


NYTENKING 

KVALITET 

RESPEKT 



Overordnet mål: 

  Nærvær på 92 % 

 

Delmål: 

 Implementere 

    ØTK verdier, NKR. 

Styrkede, positive 

holdninger hos alle 

ansatte. 

Ledere: 

Kompetanseheving 

i Verdi og 

resultatbasert 

ledelse.  

Oppstart Medio 

September 2013 

Fullført våren 2014 

 

 

 



Lederutviklings -
program 

• Verdibasert ledelse 
alle ledere 

Profileringsarbeid 

• Omdømmebygging. 

• Internt/eksternt 

• Filmproduksjon av 
sangen ” I hoppes” 

Verdi -turné 

• Vi besøker alle 
avdelinger i 
kommunen 

• Fokus på 
holdninger/etikk 

• Verktøykasse for 
videre 
verdiskapning 

Underveis i prosjektet : Nærværsmålinger prioriterte arbeidsplasser 



Politisk forankring 

Prosjektet  

presentert i 

kommunestyret 

Deltatt på ”Spor 

endringer” 

Tema-dag for 

ledere 23.aug 

Verdi - turné 

oppstart uke 42 

Filminnspilling ØTK 

påbegynt, ferdig 

Oktober 2013. 

Kick –off for alle 

ansatte under 

planlegging… 



  





Østre Toten kommune er ei jord og skogbruksbygd. 

Ordfører Hans Seierstad (SP) 





Det er et gode muligheter for en 
aktiv oppvekst i vår kommune. 



Verdens eldste hjuldamper i drift, Skibladner, går i rute på Mjøsa hele  
sommeren. 



Mjøsa er vårt ”innlandshav”, og  Norges største innsjø. 
10 mil lang, 3 mil bred. 



Peder Balke senteret på Kapp.  



Arbeidsmiljøprisen gikk i fjor til Fjellvoll bo - og servicesenter. 



Kameratredning på Mjøsa. Unger lærer båtvett. 



Vår nye rulleski-trasè i Karidalen skisenter . 



Rådhuset ,Lena. 



”Fjellvoll blandede mannskor” opptrer gjerne for publikum. 



Grønnsaksproduksjon - en viktig næring i Østre Toten 



Østre Toten sykehjem. 



En av de mange blide og hyggelige jentene man møter i hjemmesykepleien. 



Markens grøde , Sensommer på Toten  



Sommerkveld på Totenåsen. 



Hoff kirke i vinterstemning 



”Fint å vara høne på Toten” 



Mil etter mil innover Totenåsen en vinterdag 



Kald og klar Januarmorgen med minus 27 grader 



Kveldshimmel mot Gjøvik 



Rekreasjon og stillhet..Fisketur ..Mulighetene er mange… 



Det sies at Mjøsbygdene er Norges Toscana 



Våronna i full gang 



”Prærien ” 



Viken II , vår flotte strandrestaurant 



Utsiktspunkt mot Hamar og Helgøya 



Og solen går sin gang 



Vinter 



Ut på tur, aldri sur… 



Takk  for oppmerksomheten  


