
Innbyggerdialog samfunnsplanen
28. – 29.3 og 4. – 5-4. 2022



Barn, oppvekst og opplæring

En god oppvekst varer i generasjoner

• Involverer hele samfunnet: It takes a village to raise a child
• Foresatte, familie og nettverk
• Kommunens tjenester
• Frivillige lag og foreninger
• Nærmiljøet og næringsliv



Hva vet vi – Oppvekstbarometeret sier…. 



Hva vet vi?  
→ utgangspunkt for utviklingsarbeidet Oppvekst 2040

• Lavt utdanningsnivå

• For mange som dropper 
ut av videregående skole

• Høyere andel uføre og 
yngre uføre

• Høyt aktivitetsnivå i 
barneverntjenesten 

• Høy andel har psykiske 
plager 

• Barn er godt fornøyd 
med sine foreldre 
(Ungdata)

• Lite vedvarende 
lavinntekt

• Lite trangboddhet

• Vekst i antall eldre, 
andelen barn og unge 
går ned

• Trangere økonomisk 
handlingsrom

• Digital utvikling



Hva vet vi?

Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester er 69% høyere 
i 2040 enn i dag dersom vi 
fortsetter som nå

Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester øker fra dag 1

Hovedutfordringen er 
innbyggernes forventninger til 
helse- og velferdstjenestene

Utfordringsbildet både i Østre 
Toten og nasjonalt – vil kreve 
nye arbeidsformer:

->Digitalisering

Kilde: Agenda Kaupang basert på 
demografi-komponenten i statens 
inntektssystem og MMMM-alternativet 
til SSB, aug. 2020



Barndommens egenverdi

Barn og unge skal oppleve at 

de bidrar til noe som gir mening, 

skaper vennskap og trivsel her 

og nå.



Et inkluderende fellesskap

Vi er alle ulike og unike.

Hos oss har alle mulighet til å delta

i ulike fellesskap, aktiviteter og lek

uansett alder og funksjonsnivå



Helhet og sammenheng

Barn, unge og deres familier skal

oppleve at det er plass til alle

Det er helhet, sammenheng og

variasjon i aktivitets- og

organisasjonslivet



Kompetanse for framtiden

Vi vil bidra til at barn og unge i

samspill med trygge, kompetente

voksne utvikler kompetansen som

blir viktig de neste 20 årene.



Hva blir viktig framover
→Kvalitet og innhold i tjenestene

Utvikling av tjenestetilbudet Utvikling av tjenestetilbudet 

Vi jobber sammen med innbyggeren

Tilgjengelige tjenester

Tverrfaglig arbeid 

Digitalisering

Bærekraft

→Organisering og struktur

Samfunnsutvikling og tjenesteutvikling

Innsatsområder Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i 
møte med kommunens tjenester

Alle har en naturlig plass i fellesskapet

Alle barn og unge skal utvikle robusthet

Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljø



«Helhetlig innsatstrapp» - viser grad av inngripen i innbyggernes liv

►Hvilke tjenester mangler eller 
bør utvikles?

►Hvilke trinn må styrkes 

►Hvilke trinn skal reduseres?

Målet er å styrke de lavere 
trinnene i innsatstrappen 
ved å gjøre smarte grep 

øverst i trappen

Forebygging fremfor reparasjon fordi det alltid gir bedre 
resultater til en lavere kostnad enn å reagere når noe må 
repareres.



Målet med 
«innsatstrappen» 
• Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre

• Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv

• Trappen skaper felles forventninger til tjenester og 
kommunens tilbud på trinnene

• Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

• Utgangspunkt for strategisk planlegging og 
tjenesteutvikling

• Underlag for en mer presis dialog mellom politikk og 
administrasjon

• Metode for å prioritere aktiviteter og innsats 

• Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring



Folk skal kunne leve sitt foretrukne liv ved Mjøsa


