
       
 
       

Tett nok ved og langt nok unna.  
 

 
Østre Toten er en landbruks- og bokommune preget av spredt bebyggelse. Østre Toten skal være en 
grønn kommune som prioriterer boligbygging, har god offentlig forvaltning og godt tjenestetilbud, 
samt robuste fritidstilbud. 
 
Vi bor i en kommune med relativt korte avstander, og ønsker å se tjenestetilbudet i et 
helhetsperspektiv og med mål om god utnyttelse av de ressurser vi rår over, hvor hjelp og trygghet 
står sentralt. 

 

 
Disse prinsippene vil ligge til grunn for vår politiske styring: 

 Prioritere gode offentlige tjenester og bygge opp og bruke egen kompetanse  

 Planlegge langsiktig og unngå løsninger som kun gir gevinst på kort sikt 

 Kommunens tjenestetilbud skal drives kunnskapsbasert og alltid for fellesskapets beste 

 Prioritere folkehelse gjennom forebygging og tidlig innsats  

 Gjeldende aldersbestemmelser innen flere sentrale organer må ikke utelukke eldre fra å 
delta.  

 

 
 
 
 
Oppvekst 
Vi vil videreutvikle tjenestene innen oppvekst ved  å jobbe for: 
- god grunnbemanning i barnehage og skole, herunder også sosial- og helsefaglig personell 
- nulltoleranse for mobbing og styrke kompetansen om mobbing hos ansatte, barn/ungdom og 
foreldre 
- å styrke praktiske fag og arbeidstrening i ungdomsskolen 
- å styrke skolehelsetjenesten og andre tilbud for ungdom 
- å prioritere forebyggende tiltak som starter i barnehagen, for å hindre frafall i videregående skole  
- å opprette flere kommunale lærlingeplasser i nært samarbeid med videregående skole 
 
 
 
Helse og omsorg:  
Vi vil videreutvikle tjenestene innen helse og omsorg ved å jobbe for: 
- å gjennomføre kommunal bygging og drift av et nytt og tidsriktig helse- og omsorgssenter som skal 
gi rom for fremtidens behov 
- å sørge for at kommunen har nok omsorgsboliger tilpasset ulike behov og aldersgrupper 
-å sikre gode dagtilbud til eldre 
- å stimulere til økt rekruttering av personer som ønsker å jobbe innen helsesektoren 
- å styrke det psykiske helsetilbudet  
- å sørge for god grunnbemanning innen helsesektoren og legge mer vekt på heltidsstillinger 
- at folkehelseplanen 2015 for aktive eldre skal forankres i kommunen og medvirke til en aktiv, trygg 
og god alderdom 
- at kommunen vurderer opprettelse av eldreombud 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bolig og infrastruktur 
Vi vil videreutvikle tjenestene innen bolig og infrastruktur ved å jobbe for: 
- å legge til rette for boligbygging tilpasset ulike livsfaser og behov  
- å legge til rette for at Østre Toten kommune blir en attraktiv bokommune for vekstområder utenfor 
kommunen 
- en styrking av kollektivtilbudet ved bl.a. å støtte utbedring av Gjøvikbanen og flere avganger med 
flybussen 
- å prioritere å utbedre tilførselsveier til rv4 og fv33 
- å fortsatt ha en dialog med Oppland Fylkeskommune og Akershus Fylkeskommune om en helhetlig 
utbygging av fylkesvei 33 
- at alle husstander og offentlige bygninger skal ha forutsigbar og god telekommunikasjon 
- at det er gang- og sykkelvei langs alle fylkesveier 
- å gjennomgå og bedre forvaltningen av kommunens eiendommer 

Kultur og fritid 
Vi ønsker: 
- å tilrettelegge for gode fritidstilbud og et godt kulturliv ved å støtte lag og foreninger 
- å prioritere kulturskolen og etablere andre aktivitetstilbud for barn og unge 
- at seniorer skal ha tilgang til gode kulturelle tilbud, både mens de bor hjemme i egen bolig og i 
institusjon, på lik linje med øvrige innbyggere 
- å styrke frivillig arbeid ved å tilrettelegge for bedre organisering av lavterskeltilbud i kommunen 
- å samordne aktiviteten ved våre kulturinstitusjoner, slik at disse får en lik samordnet profesjonell 
drift 
 

Landbruk og næringsutvikling 
Vi ønsker: 
- å bidra til å styrke landbruksprofilen 
- å prioritere jordvern og kulturlandskap så langt det er mulig 
- at vår visjon skal være at lokal matproduksjon og kortreist mat skal være Østre Totens fremste 
merkevare 
- å stimulere til videre forskning og nytenkning 
- et godt samarbeid med næringslivet og vil støtte næringsutvikling ved å være behjelpelige med å 
legge til rette for det i alle ledd 
-at seniorer gis mulighet til, etter evne, fortsatt å delta i arbeidsliv på lik linje med andre 
- å prioritere videreutvikling av allerede etablerte industriområder 
- å søke samarbeid med andre regioner for å kunne dra nytte av utviklingen rundt oss 
  
Miljø 
Vi ønsker: 
- at miljø- og klimahensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål 
- å stimulere til mer gjenbruk og kildesortering 
- å legge til rette for at folk kan ta miljøvennlige valg i sin hverdag 

Økonomi og administrasjon 
Vi ønsker: 
- å skape en ny politisk, langsiktig og trygg økonomisk styring av kommunen 
- å søke samarbeid på tvers av kommunegrenser der det er hensiktsmessig 
 
 
Vi ønsker å gjennomføre/skape en endring i kommunen vår, hvor fellesskapets beste skal være i 
fokus, og hvor trygghet og hjelp til de som trenger det er sentrale verdier. Tidlig innsats, 
forebygging og langsiktig styring av kommunens økonomi og satsingsområder, vil være viktige 
målsettinger for å bringe kommunen fremover mot en bærekraftig fremtid.  
 
 
 
 

     
         


