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DEL 3 | TILLEGGSRAPPORT 2016  

1. Bakgrunn og mål 

Målsettingen med  «Tilleggsrapporten» er å komplementere «Sluttrapport for 

prosjektperioden 2013-2015» med aktivitet i slutten av 2015 og frem til høsten 2016. 

Dokumentet må derfor leses sammen med «Sluttrapporten for prosjektperioden 

2013-2015  for å få et fullstendig bilde av hva som er oppnådd gjennom prosjektet. 

Det er likevel tatt inn i dette dokumentet en del overordnede målsettinger for 

Landsbyen Flisa. 

 

1.1 Prosjektmål og verdier 

Overordnet mål: Positiv utvikling, økt trivsel og bolyst  

Posisjon:    Landsbyen Flisa – det gode liv   

Måleparametere:  Antall innbyggere, deltakere, landsbyråd, grenderåd, tiltak og positive 

medie- 

    oppslag (statistikk), samt endring tillit, tilhørighet, tilfredshet 

(undersøkelse)  

Disse målene i kommuneplanen har vært retningsgivende for overordnet mål og 

hovedsatsningene: 

 Innbyggernes behov settes i fokus for kommunal oppgaveløsing 

 Økt tilflytting og redusert fraflytting 

 Omdømmebygging 

 Positive endringer i innbyggernes omtale og beskrivelse av Åsnes og Landsbyen  

 Nettverksbygging, kompetanseheving og -overføring «i alle ledd» 

 Kommunen skal være pådriver for gode/trygge/flere arbeidsplasser 
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2. OMFANG OG AVGRENSING  

2.1. Lokalsamfunnsutvikling  
Lokalsamfunnsutvikling bygger både på fysiske og sosiale forhold, basert på kulturelle, 

politiske og økonomiske underliggende. Telemarksforskning beskriver bostedsattraktivitet 

som netto befolknings-utvikling korrigert for arbeidsplassvekst på stedet. Utviklingen skjer i 

all hovedsak langs tre akser: 

 Næringsliv sysselsetting, vare- og tjenesteproduksjon og utvikling i lokalt/regionalt 

arbeidsmarked  

 Besøk  handel, service, overnatting, aktiviteter og annen verdiskaping i lokale 

besøksnæringer  

 Bosetting byggeskikk, boligtilbud, boform, barnehage/skole, sosiale møteplasser og 

fritidstilbud. 

Stadig flere ser på hele arbeidsmarkedsregionen når de velger bosted. Hvor er mulighetene 

størst for å realisere egne og familiens mål og verdivalg på kort og lang sikt? Nærhet til det 

mest attraktive stedet i regionen har størst tiltrekningskraft, men ofte avgjør mulig bosituasjon 

på beslutningstidspunktet. Når ungene har begynt på skolen, blir det vanskelige å flytte, selv 

innad i regionen. 

Fire stikkord om Distriktssenteret suksesskriteriene for grunnleggende organisering av 

lokaldemokrati:  

 Engasjere  Definert ansvarsområde, reell myndighet til medvirkning  

 Relatere   Motiv og forventninger, relevante og effektive arbeidsmetoder  

 Informere  System for god informasjonsflyt og tilbakemeldinger 

 Praktisere  Tilrettelegging og støtte både praktisk og administrativt  

2.2. Hovedsatsningsområder  
Basert på intensjonene i kommuneplanen og målene for prosjektet (se punkt 1.2. ovenfor) 

ble hoved-satsningsområdene i prosjektet definert og kategorisert slik: 

 

 

 

 

 

Innbyggermedvirkning og god dialog går som «røde tråder» innenfor alle satsningsområdene 

og i hele prosjektperioden. Grendeutviklingsprogrammet er gitt hovedfokus, med etablering 

GRENDEUTVIKLING 

frivillig samskaping og trivsel 

KOMMUNIKASJON 

informasjon og skilting 

VIDEREUTVIKLE FLISA  
handel og sosialt «indre liv» 

KOMPETANSEHEVING 

læring og utvikling (egen og felles) 
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av grenderåd som samhandlingsarenaer. Siste halvdel av prosjektperioden er Flisa sentrums 

videre utviklingsmuligheter på dagsorden, gjennom bred medvirkning i en steds- og 

mulighetsanalyse. Informasjon gjennom ulike medier skal bidra til at kommunikasjonsmålene 

nås. Bred involvering og kompetansespredning på tvers av fag og organisering skal gi 

positive læringseffekter i prosjektet.  

For å skape positive ringvirkninger må landsbysatsingen og andre prosjekter i kommunen 

koordineres: 

 Omdømme – «Saman om ein betre kommune», et nasjonalt lærings- og 

innovasjonsprogram 

 Etisk læring – «Samarbeid om etisk kompetanseheving» mål om forbedringer i 

tjenesteproduksjon.  

Øvrige kommunale prosjekter som iverksettes og kan ha innvirkning på landsbysatsningen 

2.5. Finansiering  
Landsbyen Flisa-prosjektet fikk i 2013 innvilget inntil 1,0 millioner kroner i Bolyst-midler fra 

Kommunal- og regionaldepartementet og kr 800.000 fra Hedmark fylkeskommune for 

tilsetting av prosjektleder.  

Tilskuddene gjorde det mulig å ansette prosjektleder på heltid i nær tre år og bevilget midlert 

som tilskudd til tiltak i grendene. I tillegg til disse tilskuddene har Åsnes kommunens dekket 

en egenandel i prosjektet og en ikke utbetydelig arbeidsinnsats som ikke regnskapsmessig 

vises.  

Tilskudd er gitt til  ulike tiltak innbyggerne selv tar initiativ til og gjennomfører, forutsatt at 

tiltakene samlet bidrar til at overordnet målsetting om positiv utvikling, økt trivsel og bolyst 

oppnås. Eventuell tilleggsfinansiering er det søkt om av de enkelte tiltaksgruppene. Det 

ligger betydelig dugnadsinnsats bak flere av tiltakene som gjennomføres. 

 I tillegg har fylkesdirektøren bevilget Åsnes kommunes søknad om kr 150.000,- til å 

gjennomføre en steds- og mulighetsanalyse, som underlag og inspirasjon for 

videreutviklingen av Flisa sentrum. 

I tillegg til den økonomiske finansieringen kommer en ikke ubetydelig arbeidsinnsats både 

hos Solør næringshage, Handelssentret Flisa, Åsnes kommune og ikke minst fra 

innbyggerne representert ved grenderådene. 

 



 

 

 

 
 

7 

3. ORGANISERING  

3.1 Ledelse  

Landsbyen Flisa ble som forutsatt i sluttrapporten overført til driftsorganisasjone fra 

01.01.2016. Det ble avsatt en stillingsressurs på 30% som koordinator. Dessverre tiltrådte 

ikke denne ressursen før enn i februar 2016 og fra april ble koordinatoren rammet av 

sykdom. 

Denne situasjonen har preget koordinator funksjonene og vi har ikke oppnådd den 

videreføringen av Landsbyen Flisa på alle områder som vi forutsatte høsten 2015.  

 

3.2 Samhandlingsarenaer 

Bredt innbyggerinitiativ krever engasjerende saker, trygge arenaer og reell 

påvirkningsmulighet. For  å skille mellom samhandlingsareaene i grendene og fellesarenaen 

for hele Åsnes, ble «Grenderåd» lansert som begrep på grendenes lokale 

samhandlingsarenaer, mens «Landsbyråd» ble innbyggernes øverste felles 

medvirkningsarene, der det primært tas opp temaer som berører hele Åsnes.  

Alle delprosjekter som igangsettes gjennom grenderådene betegnes «tiltak». Mer om 

tiltakene på de kommende sidene. 

 

Landsbyrådet: Hovedarena for informasjon og dialog, samhandling, motivasjon og 

feiring  

Grenderådene: Flisa Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd, Hof Grenderåd og Hof/Åsnes 

Finnskog Grenderåd.  

  Formål: Lokale møteplasser for mobilisering, engasjement og 

samhandling og lokal verdiskapning som bidrar til måloppnåelse 

Arbeidsgrupper: Opprettes og avvikles etter behov, hvorav tiltaksgrupper i grendene 

Andre medspillere: Kommunale virksomheter, alle skolene i Åsnes og Åsnes 

Frivilligsentral, Solør Næringshage AS, Handelssenteret Flisa, samt 

velforeningene og ildsjeler i grendene.  

 

De fire grenderådene har gjennomført årsmøter vinteren 2016 og grenderådsstyrene er 

videreført. 

 

Planen var å etablere en ny bredt sammensatt arena mellom Åsnes kommmune, Åsnes 

Frivilligsentral, Solør Næringshage AS, Handelssenteret Flisa  og frivilligheten med 

grenderådene som en viktig aktør kalt «Åsnes modellen». Dette arbeidet er vi ikke helt i mål 

med. 
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3.3 Eksterne ressurser 

Kommunal og regionaldepartementet (KRD, senere KMD), Hedmark fylkeskommune 

strategisk stab, og Landsbynettverket. Dessverre fikk  Distriktssenteret nye oppgaver i 

forbindelse med kommunereformen og vi mistet en viktig samarbeids- og rådgivningspartner. 

4. FOKUSOMRÅDER 2016 

4.1. Sammenhenger  
 

Innbyggermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og læring står sentralt i landsbyprosjektet. Med 

fokus på grendeutvikling, omdømmebygging og flere innbyggere (nye og tilbakeflyttere), er 

det viktig at de ulike tiltakene som gjennomføres samlet sett bidrar til økt trivsel, attraktivitet 

og bolyst.  

 

Å skape gode arenaer for samhandling mellom innbyggerne og kommunen er både et av 

målene og ett virkemiddel i det lokale utviklingsarbeidet. Politikere og ansatte i Åsnes 

kommune skal kjenne til og bruke «Landsbyen Flisa»-begrepet.  

For å lykkes må delprosjekter som dras i gang oppfattes som nødvendige og motiverende, 

arenaene som skapes må gi rom for meningsutveksling og reell påvirkning, nødvendig 

kompetanse må være til stede (eller læres) på tiltaksnivå og innsatsen som legges ned må 

kjennes meningsfylt og nyttig. 

Resultatene i «Landsbyen Flisa»-prosjektet påvirkes av suksessgraden i prosjektområder 

som ikke er organisert under prosjektet. Eksempler på dette er Åsnes kommunes interne 

omdømmeprosjekt for økt engasjement, samarbeid og servicefokus i tjenesteproduksjonen, 

strategiplan for Glåmdalsregionen, lokal næringsutvikling, arrangementsutvikling og 

folkehelsetiltak.  

 

4.2. Grendeutvikling  
 

Stadig nye oppgaver lagt til kommunene gjør det nødvendig å motivere til frivillig innsats på 

områder det ikke har vært vanlig tidligere, dersom Åsnes kommune skal kunne tilby 

tilfredsstillende tjenester.  

Målet er ikke å erstatte kommunale oppgaver, men å supplere og dermed skape merverdier. 

Landsbyrådet  

Landsbyrået er en åpen, inkluderende og samlende hovedarena som skal sikre bred 

forankring og deltakelse. Landsbyrådet skal holdes på innbyggernes arenaer. Tema, form og 



 

 

 

 
 

9 

varighet vil avhenge av hvilke tema som tas opp, men det skal primært være saker som 

berører innbyggere i hele Åsnes. 

  

Alle innbyggere, næringsdrivende og offentligansatte i Åsnes kan delta. De som møter og 

deltar utgjør Landsbyrådet på det aktuelle tidspunktet.   

Grenderådene 

Grendeutviklingsprogrammet i Åsnes omfatter etablering av møteplasser og 

samhandlingsarenaer som skal bidra til felles måloppnåelse. Arenaene skal være åpne, 

inkluderende og nyskapende. Formålet er  

å skape god dialog og oppnå varige synergier mellom frivillig innsats og offentlig 

tjenesteproduksjon. 

Det skal tilrettelegges spesielt for at barn og unge skal få medvirke i utviklingsarbeidet. 

Ungdomsrådets rolle og betydning må styrkes og tydeliggjøres, samtidig som de må bidra 

aktivt til «ung deltakelse».  

For å stimulere til deltakelse legges det til rette for at lokale tiltak kan søke Landsbyen Flisa 

om tilskudd til ulike tiltak som de ønsker å gjennomføre. For å komme i betraktning må 

kriteriene være oppfylt, bl.a. minimum antall deltakere på grendemøte og at tiltaket er i tråd 

med intensjonene i Landsbyen Flisa.  

I landsbyprosjektet skal det tilrettelegges og motiveres for at innbyggerne bruker sine egne 

nettverk og øvrige arenaer for å få folk til å flytte hjem til Solør, eller «flætte hematt» som vi 

sier. Sammen skal det utløses bredt engasjement og gode tiltak som treffer de aktuelle 

målgruppene.  

 

4.4. Kommunikasjon  
 

Gjennom de senere tiårene har tettstedet Flisa utviklet seg til noe langt mer enn et 

trafikknutepunkt. Kaffegatas bebyggelse og tydelige gatestruktur gir Åsnes kommunes 

administrasjonssenter og Solørs største handelssted et visst småbypreg. Fysiske omgivelser 

gir ingen aktiv og fargerik landsby uten mennesker i sosiale og kulturelle samspill – både 

formelt og uformelt. Det er menneskene som bor, jobber, eller på annen måte bruker 

sentrum som gjør det levende, interessant og verdifullt.  

For å videreutvikle Åsnes som bosted er vi avhengig av å ha ett sterkt kommunesenter – 

Flisa sentrum.  

I samarbeid med Handelssenteret Flisa og Solør Næringshage skal Åsnes kommune vurdere 

hvordan særpreg, fortrinn og muligheter skal forsterkes og videreutvikles som 

handelssentrum og bosted i kraft av det gode landsbyliv.  
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For å utveksle informasjon og bidra til en positiv utvikling av Flisa sentrum, skal kommunen 

delta aktivt i samarbeidsmøter med handelsstanden, der det legges opp til en 

utviklingsprosess for å komme fram til konkrete tiltak å samarbeide om for å nå 

sammenfallende mål både på kort og lang sikt 

 

 

4.4. Kommunikasjon 

Informasjon 

Engasjerte, stolte og fornøyde innbyggere er gjerne de beste ambassadørene for stedet der 

de bor. Målrettede «flætt hematt»-kampanjer med fokus på næringsliv, oppvekstvilkår og 

fritidsmulighetene i Solør skal virke både identitetsbyggende og bevisstgjørende f.eks. i 

forhold ulike livsfaser.  

Synliggjøring av hvilke kvaliteter og muligheter som finnes i Åsnes og Solør forøvrig er en 

viktig del av prosjektarbeidet. Samtidig forventes det økt behov for frivillighet på stadig nye 

områder.  

Profilering 

For å etablere Landsbyen Flisa både som et kulturelt begrep og et fysisk sted skal det 

utarbeides en identitet som skal komme til utrykk både i informasjon og skilting. Landsbyen 

Flisa skal fremstå med helthetlig og inkluderende profil. Det er både identitetsskapende og 

samlende. I grendemøter under forprosjektet ble det pekt på at det i profileringen bør tas 

hensyn til at Landsbyen Flisa skal være ett sted med ildsjeler bygget av mennesker. 

Medieomtale 

Den gode regionale medieinteressen i forprosjektet viser at Landsbyen Flisa er interessant 

både for redaksjonene og innbyggerne. Positiv og nær dialog med lokalavisene og andre 

relevante mediekanaler skal opprettholdes. Kommunens hjemmeside blir også brukt, samt at 

andre kanaler må vurderes, bl.a. 

4.5. Kompetanseheving  
 

Erfaringsoverføring og læring er en viktig del av landsbyprosjektet. Kunnskapsdeling og 

deltakelse i ulike nettverkssamlinger var en av forutsetningene ved tildeling av Bolyst-midler.   

Læring og kompetansehevingen skal skje både internt i kommuneorganisasjonen, blant 

innbyggerne og mellom de enkelte interne og eksterne aktørene i prosjektet. Inspirerende 

delprosjekter med store muligheter for innbyggermedvirkning og tverrfaglig eller 

sektorovergripende samarbeid skal bidra til både egen læring, kompetanseoverføring og 

kompetanseheving.  
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5. RESULTATER  

5.1. Måleparametere  
«Landsbyen Flisa» er betegnelsen på både prosjektet og Flisa sentrum. Målsettingen var 

ambisiøs og forventningene høye.  

Samarbeid mellom «frivilligheten» og kommunal tjenesteproduksjon bærebjelken i 

landsbysatsingen. Målet er ikke å erstatte, men utfylle og forsterke kommunale tilbud. Det er 

etablert fire grenderåd, som samhandlingsarenaer innbyggerne imellom og mellom 

innbyggerne og kommunen. Via grenderådene har innbyggerne satt i gang mange tiltak som 

skal bidra til positiv utvikling, økt trivsel og bolyst.  

Innbyggerne har selv lagt handlingsplaner, organisert tiltaksarbeidet og prioritert hvilke tiltak 

som skal få prosjektmidler. Innbyggeroppslutningen var meget god i starten, senere noe 

variert. Dette er både kommunen og lederne i grenderådene oppmerksomme på. Tiltat for å 

øke deltakelsen igjen må iverksettes.  

5.2. Grendeutvikling  
 

For å kunne skille mellom ulike arenaers oppgaver og roller, ble det innført ett nytt begrep; 

grenderåd. 

 Landsbyråd er innbyggeres hovedarena for informasjonsdeling, samhold og kulturell 

glede  

 Grenderåd ble betegnelsen på de lokale arenaene for mobilisering, samhandling og 

verdiskaping. 

Alle innbyggere i Åsnes sokner til en grenderådskrets, henholdsvis Finnskogen, Flisa, 

Gjesåsen og Hof. Minst to ganger årlig holdes Grenderåd, der innbyggerne oppdaterer 

hverandre på hva som er gjort og hva som gjenstår å få til. Alle grenderådskretsene har 

vedtekter, lokalt styre og årsmøte første kvartal.   

Alle delprosjekter som igangsettes i grenderådene kalles «tiltak». Mer om dette på de neste 

sidene.  

 

5.1.1. Landsbyrådet 

Tema i mai 2015 var «Flisas framtid», der oppgaven var å gi innspill til steds- og 

mulighetsanalysen av Flisa. Oppslutningen kunne vært større, men engasjementet blant 

deltakerne var stort og Asplan Viak fikk mange gode innspill, som de har tatt hensyn til i 

rapporten. Oppfølgeren av dette var Landsbyråd  12.11.2015 hvor  «Steds- og 

mulighetsanalysen» ble  presenteres for innbyggerne. 
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5.1.2. Grenderådene 

Intensjonen med grendeprogrammet er å samle gode krefter for å iverksette lokale tiltak, 

som samlet bidrar til utvikling, trivsel og bolyst. Før etablering av Grenderåd inviterte vi 

ildsjeler og ressurspersoner i lokale velforeninger, for å få råd om kretsgrenser, møtesteder, 

samarbeidsform og hvordan vi skulle få folk engasjert. Innspill fra disse gode hjelperne kom 

godt med i planleggingen. De tok også aktiv del i mobiliseringen av innbyggerne i kretsen.  

 

Grendrådene er formelt etablert og årsmøter med valg av nye medlemmer til styrene er 

gjennomført vinteren 2016. Lederne for grenderådene er: 

 Flisa Grenderåd Hilde Heggelund 2270 Flisa 

 Gjesåsen Grenderåd  Marit Rudshagen 2280 

Gjesåsen 

 Hof Grenderåd  Tore Kordal 2266 

Arneberg 

 Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd Finn Erik 

Vermundsberget 2283 Åsnes Finnskog 

Alle som bor innenfor en grenderådskrets og møter til Grenderåd har medbestemmelsesrett. 

Mellom hvert Grenderåd har grenderådsstyrene pådriveransvar og utgjør «navet» i lokal 

samskaping. Prosjektleder har vært tilrettelegger og «brobygger» mellom grenderådene og 

kommunen.  

Antall deltakere i grendemøtene har vært tilfredsstillende, men noe synkende i 2016. Den 

tradisjonelle utfordringen med underrepresentasjon av ungdom, kvinner og innvandrere har 

vi ikke helt klart å løse. 

Verdiskaping 

To ulike tilskudd har vært brukt for å stimulere initiativ, frivillig innsats og samarbeid i 

grenderådene:  

Såpenger: Til mindre tiltak og andre formål som innbyggerne i Grenderåd gir styret 

fullmakt til  

Tiltakspenger: Til gjennomføring av konkrete tiltak, som er godt planlagt, prioritert i 

Grenderåd og hvor pengene fordeles i samråd med kommunen og de 

andre grenderådene.  

Søknadsbeløpene på tiltakspenger har vært betydelig høyere enn beløpet som er stilt til 

rådighet. Representanter for grenderådene har da deltatt i samhandlingsmøter, for å enes 

om fordelingen. Prosessene ble ledet av Landsbykoordinator og resulterte i konsensus. 

 

Av til sammen en million kroner avsatt er det pr fordelt kr 1.399.299,- i såpenger og 

tiltakspenger. Den samlede dugnadsinnsatsen som innbyggerne har lagt ned i 

landsbyprosjektet er imponerende. Ikke minst gjelder dette  Hof Bo- og Aktivitetssenter.  
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De positive signalene det gir at innbyggerne og kommunen står sammen om å få tiltak som 

innbyggerne selv har prioritert, har gitt positiv signaleffekt og bidratt til at også øvrig 

finansiering har falt på plass. 

Ordningen med tilskudd anbefales videreført. Metoden bør være overførbar til andre 

kommunale- og regionale prosjekter.  

 

5.1.3. Lokale tiltak 

I 2016 er det tildelt tilakspenger og såpenger som vist nedenfor. Tiltakspengene er tildelt i to 

omganger vår og høst.  
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Siste tildeling var november 2016. 

 

 

Gjennomførte tiltak i prosjektperioden 2013–2015 er nærmere beskrevet på de neste sidene.  

 

Tiltak i Hof Grenderåd: 

1. Boligtomter på Lundhaugen/Økolandsby 

Her er det gjennomført en forstudie som konkluderte med et fortsatt  arbeide med 

prosjektet . Dette prosjektet var oppe til behandling i kommunestyret med vedtak og 

anbefaling om en videre arbeid med prosjektet.  Det ble samtidig besluttet at kommunen 

ikke kunne bidra med økonomisk støtte til prosjektet. 

Det er gjennomført kurs/presentasjon  med hensyn til en økologisk landsbygd for 

prosjektet, hvor det også har vært besøk til Irland og til Hurdal som har omfattende  

erfaring med Økologiske prosjekter. 

Arbeidsgruppen har vært i møte med Opplysningsvesenets Fond for eventuell 

overtagelse av tomten og til hvilke betingelser. Arealet er godkjent til boligformål. 

Prosjektet er for tiden noe stoppet opp på grunn av kommunens begrensede kapasitet til 

planarbeidet for området. Dette følges opp videre. 

 
2. Hof Bo og Aktivitetssenter. (tidligere Hof Alderssenter) 

Da Hof aldershjem ble besluttet lagt ned tok grenderådet kontakt med kommunen for å 

se på fremtidig bruk av eiendommen. Etter forhandlinger med kommunen hvor 
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grenderådet forhandlet på vegne av et aksjeselskap under stiftelse, ble selskapet Hof Bo 

og Aktivitetssenter stiftet 18. mai 2014. Selskapet ble formell kjøper av eiendommen 

med formål å bygge om huset til utleieleiligheter, samtidig som en har beholdt fasiliteter 

som felles kjøkken og peisestue til felles anvendelse for leieboerne, samt hage og 

hagestue. 

Seks leiligheter er bygd om og ytterligere 2 leiligheter vil være klare for innflytting i 

inneværende år. Hof Husflidlag leier lokaler i underetasjen hvor det arrangeres kurs og 

hvor det utøves husflid. Her er også faste dager med strikkekafe. Et større lokale er 

under ombygging/oppussing for utleie til arrangementer. 

 
3. Mudring og tilrettelegging for bading og friluftsliv ved Auståa og Hukusjøen. 

Her er det utført mye arbeide med rydding og tilrettelegging i nedre del av åa ved 

Haugsmølla, med badeplass,” brygge” og sandpåkjøring. Videre oppover åa er det utført 

rydding. I samarbeide med Hof Idrettslag planlegges et sandvollyball- anlegg ved 

nordenden av Hukusjen. Dette anlegget sees i sammenheng med badeplass hvor 

fasiliteter som grill, toalett, ”gapahuk”, etc. 

 
4. Tre Grender. 

Hof Vel er stiftet hvor en sammenslåing av områdene Jara, Sletta, Sparbymoen og 

Kvisler er gjennomført med eget styre. Velet er registrert og er fult operative. 

 
5. Trafikksikkerhet 

Her er det fokusert på trafikksikkerheten  ved området rundt Hof sentrum (Sundenga 

Idrettspark, Jokeren, Jara skole og Hof kirke. Det er gjennomført en underskriftkampanje 

for å markere alvoret i trafikksikkerheten for dette området. Grenderådet ser på dette 

prosjektet i nær tilknytning til pkt 1, bolligtomter på Lundhaugen, og følger dette opp 

sammen med dette prosjektet. 

 
6. Skistadion i Hof Åsa. 

Dette prosjektet er avhengig av og eies av Åsa Idrettslag. Åsa Idrettslag har nedprioritert 

prosjektet ut fra sin økonomiske situasjon. 

 
7. Fast dekke på FV432. 

Dette prosjektet har hatt høy prioritet. Det er arbeidet mot Åsnes kommune og mot fylket 

for å få denne veien på programmet for neste investeringsperiode. Veien er satt opp 

med 1. prioritet fra kommunens side. 

 
8. Fremføring av vann fra Søkkediet til området ved Arneberg. 

Det har vært møte med kommunen angående prosjektet. Begrenset kapasitet fra 

kommunen angående planlegging og gjennomføring har utsatt oppstart, men vil bli fulgt 

opp. 
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9. Frilufts område ved Austaddammen. 

Her er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som vil stå for gjennomføringen og oppfølging 

under driften. Det er inngått avtale med eieren om opplegget og det er innhentet tilbud 

på varer som inngår i prosjektet. Prosjektet har fått tildelt midler for gjennomføringen av 

prosjektet. I tillegg ble det gitt kr 40 000.- fra salg av tidligere badstue i området. Det 

praktiske arbeidet vil primært bli gjennomført våren/sommeren 2017. 

 
10. Overbygg ved busslommmer. 

Dette er tatt opp med kommunen som igjen vil ta det opp med Statens veivesen. 

 

Det er mange store prosjekter som er tatt opp og som det arbeides med i Hof Grenderåd.I 

mange av prosjektene har det vært bra fremdrift, mens andre ligger etter planen. 

Mesteparten av arbeidet er gjennomført på dugnad , mens  investeringene vil komme etter 

hver under fremdriften. 

Det er mange som gjør en god jobb, men det er ønskelig med et noe større engasjement 

blant flere av beboerne i områdene. 

 

Tiltak i Flisa Grenderåd: 

 

Flisa familiepark 

Parken ble åpnet mai 2016. Parken er 

initiert og planlagt av Flisa grenderåd og 

finansiert fra Sparbanen Hedmark, 

Sanitets foreningene, Flisa Grenderåd 

og Åsnes kommune som stilte grunn til 

disposisjon.. 
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Badeland Solør svømmeklubb 

Solør svømmeklubb trener i Åsnes svømmehall. Vi har pr. i dag ca 80 aktive svømmere fra 

hele Solør men vi ønsker å rekruttere flere medlemmer. 

 

Målet med prosjektet  

Åsnes svømmehall er den 

eneste svømmehallen i 

hele Solør og dette vil være 

et tilbud til innbyggerne i de 

3 kommunene Åsnes, Våler 

og Grue på til sammen 

nesten 17 000 innbyggere. 

Et badeland vil føre til økt 

interesse for svømming. 

Det vil også føre til økt 

fysisk aktivitet og trivsel for 

barn og unge. Og sist men 

ikke minst, mye moro!  

 

Vi ønsker å kjøpe Wibit Aquatrack. Dette er oppblåsbare lekeelementer for basseng. De vil 

garantert bli svært populære og skape stor oppmerksomhet. Her kan barn og ungdom leke 

og kose seg, balansere, klatre, rutsje i vann osv. 

 

Det vil være Solør svømmeklubb som eier Wibit Aquatracken, men kommunen som 

administrerer badelandet. Kommunen vil da tilby badeland hver lørdag for alle. 

Svømmeklubben vil bruke badelandselementene på ulike arrangementer for medlemmer og 

til rekrutteringsarrangement. 

 

Badeland i Åsnes svømmehall vil føre til færre drukningsulykker ved at flere barn lærer seg å 

svømme. Det vil føre til mestring i det våte element og vil være en møteplass for hele Solør 

hver lørdag. Badelandet vil være et rimelig tilbud ifht badelandene på Hamar og Kongsvinger 

slik at alle har råd til å gå dit ofte. Innvandrere og barn som ikke deltar på organiserte 

aktiviteter fra før tror vi vil nyte godt av tilbudet. Badelandet vil fungere som en sosial og 

åpen møteplass på tvers av kulturer. Badelandet vil føre til økt fysisk aktivitet for barn og 

unge. Det vil også bli et viktig og populært tiltak til glede og trivsel for alle som bor i Solør. 

 

Vi har fått et tilbud fra Klubben AS på Wibit Aquatrack på kroner ca 116 000 , se vedlegg. Vi 

har allerede fått inn 35 000 kroner fra Landsbyen Flisa og 15 000 fra Grue Sparebank og og 

har inne en søknad hos Gjensidigestiftelsen om en støtte på 65 875 kroner. Vi skal også 

søke andre fond og stiftelser utover høsten og ser det som realistisk med en åpning av 

badelandet våren 2017. 



 

 

 

 
 

18 

Status skatepark 

Inntekter:    28.000,- Grenderådet 

     35.000,- Frifond 

     10.000,- Grue sparebank 

 

Utgifter: 

     Ca 20.000,- Materialer fra Byggi Flisa  

                    ?        Dugnad 

 

Plan: 

Hittil har vi bare brukt penger på materialer, da dette er billigste løsning men tar litt tid og litt 

vedlikehold ser vi. Rampene står på skøytebane til Flisa AIL, og de bistår med hjelp til 

vinterlagring. Kjempefint å være der da det er en plass hvor mange voksne ferdes og gir 

trygghet for store og små. Det positive er at flere med sparkesykler også bruker det, og det 

er en sosial møteplass hvor vi sammen må jobbe for gode holdninger.  

Til våren skal vi kjøpe ett element til. Vi har ikke oversikt på fremtiden, hvem engasjerer seg, 

søke tilskudd og ev. vedlikeholdsutgifter. Dette er, og bør være et fritidstilbud for alle som vil, 

og derfor har vi funnet ut at betaling for bruk eller medlemskap ikke vil være heldig kilde til 

løpende inntekter for å holde den mobile parken i gang. 

Ang. tilskuddet fra dere, regner vi med at pengene fortsatt kan brukes våren 2017 når vi 

kjøper et nytt element? Har lagt ut noe privat i påvente på utestående tilskudd fra dere og 

frifond. 

 

Sykkel nedfart Kjølaberget! 

Litt status/oppsummering av hva vi har fått til i prosjekter jeg har 

vært innvolvert i: Forløpig er kostnadene til sykkel (ski, 

ake)prosjektet under kr tusen. Blomster i kaffegata gjennomført 

som antatt, underkant kr 4000, og gapahuk kr 2000. Jeg blir stort 

sett bortreist i over en måned framover. Min deltakelse i 

grenderådsarbeidet vil være begrenset. Mvh Einar :-) 

En 30 m trasé for ski, aking og sykkel er nå klar til bruk. Terje 

Langberget, Dag Rensmoen og Einar Widerøe har nå laget en ny 

nedfart i det vanskeligste partiet. Lengden er 30 m og går rett ned 

uten svinger via en rampe over en skrent. Det kan gå fort 

nedover. Dag Rensmoen (65 år) var prøvepilot. Løypa ble 

godkjent som sykkelnedfart. Noe grusing gjenstår. Bjørn Benny 

Åslie har sagt han skal forsøke å ordne det forholdsvis raskt. 

Anders Helland har etterspurt dugnad. Plankene er sponset av 

Per og Birgit Gundersen og Maksbo har sponset 20 stikkpinner og 

en pakke skruer. 
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Flytebrygge/badeplattform i Nergrenda. 

 

I juni 2016 kontaktet vi Kåre Fjeld 

for å få noen råd om hvordan en 

slik badeplattform kan bygges. 

Han og Per Telle sa seg 

umiddelbart villig til å ordne dette 

for oss. De hadde jo erfaring med 

flere slike bygg  tidligere. 

Dagen etter får vi en telefon om at 

nå var badeplattformen  nesten 

ferdig og klar til å transporteres til 

Nergrenda.  

Vidar Telle og undertegnede var 

med på opplastingen på traktorhenger og transport til badeplassen. 

Her ble plattformen klargjort 

for sjøsetting med en 

høytydelighet. Ikke 

champagne riktignok, men 

med snorklipp av tre  positive 

og aktive gudmødre. Som seg 

hør og bør, ble det hele 

avsluttet med et enkelt 

"kranselag" 

Plattformen er festet med 

solide kjettinger til to 

sementblokker på bunn av 

Glomma. Senhøstes blir alt 

fraktet på land igjen for å 

unngå problemer med isleggingen  av elva. 

Det er senere montert en badetrapp som letter muligheten for å komme opp på plattformen. 

Videre er det montert et markeringslys på en stolpe. Dette for at båttrafikken skal bli 

oppmerksom på en flytende gjenstand i mørket. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i Gjesåsen Grenderåd: 



 

 

 

 
 

20 

 

 

Badeplass ved Gjesåssjøen 

Bade- og båtplassen ved Lindbergslandet på 

vestsiden av Gjesåssjøen er under 

oppgradering. Mye gammel masse er gravd ut 

og kjørt vekk. Det er også gjort et vesentlig 

grunnarbeide på plassen som gjør at plassen nå 

fremstår på en helt annen måte. Prosjektet ble 

satt på vent rundt 20.august på grunn av 

bestemmelser som gjelder for området og 

naturreservatet. Vi anslår prosjektet til å ha 

kommet halvveis, og 

resterende vil bli utført til 

våren da området igjen 

åpner for arbeide. 

 

 

 

 

 

 

 

TILTAK: Helt Ville Dager 
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Helt Ville Dager har vært det største 

prosjektet til Gjesåsen Grenderåd. 

Det er et unikt samarbeide mellom 

Gjesåsen Grenderåd, Kjellmyra 

Idrettslag og velforeningene Sjøli, 

Glorvigsmoen og Skansen. I tillegg 

var aktører som handelsstand og 

Solørtorget invitert og hadde stands. 

Veterantraktorklubben hadde 

utstilling, mens aktører innen 

landbruket viste frem nytt utstyr og 

traktorer. 

Et samarbeid med Rotary gjorde det mulig å åpne hele seansen med et show inne på 

skansene. Dette er en viktig historiefortelling fra Solør, og Rotary har gjort en stor jobb med å 

gjenreise skansene slik de stod den gang. 

Til sammen anslår vi antallet besøkende til ca 2700 stk på fredag og lørdag. Fredagen var 

det næringslivsseminar, show på skansene og fest med Lasse Stefanz. Lørdag var det 

Solør-kveld med ljugarstevne, Solør Grand Prix, Sven Ingvars-show med Lasse Johansen og 

Spelloppmaker-konsert til slutt. 

Kjøkkengruppene fra velene produserte mat og holdt åpen restaurant, mens ca 80 

campingvogner og busser fylte plassen langs riksvegen. 

Arrangementet har en forpliktende avtale mellom partene som går over to år. Arrangementet 

videreføres i 2017 og arrangeres 25-27.mai på Skansen. 
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Tiltak i Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: 

Uteområde grendehus/privat barnehage. 
Vi har kjøpt inn ny dumpe, står ferdig montert i 
barnehagen, samt nye sykler til uteområdet. 
Det ble kjøpt inn 4 sykler a 4000 kr. 
Inne er det kjøpt inn en del møblement, og leker. 
Det er kjøpt inn dumpehuske til kr. 9312 og hvitevarer 
inne for kr. 10 000 
Lekeapparater ved Kilskula og kr. 5 000 fra såpenger. 
Sist lørdag var det dugnad der, og det har virkelig blitt 
fint. 

 

Smarttavle /grendehus 

Vi har bestilt Smarttavle hos Dokumentsenteret, Hamar, 

en leverandør med flere kunder i distriktet. IT - 

avdelingen ved Solør vgs, samt Thomas Auke (lærer på 

elektrolinja samme sted), har bistått oss med råd og 

anbefalinger.Valget falt på en 87" smartt e med projektor 

og høytalere som koster kr 33.000,- inkl mva. Montering 

kommer i tillegg, slik at prisen totalt sett blir ca kr 35.000. 

 

 

Utsiktspunkt Hof Finnskog 
Det er kjøpt og betalt rastebord, og impregnerte materialer skulle kjøpes inn.Projektetene er i 
rute. Rydding av løype ved Hemsetra og rastebord og sikring ved utsiktspunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Utsikt over Rotna vassdraget  
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Glommaprosjektet 

Glomma renner stille og vakkert gjennom hele 
kommunen, noe som gjør den farbar både opp og ned 
store deler av sommerhalvåret. Det store, 
sentrumsnære friluftsområdet Myrmoen grenser til 
Flisaelva. Flisaelva renner ut i Glomma rett sør for Flisa 
sentrum. I begge grenderådene som grenser til 
Glomma (Flisa Grenderåd og Hof Grenderåd) kom det 
tidlig opp forslag til tiltak som omfatter økt bruk av elva 
som rekreasjons- og turistområde, gjerne også i 
næringssammenheng. Det har vært flere befaringer 
både langs og på elvene.  

 

 

5.3. Videreutvikle Flisa   
Tiltak i Flisa Grenderåd Myrmoen:  

Tre delprosjekter i Myrmoen Friluftsområde er organisert som tiltak under satsningen 
Landsbyen Flisa: 

a. Bli kvitt myggen – sette ut flaggermus- og fuglekasser  
b. Utbedring av sti og trappa mellom «Flisaplatå» og Myrmoen 
c. Opprusting av lysløypa på Myrmoen, som eies av Flisa AIL. 

Utbedringene av det nesten 700 mål store Myrmoen-området rett utenfor Flisa sentrum har 

pågått siden 2005 og involvert mange aktører. Åsnes kommune har hatt utmerket samarbeid 

med Flissundet vel, der ildsjeler har snekret og satt ut hele 100 flaggermus- og 

fluesnapperkasser for å redusere mygg-plage fra våtmarksområde, ryddet og kvistet på 

dugnad, og generelt stilt opp da det har vært behov.  

Store områder er drenert og utbedret med turvei og stinettverk, og det er skiltet, satt ut bord 

og benker osv. Myrmoen Friluftsområde er også historisk interessant, pga. gamle kokegroper 

og fangstplasser.  

Idrettslaget fikk kr 7.500,- i tilskudd fra Flisa Grenderåd til trappa, som er skiftet ut og tatt i 

bruk igjen. Utbedringene som er planlagt i lysløypa omfatter både flytting av deler av traseen, 

bytte av lys til mer miljøvennlig og økonomiske pærer. Totalbudsjett for opprustingen er tett 

oppunder en million kroner. Grenderådene har bevilget kr 50.000,- i tiltakspenger forutsatt 

fullfinansiering, kommunen har tiltaket i investeringsbudsjettet for 2016 og idrettslaget har 

søkt Spillemidler som sluttfinansiering. Får de Spillemidler ligger det til rette for at tiltaket kan 

gjennomføres som planlagt.  

Åsnes kommune ved Frisklif\vssentralen har bygd treningsapparater på området sommeren 

2016.  

Solør cyckle kludd arbeider med å etablere en terreng løype for sykkel på Myrmoen. Denne 

skal stå ferdig sommerne 2017. 
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Myrmoen grenser i sør til Flisaelva og i vest til skole- og aktivitetsområdet betegnet som 

Campus Flisa i steds- og mulighetsanalysen som er gjennomført som en del av prosjektet 

Landsbyen Flisa.  

Området er mye brukt og de ulike prosjektene som er er igangsatt og gjennomført viser 

hvordan flere lag og foreninger sammen med Flisa grenderåd og Åsnes kommune kan 

samarbeide og utvikling av et område og hvordan man gjennom sine initiativ kan realsiere 

planene ved finansiering fra mange kilder. 

5.4. Kompetanseheving  
 

Kompetanseheving og -spredning er et viktig mål både internt og i grendene. I nært 

samarbeid med Hedmark fylkeskommune ble det i juni 2013 gjennomført 

«utviklingsverksted» i Åsnes. Kommunens rolle og evne som utviklingsaktør var tema. 

Synliggjøring, egenrefleksjon og oppfølging var stikkord. 

Metoden ved etablering av grenderådene kalles «framtidsverksted», der hensikten er å la 

mennesker som normalt ikke er med i viktige beslutningsprosesser få komme til orde. 

Metoden er et anerkjent demokratisk verktøy for «nedenfra-prosesser» med forankring i 

deltakernes hverdagserfaringer.  

Flere av virksomhetslederne deltok som «gode hjelpere» ved bordene under prosessen. 

Varaordfører ledet framtidsverkstedene, mens prosjektleder ledet de påfølgende 

grendemøtene der valg av styre, arbeidsformer og struktur stod på agendaen. Etter det har 

styremøter og grenderåd vært ledet av styrelederne. Tiltaksgruppene la fram status i 

grendemøter og ellers når de eller styret ønsker det.  

Alle grenderådsstyrene er tilbudt gratis deltakelse på økonomikurs hos Solør Næringshage, 

hvorav en person gjennomførte. Høsten 2015 arrangeres Facebook-kurs for de som ønsker 

det i grendestyrene.  

I samarbeid med Åsnes Opplæringssenter er det gjennomført to grunnleggende og ett 

videregående norskopplæringskurs for arbeidsinnvandrere bosatt i Åsnes, som normalt ikke 

har rett på dette. Totalt gjennomførte 39 av 40 personer grunnkurset og 15 

påbyggingskurset. Bedre norskkunnskaper har bidratt til at flere kom seg i arbeid, fikk 

bedre/mer jobb, samt at det muliggjorde familiegjenforening. 

Deltakelse i det nasjonale landsbynettverket bygger på frivillighet og raushet. Formålet er å 

inspirere  og utfordre hverandre, utveksle kompetanse og erfaringer som kan skape 

synergier og merverdi, være døråpnere for hverandre og utvikle landsbyen som begrep. 

Landsbynettverket møte en gang årlig. Faglige bidragsytere har vært Distriktssenteret (t.o.m. 

2013), egne kommuner, fylkeskommuner, lokalt næringsliv og andre med interesse for 

lokalsamfunnsutvikling. 

Innenfor Hedmark fylkeskommunes LUK-nettverk i Hedmark ble det også gjennomført 

regionale nett-verkssamlinger kun for de fire LUK-kommunene i Glåmdalen; Eidskog, Flisa, 
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Kongsvinger og Nord-Odal. Hedmark fylkeskommune gjennomført et heldags 

utviklingsverksted for nettverket, samt at strategisk stab hele veien har vært viktige og gode 

ressurser for prosjektledelsen i Landsbyen Flisa. 

6. ØKONOMI  

6.1. Budsjett og finansiering  
Avklart finansiering i hele prosjektperioden var en viktig oppgave ved oppstart av 

hovedprosjektet. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD, tidligere KRD) og 

Hedmark fylkeskommune har tilsammen bevilget kr 1,9 millioner kroner til prosjektet.  

Prosjektleder på heltid og tilskudd til gjennomføring av lokalt initierte grendetiltak har vært de 

største utgiftspostene. Steds- og mulighetsanalysen av Flisa sentrum. Kr 30.000,- fra 

Solørfondet til norskopp-læring for arbeidsinnvandrere og kr 35.000,- fra KS til prosjektleders 

deltakelse på Lederskap/Høyskolen i Lillehammers arbeidsstudie «Ledelse av tverrfaglige 

prosesser». Dugnadsinnsats og den finansielle støtte som tiltaksgruppene selv har jobbet 

fram er ikke tatt med i tabelloversikten nedenfor. 
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6.2. Forbruksrapportering  
 

 

 

I denne tabellen vises ikke volum et av den arbeidsinnsats som er utført både i Solør 

Næringshage AS, Handelssenteret Flisa, Åsnes kommune og ikke mint av innbyggerne 

gjennom grenderådene. 
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7. FREMTIDIGPLANER  

7.1. Tjenestetilbud i endring  
 

Åsnes kommune har definerte hovedstatsingsområder for sitt arbeid i 2017. Det overordnede 

for alle områdene er:  

FOLKEHELSE – Åsnes kommune skal redusere sosiale helseforskjeller blant 
innbyggerne og motvirke utenforskap.  

Fokusområdene er:  

 Frivillighet  

 Tidlig innsats  

 Innbyggerrekruttering  

7.2. Mål og verdier 

7.2.1  Frivillighet  

Åsnes kommune skal øke sitt samarbeid med frivilligheten for å sikre tjenesteproduksjon, 

utvikling og tilflytting. Det er viktig at vi klarer å engasjere innbyggerne, og ansatte, slik at de 

bidrar til utvikling av sitt eget lokalmiljø. For å klare dette må avdelinger/virksomheter i Åsnes 

kommune etablere samarbeid med frivillige organisasjoner. I tillegg vil dette være positivt for 

omdømmet til kommunene – både som bokommune og arbeidsplass.   

7.2.2.  Tidlig innsats  

Åsnes kommune skal gi alle innbyggere et verdig liv ut fra egne forutsetninger. For å lykkes 

med denne målsettingen må det etableres arenaer hvor brukernes helhetsbehov blir satt i 

fokus. Naturlige samarbeidspartnere må ha felles forståelse for behovet til den enkelte 

bruker. Da kan Åsnes kommune tilby rett forebygging på rett tidspunkt til rett plass. Det er 

viktig for oss at vi fostrer selvstendige og aktive innbyggere, som opplever mestring i egen 

hverdag ut fra sine forutsettninger.  

7.2.3 Innbyggerrekruttering  

Åsnes kommune skal sikre at befolkningstallet i kommunene stiger de kommende årene. 

Dagens samfunn gir mange muligheter og valg for den enkelte, og man trenger nødvendigvis 

ikke være bosatt i den umiddelbare nærhet til sin arbeidsplass. Det er derfor viktg at Åsnes 

kommune bidrar til at det er god dekning i hele kommunene for internett/bredbånd. Vårt 

fokus er at vi skal være en en god og attraktiv bokommune gjennom gode servicetilbud, 
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natur, kultur og gode kommunale tjenester. I tillegg er det viktig at kommunene også er 

pådriver for regionale og statlige satsninger som f.eks veier og kollektivtilbud.  

 

7.5. Oppgaver og roller  
 

Åsnes kommune må bidra til at verdiene som er skapt i prosjektperioden ivaretas og at 

videre samskaping skjer/utvikles iht. intensjonene og målsettingene i landsbysatsingen. I 

tillegg må læringseffektene i selve samhandlingsprosessene ses som verdifull. 

 

Kommunestyret har vedtatt (31.10.2016) utarbeide en strategi for samhandlingen mellom det 

offentlige og frivillig sektor. Grunnlaget for dette arbeidet må skje gjennom en bred med-

virkning fra innbyggerne. I den sammenheng er det viktig å få med så bred representasjon 

som mulig. Spesielt viktig er barn og unges meninger.  

 

I arbeidet må man støtte seg på grenderådene og den mobiliseringen og medvirkning som 

disse representerer. I tillegg vil ungdomsrådet ha en nøkkelrolle og det er viktig å finne en 

form på arbeidet som både tiltaler og fremmer ungdommens syn. Det må legges opp en 

tidsplan for medvirkningen som er tilpasset ungdommens situasjon. 

 

Strategien skal danne grunnlag for samhandlingen mellom statlige og kommunale 

myndigheter og den frivillige aktiviteten på helse og omsorgsfeltet og andre 

samfunnsområder både nasjonalt og lokalt. Strategien skal bidra til å danne grunnlaget for 

lokale strategier i Åsnes for frivillighet. 

 

Strategiens mål 

Strategiens mål er at Åsnes kommune gjennom Landsbyen Flisa skal være en 

foregangskommune for frivillighet innen ulike samfunnsområder. 

 

Arbeidsgruppens mandat 

Strategi for frivillighet skal styrke frivillighetens posisjon.  

Strategien skal omfatter konkrete satsingsområder, mål og tiltak. 

Læring, kompetanseheving og –overføring.  

 

Strategien kan bl.a. omfatte følgende områder: 

· Samarbeid med offentlige myndigheter 

· Frivillige initiativ og organisasjonsmodeller i lokalsamfunnet 

· Lokaler, møteplasser/arenaer 

· Rekruttering av frivillige 

· Informasjon/kommunikasjon 

· Ressurser/økonomi 
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Arbeidsgruppe 

Hele prosessen med strategien skal være basert på bred medvirkning gjennom 

innbyggermøter, men gjennomføringen må ha en ressursbase i administrasjonen, som 

planlegger og gjennomfører de ulike delene i utviklingsarbeidet og som fungerer som 

«sekretariat».  

 

Arbeidsgruppa rapporterer til rådmann. 

 

Sammensettingen av arbeidsgruppa foreslås med representanter slik: 

· Koordinator Landsbyen Flisa 

· Kulturavdelingen 

· Helsesektoren 

· Oppvekstsektoren 

· Teknisk sektor 

· Ombud for samfunn 

 

Andre ressurser tiltrer fast eller midlertidig etter behov. 

 

Medvirkning fra innbyggerne er kjernen i arbeidet, samtidig skal rådene (ungdomsråd, 

eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) sikres sine rettigheter i den 

løpede prosessen. Rådene er en viktig ressurs i arbeidsgruppas arbeid. 

 

 

 


