
Folkemøte på Kapp (Melkefabrikken) 28.03.2022 
Ca. 40 deltagere 

 

Helse, omsorg og livskvalitet 

1. Status 

• For lite omsorgsplasser 
• Stor usikkerhet og frykt for å bli gammel 
• Har hjemmeboende et godt og innholdsrikt liv ? 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Flere og desentrale møteplasser 
• Tilrettelagte boliger 
• God/bedre rekruttering av helsepersonell  
• Mer aktive og bedre helse- og servicetjenester 

3. Hvordan komme dit ? 

• Alle må gi av seg selv (fellesskapskommunen) 
• Økt samarbeid mellom aktuelle parter 
• Alle deler av bygda må få tilgang på tilbud 
• Godt utbygd, døgnåpen nødtelefon og digital hjelp 

 

Boligbygging, infrastruktur, nærings- og stedsutvikling 

1. Status 

• For dyre boliger 
• Boligbygging gir økt trafikk (belaster nærmiljøene) 
• Barn og unges interesser må bedres (lekemuligheter/arealer) 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Ta vare på særegenhetene i kommunen – stedstilpasset bolig- og stedsutvikling 
• Arbeide for at regionale myndigheter godtar den type boliger som unge ønsker 
• Boområder må ligge nært opp til barnnehage/skole 
• Nok og attraktive næringstomter – videreutvikle landbruket 

3. Hvordan komme dit ? 

• Styrket sosial boligbygging – bruke Husbanken mer aktivt 
• Utvikle et mer urbant kommunesenter på Lena 
• Kapp må være en del av båtforbindelsen Gjøvik-Hamar 
• Bruke boligutvikling mer aktivt som ledd i ønsket samfunnsutvikling 

 



Oppvekst og utdanning 

1. Status 

• Mange faller utenfor 
• Mange på uføretrygd 
• Transport er utfordrende – det er et ønske om å bo spredt 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Flere møteplasser – fritidstilbud for alle 
• Mer dialog mellom skolene – og en mer praktisk grunnskole 
• Bedre transportsystem 

3. Hvordan komme dit ? 

• Foreldre tar mer ansvar/bruke frivillighet (pensjonister) 
• Ansvarliggjøre ungdom 
• Spisse ressurser mot de med størst behov 
• Engasjere/tilrettelegge i næringslivet i arbeidet mot utenforskap 

 

Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn 

1. Status 

• Mye frivillighet, men trenger mer forutsigbarhet 
• Få tydelige arenaer for medborgerskap og samskaping 
• Gode nærmiljøer og lokalsamfunn – lokaler og møteplasser har lokale kostnader 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Gode tilbud i nærmiljøene (lavterskeltilbud, seniortrim, allsang, seniorteater, datakurs osv.) 
• Lokale flerbruksarenaer og møteplasser for alle aldre (kommunal kostand) 
• Avklare forventninger og partnerskap der det er behov for gode samarbeidsformer 
• Stimuleringsmidler – nærmiljøtiltak, skaper aktivitet 

3. Hvordan komme dit ? 

• God koordinering 
• Informasjonsdeling 
• Politiske avklaringer (lokaler og tilskuddsmidler) 

 

 

 

 

 

 



Folkemøte på Lena (Bygdestua) 29.03.2022 
Ca 50 deltagere 

 

Helse, omsorg og livskvalitet 

1. Status 

• Mye god frivillighet 
• Bekymring for kapasitet og bemanning 
• Mangler trinn i innsatstrappa på nye og alternative boformer 
• Transport 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Trygge, gode og tilstrekkelige tilbud 
• Nye boformer 
• Gode transporttilbud 
• Tilgang til servicetjenester, praktisk hjelp (kan kjøpes) 

3. Hvordan komme dit ? 

• Ta vare på innbyggerinitiativ (3.0) 
• Få fortgang på planer og gjennomføring – nye boformer 
• Påvirkningsarbeid – interessepolitisk virksomhet 

 

Boligbygging, infrastruktur, nærings- og stedsutvikling 

1. Status 

• Næringspositivitet – vi trenger en næringsvennlig kommune, felles mål og ambisjoner 
• Boligutvikling – ivareta hensynet til både unge og eldre 
• Infrastruktur – vi må satse mer - oppnå mer - for Fv33, fiber og annen infrastruktur. 

Infrastruktur skaper arbeidsplasser. 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Etablere og beholde næring 
• Infrastruktur – Fv 33 og fiber – må på plass 
• Tørre å definere handelssenteret (Lena) 

3. Hvordan komme dit? 

• Samarbeid med andre kommuner, etater, næringsliv 
• Si mer ja enn nei – ikke «silotenking» 
• Prioritere Lena sentrum 

 



Oppvekst og utdanning 

1.Status 

• Usikkerhet (uvisshet, slitasje, press på ressurser 
• Særegen bostruktur – spredt, med gode nærmiljøer, folk vi bo nær dagens skoler 
• Utnytte eksisterende kompetanse 

 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Tilflytting av småbarnsfamilier og økt befolkningsutvikling 
• Gode skoler og barnehager med høy kompetanse (opprettholde dagens skolestruktur) 
• Barn og unge som trives med hverdagen sin (levende bygdesamfunn) 

 

3. Hvordan komme dit ? 

• Markedsføre Østre Toten som en attraktiv bokommune 
• Definere framtidas skolestruktur og sikre god bygningsmasse (tomter i nærheten av 

skole/barnehage) 
• Godt oppvekstmiljø (nærmiljøer, styrke foreldrerollen/bygge nettverk) 

 

Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn 

1. Status  

• Rikt foreningsliv, men synkende engasjement og økende behov for frivillighet 
• Mange er engasjert for egne barn, men faller fra videre 
• Frivilligheten må ikke styres for mye, men gis gode vilkår (bli hørt av kommunen) 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Stor grad av frivillighet 
• Informasjon, kommunikasjon, bli hørt og sett 
• Stort mangfold, muligheter, møteplasser 

3. Hvordan komme dit? 

• Info-kanaler, bruk og deling, fadderordninger, styrke lavterskeltilbud  
• Møteplasser i nærmiljøene for alle aldre (og flere møteplasser i «fjerdingene») 
• Transport 

 

 

 

 



Folkemøte i Kolbu (Lund grendehus) 04.04.2022 
Helse, omsorg og livskvalitet 

1.  Status 

• Eldre må ses på som ressurs – flere møteplasser for eldre 
• Ligger godt an på kommunebarometeret 
• Mye omstilling på kort tid – negative inntrykk i media 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Beholde ungdommen i bygda – som arbeidskraft 
• Tilpassede boliger for alle  
• Ta vare på helsepersonell – bruk av omsorgsteknologi – rett hjelp til rett tid 

3. Hvordan komme dit? 

• Gode turnus- og arbeidstidsordninger – attraktivitet for unge 
• Folk må bidra – samskaping (frå 2.0 til 3.0) 
• Arbeide forebyggende 

 

Boligbygging, infrastruktur, nærings- og stedsutvikling 

1. Status 

• Spredt bosetting og boligbygging er en styrke/fortrinn for Østre Toten 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Meir attraktiv næringsutvikling – påvirkning og tilrettelegging – ta utgangspunkt i jordbruket 
• Utbygging av infrastruktur – breiband, veg (4, 33, 244, 246, skoleveg/kommunal veg) 
• Bruke de fordeler vi har – bevare og legge til rette for spredt boligbygging 

3. Hvordan komme dit? 

• Proaktivitet i alle ledd – også mot eksterne beslutningsmiljøer 
• Bygge vår merkevare og skape optimisme 
• Rette fokus mot befolkningsøkning – skape bedre muligheter for etablering av næring 

 

Oppvekst og utdanning 

1. Status 

• Mangfoldig fritidstilbud – også på laveste plan 
• Videregående skolesamarbeid på tvers for å få flere til å fullføre 
• Tidlig innsats 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Trygge foreldre 



• Yrkesfag styrkes 
• At det finnes fritidstilbud for alle – må føle tilhørighet/nærhet til skolen 

3. Hvordan komme dit 

• Lavterskeltilbud for foreldrene 
• Gode rådgivere – må kunne mulighetene 
• Bedre samarbeid mellom skole og arbeidsplasser (økt fullføringsgrad) 

 

Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn 

1. Status 

• Sterkt foreningsliv, men for lite samarbeid – vanskeligere å drive, sviktende rekruttering 
• Mulighet til deltagelse – integrering, transport, inkludering 
• Ingen systematisk koordinering/tilnærming (på kommunenivå) 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Aktive og attraktive nærmiljøer for alle 
• Høyt fokus på barn og unge – medvirkning på barns premisser 
• Koordinering av frivillighet for å utløse mer aktivitet (gode systemer) 

3. Hvordan komme dit? 

• Informasjon 
• Større satsing/støtte på frivillighet 
• Samarbeid innen lag og foreninger (kompetanse og transport, må skryte av Toten) 

 

 

 

Folkemøte på Skreia (Kulturhuset) 05.04.2022 
Helse, omsorg og livskvalitet 

1. Status 

• For lite heldøgns sengeplasser, utrygghet, uforutsigbarhet (kommune/innbyggere). 
• Østre Toten er langt framme, har gode tjenester, men begrenset kapasitet. Grensesnittet 

mot frivilligheten ? 
• Rekrutteringsutfordringer, høyt sykefravær – hvorfor ? 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Trygghet og verdighet. Flere heldøgnsplasser. 
• Utviklede bofellesskap med servicefunksjoner. 
• Fond/støtteordning til ombygging av private hjem for å kunne bo lengre hjemme. 

Bruk/utvikling av velferdsteknologi 



3. Hvordan komme dit? 

• Fortgang i utbygging av bofellesskap og korttidsplasser. 
• Kommunen og innbyggerne må finne løsninger sammen – kommune 3.0. Kommunen må 

være på tilbudssida. Profilere Østre Toten som en god bokommune. 
• Jobbe mer forebyggende for å unngå utenforskap (ref. stor unge uføre). 

 

Boligbygging, infrastruktur, nærings- og stedsutvikling 

1. Status 

• Boligutvikling: Få tilgjengelige arealer – skytebanen begrenser. For store begrensninger for 
tomtemuligheter. 

• Kommunikasjoner: for dårlig kollektivtilbud, trenger en bedre Fv 33. 
• Arbeidsplasser: for få arbeidsplasser, ikke god nok næringsutvikling. Må bygge opp om 

handelsnæringen som er viktig for stedsutvikling. 

 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• Digitalisering og teknologi: bør bli en smartkommune, utvikle samarbeid med NTNU. 
• Næringsutvikling: gode kommunikasjoner (Gjøvik-Gardermoen), godt kollektivtilbud. 
• Stedsutvikling: gode og fleksible bomiljøer for unge og eldre, gode servicefunksjoner. 

 

3. Hvordan komme dit? 

• Samarbeid med og læring av andre: infrastruktur for digitale løsninger, NTNU-Kapp 
næringshage – ØTK. 

• Være på tilbudssida: fronte, markedsføre, selge, vise raushet. Ta initiativ sammen 
med andre. 

• Bruke nærheten til Mjøsa: tilgjengelighet, boligtomter i sentrum (frigjøre 
skytebanen), muligheter for å «prøvebo» (velkomstbrev/pakke, innflyttertreff). 

 

Oppvekst og utdanning 

1. Status 

• For dårlig kollektivtilbud. 
• Vedlikehold og oppgradering av skole- og barnehagebygg. 
• Frivilligheten er svært viktig – må stimuleres. 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• God kollektivtrafikk. 
• Avklart skolestruktur. 
• Møteplasser i tillegg til idrettsanlegg. 



3. Hvordan komme dit? 

• Samarbeid på tvers (kommune, fylkeskommune, frivillighet, annet). 
• Befolkningsutviklingen gir grunnlag for politisk beslutningsevne og -vilje. 
• Utvide bruk av eksisterende bygg – flere grønne lunger. 

 

Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn 

1. Status 

• Frivilligheten er stor og sterk i Østre Toten, men rekruttering kan være en utfordring. 
• Kommunen som en medspiller, forankring i kommunen, uløst potensiale i frivilligheten. 
• Synlighet: formidle de gode historiene fra frivilligheten, kommunen må vise at de setter pris 

på frivillig innsats.  

 

2. Ønsket situasjon om 10-12 år 

• At enda flere får kjenne på gleden av å være frivillig (mange friske pensjonister). 
Stimulere til fortsatt frivillighet og god rekruttering. 

• Aktive og gode lokalsamfunn. Lokale møteplasser. Nærmiljøer der mennesker bor er 
viktig å ta vare på, selv om tjenester sentraliseres. 

• Et godt kollektivtilbud er en forutsetning for aktive lokalsamfunn, for mennesker i alle 
aldre. 

3. Hvordan komme dit? 

• Fremsnakke: lokalsamfunn og kommune – mye som er positivt, fokusere på det, 
fellesskapsfølelse. 

• Samarbeide: frivillighet/ næringsliv/kommune, gir ressurser som utløser positive krefter. 
• Inkludere/involvere de yngre krefter. Dette for å øke engasjementet og styrke bosettingen.  

 

 


