
 

 

BUDSJETT OG HANDLINGSPRGRAM 2022 - 2026 
FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET 
 

 
BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING (BOO) 

1. GRUNNSKOLE 

Det er foreslått redusert 21 årsverk i grunnskole. Vi mener de foreslåtte kuttene i grunnskolene vil 
ramme alle barn negativt og spesielt de mest sårbare gruppene i skolen. I lys av målene i 
Oppvekst 2040 vil det være vanskelig å gjennomføre ønsket kvalitet samtidig som en reduserer på 
antall stillinger i skolen. Regjeringen legger opp til en ekstra overføring til kommuner for å 
opprettholde en desentral skolestruktur, med en kompensasjon på 500 000 kr per skole. Dette 
innebærer 4,5 millioner ekstra midler, som vi mener må tilføres grunnskole. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Grunnskole tilføres 4,5 millioner kroner, basert på regjeringens signal om kompensasjon på 

500 000 kr per grunnskole 
2. Midlene brukes til  å redusere planlagt innsparing av 21 årsverk i grunnskolen 

2. BARNEHAGE 

Det er fremmet forslag om nedleggelse av Vilberg barnehage. Vi mener det er nødvendig med en 
ny saksutredning knyttet til barnehagestruktur, der det fremmes ny politisk sak til kommunestyret til 
våren. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Vilberg barnehage opprettholdes 
2. Det fremmes ny sak om barnehagestruktur våren 2022 

3. DAGSBESØK TIL UTØYA FOR 10. TRINN I GRUNNSKOLEN 

Vi har nylig vedtatt «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» som har mål om å 
forebygge. 22 juli 2011 var en ekstrem terrorhendelse som vi må bruke til læring og sikre at aldri 
skjer igjen. Vi ønsker at våre ungdomsskoleelever får et dagsbesøk på Utøya for å gjøre våre 
ungdommer bevisst på konsekvenser av radikalisering og voldelig ekstremisme.  
 
Forslag til vedtak: 
Det utredes sak om gjennomføring av et årlig dagsbesøk på Utøya for alle 10. klassinger i Østre 
Toten kommune, med undervisningsopplegg på Utøya.  
 

 
HELSE, OMSORG OG VELFERD (HOV) 

4. FJELLVOLL 

Heldøgnsdriften ved Fjellvoll er foreslått nedlagt. Dette vil innebære et redusert heldøgnstilbud, 
samt at beboere ved Fjellvoll skal i stor grad betjenes av hjemmetjenesten. Dette vil medføre et 
større gap mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten, uten at vi ha lykkes å etablere 
nye boformer på trinnene i omsorgstrappa. Nye boformer var en forutsetning i Velferd 2040 for å 
redusere på driften av våre heldøgnstilbud. 
 
Forslag til vedtak: 



 

 

1. Fjellvoll opprettholdes med heldøgnsomsorg med 18 plasser 
2. Det gjennomføres en prosess, basert på frivillighet, for i størst mulig grad sørge for at dagens 

beboere bor i samme del av bygget 
3. Resterende 24 leiligheter tilrettelegges for hjemmeboende med hjemmetjenester 
4. Det avsettes investeringsmidler til opprustning av leiligheter på 2,5 millioner kroner 
5. Det opprettholdes dagaktivitetstilbud på Fjellvoll 
6. Endring av heldøgnsdrift ved Fjellvoll gjennomføres når det er etablert alternative boformer 

jamfør Velferd 2040 
7. Arbeidet med å etablere alternative boformer prioriteres høyt i 2022 
8. Hjemmetjenesten tilføres 2 millioner kroner til økt grunnbemanning for å ivareta behovet på 

Fjellvoll. 
9. Økonomisk inndekning: 
     -Reduksjon i administrative funksjoner i HOV - 2 millioner kroner 
     -Innføring av eiendomsskatt på næring, verk og bruk fra 2022, estimert inntekt 3,5 millioner             
 kroner 
     -Eventuelt bruk av disposisjonsfond for 2022 

5. LOKALMAT I EGENPRODUKSJON 

Østre Toten er Norges største grønnsaksprodusent på friland og har en betydelig lokal produksjon 
av matvarer. Det er viktig å støtte opp om lokale produsenter, samt kunne benytt lokale råvarer i 
egen produksjon i ulike sektorer. Kortreist mat er både miljøvennlig og bærekraftig. Bruk av 
lokalmat vi kunne fremme identitet, vise frem våre lokalvarer og bidra til stolthet for det som blir 
produsert i vår kommune og region. Bruk av lokalmat vil også kunne benyttes som en del av 
matopplevelsen ved servering av mat på Labo, der matopplevelsen til beboere kan oppleves bedre 
av at maten har en lokal historie. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Det utarbeides en overordnet strategi for bruk av lokalmat ved kommunale kjøkken 
2. Labo skal så langt det er mulig og økonomisk forsvarlig benytte lokale råvarer i sin 

matproduksjon. 
 
 
 

SAMFUNN (SAM) 

6. PLAN- OG NÆRINGSENHETEN 

Enheten skal tilrettelegge for en god samfunnsutvikling innenfor fagområdene plan- og byggesak, 
eiendomsforvaltning, veger og samferdsel, miljø, næring og landbruk, teknisk infrastruktur og 
kultur. Dette krever god samhandling internt, men også med omverdenen. En viktig del av dette er 
samspillet mellom kommunen, sivilsamfunnet og frivilligheten.  
Plan og næringsenheten har et betydelig lov- og planverk å forvalte, noe som krever høy 
kompetanse hos medarbeiderne. Gjennom mange år har enheten vært særdeles sårbar og delvis 
underbemannet når det gjelder ansatte med spisskompetanse. 
Handlingsplanen og økonomiplanen for 2022-2025 bør legge til rette for en styrking av 
kompetansen og bemanning på denne enheten. Saksmengde og kompleksitet på sakene vil kreve 
stadig mer i de kommende år, noe som allerede har vist seg særlig innenfor landbruket.  
 
Forslag til vedtak: 
Det utredes sak om egen organisasjons sårbarhet knyttet til saksbehandling, der det fremmes 
alternative forslag for å redusere sårbarhet og øke kompetanse i egen organisasjon. 



 

 

7. KONSESJONSSAKER I LANDBRUKET 

Konsesjonsloven skal sørge for at samfunnets langsiktige behov blir ivaretatt, og tar hensyn til det 
beste for miljø, bosetting, allmenne naturverninteresser, utbygging og framtidige generasjoners 
behov. Konsesjonssaker i landbruket er har vært et viktig tema i Østre Toten siste år, der vi 
opplever en kompleksitet som utfordrer administrasjon og politikere under behandlingen. 
Hurdalsplattformen fra den nye regjeringen sier bl.a. innenfor temaet eiendomspolitikk og vern av 
matjord at “eiendomspolitikken i landbruket skal sikre at ressursene blir holdt i hevd, blir lokalt og 
nasjonalt eid og forvaltet i et langsiktig perspektiv”. “Familielandbruket, med personlig eierskap til 
jorda, bidrar til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikt”. Dette er noe som de senere år 
har blitt utfordret både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi ser behovet for en bred gjennomgang av 
dette lokalt. 
 
Forslag til vedtak: 
SAM uvalget skal i samarbeid med administrasjonen utarbeide en intern strategi for hvordan Østre 
Toten kommune bør håndtere konsesjonssaker i landbruket. 

8. FRIVILLIGHET 

Frivilligheten er og blir viktig for kommunen de kommende år, innenfor flere områder. Både som et 
supplement til lovpålagte oppgaver og innenfor ikke lovpålagte områder. 
Samhandlingen med “det frivillige Østre Toten” blir avgjørende for hvordan innbyggerne oppfatter 
kommunen som en serviceinstans. Dette må vi som kommune ivareta og stimulere på best mulig 
måte. I løpet av planperioden bør kommunen rigge et system som tilrettelegger for mest mulig 
samordning og koordinering av frivilligheten.  
 
Forslag til vedtak: 
Det utarbeides i løpet av 4 års perioden et overordnet system for frivilligheten som tilrettelegger 
best mulig samhandling og koordinering mellom frivilligheten og Østre Toten kommune. 

 
 
ORGANISASJON 

9. SYKEFRAVÆRSOPPFØLGNING 

Enkelte sektorer under HOV og BOO har hatt et markant høyt sykefravær over tid. Det er viktig å 
sette inn målrettede tiltak i disse sektorene, for å jobbe forebyggende og kunne få ned sykefraværs 
statistikken og bryte den onde sirkelen disse sektorene nå er inne i. Høyt sykefravær gir økt 
belastning på de gjenværende ansatte som igjen medfører fare for enda høyere fravær.  
 
Forslag til vedtak: 
1. Det igangsettes egne sykefraværs prosjekter i sektorer under BOO og HOV som har markant 

høyt sykefravær. 
2. Sykefraværs prosjektene skal kartlegge grundig årsaksforhold til fravær og ha fokus på tiltak 

som virker forebyggende. 
3. Tillitsvalgte inkluderes og bør delta i prosessen. 

10. ØKT LÆRLINGSATSING 

Vi har lykkes med vår offensive lærlingsatsing, og bygget opp kompetanse i organisasjonen til å 
følge opp dette. Det er et viktig kommunalt ansvar å sikre at våre unge får fullført sitt 
utdanningsløp. Som kommune trenger vi rekruttering, og ved å ta inn lærlinger vil vi kunne sikre 
oss viktig og riktig kompetanse innenfor ulike sektorer.  
 
Forslag til vedtak: 



 

 

1. Kommunens målsetning for lærlinger økes, og det skal til være minimum 3 lærlinger per 1000 
innbyggere i egen organisasjon.  
2. Lærlinger som tas inn i kommunen bør gis jobbtilbud ved bestått fagprøve. 
 

ØKONOMI 

11. EIENDOMSSKATT 

Østre Toten kommune har innført eiendomsskatt, som de fleste kommuner i Norge. Skal en først 
ha eiendomsskatt bør den utlignes til både næringsliv og innbyggere, slik at alle bidrar. I dag er det 
kun våre boliger og fritidseiendommers om betaler inn skatten. Vi mener vi trenger en rettferdig 
fordeling, der næringslivet også bidrar på lik linje med innbyggerne. 
 
Forslag til vedtak: 
Eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglene for petroleum, utskrives og innføres fra 2022 til gjeldende promille: 3,3. 
 
 
 
 


