
UNDERKJENNER TRYSILORDFØREREN KOMMUNEPLANEN OG GJELDENDE SPILLEREGLER 
FOR DEMOKRATIET? 

Som omtalt i Østlendingen 28.08., kom ordfører Norderhaug med oppsiktsvekkende uttalelser på et 
seminar i Trysil mandag 27.8. 

Ordfører Norderhaug foreslår at kommunen og næringslivet ved destinasjonsselskapet skal styre 
planleggingen av kommunens langsiktige utvikling gjennom noe han kaller en samfunnsplan. 

Dette er alvorlige brudd på de demokratiske spilleregler som kommunen er pålagt å følge. Det er da 
vitterlig Kommuneplanens generelle del som skal være kommunens langsiktige strategidokument, og 
som kommunen er pålagt å lage og rullere, med demokratisk forankring etter fastsatte prosesser.  

Trysilfjell Hytteeierforening har i brev og møter etterlyst denne planprosessen. Vi har som hytteeiere 
ikke stemmerett i kommunen, men her finnes det i det minste et dokument som skal undergis en 
planprosess hvor det kunne være mulig å bidra. På møte med kommunen 27. februar i år, som 
kommunen kalte inn til, men hvor både ordfører og rådmann uteble uten forvarsel, tok hytteeierne opp 
dette, og la også fram prinsippskisser for løsninger.  

I kommunen ligger det nå et gammelt planforslag fra 2004 til ny kommuneplan. Denne er ikke 
ferdigbehandlet. Trysils politikere har gjort tunge strategiske grep etter at forslaget ble lagt fram. 
Tursimen har fått en annen fokus ved salget til Skistar, og flere andre grep er gjort. Det er ikke lagt 
ned noe arbeid i hva som skal være kommunens verdigrunnlag og langsiktige visjon, og de løpende 
handlinger har ikke planforankring. Nå arbeider man allikevel med å ferdigstille en arealdel av 
kommuneplanen. Denne arealplanen skulle jo være en konsekvens av de strategiske valgene og det 
verdisynet man nedfeller i kommuneplanens generelle del. Men nå vil altså ordføreren ”ta med seg 
ballen hjem” og heller lage langtidsplan sammen med næringslivet.  

I samme seminar innrømmet ordføreren at utviklingen i dag i en viss grad styres av eksterne 
investorer som presser på for å få bygd ut fritidsboliger. Det er jo dette som vi hytteeiere har advart 
mot i flere år. Det må grundigere planprosesser til for å få en god videre utvikling.  

Ordføreren pekte også på at det er de grendene som har hytteområder som blomstrer, mens de som 
er uten sliter, med nedleggingstruede butikker. Vi har vist skisser på dette, men kommuneplanens 
strategiske grep er åpenbart for forpliktende å snakke om. Kommunen trenger politikere som også kan 
si nei til noe. 

Til takk har vi fått tredd en eiendomsskatt ned over oss. Og nå vil ordføreren ta fra også de 
stemmeberettigede tryslingene sine normale demokratiske rettigheter i styringen av 
kommunens videre utvikling. Vi håper dere som har stemmerett i bygda gjør en vurdering av 
behovet for nye linjer i den kommunale styringen. Vi er glade i Trysil og setter både fritida vår og 
mange penger inn i Trysil-samfunnet. Da kan vi ikke sitte stille og se på at det til sist blir tryslingene 
selv som blir skadelidende, om dette ustrukturerte sololøpet forsetter. Spør etter en god 
kommuneplan, med både verdigrunnlag, visjoner og klare strategiske valg, ikke bare valgflesk. 
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