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Bror Helgestad er vår ordførerkandidat. Han har 
vært i kommunestyret i perioden 2015-2019, og 
vært et aktivt medlem i komiteen for kultur-,  
bygde- og næringsutvikling. Bror er veterinær 
med interesse for hester og produksjonsdyr, og 
har vært en del av vaktsamarbeidet for vete-
rinærer på Gjøvik og Toten i tjue år. I tillegg er 
han bonde på Fodstad sammen med kona Anne. 
Den driftige totningen startet opp Toten Trav AS 
sammen med broren Kjetil i 2009, og det er i dag 
to selskaper med seks ansatte pluss en lærling 
i hestefaget. Bedriftene har i dag ansvar for ca 
60 hester, i tillegg til at de eier og driver gården 
Homb på Starum.

Bror har stor arbeidskapasitet, god gjennomfø-
ringsevne og er samarbeidsvillig. Bror vil bli en 
god ordfører for HELE bygda!

”Østre Toten skal være 
et godt sted å bo og 
arbeide. Stem Senter-
partiet for en aktiv hver-
dag i arbeid og fritid.
Vi vil ta hele bygda i 
bruk og er positive til 
nye ideer som kommer 
på bordet.”

                            Bror Helgestad



TA HELE BYGDA I BRUK
Vi vil at det skal være mulig å bosette seg i alle deler av kommunen, og Senterpartiet vil 
arbeide for gode nærmiljø der folk bor. Vi ønsker verdiskaping i alle deler av bygda gjen-
nom aktive landbruksmiljø og muligheter for næringsutvikling.   

BREDBÅND TIL ALLE
Vi vil at så mange som mulig av kommunens innbyggere skal ha tilgang på bredbånd i 
løpet av neste periode. God nettilgang er essensielt for tjenestetilbudet til hver enkelt, og 
for muligheten til å drifte ulike næringer, uavhengig av hvor i kommunen du er etablert. Vi 
ønsker at kommunen skal bidra inn i spleiselaget, der det ikke er kommersielt lønnsomt å 
bygge ut.

AKTIV HVERDAG
Vi vil gi frivillig sektor bedre kår gjennom å styrke kulturbudsjettet. Satsningen skal ha en 
tydelig folkehelseprofil, og være en bidragsyter til god fysisk og psykisk helse hos kom-
munens innbyggere. 

KLIMA FOR FREMTIDEN
Klimautslipp fra landbruket kan reduseres. Vi vil produsere på lokale ressurser og ta hånd 
om avfall og gjødsel i biogassanlegg. Vi vil legge til rette for at bedrifter blir miljøfyrtårn-
sertifiserte og at kommunen skal driftes klimanøytralt.
 



KOMMUNEVALGPROGRAM 2019-2023

NÆRINGSLIV
Østre Toten kommune skal i enda større grad benytte seg av potensialet til verdiskapning 
som ligger mellom jord og bord.

Østre Toten Senterparti vil: 
• ha fokus på kunnskap og teknologi i verdiskapningen
• ha næringsutvikling i hele kommunen
• ha næringsutvikling på eksisterende ressursgrunnlag og legge til rette for  
   foredlingsbedrifter
• knytte til oss nye aktører på våre eksisterende næringstomter
• ha et levende landbruk med mange aktive bønder
• arbeide for at Lena-Valle videregående skole fortsatt vil være sentral i 
   landbruksutdanninga i Innlandet
• arbeide for et aktivt jordvern, og ha en nullvisjon for nedbygging av matjord
• at kommunen skal arbeide for at det skal avsettes midler til grøfting/nydyrkings-fond
• stimulere til næringsutvikling gjennom aktiv bruk av bygdeutviklingsmidler

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
Gode samferdselsårer binder bygda sammen og knytter kommunen til verden rundt oss.

Østre Toten Senterparti vil:
• arbeide for full bredbåndsdekning
• arbeide for å fullføre fylkesveg 33 fra Gjøvik og videre utbygging sørover mot E6
• arbeide for utbedring av fylkesveg 244 gjennom Kolbu mot riksveg 4
• øke bevilgningene til det kommunale vegnettet
• arbeide for utbygging av gang- og sykkelveger til Kolbu, Nordlia og Vilberg skole
• fortsette å legge til rette for at flest mulig blir tilkoblet det kommunale avløpsnettet



BOLIGPOLITIKK
Et variert boligtilbud gjør kommunen attraktiv for våre innbyggere og for tilflyttere.

Østre Toten Senterparti vil:
• legge til rette for et variert boligtilbud i hele kommunen, også spredt boligbygging
• videreføre bruken av startlån for nye boligsøkere
• legge til rette for nye boformer og boligtyper

SKOLE OG BARNEHAGE
En god og trygg oppvekst er en investering i framtiden til hvert enkelt barn.

Østre Toten Senterparti vil:
• opprettholde god og tilstrekkelig grunnbemanning i skole og barnehage
• beholde sosialfaglige stillinger knyttet til hver enkelt skole
• ha tidlig og systematisk oppfølging for å sikre god læring og forhindre frafall
• sikre gode overganger mellom barnehage/grunnskoler/videregående skole
• arbeide for å få mer praktiske fag inn i ungdomsskolen
• opprettholde dagens skolestruktur 

HELSE OG OMSORG
Alle kommunens innbyggere skal ivaretas på en god måte i helsevesenet.

Østre Toten Senterparti vil:
• sørge for god drift og attraktive arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren
• ha tekniske og praktiske løsninger som gjør at man kan leve hjemme lenger
• gi gode tilbud innen psykiatri og rusbehandling 
• gi frivillige i forebyggende helsearbeid gode vilkår
• bygge videre på den gode fastlegeordninga vi har i kommunen
• bruke Fjellvold og Kapp i eldreomsorgen



KULTUR, FRITID OG FOLKEHELSE
Frivilligheten er en grunnstein i fritidstilbudet, og fritidsaktiviteter er bra for folkehelsa.  
Kommunen må gi gode kår for frivillig arbeid og aktivt bidra til attraktive fritidstilbud til 
kommunens innbyggere.

Østre Toten Senterparti vil:
• gi frivillig sektor bedre kår gjennom å styrke kulturbudsjettet
• styrke kommunens folkehelseprofil
• videreutvikle Totenåsen med næringer basert på opplevelser og turisme
• styrke kommunens kulturarenaer
• fortsette å utvikle møteplasser for å styrke integrering og inkludering
• sikre en god kulturskole som bygger opp under et aktivt kulturliv
• sørge for godt vedlikehold av kirkebygg og god drift av kirkelig sektor

KLIMA OG MILJØ
Kommunen skal bidra aktivt i kampen mot klimaendringer.

Østre Toten Senterparti vil: 
• opprette karbonregnskap
• at kommunedriften skal være klimanøytral
• legge til rette for biogassanlegg i kommunen
• legge til rette for at bedrifter blir miljøfyrtårnsertifiserte
• gjøre den kommunale bilparken fossilfri
• heve vannkvaliteten i vassdragene ved å redusere avrenning og utslipp
• sørge for at fullgode separate kloakkanlegg kan bli tatt i bruk

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
Et godt arbeidsmiljø er viktig for å gi gode tjenester, og ansatte som får tillit gjør en god jobb.

Østre Toten Senterparti vil:
• ha godt arbeidsmiljø og attraktive kommunale arbeidsplasser
• opprettholde et stort antall kommunale læreplasser, med målsetning om 2 pr. tusende    
   innbygger
• at kommunen skal ha gode arbeidsplasser for mennesker med nedsatt     
   arbeidsevne
• ha særskilt fokus på tiltak som reduserer sykefraværet



Bror Helgestad
  

Frøydis Barstad  

Ole Harald Fjeldstad Mina Emilie Gaarder Åge Flægstad
  

Ane Dyste Dewisme  Tåle William Willerud Silje Aasli



Godt valg!

VALGLISTE
1.    Bror Helgestad  1970
2.    Frøydis Barstad  1979
3.    Ole Harald Fjeldstad  1947
4.    Mina Emilie Gaarder  1999
5.    Åge Flægstad   1961
6.    Ane Dyste Dewisme  1977
7.    Tåle William Willerud  1983
8.    Silje Aasli   1992
9.    Bjørn Dystebakken  1940
10.  Linda Suleng   1979
11.  Trond Ulsrud   1973
12.  Elin Andersgård Helle  1975
13.  Martin Selmer Paulseth  2001
14.  Berit Tokerud   1957
15.  Eirik Fodstad   1945
16.  Anne Cecilie Sæther  1975
17.  Mikkel J. Bakkegard   1972
18.  Odd Erik Gudbrandsen  1996
19.  Hilde Marie Gaardløs  1965
20.  Torkel Holje   1976
21.  Steinar Bruun   1978
22.  Kristine Kvikstad  1955
23.  Christian Owren  1993
24.  Halvor Gimle   1960
25.  Erling Skullerud  1995
26.  Johannes Dyste  1950


