
            Budsjett 2022: 
I fjor handlet mine uttalelser om slitasje i forhold til Corona og i forhold til alle 

innsparinger som var planlagt, og hvor bekymret jeg var for slitasjen på våre 

ansatte på selve grunnlinja.  

I år vet vi, at selv hvor store kriser som lander i vår kommune, står vi sammen 

om å gjøre en kjempejobb for å stable ting på bena igjen.  

Akkurat som i fjor inneholder også budsjettet for 2022 store innsparinger, noe 

som, for de fleste av mine medlemmer vil si et merarbeid de skal orke å stå i, 

samme hvilken sektor de jobber i vår kommune.  

Vi mangler sykepleiere, vi har stort sykefravær mange steder, og det er også 

snakk om store kutt i skoler og barnehager. Dette gjør det nok ekstra vanskelig 

å være folkevalgt, og skulle velge hvem det rett og slett går ut over.  

Delta sitt syn på mangelen på sykepleiere handler om å få tatt i bruk flere av de 

vi allerede har inn i grunnlinja. Det er ressurser i vår kommune som benyttes på 

dagtid, som kunne vært med å avlaste på kveld, helg og høytider.  

Det er også mye ufrivillig deltid innen fagarbeidere, som ville være med å løse 

antall hender, og ved å løfte det faglige fokuset i østre kunne også disse vært 

med og bidratt i mangelen på folk, også i årene framover.  

Selv om det er mest snakk om sykepleier mangelen, så er også Delta opptatt av 

å få søkelys på heltidskulturen. Skal Østre Toten være en kommune som i 

framtida er attraktiv for helsearbeidere må vi få søkelys på ufrivillig deltid, tørre 

og se på turnuser som gir folk mulighet til å stå lenge i jobben sin, og ikke 

minst, gi de muligheter til å heve sin egen kompetanse.  

Ved å tørre å gjøre noe nytt, noe annet enn nabokommunene våre tror Delta at 

vi kunne blitt en attraktiv arbeidsgiver. Ved å ta godt vare på de vi allerede har 

vil vi fått et godt omdømme som arbeidsgiver. 

Fjellvoll, det ømmeste temaet i Østre Toten kommune i 2021.  

Det å være tett på dette, har vært en stor påkjenning. Delta tror at for de av oss 

som har stått å sett på dette utenfra, ikke vet hvordan denne saken har tynget.  

Og i løpet av året, har dette bare blitt en større byll. Delta er bekymret for at vi, 

for det første, dessverre har mistet flere flinke, dyktige arbeidstakere men også 

belastet de som bor der med en utidig venting, på hva da? 



Delta skjønner at det er gjort et forsøk på å rette opp i noe nå i høst, men vi er 

redd det er for sent, og at det, for de på innsiden bare føles som å være tilbake 

på desember 2021. Det er bare trist. 

 

Når det gjelder skole og barnehage så er det også store kutt. Dette vil, så lenge 

det ikke blir gjort noe med skolestrukturen, kun gå ut over våre lovende unge, 

som skal stå for framtida.  

Det er gjort en god jobb med å kartlegge skolestrukturen i høst, og den 

engasjerte også våre innbyggere, selv om nok ikke alle forstod hva den skulle 

brukes til.  

Delta synes det er bekymringsfullt at det blir kuttet ned på enda flere, da disse 

er en stor del av hverdagen for ungene våre. Vi trenger nok folk i denne 

sektoren også, for at neste generasjon skal bli en del av arbeidslivet i morgen, 

og være med å bidra til inntekt og arbeidskraft også i 2030 og framover.  

Delta har sett at medias øyer har vært på Østre Toten så fort det har vært noen 

saker i 2021. Ja, dette med data, det er jo forståelig, men det har allikevel vært 

lite søkelys på den fantastiske jobben som tross alt har vært gjort, både mens vi 

var tilbake til 1987, med penn og papir, og mens vi bygget oss sakte, men 

sikkert opp igjen. Men det at vi blir omtalt med negative øyne gjør at Delta 

tenker det er vanskelig å bli en kommune med godt omdømme, både med 

tanke på å få nye innflyttere og også nye arbeidstakere.  

La årets budsjett syde av gode avgjørelser, nytenking i sin helhet i kommunen. 

Tør å ta gode avgjørelser og la 2022 begynne med en ny tid for Østre Toten 

kommune, som gjør at media begynner å skrive gladsaker, som gjør oss 

attraktive.  

Stå for deres politiske retninger, ta gode avgjørelser og tør og bli upopulære, 

kanskje er det det som må til for å sikre Østre Toten også inn i framtida.  

Lykke til med budsjettet 2022. 

 

Vennlig Hilsen 

Åse Marit Stuen, HTV Delta i Østre Toten. 

 



 

 

 

 

  


