, slik at små fagmiljøer blir sterke sammen. 

• Sykehuset i Elverum skal bestå og ha et føde- og akuttilbud. 

• Lensmannskontoret i Trysil skal bestå og styrkes. 

• Trysil kommune skal fortsette samarbeidet med våre svenske nabokommuner for å legge til 

rette for en smidig arbeids- og bosituasjon for grensependlerne. 

Kampen for et grønt samfunn vinnes gjennom kollektivt samarbeid og investeringer. Trysil kommune 

ligger midt i verdens største skog, og vi bidrar til å forvalte en viktig fornybar ressurs gjennom vårt 

eierskap i Trysil Kommuneskoger. Vi er en av landets største skogeiere. Trysil SV mener kommuneskogen 

og fagmiljøene i Trysil innenfor skogdrifts- og opplevelsesbasert næring i utmark innehar en viktige 

kompetanse kommunen aktivt skal støtte og bidra til å videreutvikle. 

 

Trysil SV vil: 

• ikke selge kommuneskogen, men forvalte eierskapet aktivt gjennom å satse på forskning og 

utvikling av skogdrift og skogens ressurser 

• at samarbeidet mellom Trysil kommune, Trysil Kommuneskoger, Trysilvassdragets Skogeierlag 

og Trysil Fellesforening for jakt og fiske videreutvikles med tanke på tilrettelegging og framtidig 

næringsutvikling i skogen 

• at elever skal lære om den muligheten til videreutvikling som skogen gir oss i møtet med den 

grønne omstillingen 

• legge til rette for at ungdom kan ha sommerjobb i skogen 

• støtte bruk av fondsmidler på tiltak/tilrettelegging av grønn næringsutvikling 

• at Trysil kommune skal utarbeide et klimaregnskap, slik at vi får oversikt over de kommunale 

utslippene og kan sette inn tiltak for å kutte disse 

• at Trysil kommune i sine innkjøp og anbud skal legge inn miljø- og klimavennlige krav 

• det fortsatt må være et mål at avkastningen fra skogen, aksjene og fondene brukes til 

investeringer og ikke i drift av kommunen 



Reiselivet i Trysil har bidratt til at vi har et sunt og aktivt lokalsamfunn. Så langt har utviklingen i 

reiselivet vært tilnærmet utelukkende positiv for oss som bor her. Det gjelder både tilrettelegging av 

anlegg og økt aktivitet, arbeidsplasser og omsetning for bedrifter og serveringssteder. Fra andre store 

turiststeder i verden ser vi press på naturressurser, boliger og folkets livskvalitet. Med de store 

økningene i investeringer og gjestedøgn (1,3 mill. gjestedøgn i 2030) som er foreslått i 

Reiselivsstrategien for Trysil 2020–2030 mener Trysil SV det er tid for å ta en debatt om sammenhengen 

mellom kapasitet og kvalitet. For at utbygginga fortsatt skal oppleves som positiv, er det viktig at vi som 

bor i kommunen føler at det gagner oss. Ikke minst er det viktig å ivareta miljø og naturmangfold. 

Næringen må finne balansen mellom små klimautslipp og høy verdiskaping. 

 

Trysil SV vil: 

• foreslå å innføre turistskatt i kommunen; inntekter og bruk av penger skal konkretiseres og 

synliggjøres  

• at kommunen tar initiativ overfor SkiStar og Trysilfjell Utmarkslag for å etablere en skiløype ned 

til sentrum; på sikt skal det utbygges bedre infrastruktur mellom Trysilfjellet og sentrum i form 

av buss i skytteltrafikk / heis / gondol 

• at det stilles rekkefølgekrav når det gjelder utbygging av antall senger i Trysilfjellet og etablering 

av infrastruktur mellom Trysilfjellet og Trysil sentrum  

• sørge for at det, i samarbeid med SØIR, innføres kildesortering av avfall i alle kommunens 

hytteområder 

• at kommunens styrerepresentant i Destinasjon Trysil ser det som sitt hovedansvar å ivareta 

fellesskapets interesser i møte med store kommersielle aktører 

• ikke bevilge midler til drift av flyplass i Sälen 

• under behandling av kommunens arealplan bidra til å sikre bosetting og utvikling av reiseliv i alle 

deler av kommunen; samtidig vil SV spesielt legge vekt på at noen arealer bør skjermes mot 

kommersiell utvikling for å ta hensyn til folk, miljø og naturmangfold 

• at serveringsstedene for å få skjenkebevilling i Trysil kommune må ha arbeids- og lønnsforhold 

som til sammenligning er like gode som rammebetingelsene i en tariffavtale 

 



Trysil SV mener at jordbruksfondet har vært viktig for landbruket i Trysil. Vi støtter en videreføring av 

fondet. Det gode arbeidet hos Landbruksavdelingen i samarbeid med bondeorganisasjonene må styrkes. 

Det er svært gledelig at en ny generasjon bønder er i ferd med å etablere seg i kommunen. De nye 

driverne trenger gode velferdstilbud sammen med forutsigbare rammebetingelser i et landbruk som er i 

stadig omlegging. SV vil særlig støtte tiltak som innfører gode miljø- og klimaomlegginger av landbruket. 

 

Trysil SV ønsker flere nyetableringer og vil bidra til at flere overlever fra ide til bedrift. Suksessen med 

Ungt Entreprenørskap i ungdomsskolen og videregående skole må bære frukter i form av økt 

gründervirksomhet i Trysil.  

 

Trysil SV vil: 

• at Trysil skal være mer frampå for å skaffe statlige arbeidsplasser i kommunen 

• at landbruksfondet videreføres. 

• tilflytterprosjektet må videreføres for å beholde, tilbakeføre og vinne nye innbyggere 

Sentrumsplanen for Trysil må behandles og komme på plass så raskt som mulig. Befolkningen og 

næringslivet har ventet på denne planen i mange år. For SV er det særlig viktig at planen blir utformet 

slik at den er forutsigbar, bindende og behandler grunneiere likt innenfor planens område. Vi ønsker en 

plan som tar inn over seg fremtidens ønsker og behov i tett sammenheng med vern og 

bevaringsinteresser, slik at Innbygda kan framstå som et trivelig, nyskapende og trygt forankret 

handelssentrum hos innbyggere, eiere og tilreisende.  

 

Trysil SV vil: 

• sikre at en overordnet plan for utvikling av Trysil sentrum kommer på plass og gjennomføres i 

tråd med fellesskapets interesser 

• at kommunen gjennom planarbeidet sikrer flere kommersielle senger og flere boliger i 

tilknytning til sentrum 

• at kommunen tar initiativ til en god og gjennomførbar parkeringsstruktur for sentrum der det 

vurderes felles beboerparkeringsanlegg, uten å pålegge utbyggere å lage parkeringsplasser ved 

alle nye boliger 

• støtte opp om Gammelskula og området rundt som utsalgssted og torghandel for håndverk og 

lokale produkter 

• at sykkelsatsingen i og rundt Trysilfjellet skal føre til utbedring og utvikling av sykkelstier og 

sykkelparkering også i sentrum 

• at kommunen ikke åpner for massiv detaljhandel i området Turistsenteret/Mosanden, men 

støtter de utfyllende egenskaper områdene har i dag 

• legge til rette for flere attraktive møtesteder for barn og unge 



Trysil har stolte tradisjoner for kultur og idrett. Vi har arrangementer i alle deler av kommunen, og det 

blir lagt ned mange dugnadstimer i løpet av et år. SV mener det er viktig at tradisjonen videreføres. 

 

Kulturhistorie og kulturformidling oppfattes i økende grad som en viktig del av vår identitet og tilbud til 

befolkningen. 

 

Trysil kommune trenger at kommunens storstue Hagelund rustes opp og tilrettelegges som konsertsal, 

kinosal og teaterscene, blant annet for Teater Innlandet. 

 

Kultur og historie kan være en brobygger mellom folk og en attraksjon for besøkende. 

Biblioteket er ikke bare et boklager, men også et gratis oppholdssted og en møteplass for alle. Her kan 

tryslinger og turister i alle aldre komme for å lese Skjæraasen, bruke internett eller låne en film. Med 

nye tilbud som utstillingslokale, kulturarrangør og debattforum er biblioteket Trysils viktigste 

kulturbærer. Heia for knøttebiblioteket! 

 

Trysil SV ser dessuten biblioteket i et rettferdighetsperspektiv: Det sikrer at alle, uavhengig av sosial og 

økonomisk status, har lik tilgang til informasjon og kunnskap. 

 

Trysil SV vil: 

• prioritere ombygging og modernisering av Kulturhuset Hagelund, eventuelt som et offentlig-

privat samarbeid 

• støtte kultur- og idrettsaktiviteter 

• øke potten til idrettslag, frivillige lag og foreninger 

• sikre kulturskolen gode og forutsigbare rammebetingelser 

• jobbe for tilstrekkelig bemanning og gode åpningstider på biblioteket 

• at kommunen skal være en aktiv støttespiller både administrativt og økonomisk for lag og 

foreninger som vil arrangere store arrangementer som musikk- og korstevner, kappleiker eller 

idrettsarrangement i kommunen 

• at kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et talentstipend innenfor idrett og kultur som 

skal tildeles ungdom under 25 som gjør seg særlig bemerket innen sitt felt 

• sikre livssynsnøytrale seremonirom 

 



Trysil SV mener at et godt samfunn er tuftet på demokrati, likestilling, inkludering og mangfold. Vi vil 

støtte alle gode krefter som er med på å skape et åpent lokalsamfunn, der folk trygt kan være dem de 

er. Vi vil i kommende periode sette særlig fokus på toleranse, mangfold og grensesetting. Vi ønsker at 

skole og barnehage aktivt skal brukes for å lære barn og unge at de er verdifulle uavhengig av hvor de 

kommer fra, hvilket kjønn de har eller hvilken gud de tror eller ikke tror på.  

 

Trysil SV vil jobbe for: 

• at kommunen utarbeider en egen handlingsplan mot homofobi og for å styrke LHGBTs naturlige 

plass og rettigheter i lokalsamfunnet 

• at Trysil kommune som skoleeier tar opp spørsmål rundt sosial kontroll, undertrykking og ufrihet 

med vekt på hvilke rettigheter hver enkelt barn og ungdom har til å utfolde seg 

• at kommunen skal være positiv til og støtte og legge til rette for etablering og drift av flere 

multikulturelle møteplasser 

• at kommunen skal utarbeide en handlingsplan og informasjonsmateriell knyttet til vold i nære 

relasjoner og fortsatt støtte krisesenteret på Hamar med økonomiske midler 


