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Fakta om Østre Toten 
Befolkningsutvikling 

År Folketall 
1.januar 

Fødte Døde Fødsels- 
overskudd 

Innflytting Utflytting Netto 
innflytting 

Folke- 
tilvekst 

2000 14.103 150 166 .16 624 563 61 42 

2001 14.145 133 178 -45 649 579 70 22 

2002 14.167 150 181 -31 581 525 56 482 

2003 14.649 139 168 -29 609 570 39 8 

2004 14.657 152 184 -32 510 535 -25 -53 

2005 14.604 115 162 -47 533 639 -106 -151 

2006 14.453 131 171 -40 553 578 -25 -64 

2007 14.389 139 148 -9 681 601 80 70 

2008 14.459 127 176 -49 618 566 52 5 

2009 14.464 142 168 -26 644 565 79 54 

2010 14.518 137 180 -43 698 568 130 86 

2011 14.604 129 140 -11 723 571 152 143 

2012 14.747 147 173 -26 681 635 46 19 

2013 14.766 138 168 -30 688 643 45 11 

2014 14.777 133 171 -38 708 651 57 19 

2015 14.796 142 153 -11 831 712 119 110 

Kommunegrensa i Kolbu ble justert pr 01.01.2003, noe som tilførte Østre Toten 488 innbyggere fra 

Vestre Toten.  

Pr 1.januar 2016 er folketallet i Østre Toten 14.906. 
 

Befolkningsframskrivning 

Samlet          Unge 
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    Yrkesaktiv alder      Eldre 

            

Kilde: SSB, alternativ MMMM. 

 

Innledning                               
 

Bakgrunn 

Kommuneplanens planstrategi, vedtatt 14.02.2013, ga en oversikt over utfordringer knyttet til 

samfunnsutviklingen i kommunen. Videre ligger planprogrammet for revisjon av samfunnsdelen, 

vedtatt 20.06.2013 til grunn for hvilke utfordringer og temaer som skulle belyses i planen.  

De 6 temaområdene som kommunestyret valgte ut som stasingsområder for de kommende årene, er 

både sentrale i den generelle samfunnsutviklingen, og i stor grad aktuelle i forhold til de utfordringer 

Østre Toten står overfor. Temaområdene peker på forhold som skal gis spesiell oppmerksomhet og 

ressurser i kommende planperiode. De har først og fremst et samfunnsfokus, men vil også være 

førende for de kommunale enhetenes virksomhet og tjenesteyting. 

Temaområdene inneholder overordnede mål, strategier og en beskrivelse av hvordan kommunen 

skal følge opp disse. Det er en klar målsetting å sikre en sterkere kobling mellom samfunnsdelen og 

handlingsprogrammet, slik at de overordnede strategiene skal legge rammer for årlige tiltak og 

prioriteringer. Det samme gjelder i forholdet mellom samfunnsdelen og arealdelen, slik at 

arealbruken blir et produkt av samfunnsdelens prioriteringer. 

20-44 år

45-66 år

67-79 år

over 80 år
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Samfunnsdelen har som hovedmål å sikre en helhetlig planlegging og at vi – kommunen som 

samfunn og organisasjon – drar i samme retning.  Kommuneplanen er kommunens overordnede 

styringsdokument. Den består av en samfunnsdel og en arealdel og det er i kommuneplanen de 

politiske premissene blir lagt for hvordan Østre Toten kommune skal utvikles framover, både som 

samfunn og organisasjon. 

 

Generelt om samfunnsutviklingen  

Østre Toten kommune har hatt en positiv befolkningsvekst siden 2007, og i 2015 var veksten på   

0,74 %, noe som er høyest i Oppland. Veksten på landsbasis var i 2015 på 0,93 %. Målet for 

befolkningsveksten i kommende kommuneplanperiode er å ligge på 1 %, noe det bør være grunnlag 

for å ha som ambisjon. SSBs framskrivningsprognose (MMMM) ligger noe under dette, men denne 

har over tid ligget noe lavere enn den reelle veksten. 

I likhet med mange landkommuner har Østre Toten en befolkningssammensetning der andelen 

innbyggere over 67 år forventes å stige - fra 17 % i dag til 21% i 2030 og 25 % i 2040. Fra 2025 til 2040 

forventes andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder å falle fra 59 % til 54 %. Denne ubalansen 

mellom befolkning i yrkesaktiv alder og pensjonslader, er den mest  krevende demografiske 

utfordringen i årene som kommer.  For å høyne vår attraktivitet som tilflyttingskommune/-region er 

det viktig at det er god tilgang på attraktive arbeidsplasser og botilbud – både lokalt og i regionen. 

Østre Toten er, som andre kommuner, avhengig av en viss mobilitet i befolkningen for å 

opprettholde folketallsvekst. Det er netto innflytting  som bidrar til befolkningsveksten, da 

demografien gjør at det over tid har vært stabilt fødselsunderskudd, slik det for øvrig har vært i 

innlandet som helhet. Til tross for relativt stor innflytting, flytter også et stort antall personer ut av 

kommunen. Vi vet at ca 1/3 av utflytterne gjør dette i forbindelse med videre utdanning.  Den øvrige 

andelen er det en utfordring å klare å beholde i størst mulig grad – bl.a. ved å kunne ha et godt 

tilfang av arbeidsplasser, lokalt eller i regionen. Det må derfor være et viktig fokusområde å skape 

arbeidsplasser som etterspør den betydelige kompetanse som skapes gjennom universitets- og 

høgskolemiljøet på Gjøvik. Samtidig er det viktig at det legges godt nok til rette for gode botilbud. For 

å skape grunnlag for vekst og utvikling, er det viktig å samhandle med ulike miljøer innen vår egen 

arbeidsmarkedsregion, men også ha klare strategier for å integrere mot det betydelige vekstmiljøet 

på øvre Romerike. 
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ØSTRE TOTEN INN I FRAMTIDA  

Visjon og siktemål 

Visjon 
En visjon er en ledetråd og et framtidsbilde for ønsket utviklingsretning for Østre Toten-samfunnet. 

Den skal si noe om kvaliteter og verdier  - d.v.s. hva kommunen skal stå for framover. Visjonen som 

legges til grunn for arbeidet med utvikling og profilering av Østre Totensamfunnet skal være: 

Livskvalitet ved Mjøsa  
I dette er det lagt at Østre Toten: 

 Ligger sentralt på Østlandet, utenfor pressområdene, men nær nok til å ta del i byens 

fordeler 

 Er en kommune med vilkår for god trivsel og god folkehelse  

 Har gode vilkår for en trygg og god oppvekst, og rammer for læring og utvikling 

 Er et åpent og inkluderende samfunn, som evner å ta mot nye innbyggere og nye impulser 

 Har en attraktiv beliggenhet ved Mjøsa, med gode bokvaliteter, god tilgang på arbeidsplasser 

og rik tilgang til fri natur 

 Har sitt særpreg som omfatter landskap, stedskvaliteter, kulturaktiviteter og tilgjengelighet  

 

Med utgangspunkt i Østre Totens beliggenhet er kommunens slagord uttrykt slik: 

Tett nok ved og langt nok unna 

Valget av fokusområder i den nye kommuneplanen bygger på mange måter opp under visjonen. 

Områdene barn og unge, folkehelse og integrering er grunnleggende elementer i 

livskvalitetsbegrepet, samtidig som et forsterket fokus på vekst og næringsutvikling står sentralt.  

 

Siktemål 
Det er vesentlig å skape et lokalsamfunn med gode bomiljøer, der både fysiske omgivelser og arenaer 

for menneskelig samkvem vektlegges.  Det må arbeides aktivt, både regionalt og lokalt, for å skape 

økt næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. I denne sammenheng er det nødvendig å se et større 

arbeidsmarkedet som en helhet, og vektlegge arbeidet med forbedrede kommunikasjonsforhold 

både intern og eksternt. 

Gjennom å skape en positiv utvikling i bolig- og arbeidsmarked, skal det gi Østre Toten en positiv 

befolkningsvekst. Med en mer offensiv bolig- og arbeidsplassutvikling, legges det opp til å ha en 

befolkningsvekst på  1 % pr år, som vil gi et folketall på 17.200 i 2030. Dette krever økt innflytting til 

Østre Toten og redusert utflytting. Det er særlig viktig å øke den innenlandske nettoinnflyttingen.  

Flyttebevegelsene i folket er stor, både innad i vår region og mellom regioner i landet. Det bør derfor 
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være potensiale for økt innflytting, forutsatt at de viktigste betingelsene – arbeid og bolig – ligger til 

rette. Mye må gjøres for å bedre de faktiske tilbudene, men også markedsføring som synliggjør våre 

kvaliteter og attraktivitet er viktig. 

Kvaliteter og verdier 
Det er krevende å definere hva som er et godt lokalsamfunn, og dels kan det også være ulike 

individuelle syn på dette. Det er imidlertid tre hovedelementer som står fram som grunnleggende: 

Hvordan våre fysiske omgivelser oppleves og forvaltes - hvordan vi som innbyggere skaper gode og 

meningsfylte liv  -  og hvordan vi skaper et vitalt og vekstkraftig lokalsamfunn , er fundamentale 

spørsmål.  

Natur- og landskapskvalitet – våre omgivelser 

Østre Toten består av varierte og kvalitativt gode omgivelser. Mjøsa som begrep og identitet  - som 

naturelement, rekreasjonsområde og med potensiale som reiselivsområde -  gir en helt spesiell 

kvalitet til Østre Toten.  Vår identitet som Mjøskommune bør derfor utnyttes i betydelig grad. 

Østre Totens kulturlandskap, med innslag av nasjonalt viktige områder, er viktig, både som 

livsgrunnlag for landbruksnæringen og som ramme for gode bokvaliteter. Samtidig gir det gode 

muligheter for aktivitet og friluftsliv, gjennom stinett og ferdselsårer som binder bo-områder og 

tettsteder sammen. 

Totenåsen er et svært viktig utmarksområde – både for det lokale skogbruket og som 

rekreasjonsområde året rundt. Tilrettelagte hytteområder, stinett og skiløyper gir rike muligheter for 

et mangfoldig og aktivt friluftsliv, noe kommunens innbyggere benytter seg av i stor grad. 

Østre Toten-landskapet preges ellers av det spredte og mangfoldige bomiljøet, og tettstedene  som i 

stor grad underordner seg de omkringliggende natur- og landskapselementene. 

Livskvalitet – innbyggernes trivsel og trygghet 

Østre Toten har et rikt kultur- og fritidstilbud – og aktive innbyggere. Mangfoldet av frivillige lag og 

foreninger er stort, og særlig idretts- og musikkmiljøet står sterkt i Østre Toten.  Dette, kombinert 

med et rikt friluftsliv, gir befolkningen mange arenaer for aktiv utfoldelse  og engasjement. 

Det kommunale tjenestetilbudet betyr mye for folks hverdag, og mangfoldet av tilbud, til barn, unge, 

voksne og eldre, ligger på et godt nivå. Innenfor oppvekstområdet er det viktig å ha fokus på læring 

og gode læringsmiljøer. Barnehager og skoler har de siste årene fått en bygningsmessig 

standardheving og økt tverrfaglig innsats styrker det samlede tilbudet overfor denne vår viktigste 

aldersgruppe. Gode og forutsigbare helse- og omsorgstjenester er med på å gi befolkningen trygghet 

i hverdagen. 

Det totale tilgjengelige tilbudet av tjenester, både innenfor offentlig og privat sektor, er med på å 

legge rammer for innbyggernes velferd og trivsel. Samtidig er det forsterkede fokus på folkehelse 

sentralt i livskvalitetssammenheng. En god helse – både fysisk og mentalt – og et aktivt sosialt liv, 

med gode møteplasser, er helt vesentlig for livskvaliteten. Dette vil kommunen legge økt vekt på, 
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men det er også viktig at den enkelte tar ansvar for egen helse og livskvalitet. Samtidig er det viktig at 

innbyggerne er med og tar ansvar for fellesskapet. Mestring og deltagelse er grunnleggende 

elementer i det å oppleve livskvalitet. 

I utbyggingen av velferdstilbudet og bolig- og arbeidsmarkedet, er god infrastruktur svært viktig. 

Østre Toten har et klart fortrinn på tilnærmet full dekning av vannforsyning til god kvalitet. Det er 

imidlertid en utfordring å ha en nødvendig og kontinuerlig oppgradering av VA-nettet, samtidig som 

en tar høye for den kapasitet som ny prioritert utbygging krever. Dette må samordnes. 

Utviklingskraft – vekst og utvikling i lokalsamfunnet 

Som felles arbeidsmarked har Gjøvikregionen en ledende posisjon i Innlandet  innen industri, 

varehandel og tjenesteyting. Samtidig er landbruk og matproduksjon et vesentlig næringsområde i 

nasjonal målestokk, og Gjøvik et senter for høgere utdanning og innovasjon.  Aksen Raufoss –Gjøvik 

innehar en vesentlig tyngde for verdiskapning innen kunnskapsbasert og teknologisk industri. Dette 

miljøets kraft og kompetanse må utnyttes sterkere til å skape vekst og næringsutvikling – også i 

omlandet. I regionen blir det viktig å skape økt vekst av arbeidsplasser gjennom tydelige strategiske 

mål , basert på samhandling med FoU- og kompetansemiljøer.  

Selv om Østre Toten alene har et underskudd på arbeidsplasser, så er arbeidsmarkedet både i 

Gjøvikregionen og i den nærliggende Romeriksregionen såvidt sterkt og  ekspansivt at Østre Toten 

bør ha store fordeler og muligheter innen begge disse regionene.  

Som matprodusent har Østre Toten en sterk posisjon, og gjennom integrasjon mellom 

produksjonsmiljøene og forsknings- og utviklingsmiljøer, vil det ligge et betydelig utviklingspotensiale 

på dette området. Ikke minst gjennom en kobling mellom mat, matsikkerhet og helse, som kan gi 

Østre Toten en nasjonal posisjon. Gjennom å knytte dette opp mot opplevelser – i kulturlandskapet 

og ”midt i matfatet” – kan det skapes nye produktområder. 

Oppsummert vil de grunnleggende faktorene for et godt liv være: 

 Helsefremmende og tilgjengelige offentlige tjenester 

 Sosiale forhold knyttet til familie og venner 

 Nærhet til andre mennesker 

 Selvrealisering 

 Økonomisk og fysisk trygghet 
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Overordnede plangrep 
Følgende overordende plangrep skal legges til grunn for ønsket samfunnsutvikling i Østre Toten: 

1. Østre Toten skal styrke og videreutvikle sine bokvaliteter 

Østre Totens bokvaliteter er først og fremst preget av en god beliggenhet og naturskjønne 

omgivelser, der folks hverdagsbehov er dekket på en  god måte. Det skal være trygt å vokse 

opp, bo og bli gammel i Østre Toten. I tettstedene skal det legges til rette og bygges boliger 

for folk i alle livsfaser , og som ønsker å bo sentralt. Men også nye byggeområder eller 

utfyllende bebyggelse i eksisterende, skal styrke de mindre nærområder i hele kommunen og 

bygge på lokale kvaliteter. Boligmarkedet skal være attraktivt for tilflytting og dekke de 

boligsosiale behov.  

 

2. Østre Toten skal styrke sine tettstedskvaliteter 

Lena skal styrkes som kommunesenter, både med økt bosetting og et handels- og 

servicetilbud som dekker innbyggernes behov. Lenas landsbypreg skal opprettholdes og 

styrkes og det skal tilrettelegges for økt trivsel og aktivitet i sentrum. Med sitt nedslagsfelt på 

vel 4.000 innbyggere skal Skreia opprettholdes/styrkes som et tettsted nr 2 med de lokale 

tilbud og funksjoner som hører til. Kapp og Kolbu skal sikres nødvendige nærtilbud i form av 

dagligvare og enkelte tilgrensende funksjoner.  

 

3. Østre Toten skal være kjent for lokal matproduksjon og helse 

Som en av landets største jordbrukskommuner produserer Østre Toten mat for et stort 

marked. Denne produksjonen er kjent for høy kvalitet og stort mangfold, noe som gir 

næringen et stort potensiale for økt verdiskapning. Et økt samspill med forsknings- og 

utviklingsmiljøer, med offentlige myndigheter, samt en god jordvernpolitikk skal bygge opp 

under lokal matproduksjonen med fokus på kvalitet og helse. Kunnskapsbasert 

næringsutvikling, i et nært samarbeid med de regionale kompetanseinstitusjoner skal 

vektlegges. 

 

4. Østre Toten skal utnytte sin beliggenhet ved Mjøsa 

Østre Totens beliggenhet ved Mjøsa skal utnyttes sterkere, både i form av økt tilgjengelighet 

for innbyggerne, økt næringsutvikling og stedvis utbygging til bolig- og hytteformål. Mjøsa 

som ressurs skal brukes aktivt for å styrke og markedsføre Østre Totens identitet. Friluftsliv 

og aktiviteter på/ved Mjøsa skal stimuleres. Det samme gjelder for Totenåsen. 

 

5.  Østre Toten skal styrke sitt samspill med regionene rundt 

Med den store utpendlingen som er fra Østre Toten til både Gjøvikregionen for øvrig og 

Oslo/Romerike, skal det legges til rette for raske og enkle reisemuligheter. Sentralt i denne 

sammenheng står en oppgradert fylkesveg 33 – fra Gjøvik til Minnesund. Østre Toten skal 

samarbeide med nabokommunene i Gjøvikregionen om felles innsats for et helhetlig 

samferdselsnett til/fra regionen – både på veg og bane. Regionsamarbeidet Stor-Oslo nord er 

viktig i denne sammenheng, gjennom Rv 4-tilknytningen, men også aksen E6/Fv33 har stor 

betydning  for Gjøvik/Toten. 
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6. Østre Toten skal ha en offensiv boligpolitikk som bygger opp under økt befolkningsvekst 

Ut fra sin beliggenhet og nærhet til både interne funksjoner og eksterne tilbud, har Østre 

Toten generelt gode bokvaliteter. Takten i boligbyggingen har imidlertid vært for lav og 

oppfyller ikke de krav som en økt tilflytting vil tilsi. Dette gjelder spesielt variasjonen i 

tilbudet – fra tette boformer i sentrum, mer variert og konsentret småhusbebyggelse, og 

frittliggende boliger der arealbruken gir rom for det. Økt sentrumsbygging gir imidlertid 

”turn-over” i den betydelige eneboligbebyggelsen, og dette i seg selv er med på å gi et tilbud 

til yngre boligsøkende 

 

 

UTVALGTE PLANTEMA 

Gjennom planprogrammet for denne kommuneplanrevisjonen er det valgt ut 6 temaer som anses 

som spesielt viktig å vie oppmerksomhet, for å møte de utfordringer og muligheter som skal bidra til 

å bringe Østre Toten-samfunnet i ønsket retning. 

Disse temaene er: 

 Folkehelse 

 Barn og unge 

 Integrering 

 Boligpolitikk 

 Arbeidsplasser og næringsutvikling 

 Kommunikasjoner og samferdsel 

Under hvert av temaområdene angis det mål og strategier for videre utvikling av Østre Toten-

samfunnet, samt egne strategier for hvordan kommunen skal følge opp disse.  

Den kommunale oppfølgingen og styringen ut fra kommuneplanen blir tatt opp og konkretisert 

gjennom det årlige arbeidet med handlingsprogram, som er samfunnsdelens handlingsdel.  Andre 

plantema som kommunen har ansvar for å følge opp og yte tjenester innenfor, er forutsatt knyttet 

opp til utarbeidelse av nødvendige sektor- og fagplaner. Videre legges det opp til å fremme  

meldinger for de ulike plantema i forkant av strategiprosesser, som peker på utviklingstrekk og 

forslag til prioriteringer. 

De etterfølgende forslag til målsettinger innen de enkelte temaområder er bygd på den politiske 

prosessen i komitèer og i kommunestyret, samt gjennom medvirkningsmøter.  

Kommuneplanen peker ut retning, mål og strategier for kommunesamfunnet. I overgangen til 

konkret prioritering og gjennomføring, vil valg av ulike virkemidler være sentralt. Disse er omtalt 

senere i dokumentet. 
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Folkehelse 

Overordnet mål for utvikling av Østre Toten som folkehelsekommune: 

 I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med 

offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse 

Dette innebærer at helsefremmende og forebyggende arbeid må tydeliggjøres som viktig 

satsingsområde i lokalsamfunnet og i kommuneorganisasjonen – og at det utvikles et godt samarbeid 

mellom partene. Kjennetegnet på at en lykkes vil være at folkehelsen gradvis forbedres  i henhold til 

målbare indikatorer. 

”Helse i alt vi gjør !” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som oppvekstkommune: 
 

a. Folkehelse skal være et bærende prinsipp i all kommunal planlegging og tjenesteyting 

b. Skape økt forståelse for og oppmerksomhet på faktorer som påvirker folkehelsa positivt 

c. Stille krav og tilrettelegge for befolkningens helse – med den enkeltes ansvar for egen helse 

og det offentliges ansvar for helsetilbud, helseopplysning og kunnskapsformidling som modell 

d. Utarbeide oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, og identifisere 

utfordringer og tiltak 

e. Synliggjøre og utnytte ressursene som ligger  i en organisert og godt tilrettelagt frivillighet 

f. Det tverrfaglige og forebyggende samarbeidet mellom enhetene skal styrkes 

g. Det skal legges vekt på å skape trygghet for eldre hjemmeboende 

h. Det skal fokuseres på den betydningen riktig kosthold har for helsa 

i. Det skal stimuleres til fysisk aktivitet og friluftsliv 

j. Utvikling av møteplasser og relasjonsbygging skal vektlegges 

k. Det skal legges vekt på helseaspektet ved at alle kan føle seg nyttige i lokalsamfunnet 

l. Redusere ulykkesrisiko, helseskadelig støy, luftforurensning og smittespredning gjennom eget 

planarbeid og interkommunalt samarbeid gjennom Gjøvikregionens helse- og miljøtilsyn 

m. Det skal vektlegges godt inneklima og god infrastruktur ved alle kommunale bygg 

 

Kommunens oppfølging 
1. Sikre at alle tjenesteområder tar hensyn til folkehelseperspektivet og gjennomfører 

helsefremmende tiltak i samarbeid med organisasjoner og frivillig sektor 
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2. Ha fokus på det forebyggende perspektivet, tuftet på kunnskap om årsakssammenhenger 

3. Optimalisere samarbeidet med lokale lag og foreninger om utfordringer som ligger i spennet 

mellom kommunalt ansvar og frivillig samfunnsinnsats 

4. Støtte og bidra til at enkeltpersoner og grupper av befolkningen selv tar ansvar for egen 

helse, gjennom formidling av kunnskap og motivasjonstiltak 

5. Tilrettelegge arenaer og møteplasser hvor folkehelse skapes, og hvor det oppnås  levende, 

inkluderende nærmiljøer  - og se dette i sammenheng med Mjøsa og Totenåsen. 

6. Understøtte og legge til rette for at Frivilligsentralen får en sentral rolle i å utløse frivillig 

arbeid i kommunen 

7. Ta initiativ til årlige idedugnader/inspirasjonssamlinger på tvers av lag og foreninger 

8. Gjennom tidlig innnsats gi barn og unge i barnehager og skoler gode kostholdsvaner, 

mulighet for friluftsliv og fysisk aktivitet 

9. Legge til rette og tilby kulturtilbud av betydning for befolkningens trivsel, herunder 

samarbeide med og støtte tilbud i regi av frivillige lag og foreninger 

10. Bruke kulturliv, frivillighet og dugnadsånd i profilering av kommunen for tilflytting, og for 

inkludering av innflyttere og enkeltpersoner i fellesskapet 

11. Ha god kvalitet på drikkevannsforsyningen  
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Barn og unge 

Overordnet mål for utvikling av Østre Toten som oppvekstkommune: 

I Østre Toten skal vi utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, 

utvikler seg og lykkes i livene sine 

Kjennetegnet ved måloppnåelsen er å utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler 

seg og lykkes i livene sine. Dette krever at de voksne som er nærmest ser barnet og bryr seg. Dette er 

først og fremt foreldre, familie og foresatte. Det gjelder også de ansatte som har oppgaver knyttet til 

barnet. Og det gjelder det sivile samfunnet rundt barnet der det vokser opp og ferdes. Dette er ”tidlig 

innsats” satt i system og som gir barnet en opplevelse av at ”vi er glad i deg”. 

”Vi bryr øss!” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som oppvekstkommune 
 

a. Vektlegge tidlig innsats og det forebyggende arbeidet med barn og unge  

b. Legge familie- og nettverksperspektivet til grunn  

c. Ansvarliggjøre og dyktiggjøre foreldrene gjennom alle aktuelle kontaktpunkter 

d. Ha fokus på barn og unges ernæring og kosthold 

e. Det samlede barne- og ungdomstilbudet i kommunen skal være bredt og av god kvalitet 

f. Utvikle nytenking og forbedring i læringsarbeidet  

g. Videreutvikle samspillet med lag og foreninger  

h. Gi barn og unge muligheter for kulturopplevelser og fysisk aktivitet 

i. Sikre mer variasjon mellom det teoretiske og praktiske tilbudet i skolen 

j. Nytenking og forbedringer i læringsarbeidet skal utvikles systematisk 

k. Legge økt vekt på respekt og forståelse mellom barn, og mellom barn og voksne. Mobbing 

skal bekjempes på alle områder, så vel blant voksne som barn  

l. Ansvar for, og mulighetene for mestring av eget liv skal vektlegges  

m. Det skal legges vesentlig vekt på gode overganger i alle ledd i utdanningsløpet  og videre til 

arbeidslivet 

n. Sikre barn og unges rettigheter for medvirkning i samsvar med barnekonvensjonen 
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Kommunens oppfølging 
1. Utvikle gode samarbeidsformer mellom kommunen og familiene på barn og unges vegne 

2. Målrette oppfølging av foreldre som samhandler dårlig eller er utrygge på sin 

foreldrekompetanse 

3. Bevisstgjøre barn og foreldre på betydningen av fellesmåltider og sunt kosthold 

4. Stimulere til økt frivillig innsats for og med barn og unge 

5. Samarbeidet med frivillige lag og foreninger skal formaliseres og samordnes 

6. Utrede og iverksette aktuelle aktivitets- og fritidstilbud  som har forebyggende effekt 

7. Gi et helhetlig og tilpasset utdanningsløp, med læring, lek og omsorg i både barnehage og 

skole 

8. Sikre helhetlige læringsmiljøer som utvikler god sosial kompetanse og gode læringsresultater 

gjennom hele oppveksten 

9. Tilrettelegge trygge oppvekstmiljøer som stimulerer til sosial kontakt og fysisk aktivitet 

10. Utvikle de ansattes relasjonskompetanse i kontakten voksen – barn/ungdom 

11. Utvikle et ungdomstilbud som er tilpasset grupper og individuelle behov 

12. Utvikling av sosial kompetanse hos barn og unge skal vektlegges, både i de kommunale 

tjenestene og i frivillighetens arbeid 
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Integrering 

Overordnet mål for utviklingen av Østre Toten som flerkulturelt lokalsamfunn  

I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av 

bakgrunn 

Kjennetegnet ved måloppnåelsen er å erkjenne og ta konsekvensen av at innbyggerne i kommunen 

har sammensatt bakgrunn. Hos oss er de som alltid har bodd her og de som har flyttet hit fra fjern og 

nær like velkomne. 

”Vælkømmin tel ælle !” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som flerkulturelt samfunn 

 

a. Arbeidsinnvandrere og flyktninger skal integreres i lokalsamfunnet 

b. Tjenestetilbudet, de sosiale nettverkene og jobbmulighetene skal være åpne og legges til 

rette for alle 

c. Alle skal ha de sammen rettigheter, plikter og muligheter, uavhengig av hudfarge og etnisk 

bakgrunn 

d. Barnehagene og skolene skal være arenaer for integrering 

e. Bevisstgjøre og engasjere innbyggerne ut fra et perspektiv om at alle både kan bidra og 

motta 

f. Åpne arbeidsmarkedet for innvandrere  

g. Åpne frivillig sektor for innvandrere ved å informere på en målrettet og tilrettelagt måte 

h. Tidlig språkopplæring er vesentlig for en god integrering og mulighet  

i. Frivillige lag og foreninger skal utvikles som viktige møteplasser og en mulighet for fellesskap 

for nye innbyggere 

 

Kommunens oppfølging 

1. Det skal satses på språkopplæring for foreldre  –  ut fra om disse er beboere i asylmottak, 

bosatte flyktninger, arbeidsinnvandrere eller tilhører andre grupper innvandrere 

2. Formidle kunnskap til kommunens innbyggere så vel som til innvandrere for å stimulere til 

økt forståelse og bedre integrering  

3. Bidra til å etablere flere språkpraksisplasser og ansette flere med innvandrerbakgrunn, både i 

offentlig og privat arbeidsliv 
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4. Boligtilbudet overfor innvandrere og flyktinger skal styrkes 

5. Se på oppfølgingen overfor beboere i asylmottak som tidlig innsats på dette området 

6. Informere og motivere lag og foreninger til å bidra i integreringsarbeidet 

7. Utvikle læringssenteret og biblioteket for å bidra enda mer i integreringsarbeidet 
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Boligpolitikk 

Østre Toten skal ha en aktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggings-

struktur og dekker et variert boligbehov 

Ut fra et mål om 1 % årlig befolkningsvekst, innebærer dette at det må bygges 50-60 nye boliger pr 

år. Boligmassen i Østre Toten består i 85 % eneboliger/våningshus, og det er en utfordring å utfylle 

dette med en større variasjon av botilbud. Boligbyggingen må legges opp slik at alle grupper 

boligsøkende – både unge i etableringsfasen, vanskeligstilte, eldre og det ordinære markedet – får 

tilfredsstilt sine behov. 

”Bolig for alle !” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som bokommune 
 

a. Boligutbyggingen i Østre Toten skal skje i takt med målet om 1 % årlig befolkningsvekst 

b. Boligtilbudet skal bygges ut for å gi større variasjon, for å etterkomme flere målgrupper 

c. Bygging av leiligheter for seniormarkedet i tettstedene skal vektlegges 

d. Ved bygging av leiligheter og tette boformer skal det legges vekt på møteplasser/fellesrom  

som styrker bokvaliteten 

e. Det skal utvikles en bærekraftig boligutvikling gjennom økt fortetting 

f. Boligbygging gjennom leilighetsbygg skal bidra til en sterkere sentrumsutvikling  

g. Det skal utvikles botilbud med lavere inngangsterskel for førstegangsetablerere (eie/leie) 

h. Ytterområdene – Nordlia, Totenvika og Kolbu skal utnyttes ifht  sitt markedspotensiale 

i. Utbyggingen av infrastruktur og tjenestestruktur skal tilpasses boligbyggingen 

j. Sikre en planberedskap ved godkjente reguleringsplaner som muliggjør 50-60 nye boliger i 

året 

k. Bruke eiendomsselskapet som instrument for en offensiv boligpolitikk med nødvendig 

kommunal styring 

l. Bruke Boligsosial handlingsplan som styringsverktøy, herunder disponering av kommunens 

egne arealer 

m. Aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet 

n. Bruke kommunens egne arealer bevisst  

 

Kommunens oppfølging 

1. Kommuneplanens arealdel skal gi klare rammer for boligbyggingen – m.h.t. lokalisering, 

boligtyper og utbyggingsrekkefølge (bruke Plan- og bygningslovens virkemidler) 
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2. Samarbeidet mellom eiendomsselskapet, private utbyggere og kommunen skal styrkes, for gi 

en samordnet boligutbygging i tråd med kommunens arealplaner 

3. Det skal legges til rette for fortetting og leilighetsbygg i sentrum – spesielt i kommunens to 

handelssentra Lena og Skreia 

4. Bofellesskap, fellesskapsløsninger og boservice skal vektlegges ifbm sentrumsboliger 

5. Boligmarkedet for unge boligsøkende skal vies spesiell oppmerksomhet, gjennom å sikre 

arealer med lave tomtepriser og utbyggingsavtaler med rimelige boliger som mål 

6. Boligsosial handlingsplan skal integreres og brukes i kommunens løpende styringssystem 

7. Boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte skal så langt det er mulig integreres i annen 

bebyggelse 

8. Sikre god sammenheng og koordinering mellom areal- og boligplanleggingen og kommunens 

egne VA-planer 

9. Prinsippene i  Samordnet areal- og transportplanlegging skal ligge til grunn ved all utbygging 

10. Prinsippene om Universell utforming skal legges til grunn 
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Arbeidsplasser og næringsutvikling 

Politikken i Østre Toten skal være offensiv og bidra til vekst og utvikling i 

næringslivet 
 

Kjennetegnet på at Østre Toten lykkes, vil være at kommunens og regionens næringsliv er lønnsomt, 

at det er god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og at det skjer en netto økning av antall 

arbeidsplasser fra år til år.  

”Arbeid til alle !” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som næringskommune 
 

a. Østre Toten kommune skal definere en tydelig næringspolitikk 

b. Kommunen skal ha en god og styrket førstelinjetjeneste 

c. Etablere arenaer og nettverk for å styrke samarbeidet innad i regionen og mot øvre Romerike 

d. Gjennom samarbeid bygge opp under en regional næringsutviking, og samtidig stimulere til 

lokal  vekst i næringslivet i Østre Toten 

e. Østre Toten skal i sterkere grad orientere seg sørover mot vekstområdene Romerike og Oslo 

f. Østre Toten skal framstå som en attraktiv kommune for næringsetablering og oppfattes som 

pådriver, tilrettelegger og støttespiller 

g. Sikre løpende avklaringer av næringslivets forventninger til kommunen 

h. Legge til rette for entreprenørskap og økt samarbeid mellom næringslivet og FoU-miljøer 

i. Det skal satses på samarbeid og underleveranse mot det betydelig næringslivet sør for oss. 

j. Østre Toten skal, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer,  ta en nasjonal posisjon 

innen næringer vi er sterke på, d.v.s. landbruk/matproduksjon, i kombinasjon med 

opplevelsesnæringer 

k. Det lokale, regionale og nasjonale matmarkedet skal utnyttes bedre, bl.a. med mat fra Toten 

som merkevare. 

l. Satse på opplevelsesnæringer og reiseliv basert på våre naturgitte fortrinn 

m. Arbeide aktivt for å utnytte potensialet og samarbeidsmulighetene som ligger i Mjøsa og 

Mjøsområdet 

n. Bygge ut og aktivt bruke våre kvaliteter på boligområdet, for å legge til rette for økt tilflytting  

o. Bygge nettverk med teknologikompetansen i regionen for å skape arbeidsplassvekst 

p. Arbeide for etablering av statlige og andre offentlige arbeidsplasser i kommunen 
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q. Det skal stimuleres til økt gründerskap og på å ha et godt tilfang på lærlingeplasser 

Kommunens oppfølging 
 

1. Bygge opp en felles strategi sammen med næringslivet og andre aktører, lokalt og regionalt 

2. Drive alliansebygging og lobbyvirksomhet for å trekke kompetansearbeidsplasser, herunder 

statlige, til Østre Toten 

3. Bygge god nok og samordnet kapasitet for å drive et offensivt førstelinjearbeid 

4. Østre Totens ressurser og kvaliteter skal synliggjøres sterkere – både i forhold til økt 

arbeidsplassutvikling og tilflytting 

5. Følge opp de felles strategier som er lagt for næringsutvikling i Strategisk plan for 

Gjøvikregionen 

6. Skaffe kunnskap og innflytelse gjennom de fora som er etablert i tilknytning til Gardermoen-

miljøet 

7. Ungt entreprenørskap skal tilrettelegges og integreres i skoleverket på flere nivåer 

8. Det skal utvikles et nært nettverk mot FoU-miljøer som Nibio og andre miljøer som er viktige 

for Østre Totens næringsliv 

9. Legge til rette tilstrekkelige og godt egnede næringsarealer, med egnet tilhørende teknisk 

infrastruktur 

10. Gjennom arbeid med stedsutvikling styrke sentrum på Lena og Skreia for å stimulere til økt 

handels- og servicenæring 

11. Arbeide aktivt for å stimulere til utvikling av virksomheter og arbeidsplasser innen 

opplevelses- og reiselivsnæringer, med grunnlag i mat, kultur og natur 

12. Bidra til å styrke og utvikle eksisterende industri, og samtidig være aktive for å tiltrekke seg 

nye bedrifter 

13. I alle relevante kommunale planer og saker skal hensynet til næringsutvikling vurderes 
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Kommunikasjoner og samferdsel 

Østre Toten skal ha en bedret vegkvalitet internt og eksternt, med kortere 

reisetid til omkringliggende regioner 
 

Kjennetegnet på måloppnåelse er at framkommeligheten forbedres og at reisetiden for pendlere og 
næringsliv blir kortere. Bedre veg med kortere reisetid skal være et av de viktigste virkemidler for å få 
flere til å bosette seg i Østre Toten og pendle til jobb i Oslo-/Romeriksområdet. 

”Østre Toten på rett veg !” 

Strategier for målrettet utvikling av Østre Toten som næringskommune 
 

a. Forbedrede kommunikasjoner skal frontes som en svært viktig faktor for vekst og utvikling 

b. Bygge allianser for sterk og målrettet påvirkning av de fylkesvise og nasjonale 

samferdselsprioriteringer 

c. Fylkesveg 33 skal frontes som vår viktigste kommunikasjonsåre sørover og virkemiddel for 

vekst og utvikling 

d. Det skal arbeides for en helhetlig utbygging av Fv 33 mellom Gjøvik og Minnesund innen 

2020 

e. Det skal samarbeides for å styrke det interne kommunikasjonstilbudet i regionen  

f. Gjøvikregionens samlede kommunikasjonssystem skal sees i helhet – både veg og bane 

g. Det skal arbeides for å forbedre og bygge ut telekommunikasjonstilbudet  

h. Styrke arbeidet med å gjøre Østre Toten til en trafikksikker kommune 

i. Legge til rette for en økt og konkurransedyktig kollektivtransport 

j. Fylkesveg 244 sin rolle som kommunikasjonsåre mot Rv 4 og Oslo-området skal ivaretas 

 

Kommunens oppfølging 
1. Være aktive i påvirkningen for felles utbyggingsstrategier i regionen, både innen veg og bane 

2. Være bevisste i å prioritere lokale tiltak inn mot revisjon av fylkevegplaner . Dette med vekt 

på regional pendling og lokal trafikksikkerhet. 

3. Arbeide aktivt for å fronte og påvirke beslutningstakere for en rask og forbedret Fv 33 til 

Minnesund 
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4. Kommunen skal, sammen med næringsliv og innbyggere, øve påtrykk på markedsaktørene 

for å oppnå en høyere kvalitet på bredbåndsutbyggingen i Østre Toten 

5. Arbeide med å bevisstgjøre ansatte og innbyggere, herunder foreldre spesielt, til å bygge 

gode holdninger for en bedre trafikksikkerhet 

6. I utbyggingen av vegnettet skal nærings- og pendlertrafikk, samt trafikksikkerhetshensyn 

vektlegges 
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ANDRE SAMFUNNSOMRÅDER 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommunen har en viktig oppgave er å ivareta et generelt ansvar for samfunnssikkerhet og 

beredskap. Dette ansvaret omfatter planlegging for å forebygge og begrense skade ved uønskede 

hendelser og kriser som inntreffer lokalt. Det er et overordnet mål at Østre Toten-samfunnet skal 

være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.  Dette skal ivaretas gjennom å: 
 

 Gjennomføre og vedlikeholde en systematisk kartlegging og vurdering av lokalsamfunnets og 

bedrifters risiko og sårbarhet i forhold til uønskede hendelser (ROS) 

 Arbeide aktivt og målbevisst med å forebygge uønskede hendelser, unngå å skape nye 

risikoer og å redusere skadevirkningene dersom uønskede hendelser inntreffer. I alle 

relevante kommunale planer skal hensynet til beredskap og samfunnssikkerhet vurderes. 

 Utveksle kunnskap og erfaringer slik at de ulike samfunnsaktørene gjensidig kan styrke 

hverandre når det gjelder forebygging eller beredskapsarbeid 

 Samarbeide om gjennomføring av tiltak som reduserer samfunnets risiko og sårbarhet  

 Forbedre mobildekningen i alle deler av kommunen 

 Avklare de enkelte beredskapsaktørers roller og ansvar i forbindelse med beredskap og 

krisesituasjoner 

 Sørge for nødvendig kompetanse om beredskap og samfunnssikkerhet hos 

samfunnsaktørene, herunder utnytte kompetansen på informasjonssikkerhet på NTNU 

Gjøvik 

 Arbeide målrettet for å redusere flom- og rasskader på veger, bygninger og landbruksarealer, 

og ikke tillate etablering av nye tiltak i flom- og rasutsatte områder. 

 Kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at de kan inntreffe og hvordan de i så fall kan påvirke kommune. 

Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum èn 

gang pr år. 
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Klima, energi og miljø 
 

Kommunens ansvar på dette området bygger på kommunens Klima- og energiplan som ble vedtatt i 

2009 og videre på de strategier som nedfelles i kommuneplanen, handlingsprogrammet og andre 

relevante planer. De viktigste punktene i klima- og energipolitikken er: 

 Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og 

miljøkvaliteter. 

 Utbyggingsmønsteret i kommunen skal baseres på prinsippet om samordnet areal- og 

transportplanlegging 

 Oppfølging av rikspolitiske retningslinjer skal ligge til grunn for et effektivt transportarbeid og 

mobilt energiforbruk. Betydningen av gang- og sykkeltrafikk skal økes.  

 Østre Toten kommune skal ha som mål å redusere energiforbruket og utslipp av klimagasser.  

Varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg. 

 Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye bo- og næringsområder. 

Slike områder skal også planlegges og lokaliseres slik at de ikke er utsatt i forhold til ras og 

flom. Slike hensyn skal også vektlegges i kommunens beredskapsplanlegging. 

 Eksisterende grøntstrukturer skal i størst mulig grad bevares. Det skal legges vekt på å bevare 

sammenhengende strukturer med forbindelser til utmak og vassdrag. 

 Viktige områder for biologisk mangfold og vilttrekk skal hensyntas ved utbygging. 

 Miljøforurensning skal reduseres – både i næringslivet og privathusholdningene. 

Avfallsmengden skal reduseres i samsvar med nasjonale målsettinger. 

 Strategisk plan for vassdragsforvaltning skal ligge til grunn for en god oppfølging av 

vanndirektivet. Dette innebærer bl.a. at målene i EUs vanndirektiv skal etterleves. 

 Kommunens klima- og energiplan skal revideres og integreres i styringssystemet. 
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Langsiktige arealstrategier 
 

De overordnede målene og strategiene som legges i kommuneplanens samfunnsdel, vil på ulik måte 

gi premisser for arealdelen gjennom definerte arealstrategier.  Disse skal gi rammer og føringer for 

videre planlegging og utbygging i kommunen, og skal legges til grunn for vurderingen av 

utbyggingsområder, reguleringsplaner og andre areal- og naturbruksspørsmål. 

Ut fra arealstrategier lagt i samfunnsdelen og øvrige, spesifike arealpolitiske rammer som sentrale 

retningslinjer for areal- og transportplanlegging, for barn og unges interesser, jordvernstrategier, 

samfunnssikkerhet (ROS-analyser) m.v.  skal arealdelen med kommunedelplaner utformes. 

For at arealstrategiene skal bidra til å nå ambisjonene om utvikling og vekst, må videre utbygging av 

sentral infrastruktur som veg, vann og avløpsløsninger være basert på de samme prinsipper. Det blir 

videre avgjørende å trekke opp investeringsplaner med mer langsiktig tidshorisont enn det som hittil 

har vært gjort. 

 Sentrums- tettstedsutvikling 

Lena sentrum skal utvikles med mål om økt handelsvirksomhet og trivsel for befolkningen og 

besøkende. Styrking av sentrum gjennom fortetting og sammenknytning med randområdene 

rundt er et viktig prinsipp. Økt boligbygging i/rundt sentrum er et klart mål.  

 

 Bosettingsmønster 

Det skal bygges opp under en fortetting i de eksisterende tettstedene.  Kommunedelplan for 

Lena, Skreia og Kapp er under revisjon, mens kommunedelplan for Kolbu  kan vurderes 

revidert ved behov og kommunen bør behandle avvik fra arealplanen særskilt.  Det skal også 

kunne skje en utbygging inn mot eksiterende bebyggelse i randsonene rundt tettstedene. 

For å bidra til å opprettholde bosettingen i grendene, vil Østre Toten kommune se positivt på 

byggeprosjekter for øvrig når kriteriene i arealdelen er oppfylt. I LNF-områder skal 

bebyggelse i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. 

 

 Næringsutvikling, herunder varehandel og tjenesteyting 

Næringsvirksomhet skal i hovedsak etableres i områder avsatt til formålet. Dette gjelder i 

første rekke Bilitt og Kraby næringspark, Kapphøga næringsområde, Starumsområdet, samt 

næringsområder innenfor tettstedsområdene. Det er spesielt viktig å rette fokus mot Bilitt og 

Kapphøgda, som begge har nye tilrettelagte arealer og god tilgang til vegnettet.  Nye 

næringsetableringers behov for infrastruktur (VA-løsninger) må nøye vurderes og samordnes. 

 

 Transport- og kommunikasjonsløsninger, herunder trafikksikkerhet 

Det er et sterkt behov for å fullføre oppgraderingen av Fv 33 helt fram til Minnesund.  

Samtidig må det prioriteres å få fullført trasèen Opsahl-Bondelia.  

Det skal ryddes i trafikkbildet i Lena sentrum, slik at det blir gode parkeringsløsninger og 

muligheter for effektive interne gangforbindelser. Det skal differensieres mellom 

heldagsparkering og parkering for handlende og besøkende. 

Østre Toten skal ha et sykkelvegnett som gjør sykkelen til et attraktivt transportmiddel. 
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Trafikksikkerhetsarbeidet skal prioriteres, gjennom forbedrede fysiske løsninger og 

bevisstgjøring. Østre Toten skal ha status som trafikksikker kommune. 

På lang sikt vil realisering av ny trasè for Fv 33 mellom Lena og Skreia være viktig. 

 

 Jordvern 

Det er en statlig målsetting å halvere det årlige forbruket av dyrket og dyrkbar mark. Østre 

Toten kommune vil følge opp dette gjennom å ha som hovedprinsipp å være restriktiv til å 

tillate nedbygging av dyrket mark. God matjord  skal tas vare på, spesielt der det er godt 

jordsmonn og god arrondering. I noen grad kan det aksepteres å bygge ned dyrket jord, der 

dette er nødvendig for å sikre en fornuftig tettstedsvekst. 

 

 Strandsona langs Mjøsa 

Østre Toten kommune ønsker å ha en aktiv bruk av strandsona gjennom å vektlegge 

allmennhetens tilgjengelighet. Det kan i enkelte områder tillates bygging ned mot standsona 

gjennom reguleringsplanlegging – i form av bolig- eller hyttebygging - men ikke på en slik 

måte at det hindrer allmenn ferdsel.  

Egnede områder i strandsona kan tilrettelegges som aktivitets- og rekreasjonsområder, og 

disse skal stimulere til økt aktivitet, og bedre folkehelse og livskvalitet. 
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Virkemidler for å gjennomføre intensjonene i 

kommuneplanen 
 

Kommuneplanens samfunnsdel peker ut retning og målsettinger for Østre Toten-samfunnet i et 

langsiktig perspektiv. Dette er det overordnede dokumentet som det skal styres etter over tid. For å 

lykkes med de oppsatte mål og strategier er det helt nødvendig at en hvert år evner å bryte disse ned 

i det 4-årsperspektivet som det årlige styringsdokumentet har(Handlingsprogrammet). I den 

sammenheng er det nødvendig å legge inn vurderinger i forhold til de virkemidler som løpende må 

komme til anvendelse. Dette er: 

 Økonomi – i hvilken grad gir økonomien rom for prioriteringer av tiltak, og hvordan kan slike 

prioriteringer virke forebyggende og kostnadsdempende over tid ? 

 Struktur – vil det være fornuftig å endre strukturer – innen tjenesteyting eller i utbygging og 

utvikling av kommunen – for på den måten å oppnå mer effektivitet eller mer samlende 

innsats ? 

 Organisering – i hvilken grad vil intern organisering, eller ny organisering av samarbeidet 

med det sivile kommunesamfunnet være fornuftig ? 

 Kultur – er det behov for å bygge nye og sterkere kulturer i Østre Toten, som styrker 

felleskap, vekst og utvikling og en vilje til å lykkes ? 

 Teknologi – hvordan bør og kan vi ta i bruk ny teknologi for å forbedre og effektivisere 

tjenestetilbudet og samhandlingen med innbyggerne ? 

 Kommunikasjonsprosesser – hvordan kan vi forbedre dialogen med innbyggerne og 

forståelsen for den kompleksiteten som en kommune består av, for på den måten å skape en 

bedre samhandling ? 

 Politisk påvirkning – enkelte målsettinger og strategier er avhengig av støtte fra over-

ordnede beslutningsmyndigheter. Hvordan kan slik påvirkning koordineres og målrettes ? 

 

 

 


