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RÅDMANNENS FORORD 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjonen i Kommuneplanens overordna 

tekstdel, vedtatt av kommunestyret i 2006, er 

at ”Målselv har et godt omdømme og et 

stabilt/voksende folketall” 

 

Folketallet i Målselv kommune steg fra 1. 

januar 2011 til 1. januar 2012. Dette gir 

mange positive ringvirkninger for Målselv 

kommune i tillegg til noen nye utfordringer. 

Rådmannen opplever en positiv holdning og 

optimisme både blant ansatte og kommunens 

innbyggere. 

 

I 2011 ble det vedtatt innført et nytt 

styringssystem i Målselv kommune, 

”Dialogbasert målstyring”. Starten på dette 

arbeidet har vært at alle enhetene gjennom 

dialog med sine ansatte har utarbeidet mål for 

egen virksomhet. Det har også vært dialog 

med kommunestyret som i desember 2011 

vedtok en økonomiplan med mål for 

virksomheten i kommunen.  

 

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av 

FAVEO rapporten som blant annet anbefalte 

at det ble jobbet med organisasjonskulturen, 

er det blitt opprettet ledernettverk på tvers av 

fag på enhetsledernivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetslederne møtes en gang hver måned og 

løser oppgaver i de tverrfaglige nettverkene. 

Rådmannen ser at dette har gitt positive 

ringvirkninger i forhold til 

organisasjonskulturen. 

 

Rådmannen opplever at det jobbes godt i 

enhetene med å produsere gode tjenester til 

våre innbyggere. Våre ansatte viser ansvar for 

å gi innbyggere og brukere kvalitativt gode 

tjenester noe som reflekteres i at vi mottar 

relativt få klager på tjenesteleveransene. 

 

Gjennom 2011 har nærværet i Målselv 

kommune økt. Rådmannen ser at ledere legger 

til rette for et godt arbeid med arbeidsmiljø, 

og de ansatte bidrar positivt for å få dette til.  

 

Regnskapet for 2011 viser at vi er i balanse. 

Det er fortsatt slik at flere enheter har et 

prosentvis stort overforbruk. Dette dekkes for 

2011 inn av uforutsette inntekter og en fortsatt 

lav rente.  Rådmannen mener at det fortsatt 

må jobbes med å ha god kontroll på utgifter 

slik at vi for framtiden kan oppfylle 

anbefalinger om et positivt driftsresultat og 

bygge opp en buffer for uforutsette utgifter 

gjennom budsjettåret. 
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MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 
 

 

 

UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 
 

 
Det har vært en nedgang i årsverk fra 2009 til 2011. Vi 

har imidlertid ikke satt inn tabell med oversikt pr. 

rammeområde fram til 2012, dette fordi det viser seg at 

det ikke er samsvar mellom opplysningene vi har 

innhentet fra enhetslederne og datasystemene våre.  

 

 

 

Det ble utbetalt overtid med > 7,7 mill. kr i 2011  i hele 

kommunen (>23.000 timer), i tillegg ble det brukt 

vikarbyrå i PRO  for 1,1 mill.kr.  Tilsvarende tall for 

2010  var >4,6 mill. for overtid (>15.000 timer) og 1,6  

mill. for vikarbyrå i PRO. 

 
 

SYKEFRAVÆR I 2011 
  

Lokal fraværsstatistikk, for både egenmeldt og legemeldt fravær: 
 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gjennomsnitt 

2007 10,1 8,8 7,7 9,9 9,13 

2008 10,19 10,28 9,93 10,28 10,07 

2009 11,45 11,71 12,45 11,48 11,77 

2010 10,91 11,51 11,06 10,31 11,19 

2011 10,63 9,65 8,95 9,76 9,79 

 
 

Det totale fraværet har økt i 2007, 2008 og  2009, med 

topp i 2009.   Det var en liten reduksjon i 2010 (0,58 

prosentpoeng), og videre reduksjon i 2011 med 1,4 

prosentpoeng.  

Det er, som vanlig, langtidsfraværet (over 56 dager), 

som gjør størst utslag. Det utgjør 5,39%. Fravær 17-56 

dager utgjør 2,05%.  Egenmelding 1-8 dager utgjør i 

sammenligning 0,96% i 2011. 

 

 Fraværsprosenten i gjennomsnitt for 2011 varierer 

sterkt, både mellom tjenesteområder og innenfor de 

ulike områdene.  Begge PRO-distriktene hadde ca 13%  

fravær i 2011, det er en stor reduksjon jf med ca 20% i 

2010. Miljøarbeidertjenestene for funksjonshemmede 

hadde ca 18%.  Renholdere og vaktmestertjenesten 

hadde 15,6% fravær. Skolene (unntatt SFO) hadde 

jevnt over ca 7%  fravær (2,5% til 10,2%). SFO-ene 

hadde høyere fravær, men der er det få ansatte. 

Barnehagene varierer fra 2,8% til 13,9%. 

 

De fleste enhetslederne som har svart, sier at de 

kjenner årsakene til fraværet.  Det rapporteres om 

oppfølging i hht vedtatte retningslinjer. To enheter har 

rapportert om noe fravær som har sammenheng med 

arbeidsmiljøet, og tiltak er iverksatt for å bedre 

forholdene. Det største fraværet innenfor PRO og 

miljøarbeidertjenesten skyldes kroniske sykdommer, 

plager med nakke, skuldre, hofter osv- og det antas at 

en del av dette er arbeidsrelatert. Noe  fravær er knyttet 

til svangerskap. Fra PRO Nedre påpekes det at de 

bygningsmessige forholdene på MSAH (små rom, 

trangt, lange korridorer, ikke mulig å montere takheis) 

medfører slitasje på de ansatte. Tre enheter har 

rapportert om langvarig fravær i forbindelse med 

operasjoner (ikke arbeidsrelatert). Fra psykiatrien 

påpekes spesielt utfordringer mht takling av vold og 

trusler, samt stress og mange oppgaver. Miljø, areal og 

næring har hatt litt arbeidsrelatert fravær pga 

stressperioder, de hadde likevel svært lavt fravær totalt 

sett.  

Det jobbes aktivt med tilrettelegging for ansatte som 

har behov for endring i arbeidet, men det er ikke alltid 

lett å få det til. Tilrettelegging skal jo heller ikke 

medføre urimelig belastning på andre ansatte.    
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
 

Dette arbeidet har ikke blitt fulgt opp som ønskelig, 

pga 50 % stillinga som HMS-koordinator ble inndratt 

fra 010205. HMS-systemet vårt er under revisjon, 

mesteparten av det arbeidet ble ferdig i 2010. Pga at 

vi skal gå over til å bruke Kvalitetslosen også for 

HMS, har vi ikke prioritert videre oppdatering av det 

”gamle” systemet vårt i 2011.  

Vi er IA (inkluderende arbeidsliv)-bedrift siden 2002, 

og de sentrale avtalepartene har forlenget IA-avtalen 

to ganger, nåværende avtale gjelder ut 2013.  

Personalkonsulenten som er IA-kontakt, har deltatt på 

ca 60 møter vedr. sykemeldte og oppfølging, 

tilrettelegging, attføring etc. i løpet av 2011. 

Plan for livsfasepolitikk ble første gang vedtatt i juni-

07, bl.a. med tiltak for arbeidstakere over 62 år. Pga 

økonomien ble seniortiltakene noe redusert i 2009. 

Det var 17 ansatte over 62 år som hadde seniortiltak i 

2011, av disse hadde 14 redusert arbeidstid og 3 

hadde bonus. 

AFP: Målselv har over flere år hatt relativt få AFP-

uttak, og i 2011 var det fem personer som gikk av helt 

el. delvis med AFP (avtalefestet pensjon).   

Det lages egen årsmelding for verne- og miljøarbeid, 

som behandles av arbeidsmiljøutvalget. 

Nærværsprosjektet:  

Nærværsprosjektet ble igangsatt på bakgrunn av 

politisk vedtak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen i desember 2009, og prosjektleder 

startet arbeidet 04.08.10.  

Prosjektet er en naturlig del av kommunens IA – arbeid, 

og det er utarbeidet mål og delmål for prosjektet, vedtatt 

i administrasjonsutvalget. 

Det er etablert en prosjektgruppe med  syv medlemmer i 

tillegg til prosjektleder, representert fra arbeidsgiversida, 

hovedverneombud, tillitsvalgte, NAV og 

bedriftshelsetjenesten. 

Administrasjonsutvalget er styringsgruppe. 

Hovedfokus er at nærværet hos Målselv kommune skal 

øke, og det er satt mål og delmål i forhold til dette 

arbeidet. 

Prosjektleder jobber mye med veiledning av ledere (en 

til en), og gruppeveiledning av avdelingsledere og 

pedagogiske ledere. På noen arbeidsplasser har hun 

deltatt jevnlig på personalmøter. Videre har hun holdt 

kurs for både ledere og ansatte i kommunikasjon, 

ansvarliggjørende atferd og holdninger. Enhetslederne 

har gitt mange positive tilbakemeldinger på kurs og 

veiledning.  PRO og miljøarbeidertjenesten for 

funksjonshemmede har vært høyest prioritert i 2011, pga 

at de tjenestene har mange ansatte og jevnt over  høyt 

fravær.   

Prosjektgruppa har jobbet med revisjon av  retningslinjer 

for oppfølging ved sykefravær, nye retningslinjer ble 

vedtatt i juni 2011. Prosjektleder rapporterer til 

administrasjonsutvalget en gang pr. måned. 
 

ETIKK 
 

Målselv kommune har personalpolitiske retningslinjer 

og innkjøpsreglement der etiske problemstillinger er 

tatt opp.  Kommunen vedtok i 2007 innmelding i KS’ 

styrevervregister, men her mangler oppfølging. 

Personalpolitiske retningslinjer/overordnet 

arbeidsgiverpolitikk er under revisjon. 

 

KOMPETANSEUTVIKLING
 
Sektorovergripende tiltak: 

I 2011 deltok 5 verneombud og 3 ledere på HMS-kurs 

(40 timers kurset). En leder deltok på dagskurs HMS. 

Hovedverneombudet har deltatt på AKAN-kurs.  

 

 

Tiltak innenfor ulike fagområder: 

 Helse: 
      Avd.leder BOA/helsesjef fullførte videreutdanning 

i ledelse (60 stp). 

      Leder for psykiatritjenesten begynte på 

videreutdanning i ”Vold i nære relasjoner og  

      aggresjonsproblematikk”, planlagt ferdig våren 

2012.  

 Barnevern: 

      De ansatte i barnevernet har hatt felles opplæring i 

utredningsmetodikk og –mal for  

      barnevernssaker.  

     Tjenesten for funksjonshemmede: 

      Intern opplæring for avdelingslederne i 

miljøarbeidertjenesten. 

      To ansatte har deltatt på eksterne kurs i nytt lovverk 

fra 010112.   

 PRO:  
      En hjelpepleier tar desentralisert 

vernepleierutdanning. 

Tre hjelpepleiere går på desentralisert 

sykepleierutdanning. 

Tre sykepleiere tar videreutdanning til helsesøstre.  

En assistent har tatt fagbrev som helsefagarbeider. 
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Ti ansatte ved Målselvtunet har deltatt på kurs i 

demensomsorg i regi av LØKTA. 

Ca 20 deltok på fagdag i geriatri, arrangert av 

interkommunalt legevaktsamarbeid. 

Noen har deltatt på kurs i kreftomsorg/lindrende 

behandling. 

En god del ansatte har deltatt på kurs og 

nettverksarbeid i regi av ”LØKTA” 

(interkommunalt kompetansetiltak).  

 Skole:  
Alle skolene deltar i den nasjonale satsinga 

”Vurdering for læring” (VFL), som er initiert av 

Utdanningsdirektoratet og varte ut 2011.  

Prosjektet startet her allerede høsten 2009 etter 

lokalt initiativ. Alle skolene i kommunen deltar.  

Fire rektorer går på ”Rektorskolen nord for 

Dovre”, lederutdanning over 1,5 år – ferdig i løpet 

av 2012. 

En rektor og to undervisningsinspektør tar 

masterstudiet i utdanningsledelse (120 stp), en 

beregnet ferdig i desember 2012, to beregnet ferdig 

i 2014. 

To lærere har deltatt på kurs i lese- og 

skrivevansker. 

En lærer har tatt kurs i psykisk helse for 

småskoletrinnet. 

Alle ansatte ved Bjørkeng oppvekstsenter har 

deltatt på internt dagskurs om epilepsi. 

To lærere tar videreutdanning i naturfag (30 stp). 

To lærere tar videreutdanning i spesialpedagogikk 

(30 stp). 

Ellers gjennomførte kursregionen et relativt bredt 

etterutdanningstilbud/nettverksarbeid. 

I regionen (og dermed alle barneskolene i Målselv) 

har ”Tidlig innsats” vært et satsingsområde. 

Hovedfokus har vært på barnehage i 2011, og 

småtrinnet står for tur i 2012. 

 Barnehage:  

Barnehagene har felles dagskurs kurs for alle 

barnehagene i det interkommunale nettverket et 

par ganger i året.  

En av barnehagene har jobbet systematisk gjennom 

hele året med temaet ”kommunikasjon og positiv 

tenkning”, tema på månedlige personalmøter. 

 Brann: 

Overbrannmester har deltatt på månedskurs i 

forebygging, ved Norges Brannskole. 

Fortløpende intern opplæring av 

brannvernsoldater, og lovpålagte øvelser for alle 

brannmannskaper. 

 

Kompetanseløftet 2015 (statlige midler på tils. kr 

120.000 til grunn- og videreutdanning innenfor 

helse og sosialtjenesten) ble brukt til:  

 

 Stipend på kr 10.000  til hver av  fire 

sykepleiere som begynte på 

helsesøsterutdanning høsten 2010. Planlagt 

ferdig våren 2012. 

 Stipend på kr 5.500 til hver av to ledere innen 

helse og PRO som har tatt eller påbegynt 

videreutdanning i ledelse. 

 Stipend på kr 11.500 til hver av fem 

sykepleierstudenter (desentralisert utdanning, 

Studiesenteret). Tre av disse er hjelpepleiere. 

 Stipend på kr 11.500  til en hjelpepleier som 

tar vernepleierutdanning  

 

 

ORGANISASJONSUTVIKLING 

 

Det har i 2011 vært arbeidet med OU gjennom 

veiledning av øverste ledelse  fra KS-konsulent, felles 

ledersamling og etablering av ledernettverk på tvers i 

organisasjonen. Som en følge av arbeidet i ROBEK-

nettverk er dialogbasert målstyring innført. Hensikten 

med dette er blant annet å styre mer på kvalitet og 

måloppnåelse, ikke bare på økonomi. Medarbeider- og 

brukerundersøkelser ble planlagt, for gjennomføring i 

2012. 

 

REKRUTTERING 
 

Vi har fortsatt problemer med å rekruttere sykepleiere 

og vernepleiere. I 2010 rekrutterte vi tre polske 

sykepleiere gjennom byrå. Disse er ansatt på norske 

tariffvilkår, to av dem jobber i PRO nedre og ei i PRO 

Øvre.  To av disse jobber fortsatt, ei i hvert distrikt. 

Det har vært god dekning av lærere og førskolelærere i 

faste stillinger i hele kommunen i 2011. Men det er 

vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer i skolen, dette 

gjelder særlig ved sykefravær.  

Det er generelt et problem å rekruttere til små 

deltidsstillinger, både for sykepleiere og hjelpepleiere. 

Det har vært vanskelig å rekruttere til 

enhetslederstilling VARV (vann, avløp, renovasjon og 

vei). 
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Generelt vedr. lønn og rekruttering: Personlig 

lønnsplassering vurderes og brukes relativt ofte ved 

tilsetting, for å rekruttere folk med den kompetansen vi 

trenger. Dette har vært særlig mye brukt for sykepleiere 

og førskolelærere i Øverbygd.  

Vi har imidlertid ikke mulighet til å konkurrere med 

privat sektor på lønn til en del av akademikergruppene. 

 

 

LÆRLINGER 
 

Fra høsten 2011 er det tatt i to nye lærlinger, begge i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget.   
 

 

LIKESTILLING   
 

 Kjønnsfordeling i virksomheten:  Ca. 77 % av ansatte 

er kvinner og ca. 23 % er menn.   

      Ledernivået (rådmanns-, stabs- og enhetsnivå) har 17 

kvinner og 8 menn  pr. des. -11  

      (noen utskiftinger/vakanser i løpet av året).  Ikke 

regnet på de øvrige stillingsnivåer, men  

      assistent/fagarbeidernivået har overvekt av kvinner.  

 Kjønnsfordelt lønnsstatistikk:  Med bakgrunn i 

arbeidstakergrupper og stillingskoder er kvinners og 

menns lønn omtrent ganske lik.   

 Heltids- og deltidsansatte:  Det er mest 

deltidsansatte kvinner og heltidsansatte menn.  

Omfanget av deltid er størst i turnusarbeidsplasser i 

omsorgssektoren, hvor det arbeider mest kvinner. 

 Personalpolitiske satsninger:  Målselv kommunes 

personalpolitiske retningslinjer har  

eget avsnitt om likestilling.  Ellers ingen tiltak 

iverksatt. Retningslinjene er under revisjon. 
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OMSORG 
 

 

HELSETJENESTEN 
 

For enheten har det også i 2011 vært en stor utfordring 

å rekruttere kvalifisert helsepersonell og dette er 

spesielt merkbart ifht rekruttering av helsesekretærer. 

Pga manglende helsesekretærer måtte enheten helse 

stenge Holt legekontor i perioder av desember 2011. 

Rekruttering av helsepersonell til øvre del av bygda er 

spesielt utfordrende.  

 

Helsesenteret på Andslimoen som er nå er et 26 år 

gammelt bygg har ikke lenger plass til de tjenester som 

utføres. For få legekontorer og for lite plass på 

venterom og spesielt laboratorium. Dette er og vil bli 

enda større ufordringer for helse i kommende år. Flere 

av våre fastleger signaliserer at de ønsker å redusere 

pasient lister, dette vil medføre at vi må øke ressursene 

på lege stillinger. Men pr i dag er det ikke nok 

legekontor til økning. I tillegg vil 

samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12 kreve 

en økning på ressurser ifht tilsynslege funksjonen i 

sykehjemmene. Samhandlingsreformen fører med seg 

flere nye lover som vil kreve større innsats på blant 

annet forebyggende helsearbeid blant kommunens 

innbyggere. Enheten helse har tidligere hatt folkehelse 

koordinator på prosjekt midler men denne ble ikke 

videreført etter prosjektets slutt pga økonomi. Vi ser i 

dag at det vil bli behov for en koordinator slik at vi kan 

utføre de tjenester vi er pålagt i et forebyggende 

folkehelse perspektiv. 

 

Helse fikk under budsjettbehandlingen i desember 

2011 et nedtrekk i budsjettet på til sammen 870 000 kr. 

Dette medfører store konsekvenser for enheten. Vi ser 

at vi blant annet vil få utfordring med å kunne kjøpe 

inn laboratorieutstyr som går i stykker eller må fornyes. 

Dette vil gå ut over tilbudet til pasientene. Videre skal 

enheten arbeide med å rasjonalisere psykiatritjenesten 

med kr 500 000,- dette inkluderer Boa, dagsenteret og 

åpen omsorg. Dette vil medføre redusering av tilbudet i 

psykiatritjenesten. 

 

Andslimoen helsesenter har i de siste årene slitt med 

dårlig inneklima. Ventilasjonen i bygget fungerer ikke 

som den skal og radiatorer systemet har til tider ikke 

fungert. Det har i perioder vært målt under 15 grader på 

enkelte kontor og rom.  Noen utbedringer er 

gjennomført i 2011 i forhold til radiatorer systemet. 

Men mangel på fungerende ventilasjonssystem er 

fortsatt til stede og gir ansatte helseplager.  

 

Ny helsesjef ble ansatt 1. mai 2011 da forhenværende 

helsesjef ble konstituert som rådmann. På tampen av 

desember klarte enheten endelig å få tilsatt 

kommunelege1 i 40 % stillingen fra januar 2012. 

Enheten har vært uten kommunelege1 siden 2009 da 

kommunen ikke fortsatte det interkommunale 

samarbeidet med Lenvik om kommunelege1. I april 

2011 gjennomførte fylkes legen i Troms tilsyn ved 

enheten helse. Dette medførte flere avvik fordi 

kommunen ikke utførte pålagte oppgaver i forbindelse 

med samfunns medisinske oppgaver. Helse vil i 2012 

arbeide med å lukke disse avvikene. 

 

De ansatte ved enheten helse gjør en stor innsats 

innenfor rammene de har men man ser at det haster 

med å få utbedret ventilasjons anlegg og kunne tilby 

tilfredsstillende lokaler til de avdelinger som ikke har 

det i dag.   

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?q=HELSE&start=322&hl=no&biw=1280&bih=841&tbm=isch&tbnid=cUfxxE_UcpS8wM:&imgrefurl=http://tidsskriftet.no/article/2141697&docid=A5z-eYHI-0yGYM&imgurl=http://tidsskriftet.no/lts-img/2011/T-11-0609-01-Kro.jpg&w=500&h=379&ei=kTOiT-ipGoii4gTn7vzMCA&zoom=1&iact=hc&vpx=799&vpy=190&dur=9276&hovh=195&hovw=258&tx=170&ty=98&sig=112597421767716187266&page=13&tbnh=148&tbnw=194&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:322,i:104


      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding  2011 

_______________________________________________________________________________________ 

8 

LEGETJENESTEN 

 

 

  
 

I hovedmålet for helsetjenesten i Målselv står det blant 

annet at helsetjenestens tilbud skal være av faglig høy 

kvalitet, og like tilgjengelig for alle som bor og 

oppholder seg i kommunen. 

Alle brukerne av legetjenesten skal sikres oppfølging 

og kontroll gjennom retten til å velge fast lege.  

Bemanning / legetilgjengelighet: 

I mars dette året fikk vi besatt siste legehjemmelen ved 

Andslimoen Helsesenter og de 2 største legelistene 

kunne avgi pasienter til den nye legelista. Selv om 

Helfo gjorde utvalget tilfeldig gikk prosessen veldig 

greit og i dag opplever vi stor grad av tilfredshet med 

den nye legelista som også i stor grad ivaretar 

fastlegeansvar for asylsøkere i kommunen. Vi håper på 

sikt at listestørrelsen på de ulike leger jevner seg ut og 

at arbeidsbelastningen blir mer likt fordelt Dette fører 

også på sikt til lettere tilgjengelighet til lege og kortere 

ventetid på legetime. 

Den nye legelista har ført til en netto økning på 

pasientstrømmen til Målselv Helsesenter på 400 

pasienter. I tillegg er 400 overført internt fra andre 

legelister. Dette har ført til økt press på fellesareal, 

sentralbord og laboratorietjenester ved Andslimoen 

dette året og viser hvor marginale romforholdene ved 

Andslimoen Helsesenter er. 

Fra oktober har vi igjen tatt imot student fra 

Universitetet i Tromsø og vi har forpliktet oss til 

student 4 mnd pr år. Dette har vært en positiv 

utfordring i vår hverdag og på sikt håper vi at vi er med 

på å rekruttere unge leger til allmenlegetjenesten i Nord 

Norge.   

Siste halvår ble Øverbygd tildelt turnuslege som 

medførte at Øverbygd kunne ha 2 leger de fleste 

ukedagene på kontoret. Det har vært en styrke for 

kontoret som helhet. Imidlertid har 

medhjelperfunksjonen til tider vært prekær og en stor 

hemsko for rasjonell drift.  

Ved kontoret i Øverbygd er det fortsatt ledig 

listekapasitet slik at muligheter for fastlegebytte hele 

tiden har vært til stede. Det politiske vedtaket om at 

Øverbygd skal være et likeverdig kontor i forhold til 

Andslimoen har vær vanskelig å leve opp til også i 

2011. Driften blir svært dyr og vi har ikke klart unngå 

stengninger i ferie og høytider. Hvordan legetjenesten i 

Øverbygd skal bli i fremtiden settes på dagsorden til 

intern og politisk diskusjon i 2012.  

Legevakt. 

Interkommunalt legevaktsamarbeid med Bardu, 

Salangen og Lavangen er kommet for å bli. Legevakten 

er fortsatt stasjonert på TMS i Bardu. Det har ikke 

lyktes å få til drift av observasjonssenger ila 2011 og 

heller ikke akutt beredskap i helgene. Det jobbes 

likevel med begge deler som tvinger seg frem nå som 

samhandlingsreformen trer i kraft fra jan 2012.  

 Kommunelege I  

Interkommunalt samarbeid om kommunelege I var en 

suksess i 2009. Dessverre ble samarbeidet mellom 
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kommunene brutt pga dårlig økonomi Dette resulterte i 

at Målselv kommunen igjen har stått uten 

kommunelege I tjeneste hele 2011. På slutten av året 

ble det imidlertid klart at stillingen ble besatt med en 

erfaren lege i 40 % stilling fra jan 2012 .Dette var svært 

nødvendig ikke minst pga innføringen av 

samhandlingsreformen fra januar 2012, som krever 

aktiv medvirkning til videreutvikling av det  

kommunale  helsetilbudet og løsninger av de nye 

utfordringer som kommunen nå står oven for.  

 Kommunelege I spiller også en viktig rolle i 

håndteringen av klagesaker fra brukerne og er 

nødvendig innenfor miljøretta helsevern. 

 Drift ved Målselv Helsesenter  

Presset på legetjenester ved Målselv Helsesenter har 

vært stort i hele 2011. Helsesenteret er alt for lite i 

forhold til dagens tjenesteproduksjon. Kommunens 

økonomiske situasjon hindrer muligheter for nybygg/ 

utbygg, og belastningen på personalet er stort og 

tålmodigheten fra brukernes settes på prøve. Noe må 

derfor gjøres snart.  

Trangboddhet hindrer ytelsen av den servicen vi ønsker 

å tilby og ventetiden på laboratiorietjenester enkelt 

dager er snart helt uakseptabelt.  Dette er også 

bemerket i årsmeldingen for 2009 og 2010. Vi har 

utnytta eksisterende areal maksimalt og ser nå 

utbygging som eneste løsning  

 Arealet for resepsjon er også for lite. Det er uønsket 

støy og problemer med å betjene fortrolige samtaler fra 

brukerne samtidig som telefonen og ekspedisjon skal 

betjenes. Dette er gjenganger også fra 2008, 2009 og 

2010, men vi klarte ikke få frem gode nok løsninger på 

problemet.  Forsøk på omrokeringer er prøvd, men ble 

ikke vellykket. Dette må sees i sammenheng med øvrig 

arealutnyttelse/ ombygging ved helsesenteret og må 

være en høyt prioritert oppgave i 2012. 

Prioriterte oppgaver fremover. 

Vi må ta fatt på muligheter for utvidelse av 

helsesenteret. Økt arealbehov og nye oppgaver tilknytta 

samhandlingsreformen er viktig å prioritere, ellers kan 

det bli dyrt nå kommunen selv skal begynne å betale 

for sykehusbehandling til kommunens innbyggere.. 

Samt betale for manglende mottak av ferdigbehandlede 

pasienter fra UNN. Hvis utbygging ikke er mulig pga 

økonomi, må vi nå se på hvem som skal drifte ved 

Målselv Helsesenter. Det er politisk vedtatt 

omorganisering av en ny familienhet hvor 

voksenpsykiatrien skal ut og barnevernet inn. Hvorvidt 

dette er mulig i et allerede alt for lite bygg, må drøftes 

og avgjøres snarest mulig ila 2012. 

Vi ønsker også å utvide tilbudet til behandling av 

kreftpasienter. Gledelig nok fikk vi ansatt 2, 50 % 

stillinger som kreftsykepleiere i kommunen. De er 

allerede i full drift og deltar i kreftbehandlingen som 

ytes ved Målselv helsesenter i dag. 

 Legestillinger  

Vi har 8 legehjemler i kommunen samt 3 (2) 

turnusleger Vi har 3 faste leger på Holt; en hel stilling 

og 2 halve. I tillegg har vi i perioder hatt turnuslege på 

Andslimoen 3 100 % stillinger, en 80 % stilling og en 

60 % stilling i tillegg til 2 turnusleger 

 

. 
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HELSESTASJON-, SKOLEHELSE- OG JORDMORTJENESTEN 
 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt 

kommunal tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år og 

deres foresatte, og til gravide som ønsker å gå til 

svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. 

 

Målsetting: 

Overordna mål for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten for barn og unge, er at det skal være 

et kraftsenter for helse og oppvekst. Da må tilbudet: 

 være lett tilgjengelig både fysisk, via internett, 

brev og pr telefon 

 kunne gi et helhetlig tilbud til barn og foresatte 

 kunne være en pådriver for styrking av sosiale 

nettverk, og tilrettelegging for oppvekstmiljø for 

barn og ungdom. 

 være tillitskapende og trygt 

 ha et nært tverrfaglig samarbeid, og tiltak i 

samarbeid med brukerne og samarbeidspartnere. 

 Gjenspeile de nasjonale satsningsområdene for 

barn og unge. 
 

En landsomfattende undersøkelse viste at helsesøstre 

har hatt en markant økning i arbeidsoppgaver og 

arbeidspress. Og nye arbeidsoppgaver tilkommer 

stadig. Det er psykososial problematikk og psykiske 

vansker som har tatt større plass, og oppgavene er mer 

omfattende og tidkrevende. Dette gjenspeiles også i 

Målselv kommune hvor helsesøstrene opplever en 

markant økning i psykososiale problemstillinger. 

 

Personalsituasjonen: 

Totalt 7,5 årsverk ved helsestasjonen som fordeler seg 

slik: 

 100 %  Ledende helsesøster (50 % administrativt 

og 50 % utøvende) 

 100 %  Helsesøster Bardufoss distrikt 

 100 %  Helsesøster Moen/Karlstad distrikt 

 100 %  Helsesøster Øverbygd distrikt 

 100 %  Jordmor 

 50 %  Helsesøster for ungdom 

 100 %  Helsesøster for asylanter 

 50 %  Sekretær for asylhelsetjenesten 

 50 %  Helsesøster i prosjektet ”Se meg og min 

familie”, fullført 30.juni 2011 

 

Endringer: 

 To  helsesøstre har hatt permisjon fra sine stillinger 

på henholdsvis 50 % og 100 % fra 01.01.11-

31.12.11. 

 Prosjektet ”Se meg og min familie” med 

helsesøster i 50% stilling, ble sluttført 30.06.12. 

 Det har vært tre langtidssykemeldinger på 

helsestasjonen. 

 Fem sykepleiere i vikariat gjennom året, hvorav tre 

er i gang med helsesøsterutdanning. 

 

 

 

 Innleid jordmor fra Lenvik fødestue i sykevikariat 

fra 01.01.11-01.10.11. 

 Ei helsesøster omkom under tragiske 

omstendigheter i desember. 

 

Måloppnåelse: 

I tillegg til nasjonale mål for tjenesten, har vi mål om å 

være et synlig og lett tilgjengelig helsetilbud tilpasset 

innbyggernes behov, fremme folkehelse, trivsel og 

gode miljømessige forhold og søke å forebygge 

sykdom og skade, styrke evnen til egenomsorg og 

mestring hos brukerne.  

 

Dette ble ikke gjennomført: 

 Tilgjengeligheten på helsestasjonen er ikke bra 

fordi vi ikke har merkantil personal som kan svare 

på telefoner og andre henvendelser. Helsesøstrene 

er enten opptatt med konsultasjoner på 

helsestasjonen eller de er ute i skolehelsetjenesten. 

 Ikke gjennomført hjemmebesøk til alle innen 10 

dager etter anbefalningene i nasjonale faglige 

retningslinjer for veiing og måling. Dette er i 

hovedsak på grunn av for få tilgjengelige timer for 

å utføre dette på, og at noen fødselsepikriser 

kommer sent fra fødeinstitusjonene. 

 Vi følger stort sett veilederen, men på grunn av 

stillingsreduksjon fra 2005, har vi et avvik fra det 

anbefalte helsestasjonsprogrammet – 2,5 år med 

helsesøster og lege. 

 Vi tilbyr ikke gruppekonsultasjoner som er 

anbefalt i helsestasjonsprogrammet på grunn av for 

lite ressurser. 

 Ikke kapasitet til å gjennomføre 

veiledningsprogrammer, eks ”Skilsmissekofferten” 

og foreldreveiledning ”Godt samliv”. 

 Har ikke vært kapasitet til å dekke behovet for 

tilstedeværelse ved Bardufoss ungdomsskole 

høsten 2011. Dette på grunn av at konstituert 

helsesøster er under utdanning og har derfor vært 

en del fraværende. Det har ikke vært ressurser til å 

sette inn ekstra i disse periodene. 

 

Gjennomførte tiltak og statistikk 
 
1. Svangerskapsomsorg for blivende foreldre: 

 

Vi har en stabil jordmortjeneste i et faglig godt 

interkommunalt samarbeid om følgetjeneste med 

jordmor i Bardu kommune. Mødre gir uttrykk for at det 

er en god omsorg de møter under graviditeten. 

Jordmor var sykemeldt fra januar til oktober 2011. I 

denne perioden leide vi inn jordmor fra fødestua i 

Lenvik 5 dager i måneden. Øvrige 

svangerskapskontroller ble utført av 

helsestasjonslegene og fastlegene. Behovet for 

følgetjeneste ble dekket av jordmor i Bardu og 
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Fødestua i Midt-Troms. Av den grunn har vi ingen tall 

over antall utrykninger i 2011. 

Fra og med november var tjenesten i normal drift.  
 
 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Antall gravide 100 108 96 82 

Fødselsforberedende 
kurs 

13 8 8 7 

Jordmorkontroller 700 800 680 400 

Fødsler 66 77 79 64 

Ambulansefødsler 3 1  1 

Hjemmefødsler  2 2 1 

Barselgrupper 9 7 8 7 

Utrykning Målselv – 
Bardu 

 98 77  

Utrykning til andre 
kommuner 

 13 1  

 

2. Helsestasjon for sped- og småbarn og deres 

foresatte: 

 

Helsestasjonen skal jobbe forebyggende og 

helsefremmende, den skal være en trygg og god arena 

for barn og deres foreldre. Vi skal være lett tilgjengelig 

og et lavterskeltilbud. 

Det har til tider vært vanskelig å få tak i helsesøster på 

telefon og det har brukerne bemerket. 

 

Fødselstall:  

Det har vært en nedgang på antall fødte i 2011 i forhold 

til de to siste år. Tallene svinger og ligger i 

2011omtrent på samme antall som i 2008. Inkludert i 

årets samlede tall er det også registrert antall barn som 

er født av asylsøkere. 

 

Fødselstallet 

 2008 2009 2010 2011 

Øverbygd/Bakkehaug  14 15 25 13 

Moen/ Karlstad  22 33 23 21 

Andselv/Heggelia  30 29 31 27 

Fødte asylbarn    3 

Til sammen 66 77 79 64 

 
Konsultasjoner på helsestasjonen: 

Vi har 100 % oppmøte på helsestasjonen. Dette gir oss 

enestående mulighet for forebyggende og 

helsefremmende arbeid. Men det gir også et spesielt 

ansvar i møte med foreldre og barn ut fra deres ståsted, 

behov, tiltak og det å få til et godt samarbeid. 

 

Etter fastlagt program får hvert nyfødte spedbarn med 

foresatte tilbud om  

0-1 år - 9 konsultasjoner (hjemmebesøket inkludert) 

15 mnd - 1 konsultasjon. 

Ekstrakonsultasjoner etter ønsker, faglige vurderinger 

og indikasjoner. 

 

Antall konsultasjoner totalt: 

 

 2008 2009 2010 2011 

0-15 mnd  660 894 820 801 

Hjemmebesøk 66 75 74 63 

2 ½ års kontakt 
uten lege 

 91 91 72 78 

4 ½ års kontakt 93 62 76 82 

5 ½ års kontakt 64 73 68 82 

 

3. Vaksinering: 

 

Vaksinasjonsprogrammet er frivillig og følger program 

fastsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er 1-2 

småbarn som ikke får alle vaksiner årlig fordi foresatte 

ikke ønsker enkeltvaksiner. Det er også småbarn som 

får ekstra vaksiner i tillegg til programmet, blant annet 

på grunn av utenlandsreiser. 

Influensavaksinering av risikogrupper foregår på 

annonserte dager i oktober og november. Helsesøstrene 

legger alt annet arbeid til side og setter av to hele dager 

ved begge helsestasjonene til vaksineringen. Dette er 

ikke en ”skal tjeneste” for helsesøstrene. Det har vært 

stor pågang på henvendelser om vaksinering også etter 

de annonserte dagene. Dette krever mye og går på 

bekostning av våre lovpålagte oppgaver. 

Det ble satt mellom 460 - 480 influensavaksiner i 

Målselv kommune i 2011. 

Utenlandsvaksinering henviser vi som hovedregel til 

fastlegene eller vaksinasjonskontoret i Tromsø. Til 

tross for at dette er en tjeneste vi av 

kapasitetsproblemer har vært nødt til å legge ned, har vi 

påtrykk av telefoner i forhold til avklaring av hvilke 

vaksiner enkeltpersoner er oppvaksinert på, samt hvilke 

vaksiner som anbefales ved reise.  

4. Skolehelsetjenesten i barne- og 

ungdomsskolene: 

Helsesøster på de ulike skolene planlegger 

skolehelsetjenesten ut fra anbefalt program etter 

veileder fra Sosial- og helsedirektoratet og lokale 

rutiner. 

Helsesøster har mange henvendelser på skolene, også 

barneskolene. 

Bardufoss ungdomsskole har fått en betydelig økt 

elevmasse. Helsesøster ved Bardufoss ungdomsskole 

melder at det også i 2011var stor pågang. 

Spesialpedagogisk team og lærere har meldt flere 

elever på alle trinn i 8., 9. og 10. klasse. Mange elever 
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ønsker samtale med helsesøster hver uke. Det er et økt 

behov for tilstedeværelse av helsesøster ved skolen og 

et økt behov for flere dager med ”Åpen dør”. 

Det er noen skolebarn der foresatte ikke ønsker enkelte 

vaksiner på sine barn. Spesielt har vi sett dette i forhold 

til HPV vaksinen for jenter i 7.klasse, som ble innført 

høsten 2009. HPV vaksinen krever en del merarbeid da 

det skal settes tre doser i løpet av ett år.  

 
5. Skolehelestjeneste i videregående skole og 

helsestasjon for ungdom: 
 

Helsesøster er tilstede en dag pr uke på hver av de to 

avdelingene på videregående skole. 

Ungdom i de to videregående skolene er flinke til å 

benytte seg av dette lavterskeltilbudet. Helsesøster 

signaliserer flere vanskelige og tidkrevende saker. Det 

er jevnt besøk på begge skoler og en oppgang fra 2010. 

Det har vært stabilt med tanke på helsesøsters 

tilstedeværelse ved skolene i hele 2011. 

Besøket på helsestasjon for ungdom har vært stabilt de 

siste tre årene. 

 

 2008 2009 2010 2011 

Konsultasjoner 
med elever 

419 340 197 311 

Lærersamtaler 47 21 4 26 

Henvist til lege 22 20 10 8 

Henvist til psyk.tj 12 12 2 8 

 
Helsestasjon for ungdom 

 2008 2009 2010 2011 

Antall besøk 271 186 172 183 

 
 

6. Helsetjeneste for asylsøkere: 

Alle asylsøkere får tilbud om en helsesamtale der 

helsesøster kartlegger fysisk og psykisk helse - 

smittsomme sykdommer, kosthold, tenner, sosialt, 

aktivitet, psykisk, og situasjon på mottaket. Veilederen 

for flyktninger og asylsøkere sier at asylantene skal ha 

det samme tilbudet som andre i kommunen. Det bør 

nevnes at det blir brukt mye ressurser på smittevern, 

dette i form av blant annet vaksinering og 

tuberkulosescreening. 

 2008 2009 2010 2011 

Asylsøkere 61 187 122 187 

1.gangs helsesamtale 
helsesøster 

61 170 117 167 

Støttesamtaler med 
helsesøster 

20 150 50 61 

 

I løpet av 2011 kom det 187 asylanter til kommunen. 

Det ble bosatt 10 i Målselv kommune i 2011. Seks av 

disse er asylsøkere fra Målselv mottak. Og fire er 

kvoteflyktninger fra Eritrea som kom direkte fra 

flyktningleir i Tunisia. Totalt er det nå 30 bosatte i 

kommunen. Det henvises mange til lege. Det er lav 

terskel for å gi legetime dersom asylant ønsker. Lege 

henviser til andre instanser ved behov. Psykiatri og 

tannklinikken er også instanser som det henvises ofte 

til. Asylhelsetjenesten deltar på samarbeidsmøter. Her 

kan nevnes faste møter med lege og asylmottak. Ved 

behov er det også møter andre tverrfaglige etater. Det 

har vært brukt mye tid på administrasjon ut over de 

dagene som har vært satt av til det. 

Det var jevnt tilskudd av asylsøkere i 2011.  Det har 

ikke vært lang ventetid på 1.helsesamtale fram til 

oktober 2011.  Asylmottaket for enslig mindreårige ble 

lagt ned 1.oktober 2011. Dette mottaket ble da gjort om 

til mottak for enslige kvinner og familier. Det ble 

derfor mange til-/fraflyttinger i løpet av oktober og 

november. Dette førte til at det ble lang ventetid for 

første helsesamtale. Asylhelsetjenesten har også 

ansvaret for barn under 6 år, skoleelever og gravide. 

7. Miljøretta helsevern: 

Miljøretta helsevern er et viktig forbyggende 

arbeidsfelt. Kommunelege I med hovedansvar for 

miljørettet helsevern har manglet i 2011. Dette har 

medført at arbeidet har ligget nede. Helsestasjonen har 

likevel bidratt med skriftlig informasjon til alle 

barnehagene i kommunen om div 

infeksjonssykdommer. En midlertidig barnehage har 

hatt tilsyn der helsesøster deltok. Rapport er sendt 

kommunen. Helsestasjonen er pålagt ansvar for 

screening av arbeidsinnvandrere, eks smittevernarbeid. 

Det har vært en økning av henvendelser på grunn av 

arbeidsinnvandring. 

Helsesøster i videregående skole har bidratt med 

smittevernarbeid i form av informasjon til foresatte og 

vaksinering av elever. 

8. Kurs / seminar: 

Vi ser alltid etter rimelige/gratis kurs, og som oftest er 

disse i Tromsø. Vi prioriterer fagdagene for helsesøstre 

som arrangeres to ganger i året i Tromsø. Det er blitt 

mindre tid til kursvirksomhet, men alle har deltatt på 

kurs en eller flere ganger i løpet av året.  
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9. Studenter: 

Ledende helsesøster påtok seg ansvaret med å være 

veileder for helsesøsterstudent tilhørende Målselv 

kommune i 2011. Dette er et viktig arbeid med tanke på 

rekruttering av helsesøstre til helsestasjonen. 

Konsekvenser: 

 På grunn av personalsituasjonen gikk 

virksomheten på sparebluss. Det går ut over 

videreutvikling av tjenesten. 

 Personellutskiftning og fravær gir økt 

belastning på gjenværende personell. Det går 

mye tid til opplæring og oppfølging. Det har 

vært stor merbelastning på leder som har trådt 

inn både når sykepleiere har vært på samlinger 

i forbindelse med utdanning, i praksis og ved 

annet fravær. 

 På grunn av stort arbeidspress på de ansatte 

ved stadig nye arbeidsoppgaver som 

tilkommer, oppleves det vanskelig å få tak i 

helsesøster for barn/elever, foresatte og 

samarbeidspartnere. Det forebyggende 

arbeidet helsesøster kan gjøre er særdeles 

viktig både for foresatte og barn, og det er 

viktig at vi er tilgjengelig. 

 Mangel på kommunelege I gir begrensning for 

en god utførelse av virksomheten. 

 Barne- og ungdomsskolen - mange sliter med 

psykososiale problemer, økning i antall 

henvendelser, spesielt ved Bardufoss 

ungdomsskole. Ser et klart behov for økt 

helsesøsterressurs i skolene.  

 Helsestasjonen skal arbeide tverrfaglig, ved 

blant annet å delta i samarbeidsmøter, 

ansvarsgruppemøter osv. Noen må avlyse på 

grunn av kapasitetsproblemer. 

 På grunn av mangel på sekretær, får 

helsesøstrene svært mye merarbeid. 

2011 har vært et ”unntaksår” der virksomheten har gått 

på sparebluss. Alle i avdelingen har gjort sitt aller 

ytterste for å opprettholde et godt tilbud. 

Helsestasjonstjenesten bør være et vekstområde. 

Fagområdet har mulighet til å være strategisk viktig 

verktøy i det forbyggende arbeidet. Samfunnet kan 

spares for store økonomiske og personlige belastninger 

ved å satse mer på forbyggende arbeid.
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FYSIOTERAPITJENESTEN 
 

Hovedmål: 

”Fysioterapitjenesten skal drive forebyggende, 

behandlende, habiliterende og rehabiliterende 

virksomhet. Tjenesten skal rettes inn mot og tilpasses 

de enkelte aldersgrupper. Samtidig skal det gis 

individuelle tilbud til de som har særskilte behov.” 

I tillegg står det i hovedmålet for helsetjenesten at 

helsetjenestens tilbud skal være like tilgjengelig for alle 

som bor eller oppholder seg i kommunen. 

Bemanningssituasjonen: 

I 2010 ble det gjort vedtak om utvidelse av de 

eksisterende tilskuddene. Noen jobbet mer enn 

tilskuddet tilsa og dekket dermed opp for et skjult 

behov for fysioterapi – mens det i Øverbygd var behov 

for utvidelse pga lange ventelister. I Øverbygd ble 

tilskuddet kombinert med 20 % fastlønn for å ivareta de 

kommunale oppgavene der oppe. Vedtaket ble 

effektuert fra 01.01.11. 

Pr. 31.12.11 består fysioterapitjenesten av: 

- To 100 % fastlønnsstillinger lokalisert til 

Målselv helsesenter. 

- To 100 % driftstilskudd som begge holder til 

ved Bardufoss fysikalske institutt. 

- Ett 80 % driftstilskudd som har lokaler på 

Friskhuset Bardufoss – i tillegg kjøper 

kommunen frisklivsgruppe 1 time 1x pr uke. 

- Ett 80 % driftstilskudd kombinert med 20 % 

fastlønnsstilling i Øverbygd, bruker lokaler på 

Øverbygd sykehjem og eldresenter. 

 

Tilgjengelighet: 

Fysioterapi er en tjeneste som ikke har vært like 

tilgjengelig for alle som bor i kommunen. Utvidelsen 

av tilskuddene har imidlertid hjulpet godt på dette. I 

Øverbygd var det ved starten av året fire måneders 

ventetid – mens det ved års slutt var ubetydelig. På 

Bardufoss har det i de travleste periodene vært opptil 

èn måneds ventetid – ellers tas det greit unna.  

Det er generelt lange avstander i kommunen – og 

tilgjengelighet og kapasitet for heimebehandling over 

tid er begrenset. 

 

 

Forebygging og FYSAK/Folkehelse/Friskliv: 

Forebyggende arbeid drives i hovedsak gjennom 

FYSAK / Folkehelse / Frisklivssentralen.  For å få 

kontinuitet i frisklivsarbeidet – ble dette lagt til 

fysioterapitjenesten i forbindelse ved nytilsetting i 

november 2010. Stillingen som frisklivsveileder var 

tidligere kun basert på prosjektmidler fra fylket. 

Foreløpig er det bare legene og fysioterapeuter som har 

henvist pasienter på frisklivsresept. De som henvises er 

folk som står i fare for å utvikle/har utviklet 

sykdommer og plager som er knyttet til livsstil. 

Frisklivsresept-perioden går over tre måneder og består 

av en helsesamtale med fokus på å kartlegge 

muligheter, motivasjon – samt utarbeide mål og plan 

for livsstilsendring. Det gis tilbud om trening i gruppe 

1x pr uke i perioden. Vi kjøper dette gruppetilbudet hos 

den privatpraktiserende fysioterapeuten som har lokaler 

ved Friskhuset. Når tre måneder er gått – avsluttes 

perioden med en ny helsesamtale.  

Det har i 2011 vært henvist 32 stk på frisklivsresept.  

Fylkeskommunen kursveileder-kurs i Bra Mat og 

Røykeslutt for frisklivsveiledere. Pr idag er det fire 

personer som har kompetanse på å holde Bra Mat-kurs 

– og to som har kompetanse på Røykeslutt-kurs i 

kommunen. Det har ikke vært kjørt kurs i kommunen i 

regi av frisklivsentralen i 2011. 

Utfordringen er delvis at folk med kompetansen er gått 

over i andre stillinger – og at folk som har full jobb 

ikke har kapasitet til/er interessert i å kjøre kurs på 

kveldstid.  

Kosthold og røykeslutt er imidlertid tema som også tas 

opp under helsesamtalen. 

Arbeidsgruppa i FYSAK Målselv fungerer bra. ”Til 

topps i Målselv” er hovedprosjektet. I 2011 ble det 

sendt inn 247 kort (214 voksne og 33 barn) som 

kvalifiserte til krus/premie – dvs at disse hadde vært på 

minst åtte ulike turmål (seks turmål for barn og 

pensjonister). 

77 % av de voksne som leverte klippekort – var 50 år 

eller eldre, så vi ser at dette er en aktivitet som fenger 

og lokker de godt voksne ut. 

70 % av de 214 voksne er kvinner. 
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I samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd ble «Til topps 

i Målselv» en del av www.utitroms.no. Her kan man 

finne turmål i hele Midt-Troms regionen. 

Arbeidsgruppa prøver å holde en oversikt på hva som 

finnes av ulike tilbud innen fysisk aktivitet i 

kommunen. Aktivitetsoversikten ligger på heimesida til 

kommunen slik at det skal være lett for folk å finne 

fram til aktiviteter de har lyst å drive med.  

Arbeidsgruppa er aktiv med å søke midler gjennom 

fylkeskommunen (FYSAK-millionen) til ulik fysisk 

aktivitet. I 2011 ble tildeling av midler ikke avgjort før 

i slutten av juni. Samtidig skulle midlene være brukt og 

rapportert innen 1.november – så det ble en hektisk 

høst med å få i gang de ulike prosjektene. 

Fylkeskommunen har fått tilbakemelding på 

urimeligheten i dette – men de er bundet av regler ifht 

revisjon o.l  I 2011 fikk vi midler til følgende 

prosjekter: 

- Lavterskeltrim – gruppe på Høgtun og i 

Øverbygd.  

- Bassengtrim i Polarbadet.  

o Vi lønner instruktørene og holder 

deltakerprisen nede slik at det skal 

være mulig for folk flest å delta. 

- Stavganginstruksjon. 

o Vi arrangerte en kveld med 

instruksjon i riktig bruk av staver. 

Det var gratis og åpent for alle. Det 

ble litt for sent på høsten før vi fikk 

avviklet denne kvelden – mulig 

mørke og kulde var medvirkende 

årsaker til at det ikke kom mer enn 8 

stykker. 

- Til topps i Målselv. 

- Kurs for lærere/assistenter i tilrettelagt 

aktivitet for barn med spesielle behov.  

o Dette var et kveldskurs som ble 

arrangert allerede i januar i samarbeid 

med idrettsforbundet – og de tok 

regninga, så disse midlene gikk vi 

glipp av. 

o Det var dårlig oppmøte fra Målselv – 

ingen lærere. I tillegg til de to 

kommunefysioterapeutene var det 

kun en BPA, en assistent fra skole og 

en fra avlastningsboligen som deltok. 

 

Av lag/foreninger i Målselv var det kun LHL sin 

seniordans som fikk midler fra FYSAK-millionen i 

2011. Det var ingen flere som leverte godkjente 

søknader. 

I 2011 har Målselv deltatt i kompetanseprogrammet 

«Trygge lokalsamfunn» som er et prosjekt i regi av 

Norsafety på oppdrag fra fylkeskommunen. 

Kompetanseprogrammet skulle lede til en 

handlingsplan rundt sikkerhetsfremmende og 

skadeforebyggende arbeid i hver kommune. 

Intensjonen var at hver kommune skulle ha ei 

tverrsektorielt sammensatt prosjektgruppe som skulle 

jobbe med dette. I Målselv ble det kun en fysioterapeut 

som representant for folkehelsearbeidet og en 

arealplanlegger som deltok. De har vært på fire 

samlinger. 

Fysioterapeutene har vært med i prosjektgruppa som 

har jobbet med «Kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv.» Den ble vedtatt i 

kommunestyret 15.12.11. 

Sekundær- og tertiærforebygging blir ofte en del av den 

store kurative behandlingsbolken hvor det å unngå 

videreutvikling og tilbakefall av plager – samt 

vedlikehold av funksjon er målet.  

Høsten 2011 ble det startet gruppe for folk med KOLS. 

Det er fysioterapeuten med lokaler på Friskhuset som 

driver denne. Det har vært veldig god respons og full 

gruppe. Flere har kjøpt treningskort for å kunne trene 

mer på egen hånd. 

Behandling: 

Den største pasientgruppa er de i yrkesaktiv alder. Over 

halvparten av brukerne av fysioterapitjenesten er 

brukere med rett til full refusjon – dvs de har diagnoser 

som gir full refusjon. Unntaket er de som går til 

fysioterapeuten ved Friskhuset – der har 41 % full 

refusjon. Sykemeldte, nyopererte og akutte tilstander 

prioriteres – ellers følges venteliste. Kronikere rullerer 

innimellom. Målselv har mange pendlere og soldater – 

og en del av pasientene kommer derfor fra andre 

kommuner.  

 

 

 

 

http://www.utitroms.no/
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Habilitering/Rehabilitering: 

Barn og unge: 

Fysioterapitjenesten har lav terskel for henvisninger fra 

helsestasjon, PPT, skole/barnehage mht vurderinger. 

Den største delen er imidlertid barn og unge med 

diagnoser som innebærer større og sammensatte 

problemstillinger som gjør at de har behov for 

langvarig oppfølging. De har ofte kontinuerlig 

fysioterapi og legger derfor en del beslag på timeboka. 

I den forbindelse har vi mye samarbeid med andre – 

både innad i kommunen, samt med 2.-3.linjetjenesten. I 

forhold til disse barna er det også mye arbeid med 

hjelpemidler. 

Voksne og eldre: 

Definisjonen på rehabilitering sier at det er en 

tidsavgrenset prosess, med klare mål og virkemidler – 

og hvor flere instanser samarbeider for at brukeren via 

egen innsats skal kunne bedre funksjonsevnen. Aktiv 

rehabilitering etter skade eller sykdom skjer i hovedsak 

på sykehus eller i opptreningsinstitusjon. I kommunen 

blir derfor rehabiliteringsbiten oppfølging og evt videre 

opptrening. Det er imidlertid en tendens til at enkelte 

skrives ut med relativt stort oppfølgingsbehov. Siden 

kommunen ikke har ergoterapeut - blir det her også slik 

at fysioterapeutene må ta seg av det med hjelpemidler 

og boligtilpasning. Kommunefysioterapeutene bruker 

generelt en god del tid på hjelpemidler – med søknader, 

utprøving/tilpassing og oppfølging. 

I 2011 ble det innført nytt system rundt 

søknadsprosessen slik at hver hjelpemiddelsøknad nå 

tar mer tid. 

Kommunen har et rehabiliteringsteam som skal fungere 

som koordinerende enhet for habiliterings-og 

rehabiliteringstjenesten. I rehabiliteringsteamet sitter 

avdelingsleder for PRO Øvre, PRO Nedre, konsulent 

for funksjonshemmede, fagleder psykiatri og fagleder 

fysioterapi. Teamet utgjør en fast adresse i systemet og 

er kontaktpunkt for samarbeid med 2.-og 

3.linjetjenesten – men er lite synlig for brukerne. 

Konkrete brukersaker/henvisninger fra andre instanser 

blir behandlet fortløpende. Arbeidet i 

rehabiliteringsteamet er ting som kommer i tillegg til 

alle andre arbeidsoppgaver. Ettersom alle har mye å 

gjøre, er det vanskelig å sette av tid til arbeid på 

systemnivå. Individuell plan kan være et nyttig 

redskap, men det fungerer veldig forskjellig innad i 

kommunen. Det er også et resultat av at det ikke blir tid 

til arbeid på systemnivå.  

Utfordringer: 

Med samhandlingsreformen er det kommet del 

utfordringer til kommunene. Fra 01.01.12 trer også en 

egen lov om folkehelsearbeid i kraft. Det skal jobbes 

mer med folkehelse og forebygging i kommunene. 

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og hvilke faktorer som påvirker denne.  

Det å sikre en del av folkehelsearbeidet gjennom 

tilknytning til fysioterapitjenesten har vært bra for å få 

kontinuitet. Folkehelsearbeid er imidlertid mye mer enn 

bare frisklivsresepter. Vi trenger en ressurs som kan 

være pådriver for det folkehelsearbeidet som skal være 

synlig i alt kommunen foretar seg – skole, barnehage, 

arealplan, bygg, veg og trafikk m.m   

Det videre arbeidet mot en handlingsplan rundt 

sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid er 

ikke gjort noe mer med. Vi ser behov for en 

tverrsektoriell arbeidsgruppe med folkehelse som tema 

som kan samkjøre alle de prosjektene som foregår litt 

her og der i kommunen – og ta tak i de oppgavene som 

er kommet med samhandlingsreformen og 

folkehelseloven.  

Mht det å kjøre grupper og kurs på kveldstid – er vi 

avhengig av å kunne lønne eksterne aktører. 

Lavterskeltrimmen vi har fått til – ser ut til å være 

populær - og vi når målgruppa. Her er det kjempeviktig 

med instruktører som er god på motivasjon. Vi har fått 

eksterne midler til å opprette disse gruppene. Det gjør 

dem sårbare. For å sikre kontinuitet burde det finnes 

midler til samarbeid med eksterne aktører rundt det 

med kurs og spesielt tilrettelagt aktivitet. 

Ihht samhandlingsreformen skal en større del av pre-

/postoperativ trening og rehabilitering foregå ute i 

kommunene. Den tendensen ser vi allerede er begynt. 

Sammen med frisklivsarbeidet gjør også fokuset på 

forebygging og folkehelse at fysisk aktivitet blir mer 

brukt som ledd i behandling. Dette stiller krav til 

egnede lokaler. På helsesenteret er eneste rommet det 

er mulig å ha mer aktiv fokus/opptrening i – er også 

bundet opp som rent behandlingsrom. Vi har derfor 

stort behov for større og mer egnede lokaler. 

Rehabilitering er et felt som kommunene må ta større 

ansvar for. Vi har bruk for en koordinerende enhet som 

fungerer – og dette har til nå vært vanskelig å få til pga 

sprengt kapasitet innenfor de ulike fagområdene. 

Organiseringen av en koordinerende enhet må derfor 

sees nærmere på – både mht mandat og plassering i 

organisasjonen.  
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Innenfor fagfeltet habilitering og rehabilitering er også 

ergoterapeut en ressurs vi mangler for å kunne gi et 

helhetlig tilbud. 

Bassenggruppene vi hadde i varmtsvannsbassenget på 

Bakkehaug har vært sterkt savnet av mange brukere. 

Varmtvannsbasseng er en forutsetning for bruk av 

bassengtrening i terapeutisk sammenheng til en 

brukergruppe med redusert aktivitetsnivå. Opprusting 

av bassenget på Bakkehaug slik at det kan åpnes igjen – 

er derfor et ønske fra mange brukere..

 

PSYKIATRITJENESTEN 
  

PSYKIATRI ÅPEN OMSORG 

 
Mål Psykiatritjenesten: 

Det skal ytes tjenester til enhver som har en så stor grad 

av svikt i sin mentale helse at det medfører behov for 

hjelp og omsorg som overstiger det som familien og det 

sosiale nettverk kan gi. Tjenesten skal arbeide for å 

oppnå økt forståelse og fremme åpenhet for psykiske 

lidelser. 

Personalsituasjonen: 

Totalt 6,13 årsverk ved åpen omsorg. Årsverkene 

fordeler seg slik: 

1 leder, 1 psykiatrisk sykepleier, 1 miljøterapeut, 1 

miljøterapeut barn/unge, 2,13 miljøarbeidere. 

År 2011 har vært preget av utskiftning i 

personalgruppen. Noen har sluttet i sine stilinger og 

noen prøver seg ut i andre stillinger. Det har derfor 

kommet inn nye ansatte i tjenesten. Tjenesten har et 

nytt team og har brukt tid på å bli kjent med rutiner, 

prosedyrer og kjent med hverandre. Kontinuitet og 

forutsigbarhet gir trygghet for brukerne våre. De nye 

ansatte vet dette og de har strekt seg langt for å skåne 

brukerne mest mulig i bytte av primærkontakter. 

Konsekvensen av utskiftning i personalgruppen har 

vært lengre ventetid for oppstart oppfølging, lengre 

intervall på samtaler og i lengre perioder har det ikke 

vært mulig å gi tilbud til barn og unge. Å jobbe i 

psykiatritjenesten kan være spesielt belastende. Derfor 

har vi stort fokus på arbeidsmiljøet og forbedring av 

rutiner og prosedyrer. Dette for at arbeidsdagen skal 

være best mulig for den ansatte.  

Kompetanse: 

Det er ønskelig at de ansatte ved psykiatritjenesten skal 

ha videreutdanning innenfor psykisk helse eller annen 

videreutdanning som er relevant for tjenesten. Det er 

ved utgangen av 2011 kun 1 ansatt med  

 

videreutdanning innenfor psykisk helse. Dette er helt 

klart ikke en ønskelig situasjon og målsetningen er 

fortsatt at alle ansatte skal inneha denne kompetansen. 

Som en konsekvens av dette må de ansatte kurses mer.  

Alle ansatte har tilbud om individuell veiledning. Dette 

har blitt brukt i liten grad og tiltaket må evalueres. 

Personer med tiltak i psykiatrien 

 2008 2009 2010 2011 

Barn 0-20 år 36 22 36 35 

voksne 78 79 84 71 

Totalt 114 101 120 106 

 

 

Antall brukere holder seg omtrent på samme nivå, med 

en topp i år 2010. Antall barn er likevel høyt i forhold 

til at det i lengre perioder ikke var tilbud til gruppen.  

I tillegg til sin psykiske lidelse har brukerne ofte 

tilleggsproblematikk som rus, økonomiske problemer, 

omfattende familieproblematikk. Ny brukergruppe er 

unge (år 18-25) som bor alene og ikke mestrer 

skole/jobb. Denne gruppen krever større grad av 

tverrfaglig samarbeid og oppfølging. Tjenesten vurdere 

det slik at kunne enn ha brukt flere ressurser på denne 

gruppen kunne enn muligens ha oppnådd flere 

resultater. 

Oppføling fra psykiatritjenesten er støttesamtaler, 

veiledning, rådgivning, injeksjoner og utdeling av 

medisiner. Mange av brukerne har ansvarsgruppe, som 

tjenesten også er en del av. 

Noen av støttesamtalene foregår med telefontolk pga 

fremmedspråklige brukere. Ved utgangen av år 2011 

fikk tjenesten en telefon som egner seg til bruk ved 

samtaler med tolk. Dette har gitt økt kvalitet på 

samtalene. Samtaler med tolk er likevel en utfordring 

og krever større grad av forberedelse enn ved andre 

typer samtaler. 
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Støttekontakter 

 2008 2009 2010 2011 

Vedtak barn 3 4 7 9 

Vedtak voksne 17 14 15 14 

Samlet timer/uke 
barn 

 19 31 41 

Samlet timer/uke 
voksne 

 65 71 68 

Den største utfordringen når det gjelder støttekontakt, 

er å få tak i personer som kan tenke seg å gjøre denne 

jobben. Det har betydd at flere som har fått vedtak om 

støttekontakt, ikke har fått iverksatt dette fordi det ikke 

har vært noen som vil påta seg oppdraget. Den dårlige 

rekrutteringen skyldes lønn, kjøregodtgjørelse og ellers 

rettigheter ved eventuell sykdom/fravær som er for 

dårlige. Det er fra tjenesten sin side ønskelig med fast  

ansatte støttekontakter, som kan gi tilbud til flere 

brukere og gruppetilbud. Dette for å sikre kontinuitet, 

kompetanse og erfaring. 

 

Omsorgslønn  

 2008 2009 2010 2011 

Vedtak barn 2 4 3 2 

Vedtak voksne 1 2 2 3 

Vedtak totalt 3 6 5 5 

Samlet timer/uke  26 107 41 52 

 

Avlastning 

 2008 2009 2010 2011 

Antall vedtak  2 1 0 

 

Avlastning er tilbud til barn med psykiske lidelser eller 

hvor foreldre har psykisk lidelse.  

Avlastningen kan være i private hjem eller private 

institusjoner/boform som gir slike tilbud. 

Når kommunen velger å organisere avlastning fordelt 

på ulike områder er det flere som har behov for samme 

opplæring og kompetanse/kurs. Dette vil være en økt 

kostnad for kommunen som helhet. Tjenesten mener at 

dette burde vært organisert innenfor få avdelinger, som 

har flere saker av denne type. Psykiatritjenesten har få 

saker av denne type og dermed liten erfaring med 

tilbudet. 

Individuell plan  

 2008 2009 2010 2011 

Vedtak 0 0 1 3 

 

 

Vedtak om IP er ikke knyttet opp mot kalenderår. Det 

vil si at så lenge bruker fyller vilkårene for IP, så 

varer dette over flere år. Det vil si at de vedtak 

som er fatte i år 2007, forstsatt kan være aktiv. 

 

Psykososialt kriseteam 

 2008 2009 2010 2011 

Saker 0 2 1 8 

 

Registreringen gjelder der det er opprettet sak. I noen 

av sakene er det flere berørte personer. 

År 2011 har psykososialteam vær involvert i flere 

saker. Dette har til dels vært utfordrende saker som har 

stilt høye krav til de som har jobbet med sakene. I 

forbindelse med 22.juli har kommunen vært skånet i 

sammenligning med andre nærliggende kommuner. 

Målselv kommune valgte derfor å tilby sine tjenester til 

de kommunene som var hardes rammet, men det ble 

ikke opprette samarbeid. Tilbakemelding fra aktuell 

kommune var at de opplevde tilbudet som støttende og 

motiverende for å stå i den krevende jobben de hadde. 

Målselv hadde telefon vaktordning i 2 uker i 

forbindelse med terrorhandlingen.  

Verdensdagen for psykisk helse: 

Tema år 2011: Unge på vei – utdanning, arbeid og 

psykisk helse. 

På grunn av manglende ressurser ble det besluttet å 

ikke ha en lokal markering i kommunen i regi av 

psykiatritjenesten.  

Aktivitetsgruppe for ungdom: 

Dette er et tilbud til ungdom i alderen 13 til 20 år, som 

ikke er med i andre organiserte fritidstilbud. Gjennom 

aktivitetsgruppen får ungdommene være i fysisk 

aktivitet ut fra deres forutsetninger, ha det gøy og treffe 

andre ungdommer i samme situasjon.  

På grunn av ressursmangler har dette tilbudet blitt gitt 

kun i siste halvdel av år 2011. Tilbudet har da vært 

rettet mot 8 ungdom i alderen 18-22 år. Det har vært 

aktivitet i gruppen x 1 pr uke. Ungdommene har vært 

med i planlegging av aktivitetene. Det har vært lav 

deltakelse på aktivitetene. De fleste gangene har kun 3 

ungdommer benyttet seg av tilbudet. Det må 

gjennomføres en tverrfaglig evaluering av tilbudet. 
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Brukermedvirkning: 

I år 2011 ble det ikke utdelt midler til 

brukerorganisasjoner.  

Brukermedvirkning ivaretas i tjenesten ved at brukerne 

i samarbeid med sine primærkontakter vektlegger hva 

og hvordan de skal jobbe for å nå brukerens mål. 

Psykiatritjenesten har som mål at brukerne skal ha reell 

innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjenesten. 

KONKLUSJON: 

Ved hjelp av opptrappingsplanen for psykisk helse fra 

1999 – 2008 har kommunen fått tilført friske, 

øremerkede midler som har medført at 

psykiatritjenesten har kunnet bygge opp tjenesten på en 

god måte slik at man kan gi et bedre tilbud til 

mennesker med psykiske lidelser i ulike aldersgrupper. 

Det er brukt 10 år på å bygge opp tjenesten til det vide 

tilbudet vi kan gi i Målselv Kommune. 

Tilbakemeldinger fra spesialisthelsetjenesten er at 

Målselv kommune har en meget god psykiatritjenesten 

og hvis dette skal opprettholdes må bemanningen være 

stabil og sikre nødvendig kompetanse ved tjenesten. 

Derfor er det med vemod at vi tidligere har vært nødt til 

å reduserer tjenesten med 0,5 årsverk. Dette som et 

resultat av at øremerkingen opphørt og at Målselv 

kommune har en dårlig økonomi. Psykiatritjenesten 

kunne derfor ikke bli vernet for nedskjæringer.  

Konsekvensen av dette har vært at Møteplassen for 

eldre er blitt nedlagt. Stram økonomi har medført 

ansettelsesstopp, som igjen gir flere arbeidsoppgaver til 

annet personal. Det har heller ikke vært mulig å dra på 

kurs med høy kursavgift eller dyr transport, da dette 

totalt blir for kostbart. Dette får en konsekvens i form 

av dårligere muligheter for faglig oppdateringer. På 

lang sikt vil dette ikke være gunstig, da det vil slite på 

personalressursene.  

Når det gjelder øvrige henvisninger så ser vi en jevn 

økning, og ofte omfattende problematikk/hjelpebehov. 

Ny brukere har vært nødt til å vente 2-4 uker for 

kontakt og oppføling fra Psykiatritjenesten. Tidligere 

har det vært 1 ukes ventetid. 

Psykiatritjenesten jobber mot å skape større åpenhet og 

forståelse omkring psykiske lidelser, noe markeringen 

av Verdensdagen for psykisk helse og fokus i media er 

med på å fremme. Tjenesten ønsker å markere 

verdensdagen lokalt, men erfarer at planlegging og 

gjennomføring av slike dager tar mange ressurser og 

ikke mulig å prioritere. Tjenesten ønsker å være med på 

tverrfaglig samarbeid av forebyggende karakter. 

 

BO- OG OMSORG OG AKTIVITETSTILBUD 

Målsetning: 

BOA`s målsetning for 2011 har vært å gi personer med 

rus og/eller psykiatriutfordringer et godt botilbud. Dette 

innebærer å tilrettelegge for en trygg, forutsigbar og 

meningsfull hverdag for beboerne, samt å gi bistand 

slik at beboerne opplever mestring av dagliglivets 

praktiske gjøremål. 

Personalet 

Det er totalt 7,5 årsverk tilknyttet BOA. 

Det har vært noen omrokkeringer i stillinger da 

tidligere avdelingsleder, Lise Kristensen har valgt å gå 

over i annen stilling. Siv-Elin Midtli har fungert i 

hennes vikariat og Kjell Hoel har igjen vært i 100 % 

vikariat for Siv-Elin Midtli.  

Vikartilgangen har vært meget bra og 

sommerferieavviklingen gikk upåklagelig godt da vi 

hadde tilgang til mange og dyktige vikarer. 

En periode i sommer måtte det settes inn forsterket 

bemanning da man hadde en ny beboer som flyttet inn 

som vi ga tettere oppfølging. 

Det er meget lite sykefravær blant personalet, noe som 

også kan gjenspeile et godt fysisk og psykososialt 

arbeidsmiljø. Sommer 2011 hadde BOA en gradert 

sykemelding over kort tid. 

Beboerne 

Alle 5 leilighetene er nå belagt etter at den siste 

personen flyttet inn i juni 2011. 

Det har gitt oss større utfordringer innenfor å lage 

differensierte planer rundt hver enkelt da det er ulike 

utfordringer som den enkelte beboer skal ivaretas i 

forhold til. Slik man ser det i dag fyller hver enkelt av 

beboerne målsetningen med å ha døgnbemannet 

oppfølging.  
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Beboerne har fungert godt sammen i gruppe også når 

det er aktiviteter/måltider som alle/ flere deltar på. 

De psykiske utfordringene hos hver enkelt beboer er 

varierende og det er noe som krever tettere oppfølging i 

perioder både fra personalet, fastlege og 

spesialisthelsetjenesten. 

Bruken av rusmidler er høy hos enkelte av beboerne og 

det kan også gi en negativ synergieffekt i forhold til 

resten av beboergruppen. Dette krever ekstra tett 

oppfølging av personalet og skjerming av andre 

beboere. Ingen illegale rusmidler er registrert i 2011. 

Bolig/ Uteområde / Nærmiljøet 

Vi flyttet inn i nye lokaler på Øverli i juni 2010 og er 

meget fornøyd slik det framstår i dag. 

Samarbeidet med Målselv Dagsenter har vokst fram til 

en stor suksessfaktor da man har store muligheter til 

felles aktiviteter, bruk av felles personal- og andre 

ressurser og vedlikehold av Øverlieiendommen. 

”Fjøsprosjektet” er nå i sluttfasen der 2 

miljøarbeidere/snekkere og 3 unge brukere som er i 

tiltak i NAV har gjort en fremragende restaurering av 

den gamle fjøsen på Øverli. Den framstår nå som et 

flott bygg som kan brukes til et allbrukshus for brukere, 

beboere og andre i nærmiljøet. Prosjektleder har vært 

leder av Dagsenteret, Atle Andreassen. 

BOA`s boligmasse består av 5 leiligheter til beboere, 

en fellesdel med tilhørende stue, kjøkken, bod og egen 

inngang. Det er også en egen personaldel som består av 

kontorer, møterom, garderobe og vaskerom. Det er 

også en frittstående bygning som rommer 4 boder og 1 

carport. 

I løpet av 2011 er det også opparbeidet et meget fint 

grøntareal på utsiden. I området rundt BOA er det også 

gjort vedlikehold av skog, noe som har gitt en ekstra 

gevinst i forhold til egenprodusert ved og en fantastisk 

utsikt 

2011 har man også brukt til å evaluere boligmassen 

etter å ha brukt den gjennom flere årstider og 

utbedringer er gjort fortløpende innenfor garantitiden. 

Sommeren 2011 har det også personalet beiset 

terassene til fellesarealet. 

Øverli har gjennom hele 2011 hatt flere besøk her for 

kunne se hvordan dette driftes og eventuelt ta dette med 

som en referanse/erfaring til sin egen kommune. Dette 

er noe vi gladelig viser fram da vi er stolte av både 

bygningsmasse, drift, nærområde og ikke minst at vi 

har klart å skape et levende miljø i og med at vi har nær 

beliggenhet til Dagsenteret. 

Besøk fra sykepleierutdanningen i Durban (Sør Afrika), 

en stor delegasjon fra Russland som tilhørte ulike 

instanser innenfor en stor kommune, flere sentrale 

stortingspolitiker og delegasjoner fra kommuner ”som 

hadde hørt om oss”  

Aktiviteter 

BOA har som formål å skape en aktiv og meningsfull 

hverdag for beboerne. Dette er noe vi har hatt stor 

fokus på i 2011 også. Personalet jobber kontinuerlig 

med å motivere beboere til deltakelse på ulike 

aktiviteter. Brukermedvirkningen er stor da beboere 

selv på ukentlige husmøter kommer med ønske om 

aktiviteter som personalet tilrettelegger for. Det vises 

også fleksibilitet i forhold til oppsatt plan sett i forhold 

til psykisk/fysisk dagsform. Differensielle og 

individuelle aktiviteter er også noe som det også legges 

opp til da man har ulike fysiske og psykiske 

utfordringer det må tas hensyn til. 

Flere av beboerne benytter seg også av det tilbudet som 

Dagsenteret har og det er en positiv effekt av den nære 

beliggenheten. 

Det som kan nevnes av de faste aktivitetene som går 

igjen er: skiturer, isfiske, fiske, Polarbadet, Gapahuken, 

bowling, turer ut i skog og mark, skogsarbeid, bålgrua 

ved BOA, bærturer, kino, fotballkamper m.m 

Sommeren 2011 gjorde BOA/Dagsenteret en 

”byttehandel” om en bedre tilpasset båt til vårt bruk. 

Den fikk seg noen turer på fjorden og er bedre egnet til 

å handteres av flere i personalgruppen. 

Denne sommeren ble det også anledning til en 

sommerferietur. Den gikk til Kiruna og det var laget et 

godt opplegg med blant annet gruvebesøk og sosialt 

samvær. 

En av beboerne deltok også på ferietur sammen med 

Dagsenteret som gikk til Nusfjord i Lofoten. 

BOA deltok på den årlige Vinteraktivitetsdagen i 

Myrefjell i regi av Dagsenteret. 

Dagsenteret har turdag på torsdagene og der har BOA`s 

beboere og personalet etter hvert blitt mer delaktig, 

både i forhold til planlegging og gjennomføring. 
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En del av aktivitetene foregår også inni beboerens 

leilighet. Der er det veiledning i forhold til matlaging, 

vasking, personlig hygiene, praktisk bistand ved 

vedlikehold av leilighet generelt osv. 

2 av beboerne har også i 2011 jobbet ved Montar 

(ASVO) i 3 og 2 dager pr. uke. 

Julegrøt i fjøsen for 1.klassen ved Fagerlidal er nå blitt 

en meget suksessfull tradisjon. Dette er også et 

samarbeid mellom BOA og Dagsenteret. 

Fredagene er avsatt til ”utedag” på Øverli der 

personalet, beboere og brukere gjør vedlikeholdsarbeid 

kombinert med sosial sammenkomst, gjerne rundt et 

bål 

Kurs 

Personalet har deltatt på kurs: ”Te ka slags nøtte” , 

Dagsenterkongress i Kristiansand og 

Brannvernlederkurs. Samtidig har det vært temadager 

hos Løkta og UNN som det har vært deltakere på. 

3 fast ansatte og 1 vikar har dette året tatt teorieksamen 

innenfor helsefagarbeiderfaget 

Det er avholdt kontinuerlige personalmøter. 

Sammendrag 

BOA har sett stor fordel med å være en del av 

Øverlitunet.  Man profitterer positivt med å ha en 

vakker natur rundt seg, samtidig som det er 

sentrumsnært. Samtidig har det vokst fram et godt 

samarbeid med Målselv Dagsenter der man kan utnytte 

både personalressurser og felles aktiviteter som er 

tilpasset en brukergruppe med mange felles 

utfordringer og interesser. 

BOA er meget formålstjenelig mot den beboergruppen 

som den gir tilbud til. Det har vært en stor nedgang i 

innleggelser i psykiatriske sykehusavdelinger og 

beboerne gjør seg mer bruk av instansene innenfor egen 

kommune. De har en trygg og forutsigbar hverdag der 

de opplever personlig vekst. Samtidig har det vært en 

stabil personalgruppe som er med på å kunne gi 

kontinuerlig oppfølging/veiledning. 

 

MÅLSELV DAGSENTER 

 

PERSONALSITUASJONEN: 

Det er totalt 3,0 årsverk tilknyttet dagsentret, og de 
fordeler seg slik: 

100% stilling som faglig leder  Atle Andreassen 
100% stilling som aktivitør, Grete Minkstuen 
100% stilling som miljøterapeut Eva Solberg.(går i 95% 
stilling) 
 50% stilling som miljøsnekker, Bernt Johan Bergum ( 
engasjement medio februar 2012) 
50% stilling som miljøsnekker, Inge Andreassen  
(engasjement medio februar 2012) 

Personalsituasjonen har for 2011 vært stabil. 
Imidlertid har vi hatt en sykemelding på 30 % i 
desember. I tillegg har Eva vært vikariert 50% som 
miljøterapeut for barn og unge fra februar til ferien. 
Vikartilgangen har vært bra og vi har fått dekt opp 
ledige vakter i perioden 

 

 

 

BESKRIVELSE: 

Målselv Dagsenter er et lavterskeltilbud for den som 

har eller har hatt psykiske helseplager. Dagsenteret er 

et rusfritt, sosialt treffsted og aktivitetssenter. Målet 

er å gi brukergruppen en meningsfull hverdag i trygge 

og forutsigbare omgivelser. 

Dette er et åpent og frivillig tilbud hvor det ikke 

behøves henvisning fra andre instanser. Hit kan man 

komme for å treffe andre i samme situasjon.   

Åpningstider er fra 9-15 unntatt på kveldsåpne dager. 

Tilbudet er gratis, unntatt egenbetaling på 

miniatyrskyting, lunch, middag og på noen turer. 
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KURS/UTDANNING: 

Vi var to som deltok på Dagsenterkongressen i 

Kristiansand. Ellers kan nevnes KID kurs 40 timer, 

grunnkurs HMS 40 timer, brannvernlederkurs, ”Te ka 

slags nøtte” i Narvik,  

BRUKERE: 

Vi har for 2011 et gjennomsnittlig besøkstall/ pr dag på 

8,5. Det er en liten nedgang på 0,3 pr. dag 

sammenlignet med 2010. Vi ser at det er en viss 

utskifting av brukere som benytter dagsentret, men vi 

ligger relativt stabilt på besøkstall. Vi har kontinuerlig 

arbeidet med å fremstå som et rusfritt tilbud. Det har 

vi i stor grad lykkes med, og av den grunn er det noen 

av våre brukere som defineres som dobbeltdiagnose- 

brukere ( rus/ psykiatri ) som i perioder ikke kan 

nyttegjøre seg av dagsentret. Totalt har vi i 2011 

registret 40 brukere ( mot 36 i 2010) som besøker 

dagsentret regelmessig, og kjønnsfordelinga er  30% 

kvinner og 70% menn. Alderssammensetningen er fra 

19-72 år. 

AKTIVITETER: 

Vi har mange faste aktiviteter som går gjennom hele 

året. Vi kan nevne kort: Kveldsåpent annen hver 

onsdag, Polarbadet hver fredag, varm lunch  / middag 

2 ganger pr uke. Av aktiviteter på dagsentret som 

brukerne kan velge i er bla baking,  trim( turgåing, 

sykling, ski), bibliotekbesøk og miniatyrskyting i 

vinterhalvåret. Vi jobber i fjøset og har etablert bla 

snekkerverksted. Vi har aktivitør ansatt så vi gir også 

tilbud innen ulik husflid og hobbyaktiviteter.. 

Brukerne disponerer egen  PC som er veldig populært 

og mye brukt.  

Vi har også faste turdager hver torsdag. Da lages det 

planer sammen med brukerne gjennom regelmessige 

brukermøter, og vi drar ut i naturen både i nærmiljøet 

og litt på lengre turer. Det kan være skitur, 

handleturer, isfiske, tur til fjorden, ridning, bowling, 

tur til gapahuken på Andsfjellet, miniatyrskyting etc. 

Vi deltar på ulike arrangementer rundt i regionen og 

har bla vært på Kløverdilten i Balsfjord. 

Målselv Dagsenter arrangerte også i år 

Vinteraktivitetsdag i Myrefjell. Det samlet ca 100 

deltagere fra Nordreisa til Harstad i sør.  

Dagsenteret benyttet seg flittig av slalåmbakken i 

Myrefjell. Flere av våre brukere har kjøpt seg 

slalåmutstyr. Et veldig populært tilbud. 

Vi har vært på en overnattingstur til Målselv Jeger- og 

Fisk hytta på Målsnes i juni på sommerens varmeste 

dag! I tillegg har vi flere dagsturer til andre hytter. 

Vi avviklet en ferietur til Lofoten i august/ september. 

Tre overnattinger i Væreiergården i Nusfjord. Åtte 

brukere deltok i lag med de ansatte 

Sentralt i arbeidet vi gjør er å gi brukerne ulike grad av 

mestring gjennom deltagelse på de ulike tilbud og 

aktiviteter som vi gir. Gjennom det fellesskapet som 

oppstår knytter brukerne kontakt med hverandre og 

utvider sitt sosiale nettverk. Vi veileder og bistår 

brukerne i ulike aspekt ved dagliglivet. Det kan for 

eksempel være sunt og godt kosthold, fysisk aktivitet 

og helse, egenhygiene, vask av klær, innkjøp osv.osv 

BRUKERMEDVIRKNING: 

Etter innflytting i nye lokaler på Øverli har 

brukermedvirkning stått i fokus. Vi gjennomfører 

brukermøte annenhver onsdag, hvor agenda settes av 

brukerne selv samt at de gjennomfører møtet uten vår 

tilstedeværelse. Husmøte gjennomføres umiddelbart 

etterpå med deltakelse av brukere og ansatte.  

Referat skrives fra hvert møte og er tilgjengelig for de 

som vil lese det. Brukerne har valgt to tillitsvalgte som 

skal representere dem i de saker som det er 

nødvendig. 

Under ferieavviklinga var dagsentret helt brukerstyrt i 

to uker. Dette kom i stand etter ønske fra brukerne og 

må karakteriseres som vellykket med relativt godt 

besøk Vi har også brukerstyrte enkeltdager dersom det 

er nødvendig pga personalsituasjonen.  

LOKALER: 

Vi flyttet inn i nye flotte lokaler på Øverli i mai / juni 

2009. Vi trives utmerket her på Øverli. Vi har siden 

innflytting stadig hatt ulike besøk som har ønsket å se 

hvordan vi har fått det, noe vi er glade for og stolt viser 

frem de flotte lokalene. Vi har bla. hatt besøk fra: 

sykepleierutdanning i Durban, Sør Afrika, en stor 

delegasjon fra Russland, leder av FRP Siv Jensen, 

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knudsen og fra 

flere kommuner i Troms. 
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Vi låner ut dagsenter- lokalet vederlagsfritt til avd. for 

funksjonshemmede hvor de har fritidsklubb her på 

torsdagskvelder. I tillegg leier vi ut lokalene til 

bursdager, barnedåp og konfirmasjoner. 

Renoveringen av fjøset på Øverli har gått etter planen, 

og fremstår i dag som et praktbygg. Snekkerne har hatt 

3 unge brukere i lag med seg i 2011. I tillegg har noen 

brukere fra Dagsentret vært periodevis med. Tiltaket 

har fått godkjenning fra NAV som tiltaksarrangør med 

inntil 5 plasser. Fjøsprosjektet har vært ledet av leder 

av dagsentret. Tiltaket har vært veldig positivt for 

Øverli og for brukerne her. Prosjektet avsluttes i 

februar 2012. 

ANNET: 

Vi samarbeider, naturlig nok, nært med BOA  på flere 

områder. Det er en berikelse for begge avdelinger og vi  

 

drar vekseler på hverandre. Vi samarbeider om ulike 

aktiviteter slik som Vinteraktivitetsdagen, 

torsdagsturer mv. Vi har og et godt samarbeid med 

utetjenesten. 

KONSEKVENSER/KONKLUSJON: 

Ut fra de forutsetninger og økonomiske rammer som 

Målselv Dagsenter har, mener vi at det blir gitt et godt 

dagtilbud innen psykisk helsevern i Målselv kommune. 

Tilbudet vi gir til ca 40 brukere har en stor 

forebyggende effekt i forhold til mer alvorlig psykisk 

sykdom og rusmisbruk, og er med på å avlaste øvrig 

hjelpeapparat. 

Jeg vil hevde at vi er en liten, stabil og dyktig 

arbeidsstokk som yter god helsehjelp til de 

innbyggerne i Målselv som har psykiske helseplager.  
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PRO-TJENESTEN 
  

 

 

Avdeling for pleie – rehabilitering og omsorg er delt i 

to distrikter, øvre og nedre Målselv.  

Pro har et felles rammebudsjett, men enhetene har hver 

for seg egne budsjettrammer. 

 

Mål 

Pro – avdelingen har en lang tradisjon for å ha brukerne 

i sentrum og gi tjeneste ut fra individuelle behov. 

Aktuelle lovverk og forskrifter i forhold til 

forsvarlighet i pleietilbudet, søkes og overholdes i 

forhold til tilgjengelige ressurser. 

I slutten av 2010 startet vi opp å jobbe med målstyring. 

Dette har vi jobbet mye med i 2011, og jobbet fram 

egne mål og målekort for sykehjem og hjemmetjeneste.  

 

Følgende mål er jobbet fram for våre sykehjem i 

kommunen: 

 

Opplevd kvalitet blant brukerne: 

 Brukermedvirkning 

 Gir nok informasjon 

 Tilgang til å snakke med lege 

 

Objektiv kvalitet: 

 Fravær av avvik 

 Fravær av feil håndtering av medikamenter 

 Andel årsverk med fagutdanning 

 

Mål for hjemmetjenesten: 

 

Opplevd kvalitet blant brukerne: 

 Brukertilfredshet 

 Gir nok informasjon 

 Møter til avtalt tid 

 

 

 

 

 

Objektiv kvalitet: 

 Fravær av avvik 

 Saksbehandlingstid 

 Andel årsverk med fagutdanning 

 

2012  vil være første året, hvor vi kan styre etter disse 

målene og evt. kjøre brukerunderøkelse. I 2011 har vi 

ikke hatt brukerundersøkelser, slik at vi har ikke 

målbare undersøkelser å vise til i forhold til hvor 

fornøyd brukerne er med kommunens tjenestenivå.  

Det vi ser generelt, er at brukerne stort sett er fornøyde 

og det er lite klager og avvik å vise til. Vi har hele tiden 

fokus på å kunne gi individuell tjeneste ut fra brukerens 

behov, og noen ganger kan det være et sprik ut fra 

tjenesten vi gir og ønske / behovet til brukeren, men 

søker alltid å få til en god dialog.  

Målbare dataer vi har å forholde oss til er Kostra – 

tallene. Her kan vi sammenliknes med andre 

sammenliknbare kommuner. 

En kvalitetsindikator innen Kostra – analysen er hvor 

stor andel årsverk med fagutdanning hver kommune 

har. Her viser Kostratallene at Pro – avdeling i Målselv 

ligger likt med våre nabokommuner og litt over 

landsgjennomsnittet. 

 

I tillegg viser Kostra – analysen kostnadene pr. 

sykehjemsplass sammenliknet med kommunegr. 12 ( 

sammenlignbare kommuner), og landet for øvrig: 

 

Målselv Kr. 815.931 

K.gr. 12 Kr. 919.093 

Landet Kr. 877.597 

 

Ut fra tallene ser vi at sykehjemmene i Målselv drifter 

under både landsgjennomsnittet og sammenliknbare 

kommuner i k.gr. 12. 
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PRO ØVRE 
 

Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter har fortsatt 25 

plasser. Henholdsvis 10 sykehjemsplasser og 15 rom på 

omsorgssenteret. 

Omsorgssenteret er ment å være et botilbud for brukere 

med et høyere funksjonsnivå enn pasienter ved 

sykehjemsavdeling. Det vi ser er at de brukerne som får 

plass ved omsorgssenteret ofte har samme pleie – og 

omsorgsbehov som sykehjemspasientene. Dette 

kommer nok av at vi har for få institusjonsplasser i 

forhold til antall brukere som har behov for heldøgns 

pleie – og omsorgstilbud. 

 

I 2011 har vi ikke hatt rom for avlastning / 

korttidsopphold ved ØSO. Det har kun vært pasienter 

på langtidsopphold. Dette har medført at vi i perioder 

har hatt pasienter på korridor for å imøtekomme 

behovet til pårørende for avlastning i en krevende 

hverdag.  

I forhold til aktiviteter ved ØSO har vi fortsatt aktivitør 

i 45 % stilling, som tilrettelegger og har den daglige 

aktiviteten på huset. Vi har også i 2011 hatt mye 

underholdning og besøk av lag, foreninger og 

enkeltpersoner som har gjort hverdagen mer 

innholdsrik og givende. 

 

 

Åpen omsorg 

 

Består både av hjemmesykepleie og hjelp til praktisk 

bistand ( hjemmehjelp ). Hjemmetjenesten i øvre – 

distrikt har kontor ved Øverbygd sykehjem – og 

omsorgssenter. Personalet i hjemmetjenesten og inne 

på institusjonen har et nært samarbeid og en del av 

personalet jobber både inne og ute. Dette medfører at vi 

har en fleksibel tjeneste, noe som vi mener er positivt 

for våre brukere. 

Dette er en tjeneste, som de siste årene har vært i sterk 

vekst. Dette skyldes både at pasienter skrives ut raskere 

fra sykehus, folk har bedre boliger og kan bo hjemme 

lengre, mange ønsker å bo hjemme så lenge de kan og 

tjenesten er i bedre stand nå til å kunne takle mange 

faglige utfordringer i hjemmet enn de var tidligere. Det 

går både på kompetanse og bedre utstyr. Vi ser at 

tjenesten er i en brytningsperiode, noe som etter hvert 

vil medføre økning av ansatte og videreutdanning for å 

øke fagkompetansen. 

 

 

 

 

PRO NEDRE 
 

Sykehjem 

 

Målselv syke – og aldershjem hadde 45 

sykehjemsplasser og 11 aldershjemsplasser ved 

utgangen av 2011. I perioder har man forsøkt å holde 

av institusjonsplasser med formål korttids – og 

avlastningsplasser, både i øvre og nedre distrikt. Det 

har vist seg vanskelig å ha faste plasser til dette, da det 

ofte ikke er mulig å føre pasienter hjem etter endt 

opphold. Redusert almentilstand og medisinske årsaker 

har ført til dette, og på den måten har andre med behov 

for både avlastning og fast plass måttet vente. 

Målselvtunet er spesielt tilrettelagt for demente, og har 

åtte sengeplasser. Alle disse er faste langtidsplasser, 

men heller ikke her har vi hatt kapasitet til å ta imot 

avlastningspasienter / hjemmeboende med pårørende 

som har behov for avlastning. 

 

Vi har over år sett at de fleste ønsker å bli boende 

hjemme i egen bolig lengst mulig, med bistand fra  

 

 

 

familie og offentlige kommunale tjenester som 

hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarm. 

Bruk av støttekontakt og omsorgslønn til pårørende 

som har vektige omsorgsoppgaver har også økt. Det er 

lovpålagte oppgaver som kan / bør brukes som 

alternativ til avlastning og hjelp til å opprettholde et 

sosialt liv. Særlig er det viktig å legge til rette best 

mulig for pårørende når de ikke får dekket sitt behov 

for avlastning.  

 

For øvrig har vi også i 2011 hatt besøk av skoler, 

barnehager, lag og foreninger til stor glede for både 

beboere og ansatte. 

 

Åpen omsorg 

 

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp / praktisk bistand 

går under felles benevnelse ”hjemmetjeneste”. De har 

kontor og oppmøteplass på Målselv syke – og 

aldershjem, og administreres derfra. Hjemmetjenesten 
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har et stort og variert tilbud av tjenester som skal 

tilrettelegges og utformes på bakgrunn av den enkeltes 

behov. Det søkes å gi rett omfang av tjenester i nært 

samarbeid med den som skal motta hjelp, slik at 

brukere / pasienter kan være med og påvirke den hjelpa 

de skal motta. 

Hjemmetjenesten er i stadig utvikling, og man har sett 

at det stadig gjøres mer komplekse oppgaver i 

hjemmene. Dagens boliger er bedre tilrettelagt enn før, 

samt at PRO tjenesten har kompetente ansatte som kan 

utføre flere og mer komplekse pleie – og 

omsorgsoppgaver enn tidligere. Dette fører til at 

pasienter kan bo hjemme lengre, samt at mange bla 

slipper å måtte dra til sykehus for å få behandling. Det 

er et nært samarbeid med leger og andre ansatte på 

helsesenteret. 

 

Annen hjelp til eldre og uføre. 

Herunder kommer omsorgslønn og støttekontakt. Dette 

er lovpålagte oppgaver, og det er økende søknad til 

PRO tjenesten for å motta disse tjenestene. PRO 

behandler søknader for de som er over 67 år, øvrige må 

henvende seg til bla tjenesten for funksjonshemmede, 

psykiatritjenesten etc 

 

Kapasitet ved institusjonene 

I 2011 har vi hatt liten kapasitet for å kunne tilby 

avlastning til våre brukere som bor hjemme og deres 

pårørende. Noe som nok har medført økt belastning for 

deres pårørende.  

Antall søkere vi har hatt, har variert mellom 20 – 30 

søkere. Og en del av disse er pasienter som har ligget 

på sykehus og ventet på plass. Vi har i 2011 346 

overliggerdøgn ved sykehuset. Disse pasientene har 

ligget lenger på sykehus enn det som har vært 

nødvendig behandlingsmessig. En del av disse 

pasientene har i stedet blitt sendt hjem, noe som har 

medført større belastning for pårørende og gitt store 

utfordringer i hjemmetjenesten. I enkelte perioder har 

situasjonen vært så presset at vi har vært nødt til å 

kjøpe sykehjemsplass i nabokommunene for å kunne gi 

et forsvarlig tilbud til brukerne. 

 

 

 

 

Bygging av nye institusjonsplasser 

Det ble våren / forsommeren 2011 i kommunestyret 

vedtatt bygging av 16 nye sykehjemsplasser på 

Andslimoen, i forlengelse av Målselvtunet. Disse 16 

plassene skal fordeles på to nye avdelinger – hver på 8 

plasser. Den ene avdelingen skal være plasser for 

demente – jfr allerede eksisterende avdeling – de 

resterende plassene brukes til korttidsavdeling. 

Arbeidet med å planlegge bygging startet høsten 2011, 

og videreføres i 2012. Planen er byggestart høst / andre 

halvår 2012.  

 

IKL – samarbeidet  

I forlengelse av det interkommunale 

legevaktsamarbeidet som er etablert med Bardu, 

Lavangen og Salangen, har det de siste to årene vært et 

prosjekt interkommunalt hvor man har sett på ulike 

områder hvor disse fire kommunene kan samhandle. 

Det har da vært fokus på felles kompetanseheving, 

utvikle og nyttiggjøre seg de ressursene som allerede 

eksisterer samt se på nye områder og måter å 

samarbeide / samhandle om. Det har bla vært en gruppe 

sykepleiere som i 2011 i fellesskap har utarbeidet en 

kreftplansom skal legges fram til politisk behandling 

våren 2012. Man tenker seg her oppstart av bla et 

ambulant team. Dette arbeidet videreføres i 2012, og er 

helt i tråd med St.meld 47: ”Samhandlingsreformen”. 

 

Samhandlingsreformen og det nye lovverket 

Pleie – og omsorgstjenesten brukte store deler av 2011 

for å forberede oss på den kommende 

”Samhandlingsreformen” – St.meld nr 47 – samt gjøre 

oss mest mulig kjent med det nye lovverket som trådte i 

kraft 01.01.12, og de utfordringer som ville komme i 

kjølvannet av dette. Lov om sosiale tjenester og Lov 

om helsetjenesten i kommunene ble slått sammen til en 

felles lov: Helse – og omsorgstjensteloven. I tillegg ble 

det gjort endringer i Pasientrettighetsloven, som er 

endret til Pasient – og brukerrettighetsloven, samt ny 

Folkehelselov. Dette i tillegg til flere ulike planverk 

som angir retning for pleie / omsorgstjenesten for 

framtida, vil komme til å gi PRO tjenesten utfordringer. 

På bakgrunn av disse utfordringene ser vi at vi må evne 

å tenke nytt, og at PRO tjenesten hele tiden vi være i 

endring.  
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BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE 

 

 
 

 

BARNEVERN 
 

 

Levekår barn og unge 

 

 

Barneverntjenesten har ved utgangen av 2011  

7 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling. De tre siste 

kvartalene av året har bemanningssituasjonen vært 

stabil, og det har ikke vært noen 

langtidssjukemeldinger. Dette har hatt stor betydning 

for arbeidskapasiteten i tjenesten. I løpet av 2011 har 

barneverntjenesten fått retta opp flere alvorlige avvik, 

særlig mht fristoverskridelser i undersøkelsessaker og 

manglende tiltaks- og omsorgsplaner for barn som 

mottar ulike tiltak i regi av tjenesten. På bakgrunn av 

dette ga fylkesmannen i september tilbakemelding om 

at Målselv kommune likevel ikke ville bli ilagt mulkt 

som var varsla i mars 2011. 

  

Den faglige kompetansen blant de ansatte er høy; de 

fleste har lang erfaring og videreutdanning innafor 

fagområdet. De siste to åra har tjenesten også vært 

gjennom ei felles kompetanseheving vedrørende 

utredningsmetodikk i barnevernssaker, og dette 

arbeidet videreføres i 2012.  

 

Følgende tabell gir en oversikt over utviklinga i antall 

og type saker de siste 5 åra: 

 

 2008 2009 2010 2011 

Antall meldinger pr 
år 

78 93 63 67 

Antall barn i 
hjelpetiltak pr 31.12 

51 69 62 84 

Antall barn under 
omsorg pr 31.12 

9 12 9 6 

 

 

Antall meldinger økte sterkt i perioden 2007-2009. I 

2010 og 2011 har det vært en viss tilbakegang, uten at 

en kan peike på konkrete årsaker til dette, men dette i 

kombinasjon med økte stillingsressurser har heilt klart 

bidratt til at tjenesten har kommet à jour med 

undersøkelsessakene. I 2011 avslutta tjenesten totalt 75 

undersøkelser, og det er det høyeste tallet noe gang. 

 

Antall barn plassert utenfor hjemmet (fosterhjem, 

institusjon) er redusert fra 2010 til 2011. Dette er nok 

mest uttrykk for tilfeldige variasjoner og skyldes flere 

forhold: ungdom som har fylt 18 år og ikke lenger er 

under barneverntjenestens omsorg, barn som er blitt 

adoptert av sine fosterforeldre og barn som er blitt 

tilbakeført til biologiske foreldre. 

 Antall barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet har 

imidlertid økt jevnt over de siste 5 åra, med ei markant 

økning fra 2010 til 2011. Dette medfører økt ansvar for 

etablering og oppfølging av hjelpetiltak. Og på dette 

området kommer nok barneverntjenesten til å stå 

overfor store utfordringer i åra som kommer, også på 

bakgrunn av at det statlige barnevernet bygger ned sitt 

tilbud om heimebaserte tiltak på grunn av økonomiske 

nedskjæringer. 

  

Når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet i 

kommunen har det i løpet av 2011 vært ei svært positiv 

utvikling gjennom etablering av ”sjumilssteget”, og 

”det tverrfaglige møtet” i skole- og barnehage, der 

barneverntjenesten også er representert. Verdien av å 

møtes for å drøfte ei mer heilhetlig tilnærming til ulike 

utfordringer for barne- og ungdomsbefolkninga i 

kommunen er stor. 

 

Det har ikke vært gjennomført noen 

brukerundersøkelser i tjenesten i 2011. 

 

Utviklinga i barneverntjenesten mht antall saker og 

arbeidsmengde, vil alltid være uforutsigbar og 

avhengig av faktorer utafor tjenestens kontroll. 

Generelt kan en si at vi ser den samme tendensen i 

Målselv som i resten av landet; antallet 

barnevernssaker og antall barn som mottar hjelp fra 

barneverntjenesten er jevnt stigende. Kompleksiteten 

og alvoret i sakene har også økt, slik at hver enkelt sak 

krever mer omfattende utredning, tiltak og oppfølging. 
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Behandling av barnevernssaker i fylkesnemnd og for 

domstolene krever også store ressurser, og antallet slike 

saker har vært jevnt økende de siste åra. De siste par 

månedene av 2011 påbegynte vi forberedelsene til flere 

slike saker som vi vil merke konsekvensene av utover i 

2012.      
 

 

 

 
TILBUD TIL PERSONER MED FUNKSJONSHEMMING 

 

 

Det er for 2011 blitt 3 årsverk fast i administrasjonen 

av tjenesten for funksjonshemmede. I begynnelsen av 

2011 var det 2 årsverk, pluss innleid vikar i 

engasjement. Fra juni 2011 ble det tilsatt konsulent ved 

enheten og engasjement stillingen gikk ut i august. Fra 

høsten og fram mot årsskifte har det vært jobbet mye 

med å hente inn saker som har blitt ligget på vent i 

forhold til sykemeldinger etc. 

 

Når det gjelder antall funksjonshemmede i kommunen - 

er det pr. i dag rundt 70 registrerte – blir noe økende og 

flere vil få behov for heldøgnstiltak og det er noen i 

enetiltak. Det følges nå godt opp i forhold til bruker og 

gjennomgang av behov for den enkelte blir nå 

gjennomgått. Etaten får stadig mer komplisert 

problematikk i forhold til enkelte funksjonshemmede 

og det er behov for tjenester fra flere områder. 

 

Fra juni og til medio november ble det foretatt en 

bruker undersøkelse i forbindelse med en 

prosjektrapport. I denne prosjektrapporten ble det satt 

fokus på – boliger med tjenestetilknytning og 

avlastning til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede). 

 

Vi har 2 miljøarbeidertjenester der en er lokalisert ved 

Andslimoen og den andre ved Øvre Moen. Det har 

bedret seg med kvalifiserte søkere til ledige stillinger 

som er veldig positivt. 

 

 

 

Men vi sliter enda med høyt sykefravær fra 

miljøarbeidertjenestene. Vi har brukere som stiller store 

krav og trenger oppfølgning også på natten. I 

budsjettbehandlingen for 2012 ble det sett på nytt om 

det er noe å spare i tjenestene. Tjenestene har vært 

utsatt for sparing tidligere år og er nå nede i en 

minimums bemanning. 

 

I miljøarbeidertjenestene er det 10 personer som bor i 

kommunale bofellesskap og har heldøgnstjeneste. 

Tjenesten har også en avlastningenhet som ble 

opprettet i 2008. Den er i dag i full drift og det er ikke 

rom for akutt plassering i enheten. 

I miljøarbeidertjenestene er det brukere som stadig har 

et økende behov og flere har en sammensatt 

problematikk. 

 

Målselv kommune kjøper i dag tjenester for 6 brukere i 

heldøgnstjeneste. Det kjøpes også tiltak som avlastning. 

Dette med bakgrunn at kommunen ikke har 

tilstrekkelig med tilbud. Kommunen har også tilsatt 

faste støttekontakter. Videre har også kommunen noen 

små stillingsprosenter til BPA assistent som jobber tett 

opp mot bruker og som selv er arbeidsgiver. 

 

Tjenesten for funksjonshemmede vil i 2012 fortsette 

arbeide med boligprosjektet i et trinn 2 for å se på 

muligheter for utvidelse av boligmasse for 

funksjonshemmede. Dette med bakgrunn i 

prosjektrapporten i trinn 1. 
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NAV  
 

Rusmiddelområdet 
 

2011 har vært et travelt år med mange som har hatt 

behov for tett, regelmessig oppfølging og henvisning 

videre til rusbehandling. Mot slutten av året økte det 

med personer som ikke kunne oppsøke NAV kontoret 

for å få hjelpen der, på grunn av manglende sertifikat. 

Dette medfører en del hjemmebesøk, og bruk av egen 

bil i tjeneste. Det har økt på med personer som trenger 

behandling, og 12 personer er henvist i 2011. Av disse 

er 6 på venteliste til 2012. I tillegg er det 5 personer 

som har vært vurdert henvist, og som kan komme til å 

bli henvist i 2012. To personer har støttekontakt. 

Ruskonsulenten har tett kontakt med 15-20 personer i 

alderen 30-60 år, og pårørende til noen av disse. Dette 

arbeidet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester kap. 6.  

 

Ruskonsulenten forvalter trygden til 2 personer med 

rusproblemer. Dette er en ordning for å forhindre at 

personene blir mottakere av sosialhjelp jfr. Lov om 

sosiale tjenester i NAV §§ 18 og 19. Videre behandler 

ruskonsulent korttids sosialhjelpssaker for personer 

bosatt i Olsborg/Målsnes/Sørfjord/Karlstad-området. 

 

Det er en økning av bostedsløse rusmisbrukere, og 

disse har ikke samme muligheter som andre på det 

åpne boligmarked. Ved utgangen av 2011 var det tre 

personer som hadde søkt kommunal bolig og stod på 

vent, en person som står i fare for utkastelse og 

ytterligere en som bor midlertidig hos familie men som 

ikke har søkt kommunal bolig. Boligsosialt arbeid er 

hjemlet i sosialtjenestelovens kap. 4. Ruskonsulent 

bringer videre behovet til boligutvalget, men har ikke  

kapasitet til å initiere og igangsette prosjektarbeid på 

området. 

 

Målselv kommune har prosjektet UngRisk som er 

lokalisert på NAV Målselv, i samarbeid mellom 

kommunale instanser og politietaten. Prosjektet er 

finansiert av Helsedirektoratet og følges opp av 

Fylkesmannen i Troms. Prosjektet har som mål å bedre 

det tverrfaglige samarbeidet rundt unge i risikosonen 

for rus og kriminalitet. Forebyggende arbeid er 

lovpålagt for kommunen jfr. sosialtjenestelovens § 3-1, 

men det er ikke slik at det er et område NAV har større 

ansvar for enn andre instanser i kommunen, og et bedre 

koordinert arbeid er tjenlig framover. Dette arbeidet 

bør være helhetlig og ses i sammenheng med 

Samhandlings- reformen og nærliggende lovverk, og 

bør være direkte underlagt rådmannen. 

 

I mottaket på NAV Målselv skal det til enhver tid være 

en person med sosialfaglig kompetanse. 

Ruskonsulenten har i 2011 hatt mottaksvakt en til to 

dager i uka.  

 

Rusmiddel politisk handlingsplan er påbegynt for 

perioden 2012-2016. På grunn av kapasitetsmangel til å 

kunne gjøre dette arbeidet parallelt med direkte 

klientkontakt, er ikke utkast klart. I andre kommuner i 

nærområdet er ikke dette arbeidet lagt til NAV eller 

ruskonsulenten, men til kommuneadministrasjonen.  

 

Ruskonsulenten har ikke kontakt med noen personer 

under 30 år. De som er fra 30 år og oppover som 

ruskonsulenten har kontakt med, har alle debutert på 

illegale rusmidler fra 12-18 års alder.  

 

 

Økonomisk sosialhjelp – Rådgiving 
 

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 

arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 

rettigheter har rett til økonomisk stønad, jf. Lov om 

sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Det forutsettes at alle muligheter for å bli selvhjulpen 

til enhver tid utnyttes, ved å redusere utgiftene eller 

øke inntektene.  Vi arbeider derfor målrettet for å få 

mottakere av sosialhjelp over i andre ordninger og vi 

har heller ingen langtids sosialhjelpsmottaker, med 

økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt. 

Selv om økonomisk ytelse er en selvstendig ytelse, er 

økonomiske vanskeligheter ofte bare en del av et større 

problemkompleks. Det vil derfor også være aktuelt å 

sette inn andre hjelpetiltak enn økonomisk støtte for å 

nå lovens formål i den enkelte saken.  

 

 

 

 

Brukere 2008 2009 2010 2011 

Mottakere av 

økonomisk 

sosialhjelp 

69 79 79 68 

Herav unge 18-24 

år  
14 18 21 25 

 

 

Målselv har i året som har gått opplevd en økning av 

unge under 25 år som er avhengig av tettere oppfølging 

av NAV. Det gjelder både arbeidsledige, dropouts fra 

skoler, søkere på KVP og AAP og søkere om 

økonomisk sosialhjelp. NAV har derfor opprettet et 

ungdomsteam som arbeider tverrfaglig med tett 

oppfølging av ungdommer tom 24 år, uavhengig av 

ytelse. Dette arbeidet startet vi opp i slutten av 2010. 

Ved utgangen av 2011 er det ca. 65 personer som det 

jobbes med i denne gruppen. 
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Resultat av denne satsingen er noe som vi vil kunne se 

fremover. 

 

Når det gjelder økonomisk gjeldsrådgivning har vi i 

partnerskapsavtalen også en avtale om at kommunenes 

gjeldsrådgiver har kontordager på NAV.  

I løpet av 2011 er det blitt gitt gjeldsrådgivning til 25 

personer/familier. Ingen saker til tvungen 

gjeldsordning.  

Kraftselskaper har under 2011 stengt strømmen til flere 

husholdninger, etter til dels meget stor strømgjeld. 

(Den største på i underkant av kr 75 00. NAV har 

mottatt kopi på varsel om utkastelse/ fravikelse av fast 

eiendom i flere saker. I alle disse sakene er 

saksbehandlernes oppgav å sikre at familier ikke står 

uten bopel/livsnødvendighet. Intensivt arbeid med 

økonomisk rådgivning og frivillig forvaltning har vært 

virkemidler som vi har brukt for å sikre at personer 

ikke mister livsnødvendighet 

( her bolig og strøm)  

 

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
 

Kvalifiseringsprogrammet har vært et av regjeringens 

viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.  

Programmet er innført for personer som har vært 

langvarige mottakere av sosialhjelp, eller står i fare for 

å kunne bli det. Målet med programmet er at brukerne 

skal ha en aktivitet i hverdagen. Det skal bidra til at 

flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere 

og mer forpliktende bistand og oppfølging. I 

kvalifiseringsprogrammet blir det samarbeid mellom 

saksbehandler og bruker utarbeidet et ukeprogram for  

 

 

 

deltakere og de får utbetalt kvalifiseringsstønad som 

lønn. 

De første årene 2007-2010 ble ordningen finansiert 

gjennom øremerkede midler men fra 2011 der også 

kvalifiseringsstønaden en del av rammeoverføringene 

fra staten 

 

Brukere 2008 2009 2010 2011 

KVP- deltakere 10 14 10 9 

Herav unge 18-24 

år 
  2 2 

 

Flyktningetjenesten 
 

I løpet av året har det blitt bosatt 10 flyktninger i 

Målselv kommune, i tillegg til at det kom fire barn til 

verden av bosatte flyktninger. Pr. 31.12.11 hadde vi 

totalt 30 flyktninger i kommunen.  

Kommunen skal så snart som mulig, og innen tre 

måneder etter bosetting i kommunen eller etter krav om 

deltakelse blir framsatt, tilrettelegge for 

introduksjonsprogram.  Introduksjonsprogrammet skal 

styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse 

i yrkes- og samfunnslivet, i tillegg til å styrke deres 

økonomiske selvstendighet. 

Alle flyktningene som bosettes i Målselv kommune får 

starte i introduksjonsprogram et par dager etter 

bosetting. Innholdet i introduksjonsprogrammet er til å 

begynne med norskundervisning og selvstudie. Etter 

hvert utarbeides det en individuell plan for hver 

flyktning og  programmet fylles på med språkpraksis to 

dager i uka, og eventuelt andre kvalifiserende  tiltak. 

Flyktninger 2008 2009 2010 2011 

Antall bosatte 0 1 12 10 

Antall 

familiegjenforente 
0 1 1 0 

Antall deltakere i 

introduksjonsprogr

am 

 

0 0 8 16 
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KULTUR OG OPPLÆRING 
 

 

BARNEHAGENE 
 

Målselv har 9 barnehager, hvorav 2 er private og 7 er 

kommunale. Tre av barnehagene er administrert og/ 

eller lokalisert i oppvekstsentre.  

 

Rundhaug barnehage drives i dag i to hus, men er 

administrert som oppvekstsenter sammen med 

Bakkehaug skole. Opprinnelig plan var at barnehagen 

skulle flytte inn i lokaler på skolen i august 2011. 

Oppvekstsenteret er nå under ombygging, og planen er 

at barnehagen flytter inn 01.08.12.  

 

Karlstad og Bjørkeng er også organisert sammen med 

skole og SFO under oppvekstsentre. Bjørkeng har tre 

avdelinger, der to avdelinger er samlokalisert med 

skolen, og en avdeling er i eget hus. Sommeren 2011 

ble alle barn overført fra den nedlagte Holt barnehage 

til Bjørkeng oppvekstsenter. Deler av barnehagen drev i 

midlertidige leide lokaler frem til november da 

utbyggingen med ny barnehageavdeling på 

oppvekstsenteret ble sluttført.. 

Andslimoen barnehage har to hus under felles ledelse. 

 

Flere av barnehagene har utvidete barnegrupper, dvs. 

26 ressurser pr. avdeling.  Antall ressurser er økt uten at 

det er bevilget mer penger. Dette er utfordrende for 

drifta av barnehagene. 

 

 

Dekningsgrad 

 

Målselv har per definisjon 100 % dekning, dvs. at alle 

som fylte ett år innen 31.08.11, og som søkte innen 

fristen for hovedopptak 2011 fikk tilbud om plass. I 

tillegg fikk vi også plass til søkere som er født etter 

denne dato og dermed ikke har rett på barnehageplass. 

 

Vi har likevel forholdt oss til ventelister utover høsten 

fordi søknader kommer inn hele året. Per 31.12.2011 

var det 31 barn på venteliste. 

 

 

Antall barn i barnehagene pr.31.12.11, uavhengig av 

plasstørrelse: 

 

     Barnehage     Under tre år       Over tre år Totalt 

     Noraførr 23 35 58 

     Heggelia 10 22 32 

     Andslimoen 27 55 82 

     Karlstad 12 17 29 

     Olsborg 23 41 64 

     Bakkehaug 10 20 30 

     Bjørkeng 14 28 42 

Private bhg. 8 11 19 

     TOTALT 127 229 356 

 

 

Tilsyn av barnehager i kommunen 

 

Målselv kommune førte tilsyn med Målselv samiske 

barnehage, som var den siste barnehagen i denne 

runden. En ny tilsynsplan vil bli utarbeidet i 2012. 

 

 

Tilsyn av kommunen som barnehagemyndighet 

 

Fylkesmannen i Troms hadde tilsyn med Målselv 

kommune som barnehagemyndighet. 

Der var følgende tema: 

 Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. 

Barnehageloven § 16. 
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 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. 

Barnehageloven § 10, jf. Barnehageloven §§ 1 og 

2. 

 Kommunens håndtering av regelverket om styrer 

og pedagogisk bemanning, jf. Barnehageloven 

§§17 og 18 med tilhørende forskrifter. 

 

I forbindelse med dette tilsynet fikk Målselv mange 

gode tilbakemeldinger på temaene. 

Vi fikk også pålegg om å påse at alle barnehagene har 

tilstrekkelig pedagogisk bemanning. 

Det arbeidet er igangsatt, og plan for dette blir sendt 

fylkesmannen. 

  

 

Bemanning i barnehagene 

 

Barnehagene i Målselv har praktisert en 

bemanningsnorm på 20 barn over 3 år eller 10 barn 

under 3 år og 3 voksne. Barnehageloven sier at det skal 

være en pedagog per 18 barn over 3 år/9 barn under 3 

år. For det antallet barn som overstiger 18/9, har vi 

prosentvis beregnet pedagog i, dvs. at vi har ansatt 

mindre enn 100 % stillinger som ekstra pedagog i flere 

barnehager. Denne praksis har vi hatt i felles forståelse 

med Fylkesmannen. 

I august kom det en veileder om pedagogisk bemanning 

som presiserer lovverket. Den sier at dersom 

barnehagen har mer enn 18 barn over 3 år eller 9 barn 

under 3 år skal det ansettes en pedagog i 100 % stilling. 

Pedagogen skal ikke komme på toppen av ordinær 

bemanning, men erstatte en assistent. 

Kommunen var klar over at veilederen skulle komme, 

men ikke det eksakte innholdet i den. Veilederen kom i 

august, og ansettelser var allerede gjort.  Vår vurdering 

ble at omgjøring av stillinger måtte gjøres etter hvert og 

i forbindelse med neste års ansettelser.  På bakgrunn av 

dette fikk vi pålegget etter tilsyn fra Fylkesmannen. 

 

 

Bygg/uteområde 

 

Det meldes fremdeles om mange behov for utbedringer 

som ikke blir utført. Det vil på lengre sikt føre til at 

byggene får et større behov for vedlikehold. 

Uteområdene meldes også som modne for utbedring. 

De ansatte opplever at en del av oppgavene som 

vaktmestrene tidligere utførte, nå blir lagt til 

barnehagene. Dette er utfordrende, både i forhold til å 

finne tid til oppgaver, og ha nødvendig kompetanse for 

å utføre disse. 

Barnehagene ønsker også en bredere 

vaktmestertjeneste, hvor det blant annet er rom for å 

reparere inventar i stedet for å kjøpe nytt. 

 

 

Nærværsprosjektet 

 

De aller fleste barnehagene har i stor grad brukt 

prosjektleder Annabell Stefanussen som veileder og 

inspirator. Vi ser resultatet av arbeidet med nærvær og 

tilstedeværelse i form av redusert fravær. Det er viktig 

å fortsette dette arbeidet framover. 
 

 
 

 

KULTUR 
 

 

 

Nytilsatte kommunalsjef for kultur og 

opplæring har hatt det overordnede 

ansvaret i 2011. 

Kulturenheten er et viktig møtepunkt 

mellom, idretten , det generelle 

kulturtilbudet, og mot plan og samfunnsutviklingen. 

Rammeområdet kultur inneholder mange 

ansvarsområder; Foruten den generell 

kulturadministrasjon, sorterer 

spillemiddelforvaltningen ungdomsklubbene, 

idrettshallene, aktivitetsstøtteordninga, Istindportalen 

og bygdebok under området Det har ikke blitt tilsatt 

enhetsleder som det var en plan om i 2011.Dette 

skyldes de spesielle  omstendighetene med konstituert 

rådmann i organisasjonen der gjennomføringer av 

omorganiseringer måtte setes på vent. Kommunalsjefen 

var ny i kommunen og har måttet prioritere å håndtere 

påkommende saker dette året. 

Det har likevel skjedd positive ting å ta med seg. 

Kulturenheten har vært blant annet stått ansvarlig for 

utarbeidelsen av kommunedelplanen for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. På grunn av den nevnte 

kapasitetsutfordringene har vi i en periode leid inn 

sekretær til dette arbeidet. 

Det er også gjennomført flere positive tiltak i nært 

samarbeid med kommunens planavdeling og  

næringskonsulent. Her har vi sluttført prosjektet 

Fotefar mot nord, med egen rapport som er sendt 

Fylkesmannen for utbetaling av tilskudd i des 2011. 

Kulturenheten har også vært involvert i utarbeidelse av 

forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder (Vika 

og Målsnes). I 2011 ble også vegnavn prosjektet 

avsluttet.  
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Spillemiddelforvaltningen 

 

Ole Kroken fra kulturadministrasjonen i Bardu 

kommune har bistått gjennom kjøp av tjeneste for å ta 

spillemiddelsøknader og saksbehandling i den 

forbindelsen. Dette har fungert meget godt og 

ordningen er videreført i 2012.  

Det ble i 2011 gitt tilsagn om spillemider til Målselv 

skytterlag. Vikingheimen og turløyper i Stenberget syd 

er sluttførte og har fått utbetalt spillemidler i 2011. Det 

er  etter bestemmelsene foretatt årlig revidering av 

idrettens anleggsregister for anlegg i Målselv 

kommune. Kommunedelplanen for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv gir grunnlag for systematisk 

anleggsutbygging, på bakgrunn av handlingsprogram 

for prioritering av nye søknader er gjennomført i godt 

samarbeid med Målselv idrettsråd. Like mye som 

spillemidlene er tilskudd til anleggsutbygging, så 

forplikter man seg å vedlikeholde og drifte anleggene 

som har mottatt spillemidler. Et eksempel er Moen 

Stadion hvor kommunen er ansvarlig eier, og i et 

samarbeid med Målselv IL jobbes det får å få plass 

avtale om vedlikehold og drift. Utfordringene for 

Målselv kommune i 2012 og fremover blir spesielt å 

vedlikehold og drifte bassengene på Bakkehaug og 

Øverbygd som har mottatt spillemidler 

 

Ungdomsklubbene 

Vi hadde i starten på 2011 to ungdomsklubber i drift: 

Klubben Olsborg og klubben i Øverbygd.  

Klubben i Øverbygd som rein kommunal, mens 

klubben på Olsborg får driftsstøtte som dekker lokaler 

og klubbleder. Olsborgklubben var i drift hele året, men 

var stengt i perioder pga  sykdom,  mens klubben i 

Øverbygd var stengt størstedelen av året da det var 

vanskelig å få vikar i permisjonstiden til klubbleder her 

planen er å tilsette i samarbeid med oppvekstsentret i 

2012. En revitalisering av klubbtilbudet er ønskelig ut 

fra tilbakemeldinger fra flere hold på at tilbudet ikke 

tilfredsstiller den kvaliteten en ønsker. Også den 

administrative oppfølgingen av klubbene må vi håpe 

blir bedre med tilsetting av enhetsleder i 2012 . 

  

Istindportalen 

Her går arbeidet bra. Husleder administrerer og 

koordinerer arbeidet.  

Samarbeidspartnerne bidrar slik at huset står fram som 

et flott samarbeidsprodukt mellom forsvaret og 

kommunen En videreføring av samarbeidsavtalen er på 

trappene. 

 

Biblioteket 

Bibliotektjenesten i Målselv består av tre bibliotek. 

Høgtun bibliotek, Øverbygd bibliotek og Målselv 

bibliotek, Istindportalen. Høgtun bibliotek har et 

samarbeid med Troms fylkeskommune og Bardufoss 

Høgtun videregående skole om bibliotektjeneste til 

elever ved skolen og befolkningen på Olsborg. 

Øverbygd bibliotek er lokalisert i helsehuset på Holt og 

Målselv bibliotek har et etablert samarbeid med 

forsvaret om drift av bibliotek. Bibliotekene 

samarbeider med Klippa om bokombringing mellom 

enhetene. Dette tilbudet er med å bidra til god bokflyt 

og et godt tilbud til kommunens innbyggere. 

Bibliotekene bidrar også med kulturformidling på flere 

plan. Her nevnes:  Åpen dag på Istindportalen, 

forfatterbesøk, kunstutstillinger og temakvelder. 

 

Utlån og besøk 

Utlånet i 2010 var på 42303 og besøket på 46892.  

Biblioteket hadde i 2010,  2224 aktive lånere. Sendte 

og mottatte fjernlån er ikke med i tabellen. Her er 

tallene på sendte lån (lån til andre bibliotek), 1036 og 

på mottatte lån er tallet 1434(lån fra andre bibliotek). 

Fjernlån består hovedsakelig av lån av fagbøker til 

hjemmestuderende under utdanning. Av tabellen 

nedenfor ser vi en stabil og økende bruk av 

bibliotekene. Målselv har det høyeste utlånet pr. 

innbygger i vår region og et av de høyeste i Troms. 

Målselv har høyt utlån på små stillingsressurser( 

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 s.9)  Tabellen viser 

gjennomsnittlig utlån pr. innbygger. 

 

 2008 2009 2010 2011 

Utlån 6,06 6,40 6,43*  

Besøk 5,3 7,0 7,12  

*Basert på innbyggertall fra Wickipedia 
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OPPLÆRING 
 
  

GRUNNSKOLE 

 

Målselv kommune har 6 reine kommunale skoler og vi 

har SFO på 5 av disse. I tillegg har vi Sameskolen i 

Troms som er en skole for hele Troms og Nordre 

Nordland. Vi har også en privat skole, Øvergård 

Montessoriskole som ligger ovenfor Holt. Totalt har vi 

altså 8 skoler som gir undervisning på grunnskolen sitt 

område. 

I 2011 har vi fått på plass nye undervisnings- og 

administrasjonsfasiliteter på Olsborg skole. Ellers kan 

det rapporteres om at vi på Olsborg skole har hatt et 

rektorbytte i 2011. 

Et nytt administrasjonstilbygg ble ferdigstilt på 

Bardufoss ungdomskskolen. I tilegg er det etablert et 

midlertidig undervisningsbygg i form av en paviljong i 

påvente av nybygg etter strukturendringene (flytting av 

ungdomsskoleelevene) For å komplimentere 

undervisnings fasiliteter på Bardufoss ungdomsskole er 

det i 2011 satt ned en prosjektgruppe som skal avlevere 

en rapport i juni 2012 for grunnlag til kommunestyret 

for  investeringsvedtak om  tilbygg. 

Holt barnehage ble nedlagt og Skjold Barnehage ble 

innlemmet i oppvekstsenteret på Bjørkeng , med   

nybygg og tilpasning av eksisterende 

barnehageavdeling. Dette medførte også at noe av SFO 

og undervisningsfasilitetene måtte ombygges som en 

følgekonsekvens av barnenageutvidelsen. I 2011 har et 

enda tettere samarbeid mellom barnehage og 

grunnskole utviklet seg.  

Rundhaug barnehage ligger organisatorisk under 

Bakkehaug oppvekstsenter og de gamle 

undervisningslokalene i ungdomsfløya er i 2011 

påbegynt riving som forberedelse til ombygging for  at 

barnehagen kan flytte inn. Uteområdet for 

barnehageavdelingene er også ferd med å ferdigstilles. 

 

Alt i alt kan en si at det nå har vært et år med 

innflytting og nyorientering på mange skoler. 

Det skjer mye i alle skoler, men dette året vil vi spesielt 

presentere Fagerlidal skole. Skolen har hatt flere 

spennende prosjekter i 2011. 

Fagerlidal skole deltar i et Comeniusprosjekt med 

navnet "Heart, Skills and Reason" med ni deltakerland 

fra hele Europa, der en av skolens lærere er 

hovedkoordinator. Prosjektet finansieres med EU-

midler og varer fra høsten 2010 til våren 2012. I januar 

2011 var 2 lærere og 4 elever i Istanbul. I mars var 21 

voksne og 14 barn fra våre samarbeidsland på besøk ei 

uke på Fagerlidal i et forrykende snøvær, noe som for 

søreuropeerne var svært eksotisk. Denne uka fikk vi 

vist fram både skolen vår, området vårt, 

vinteraktiviteter og dugnadsånden i FAU, men framfor 

alt fikk gjestene våre møte de flotte elevene på skolen 

som utmerker seg både med god atferd og god engelsk. 

Se også www.comeniusproject.no  

 

I tillegg til Comeniusprosjektet kan det også nevnes et 

spennende dramaprosjekt for alle elever på småtrinnet, 

et prosjekt i teknologi og design for alle elever på 

mellomtrinnet, uteskole en dag i uka for alle elever på 

småtrinnet og stort kor med alle elever på småtrinnet. 

Se også www.fagerlidal.skole.no  

 

Skolen hadde eksternvurdering på vurderingsområdet 

"Vurdering for læring" i november 2011. 

Vurderingsrapporten konkluderte med at skolen er 

godti gang med å sette konkrete læringsmål for elevene 

og bruke det aktivt i læringsarbeidet. Det ble også 

observert gode innarbeidede klasserutiner og god 

trivsel blant elever og lærere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comeniusproject.no/
http://www.fagerlidal.skole.no/
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Nøkkeltall  for grunnskolen i Målselv 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Antall elever* 913 888 910 901 888 846 835 806 797 788 795 

Ant undervisningstimer* 
 

59599 56795 57135 55848 55845 52144 56143 57122 52922 51288 52485 

Ant årsverk til 
undervisning* 

101,1 89,4 92,1 88,7 88,3 81,6 88,5 90,6 86,1 82,2 83,1 

Ant elever pr 
underv.årsverk* 

10,65 10,98 11,26 11,58 11,69 11,84 10,89 10,61 11,17 11,67 11,88 

Timer til spesial-underv.* 15869 13080 14503 10523 10919 11096 13820 15645 11884 11774 9025 

Ant elever m vedtak om 
spesunderv* 

 73 94 80 93 104 108 120 112 103 91 

Netto driftsutgifter pr elev 
’ 

62252 65310 66911 69316 72454 77982 80362 88921 86380 86937  

(Kilde: GSI*/Kostra**) I tabellen er Sameskolen tatt ut, så denne tabellen har bare tall fra de 6 reint kommunale skolene. 

’ Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år  Enhet : Kroner) 

 

Elevtall Sameskolen og Montessoriskolen 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Sameskolen 25 20 16 15 17 18 12 17 15 22 13 

Øvergård Montessoriskole 27 36 40 48 53 54 47 56 53 47 41 

(Kilde: GSI) 
 

Tilstandsrapporten  
Tilstandsrapport for skole for 2011 ble lagt frem i  

kommunestyret 1. mars 2012. 

rapporten omhandler: 

- Læringsmiljø 

- Resultater 

- Gjennomføring 

- Spesialundervisning 

- Ressurser 

- System for oppfølging (Internkontroll) 

- Konklusjon 

 

For disse emnene vises til rapporten 

Kompetanseutvikling  

Kompetansehevinga er videreført i samme form som vi 

er kjent med fra tidligere år. 

Kompetanseutviklingssamarbeidet i  ”Region indre 

Midt-Troms” som den heter, er en svært viktig faktor. 

Det er bygd opp gode nettverk og 

gjennomført/videreført  mange gode kurs og prosjekter  

i løpet av året.  

De største og viktigste er: 

 Vurdering for læring (Treårig prosjekt avslutta 

2011) 

 Tidlig innsats mot frafall i videregående skole 

(Fokus på barnehage i 2011) 

 Eksternvurdering  

 Dagskurs med Thomas Nordahl med 

deltakelse fra de fleste skolene 

 

 Tilbudet er svært godt både på kvalitet og kvantitet. 

Bøygen for lærerne er å kunne komme fra. Det er svært 

vanskelig å finne midler til vikar. På den andre sia er 

det grunn til å berømme evnen til kreativitet og 

fleksibilitet rundt om på skolene for å finne løsinger.  

Inneværende år har vi gjennomført siste del av 

”Vurdering for læring ” som hovedemne. Hele regionen 

er med på dette nasjonale utviklingsprosjektet med 

Målselv og Bardu kommuner som prosjekteiere overfor 

direktoratet. Utviklingsarbeidet er organisert som 

”lærende nettverk” leda av Torbjørn Lund Universitetet 

i Tromsø. Dette har vært meget vellykket. Prosjektet 

ble avsluttet i 2011.   

Bakkehaug og Fagerlidal har gjennomført 

”eksternvurdering” med tema henholdsvis ”Det sosiale 

læringsmiljøet med fokus på sosial kompetanse og 

positiv atferd” og ”Vurdering for læring”. 

Vi har også utdannet flere vurderere for å sikre 

videreføring av dette.  

 

Tilsyn 

Målselv kommune har hatt ett tilsyn fra Fylkesmannen 

på skoleområdet i 2011.   

Fylkesmannen med tema; Kapittel 9A i 

opplæringslova: ”Elevene sitt skolemiljø” 

Det vises til tilsynsrapportene med tilsvar. 

Tilsynet på kapittel 9A førte til et forslag om 

omlegging til mer sentrale dokumenter. Dvs forslag om 

felles ordensreglement, handlingsplan mot mobbing, 

årshjul for rådsorganene osv. Dette kommer vi tilbake 

til i 2012. 

Sameskolen 

Oppdraget til sameskolen er å sikre det samiske 

språkets eksistens i Troms og Nordre Nordland. Dette 

gjøres ved et aktivt samisk språk- og kulturmiljø ved 

skolen. 
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Fremdeles er læremiddeltilfanget på samisk svært 

utfordrende. Skolen er imidlertid heldig å ha godt 

kvalifisert samisktalende personale.  

Sameskolen i Troms er den største aktøren på 

fjernundervisning i nordsamisk. Også her har 

Sameskolen opparbeidet seg stor kompetanse. 

Bygningsmassen 

Det er grunn til å uttrykke bekymring for manglende 

vedlikehold og reinhold i skolene. Dette medfører stor 

grad av frustrasjon. Det registreres stadig at rektorene 

og andre fagpersoner ved skolene er opptatt med 

snørydding, sandstrøing, og ulike praktiske oppgaver 

knytta til HMS og brannvernstjeneste. Det er grunn til å 

stille spørsmål om vi bruker ressursene på en riktig 

måte? Det meldes likevel  i 2011 om  en forbedring 

vedr. kommunikasjon og bruk av Famak (dataprogram 

for BF) 

Sluttkommentar ang opplæring 

Skolene har over tid måttet ha fokus på regulering av 

de ressursene de har til rådighet. Det har tidligere blitt 

pekt på at det er svært komplisert å regulere i skoleåret.  

I 2011 er det for første gang på flere år ikke vert 

nødvendig å ta ned på ramma fra høsten 2011. 

 Personalet i Målselvskolen er godt kvalifisert og står i 

stor grad på for ungene og læringa. Til tross for 

utfordringer både med ressurser og lokaler så er de der 

og yter.  

Vi viser ellers til tilstandsrapporten og de tendensene vi 

ser der. Rapporten kan finnes på kommunens 

hjemmeside:  

https://www.malselv.kommune.no/getfile.aspx/docume

nt/epcx_id/855/epdd_id/1871 

SFO 
 
 
 

 08/09 09/10 10/11 11/12 

Antall barn 173 153 166 183 

Antall med hel plass 112 97 108 118 

Antall årsverk 9,39 10,3 11,98 13,07 

Av disse med fagbrev 
eller mer 

4,27 4,02 4,24 5,76 

(Kilde: GSI, inkludert sameskolen) 

 

Det er SFO ved alle barneskolene. Det er alle 

indikasjoner på at de drives godt og er et godt og 

nødvendig tilbud for ungene. Drifta virker stabil og de 

tilbakemeldingene som har kommet virker som om 

brukerne er fornøyd med tilbudet. 

 

VOKSENOPPLÆRING 

 

Bosatt innvandrere 

Kommunen tilbyr voksenopplæring i norsk med 

samfunnskunnskap for bosatte innvandrere, 

hovedsakelig familieinnvandrede som har rett og/eller 

plikt til å lære seg norsk.  

Tidligere har vi hatt to grupper, ei i Øverbygd og ei på 

Fagerlidal. I meldingsåret er gruppa i Øverbygd avvikla 

pga redusert behov der. Undervisninga er lagt til 

kveldstid og hver gruppe har fått undervisning i 4-9 

timer pr uke. Det faglige nivået i disse gruppene er 

svært ulikt og gir lærer store utfordringer. Så langt har  

dette latt seg gjennomføre i ei gruppe takket være 

kompetansen hos lærer. 

Vi har nå etablert tilbud til bosatte flyktninger som har 

rett og plikt til introduksjonsordning. De har fått 

undervisning i 18 t pr uke i tillegg til egenstudier og 

språkpraksis.  

I slutten av meldingsåret fordeler undervisninga seg 

som følger: 

 

 

Målgruppe Antall personer Ant 

grupper 

Antall uketimer. 

pr gruppe 

Antall uketimer totalt 

som det undervises 

Voksne som trenger grunnskoleopplæring  1 1 1,5 1,5 

Bosatte innvandrere – flyktninger  15 2 18 36 

Bosatte innvandrere – arbeids og familiegjenforente 10 1 9 9 

Asylsøkere – voksne 110 6 9 57 

Asylsøkere – enslige mindreårige 30 3 24 72 

Totalt antall timer det undervises pr i dag    172,5 

 
 

https://www.malselv.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/855/epdd_id/1871
https://www.malselv.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/855/epdd_id/1871
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Voksenopplæring på grunnskolens område 
Kommunen har i 2011 tre deltakere på 

voksenopplæring på grunnskolens område. Her har vi 

samarbeid med Bardu slik at to av elevene deltar på 

Bardu sin undervisning.  

Tallene fra kostra viser at Målselv kommune bruker 

svært lite her sammenligna med andre kommuner. 

Asylsøkere 
I tillegg til de bosatte har vi ei omfattende undervisning 

knytta opp mot asylsøkerne ved mottakene.  

I meldingsåret har ene mottaket for enslige mindreårige 

blitt lagt ned.  

Ved slutten av året underviser vi 3 grupper med enslige 

mindreårige og 6 grupper med voksne. Totalt ca 150 

elever.  

Undervisninga av enslige mindreårige har vi i tillegg til 

norskopplæring, hatt fokus mot grunnskolefag. Dette 

siste er viktig kompetanse for tilnærming til samfunnet.  

 

 

Lokaler 

Fremdeles utfordrer mangel på lokaler oss på dette 

området. Vi har vært innom mange og vurdert enda 

flere. Undervisningen for de enslige mindreårige fra 

Bardufoss mottak ble flyttet fra Haraldvollen til 

Bardufoss sentrum, noe som opplevdes positivt for 

brukeren, men utbyggingen i disse lokalene pågår 

fremdeles. Resterende er på Fagerlidal skole og 

Bardufoss ungdomsskole.  

Administrasjon 
Administrasjon er minimalisert og det gjør at de som 

har den, får hardt trykk. Det er svært mye 

administrasjon med tilskuddsordningene for 

asylsøkerne.  

 

Samla sett fungerer voksenopplæringa svært godt. Vi er 

godt fornøyd med undervisninga som 

Undervisningsservice står for.  

 

LEIRSKOLE 

 

Kommunens/Røde Kors sitt leirskoletilbud ved 

Haraldvollen er godt innarbeidet og drifter ca 17 uker i  

året.  

Vi har tidligere slitt med å få balanse i økonomien i 

undervisningsdelen på leirskolen, men dette er nå 

stabilt med et lite overskudd i begge de siste år.. 

Det ble i 2010 inngått en formell samarbeidsavtale 

mellom Røde Kors og Målselv kommune om drifta av 

leirskolen. I 2011 er samarbeidsavtalen gjennomgått 

med den nye daglige lederen på Haraldvollen. 

PPT 
 

PPT for Målselv og Bardu er organisert som en 

interkommunal tjeneste og er en lovpålagt del av det 

kommunale hjelpeapparatet. Lovgrunnlaget er 

forankret i opplæringsloven. PPT har sin hovedoppgave 

å hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til 

rette for elever med spesielle behov. For eksempel: Vi 

har ressursteam i alle skoler og barnehager, som 

innebærer at PPT og skole/barnehage møtes fast med 

fokus på tilpasset opplæring, tidlig innsats og 

spesialundervisning. Det jobbes med tiltak både på 

individ og systemnivå.  

PPT skal også sørge for at det utarbeides en sakkyndig 

vurdering der loven krever det. Alle som tilmeldes 

tjenesten har rett på en sakkyndig vurdering som sier 

noe om de særlige behovene til eleven. Vurderingen 

skal vise om eleven har behov for spesialundervisning 

og hvilket opplæringstilbud som bør gis. For eksempel 

har vi i 2011 spisset fokus på kompetansemålene i 

Kunnskapsløftet (K06) når vi skal vurdere behovet for 

spesialundervisning. Vi har i samarbeid med skolene 

kartlagt elever (meldt til PPT) i forhold til 

kompetansemåloppnåelse og anbefalt 

spesialundervisning kun på elever med avvik i forhold 

til dette. Det gjenstår å se om den samlede bruken av 

spesialundervisning i kommunen vil minke eller øke 

med dette fokuset. 

PPT har ca. 350 aktive saker. Det meldes ca. 90 saker 

til tjenesten pr. år. Tjenesten består av fire 

ped.psyk.rådgivere, samt en sekretær i halv stilling.  
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IKT I GRUNNSKOLEN 
 

Drift av IKT i grunnskolen er organisert med et felles 

driftssenter for alle skolene (også Sameskolen i Troms) 

plassert på Fagerlidal skole. Det er der egen serverfarm 

kun dedikert til lærer/administrasjon på skolene og 

elever, til sammen i overkant av 1000 brukere. Det er 

også et eget kontor og verksted for skolenes IKT-

ansvarlige.  

 

Skolene har til sammen  616 datamaskiner, av dette er 

350 bærbare. 

I all overveiende grad baserer driften seg på 

terminalserver-teknologi basert på Microsoft Windows 

Server 2003, men med noe programvare som må driftes 

på lokale datamaskiner på den enkelte skole. Dette 

dreier seg om spesielt lyd- og bildebehandling som er 

svært krevende for en terminalserver. På 

terminalserverene er det i all hovedsak normale kontor-

støtte programmer som brukes, med noen innslag av 

pedagogiske programmer. Mesteparten av det 

pedagogiske tilfanget er dog i dag web-basert. 

Skolene bruker også ClassFronter LMS. Disse er i sin 

helhet administrert av den enkelte skole. 

Av ressurser har vi en fulltids stilling tilknyttet 

skolenes driftssenter. Denne har ansvaret for å 

opprettholde felles drift for skolene, samordne 

utvikling både teknisk og pedagogisk for skolene og 

samordne programvarelisensieringer. 

I tillegg har vi på de enkelte skolene små 

funksjonsstillinger besatt av lokale lærere. Deres 

oppgave er å veilede kolleger og elever, drifte 

ClassFronter samt at de inngår i den daglige, lokale 

tekniske driften. 

I løpet av 2011 er det kommet en del nye brukere til 

gjennom at barnehagene i Øverbygd og Karlstad er 

underlagt de lokale skolene i det som kalles 

oppvekstsentre. I løpet av 2012 vil også barnehagen på 

Rundhaug organiseres på tilsvarende måte.  Vi har også 

fått ansvaret for teknisk tilrettelegging ifm. skolering av 

asylsøkere i kommunen. 

 

Bardufoss ungdomsskole har hatt en rivende utvikling i 

antall elever og bruk av IKT. Grunnet plassmangel er 

mesteparten av elevenes maskiner basert på bærbare, 

noe som gir økte utfordringer på teknisk drift. Det er 

også mye arbeid knyttet til rigging ifm.  tentamener og 

eksamener. Stillingsstørrelsen for denne skolens IKT-

veileder har ikke utviklet seg nevneverdig de siste 

årene, og kan dermed synes noe liten. 

Vi har i 2011 startet et arbeid med å oppgradere både 

maskinvare på driftssenteret og oppgradere til siste 

versjon av Windows server (Server 2008R2). Denne 

oppgraderingen vil høyst sannsynlig ikke være fullt 

gjennomført før skolestart høsten 2012. I tillegg foregår 

det kontinuerlig en utskifting av eldre datamaskiner på 

den enkelte skole. 

Serveroppgraderingen skjer gjennom et samarbeid med 

kommunens IT-avdeling, der det bygges opp to 

identiske løsninger på kommunehuset og på Fagerlidal 

skole. All drift skal da virtualiseres ved bruk av 

Microsoft Hyper-V, og de respektive serverfarmer er 

redudante. Det vil si at ved en eventuell katastrofe på 

en av lokasjonene er det mulig i løpet av forholdsvis 

kort tid å starte opp IKT-systemene på den andre 

lokasjonen. 

Elever og lærere i grunnskolen Målselv har gjennom 

dette et meget høyt tjenestenivå som borger for gode 

muligheter til utvikling av digital kompetanse, men vi 

har en utfordring mht. ClassFronter. Flere av skolene 

sliter med å ta dette verktøyet i bruk i en større skala. 

Av den grunn startet vi høsten 2011 et arbeid for å "re-

vitalisere" bruken. Dette arbeidet tar tid, men vi vil 

forhåpentligvis ha kommet et godt stykke videre i løpet 

av 2012. 

Vi inngikk også i desember 2011 en avtale med 

Identum A/S om innføring av FEIDE. Dette er 

utdanningsdepartementets valgte løsning for felles 

identitetshåndtering i skolesektoren, og skal sikre en 

enhetlig og trygg forvaltning av personopplysninger for 

ansatte og elever i skolene. En gunstig effekt av dette er 

at ansatte og elever vil få ett personlig brukernavn og 

passord å forholde seg til ved bruk av en rekke web-

baserte tjenester, deriblant ClassFronter. Løsningen 

forventes klar til bruk ved skolestart høsten 2012. 
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KULTURKOLEN 
 

 

 

 

Innledning 

Kulturskolen har sin hovedoppgave som 

opplæringsinstitusjon innen kunst- og kulturfagene. 

Skolen har også en rolle som kompetanse- og 

ressurssenter med ulike former for oppgaver og 

tjenestesalg til grunnskolen og det frivillige 

organisasjonslivet.  

 

 

Virksomhet - Kjerneområde 

Skolens undervisningstilbud har de siste årene vært 

begrenset til musikk og drama, og  er fortsatt svært 

populære. Fra  høsten 2011 hatt vi hatt 170 elever. I 

tillegg har vi solgt grunnskoleundervisning i tilpasset 

opplæring i musikk. 
 
Aktiviteter/arrangementer 

Kulturskolen har gjennomført familiekonserter, 

kulturkvelder, Kulturskolefestival, teaterforestillinger, 

barnehageturné og bidratt med kulturelle innslag ved 

andres arrangement.   
 
Kudramuda (kunst-
drama-musikk-dans) 

 

I november 2010 fikk vi 

300 000,- fra 

Utdanningsdirektoratet 

til et aspirantprosjekt 

knytta til 

undervisningstilbud/ 

aktivitet innenfor nevnte 

fag for barn i 1.-

4.årstrinn i samarbeid 

med SFO på skolene. 

Prosjektmidlene ble 

høsten 2011 benyttet til 

undervisning annenhver uke ved hver skole. SFO ved 

Øvergård Montessoriskole, Bjørkeng Oppvekstsenter, 

Karlstad Oppvekstsenter, Olsborg og Fagerlidal skoler 

får dette tilbudet. Det er til sammen 111 barn, 

hovedsakelig i 1.-2.årstrinn som nyter godt av denne 

satsningen. Ordningen bidrar også til 

kompetanseheving for personalet fra SFO innenfor 

fagfeltenes metodikk og didaktikk. Utviklingstrekk de 

siste fire årene… 

 

Kulturskolen i Målselv står fortsatt overfor store 

utfordringer med å videreutvikle oss til å bli et ”lokalt 

ressurssenter for kunst og kultur i opplæringa i 

Målselv”(strategi lagt fram av Øystein Djupedal i 

2007). Dette utfordrer fortsatt grunnskolene sammen 

med oss. Vi har lange ventelister til tilbudene våre, 

spesielt innenfor undervisning på gitar, bass, slagverk 

og piano. 

 

Diagrammet under viser utviklingen i forhold til 

elevtall, venteliste og tilbudet Kudramuda. Vi 

registrerer økende interesse for Kulturskolen i Målselv. 

Ventelistene øker proporsjonalt med elevtallene. 
 

 
 

Vi må videre få på plass tilbud innenfor de feltene vi 

ikke har lærekrefter til i dag. Tilbud innenfor dans, film 

og kunst- og handverksaktiviteter er etterspurte fagfelt 

vi ikke dekker. Vi har pr. dags dato ikke 

stillingshjemler til å dekke behovet for denne 

undervisninga hos oss, dessverre.  

 

Prosjekter som ligger utenfor Kulturskolens 

kjerneområde: 

 

De n kulturelle skolesekken (DKS) i Målselv 

Signalene fra Troms fylkeskommune som administrerer 

DKS på fylkesnivå er at kommunene må ha et sterkere 

og større lokalt driv i arbeidet med DKS.  DKS er en 

pålagt aktivitet og en god arena for elevene å få møte 

og oppleve kunst/kulturuttrykk på og å prøve ut 

kunstformer gjennom, så her må vi få opp det lokale 

initiativet slik at vi får gjennomført arbeidet med DKS 

til det beste for grunnskoleelevene og deres kulturelle 

ballast.  

 

 

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSs) i Målselv 

Det er gjennom året avholdt månedlige arrangement 

gjennom Besøkstjenesten og Seniordansegruppa ved 

Målselv Pensjonistforening og Kulturskolen ved 

MSAH og ØOS.   Det er også gjennomført konserter 

med profesjonelle musikere/kulturaktører. Det er 

Kultur- og kirkedepartementet som har bevilget 

øremerkede midler til disse tiltakene 2011. 
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RESSURS 

                           

 

BYGGFORVALTNINGEN 
 

 

Byggforvaltningen har ansvar for å forvalte, drifte og 

vedlikeholde kommunal bygningsmasse. I tillegg skal 

avdelingen bistå i forbindelse med utvikling av nye 

prosjekter og anskaffelsen av nybygg. 

Bemanning 

I Etter flere år med store reduksjoner så har antall 

årsverk ligget på et nesten uforandret nivå i 2011. I 

løpet av 2011 ble bemanningen på byggforvaltningen 

redusert med ca 1 årsverk. Reduksjonen kom ved 

naturlig avgang innen vaktmestertjenesten pga. 

nedskjæringer. Antall årsverk i avdelingen ved 

utgangen av 2011 er ca 30.   

Sykefravær 

Sykefraværet for byggforvaltningen har vært høyt også 

i 2011, men en nedgang fra 2010. For gruppen 

renholdere og vaktmestere var fraværet 15%. 

Korttidsfraværet er lavt. Langtidsfraværet relateres til 

fysiske plager som kan knyttes direkte til arbeidets art 

og relativt høy snittalder på arbeidstakerne.  

For administrasjonen var sykefraværet i 2011 lavt 

sammenlignet med 2010. Fraværet var 5% mot 14% 

året før.  

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

Byggforvaltningen ble i 2011 revidert av KomRev 

Nord. Resultatet var at eiendomsforvaltningen ikke var 

god. Manglende vedlikeholdsplaner og manglende 

oversikt over eksisterende bygningsmasse var 

hovedmanglene i revisjonsrapporten.  

Byggforvaltningen ser at den lave bemanningen går ut 

over driftssikkerheten ved at vi ikke følger godt nok 

med og at vi ikke kan all teknikken. Dette skal vi 

forsøke å forbedre innenfor tildelt ramme. 

Arbeidsoppgaver som tidligere lå under 

byggforvaltningen er overført til brukerne, men vi får 

til stadighet forespørsel om å gjøre ting som ikke er en 

primæroppgave for byggforvaltningen. 

Det praktiseres ikke lenger fast rundvask på alle bygg 

og dette er i strid med Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Vedlikeholdet ble ikke bedre i 2011 enn tidligere år. 

Fortsatt er det bare nødvendige reparasjoner som 

foretas. Standarden på eiendomsmassen blir dårligere 

og dårligere og brukerne forventer bedre vedlikehold 

enn det vi kan tilby. Til tross for lite vedlikehold greier 

vi likevel ikke holde forbruket innen tildelt 

budsjettramme.  Overforbruket ble på 1,8 millioner i 

2011. 

Utvikling av bygningsmassen skjer ikke, foruten 

gjennom egne prosjekt med egne tildelte midler.    
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VANN OG AVLØP 
 

 

Kommunalt vann drift 

 

Mål: Forsyne alle våre abonnenter med reint godt 

drikkevann hele året. 

 

Ansvarsområder: 

- Vedlikehold av vannrenseanlegg  

o Andsvannet hovedrenseanlegg 

o Grunnvannsanlegg 

Møllerhaugen 

o Øverbygd, Nerdrum renseanlegg 

og grunnvannsanlegg. 

- og høydebasseng 

o 8 basseng  

- Vedlikehold av kommunale ledninger 

Bardufoss, Heggelia, Olsborg, Storjord, 

Målsnes.  og Øverbygd inklusiv Holt 

(Holt 150 abonnenter) 

- Vedlikehold av alle ledninger, kummer, 

pumpestasjoner og høydebasseng i 

Målselv fjellandsby.  I dag utbygd 

vanntilførsel for ca 700 boenheter og 

hytter. 

- Gemini VA.  Oppgradering og innmåling 

av ledningsnett 

Resultat 

Hovedrenseanlegget ved Andsvannet har fungert meget 

bra.   

Vi har montert vannmålere på militærets område i 

Rustadleiren, Heggelia og flyplassområdet.  Målerne er 

koblet opp elektronisk mot Andsvann.   Vi har sammen 

med forsvaret kommet frem til reelle tall for 

vannforbruk i deres område. 

Vi har tettet 7 betongkummer på flyplassområdet som 

hadde stor innlekarsje av vann. Vi har utbedret disse 

etter en ny metode for tetting av betongkummer som 

ser ut til å være vellykket. 

Mye arbeid med vannforsyningen til forsvarets 

bygging av forlegninger i Rustadleiren og Heggelia.  

400 boenheter. 

Utskifting av gamle kummer og ledninger.  Sikring mot 

frost og ledningsbrudd. 

Det er ansatt en egen rørlegger som har gjort mye på 

gemini VA. 

Vi har gjennomført drifts vedlikehold og er meget godt 

fornøyd og er innenfor budsjett. 

 

 

 

 

Kommunalt spillvann, drift 

 

Mål: Rense spillvann før det renner ut i Målselva og 

sjø. 

 

Ansvarsområder: 

- Drift og vedlikehold av 4 

kloakkrenseanlegg 

- Drift og vedlikehold av to 

infiltrasjonsanlegg 

- Drift og vedlikehold av 90 

pumpestasjoner  

- Drift og vedlikehold av ledningsnett 

ARA, ØRA, Rundhaug, Fjellandsbyen 

- Drift av Fossmoen slamdeponi 

- Kontroll og tømming av private 

slamavskillere 

Resultat: 

Hovedrenseanlegget på Andslimoen har vært renovert i 

basseng, varmepumpe og kontainerrom. Nye 

kontainere er anskaffet og vi har skiftet en del skiftet 

maskiner. 

Det er skiftet kummer og ledninger i flere områder.  I 

frostsoner er det lagt 600 meter med varmekabler.  Når 

ledningene fryser setter vi på varmekablene og dette 

har gitt en positiv effekt.  Vi har brukt egen steamkjele 

og redusert bruken av innleide steamkjeler. 

Anlegget på Målsnes er satt i full drift og ansvaret for 

vedlikehold er overført til drifta.  Vi har hatt en del 

innkjøringsproblemer pga. oversvømmelse av noen 

kummer. 

Øverbygd renseanlegg har renovert og bygd om 

slamkontainer, sentrifuge og varmepumpe. 

Slamdeponiet har fungert veldig bra.. vi tar imot en del 

slam utenfra og leverer alt eget slam og septik på 

Fossmoen. 

Vi har gjennomført en undersøkelse av standard på 

private septiktanker.  1500 brev er sendt ut og i 2012 

arbeides det videre med svarene. 

Drifta var meget bra og vi landet på budsjett. 
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VEG OG RENOVASJON 
  

Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 
 

 

Kommunale veger  

Mål: Opprettholde eller forbedre framkommeligheten 

for kjørende. 

 

Ansvarsområder:  

- Helårsvedlikehold av ca 30.400 meter 

kommunale veger og ca 67.500 m2 

kommunale plasser  

- Vintervedlikehold av ca 14.500 meter private 

veger 

- Drift og vedlikehold av ca 1.400 veglyspunkt 

- Vedlikehold av kommunale grøntområder. I 

hovedsak på Tollhaugen, Andselv og Skjold.   

 

 

Resultat:  

 

  Asfaltering av: 

Bobakksveg i Heggelia boligfelt 

Del av Industrivegen i Andslimoen industriområde 

Olsborgmoen Vest boligfelt (finansiert av Nordbouhus) 

 

Graden av måloppnåelse er avhengig av økonomiske 

rammer. For 2011 området veg tildelt en driftsramme 

kr. 9 600 626 (inkl. tilleggsbevilgning ).  Reelle utgifter 

ble kr. 9 450 599, jfr. kap. Økonomiske ressurser.  

  

Økt bevilgning har gjort det mulig å opprettholde 

fremkommeligheten på resten av vegnettet mens 

opprustingen har vært minimal.  

 

Miljø – og trafikksikkerhetstiltak  

(jfr. trafikksikkerhetsplan for Målselv)  

 

Mål: Opprettholde eller forbedre miljø, sikkerhet og 

trygghet for myke trafikanter.  

 

Resultat:  

Holdningsskapende arbeid:   

   

  Holdningsskapende arbeid er gjennomført 

kontinuerlig gjennom helsestasjonens, barnehagenes og 

skolenes virksomhet. Skolebarns bevegelsesmønster fra 

skolebuss til trafikksikkert område er det spesielt 

fokusert på. 

 

Fysiske tiltak: 

  Ny busslomme for Bjørkeng oppvekstsenter  

     Krattrydding langs en del kommunale veger 

     Disse 2 tiltakene i i hovedsak finansiert med 

trafikksikkerhetsmidler fra Troms  

     Fylkeskommun.  

 

 

 

 

Renovasjon 

 
 

Innsamling og gjenvinning og sluttbehandling av 

husholdningsavfall utføres av Senja Avfallselskap IKS. 

Det vises til melding fra SA.   

Renovasjon er et selvfinansierende område og det ble et 

overskudd på kr. 695 050 som avsettes på 

renovasjonsavgiftsfond underskudd. Tas inn i 

avgiftsgrunnlaget for beregning av neste års 

renovasjonsgebyr. 
 
 

 

  



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding  2011 

_______________________________________________________________________________________ 

43 

MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) 
 

 

 

2011 skiller seg ut fra de siste 3 år ved at avdelingen 

fikk dramatiske kutt i budsjettet på over 10 %. Med stor 

arbeidsbyrde i det daglige arbeidet og med stillinger 

som er dedikert gebyrbelagte tjenester, ble det en stor 

utfordring å samtidig holde budsjettet og opprettholde 

kontinuitet i lovpålagte oppgaver. 

Dette ble løst ved vakanser ved omsorgspermisjon og 

ordinære permisjoner hovedsakelig på 

jordbruksavdelingene og ved internsalg av tjenester fra 

plan- og næringsavdelingene til kultur- og 

sentraladministrasjon. Dermed kunne bygge-, deling- 

og oppmålingsavdelingene holde opp produksjonen for 

å sikre gebyrinntektene til balanse av regnskapet. 

Oppfølging av arealplanen ble lagt bort i 6-8 måneder 

med de konsekvenser det får for mangel på kontinuitet 

og effektivitet, og påfølgende høyere terskel for restart 

på planarbeidet i 2012. Samtidig har plan- og 

næringsavdelingen hatt prosjektledelsen for ”Forstudie 

stedsutvikling ”Bardufoss”. Et viktig arbeid for den 

videre arealplanprosessen.  

 

Avdelinga har gode fagfolk med høg kompetanse innen 

de ulike fagområdene 

 

 

Næringsavdelingen 
 

Det har vært stor aktivitet mot eksisterende næringsliv 

(møter/dialog) og deltagelse i flere prosjekter. Dette er 

blant annet:  

 Prosesser for tettere samhandling mot høyere 

utdanning (kompetanseportalen) 

 Videreutvikling Innlandets hus,  

 Dialogmøter i andelslaget for 

nasjonalparksenter,  

 Vertskap og ansvarlig for offisiell åpning av 

Snowman International Airport, på vegne av 

Midt-Troms Regionråd  

 Terminering av prosjektene i 

”Omstillingstiltak i forbindelse av omlegging 

av Forsvaret” 

 skiltprogram ”Fotefar mot nord”, forstudie 

stedsutvikling Bardufoss og opp mot Troms 

Fylkeskommune.  

 Avslutning av ”Fra Foss til Foss”  

De to siste delvis som internsalg til Kulturavdelingen. 

 

”Handlingsprogram 2011” for Utviklingsplan Næring 

(UPN) ble vedtatt av kommunestyret i desember 2010. 

Midt-Troms regionråd ønsket en rullering av regionale 

næringsfyrtårn og en prosess er gjennomført i 

samhandling med næringslivet og rullert inn i 

handlingsprogrammet for UPN. På bakgrunn av disse 

prosessene ble den strategiske delen av UPN rullert og 

vedtatt av kommunestyret i juni. Målselv er med i 

regionalt næringslederforum i Midt-Troms, og det har 

vært gjennomført interkommunale møter i regionen 

hvor det har vært fokus på samarbeid/samkjøring og 

idèutveksling.   

 

Det har vært møter og samtaler med 

etablerere/næringsaktører og 17 søknader er behandlet 

til kommunalt næringsfond for 2011.  

Kommunen har vært indirekte involvert i prosessen 

med destinasjonsutvikling i Troms. Troms 

fylkeskommune har vedtatt å støtte med inntil 3 

destinasjonsselskaper hvorav Visitt Snowman er en av 

disse. Målselv kommune har vedtatt å inngå en 

basisavtale med Visit Snowman som nå har skiftet navn 

til Visit the Artic. Samarbeid med Næringshagen er 

ivaretatt med faste møter og deltagelse på nærings-

arrangement. Det samme gjelder for samarbeidsavtalen 

med Innovasjon Norge og Målselv kommune.  

Næringskonsulenten er sekretær for Målselv 

Industribygg AS (MIAS) og har fulgt opp flere 

prosesser MIAS har mot FilmCamp AS.   

 

Næringskonsulenten har også vært prosessleder for 

”Omdømmeprosjektet for Målselv kommune” og deltar 

i en arbeidsgruppe for implementering av vedtatt 

kommunikasjonsplattform. I dette arbeidet ligger også 

en revitalisering av Målselvprofilen. 

 

 

Landbruk  
 

I 2011 har vi brukt store ressurser på Gårdskart. Det er 

gjennomført befaringer på barmark i hele kommunen 

av innspill på feil i markslag og grenser.  Endringene er 

tegnet inn på manuskart og digitalisert og i tillegg er 

det gjort oppretting i grunneiendomstabellen mht nye 
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landbrukseiendommer / eiendommer som av ulike 

årsaker ikke var registrert.  

Det er kommet inn mange merknader om feil i 

eiendomsgrensene og der dette berører jordbruksareal 

har vi hjelp til med oppretting. Andre grensefeil er 

henvist til Jordskifteretten. Arbeidet med 1. gangs 

Gårdskart er planlagt ferdig 01.03.12.  

 

Arbeidsoppgaver ellers er tilskottsforvaltning av SMIL, 

Produksjonstilskudd og Velferdsordningene i 

jordbruket.  I tillegg kommer saksbehandling etter jord-

, konsesjon- og motorferdselsloven samt forberedelse 

og oppfølging av BU-saker til tradisjonelt landbruk og 

tilleggsnæringer. Vi er også sekretær for 

Motorferdselsnemnda. 

 

I januar 2011 gjennomførte Fylkesmannen 

forvaltningskontroll av kommunens håndtering av 

Produksjonstilskudd og rapport er mottatt med små 

korrigeringer. 

 

Prosjekter som er fulgt opp i 2011 er: 

Kommuneplanens arealdel, Film om landbruket, Nord-

norsk Hestesenter og Nord norsk Matfestival. 

 

Skogbruksavdelinga  
 

Deltar i den løpende arealplanleggingen og 

arealforvaltningen, i hovedsak gjennom jordlov og 

skoglov.  

Skogmester har ansvaret for oppfølging av 

sikringstiltak (elveforbygninger) i vassdrag. Det er ikke 

gjennomført befaringer i 2011. 

I 2011 ble det søkt om tilskudd for 13 skogsveganlegg, 

med ei totalkostnadsramme på kr. 1.330.110,-. Disse 

anleggene er bevilget til sammen kr. 969.883,- i 

tilskudd.   

I hovedsak har avvirkingen foregått i lauvskogområder, 

primært bjørk. Det meste av skogsvirke har i 2011 gått 

til produksjon av skogsflis og ved. Skogsflisa går 

primært til bio-ovnene til Troms Kraft Varme i Tromsø 

og til Setermoen Leir. Vedvirket selges over hele 

fylket.  

Ordningen med inn- og utbetaling av skogfond og 

rentemidler er nå overført i sin helhet til Fylkesmannen 

i Troms, og driftes som ei web-løsning under Statens 

landbruksforvaltning (SLF). Dette har tidligere blitt 

utført via økonomiavdelingen i Målselv kommune. 

Totalt 187 skogeiere i kommunen hadde ved utgangen 

av 2011 totalt kr.1.275.513,- i skogfond.  

Rentemidlene er nå kommet opp i kr. 166.336,- 

 

Skogbruksleder er saksbehandler i naturvernsaker. 

 Vern av skog på Statsskog SF´s eiendommer.  

Resultatet av ei ny naturfaglig registrering i 

Rostadåsen sommeren 2011 har medført at 

Rostadåsen er nedklassifisiert med hensyn til 

verneverdi. Følgelig skal Rostadåsen tas ut 

igjen av forslaget som skal på endelig høring. 

 Forvaltningsplan for Øvre Dividal 

Najsonalpark 

Som følge av at svenske reindriftsutøvere har 

trukket seg ut av samarbeidet om en 

forvaltningsplan har dette arbeidet stoppet helt 

opp. 

 

Viltforvaltning 

Viltnemnda har i 2011bestått av følgende personer. 

Tove P. Aarøen, Hans Fjeldstad, Yngve Hagensen, Per 

Inge Aspenes og Lizbeth Holland. Geir Kvammen har 

vært sekretær. 

Det er blitt avholdt 6 møter i Målselv viltnemnd i 2011. 

Ved årsskiftet bestod viltfondet av kr. 721.192,85. 

Elgforvaltning: Det ble i 2011 tildelt 283 elger og av 

disse ble 218 felt noe som gir en fellingsprosent på 77 

%. Under elgjakta var det 15 påskytinger. Det er etter 

viltloven kommunens plikt å påse at alle ettersøk blir 

gjort på en forsvarlig måte. 

Det er avholdt 10 jegerprøveeksamen der sekretær for 

viltnemnda er sensor. Utgifter i forbindelse med 

jegerprøven blir i sin helhet refundert av staten. 

 

Kart og oppmåling 
 

Etter at 2010 var en overgangsperiode med 

saksbehandling både etter matrikkelloven og 

delingsloven, har vi i 2011 arbeidet etter 

matrikkellovens bestemmelser og parkert delingsloven. 

Alle midlertidige forretninger og tilsvarende etter ny 

lovgivning er sluttført. 

I alt er det i 2011 journalført 105 oppmålingssaker som 

omfatter registrering av private grenseavtaler, 

sammenslåinger, registrering av umatrikulert grunn og 

etablering av nye eiendommer (ca. 60 enheter). 

Antall saker synes å stabilisere seg på et normalnivå 

etter flere år med ekstraordinær stor aktivitet  p.g.a. 

Målselv fjellandsby og i etterkant oppmagasinerte 

enkeltsaker. 

Registrering av private grenseavtaler er et resultat av at 

gårdskartprosessen satte lys på en del feilaktige og 

mangelfulle grenser i matrikkelkartet. 

Statens vegvesen har rekvirert matrikulering av all 

fylkes- og riksveggrunn i kommunen. Deler av 

registreringen utført i 2011. 



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding  2011 

_______________________________________________________________________________________ 

45 

Det har vært flere seksjoneringssaker i Målselv 

fjellandsby og i forbindelse med Forsvarets salg av 

eldre boliger. 

Arbeidet med overgangen fra matrikkeladresser til 

vegadresser har fortsatt med særlig fokus på 

navnsetting av vegparsellene. 

Kommunens arbeid med forvalting, drift og 

vedlikehold av digitale kartbaser har gått sin gang. 

Det har vært krevende å serve eiendomsmeglerene med 

etterspurt informasjon i forbindelse med salg av 

eiendommer i kommunen. 

 

 

Plan-, bygge- og delingssaker 
 

I år 2011 har det vært 200 % stilling på 

byggesaksbehandling i ¾ av året.  Det ble fattet 334 

vedtak i 2011. Det er gitt tillatelse til bygging av 20 

eneboliger og det er gitt 23 midlertidig 

brukstillatelse/ferdigattest for 23 eneboliger. Totalt er 

det utstedt 106 midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

Det er behandlet 23 dispensasjonssaker fra planer 

m/bestemmelser og 2 fra byggesaksbestemmelser. 

Saksbehandlingstiden er ihht kravene i plan- og 

bygningsloven.  Det er ikke gjennomført tilsyn ihht 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven i 2011. 

 

Fradelinger godkjent med dispensasjon: 

 Til boligformål, tomter og tilleggsareal: 12 

 Til fritidsformål, tomter og tilleggsareal: 16 

 Til annet formål: 2 

 

Fradelinger til boligformål uten dispensasjon: 6  

Fradelinger til annet formål uten dispensasjon: 4 

Fradelinger i regulerte områder: 10  

 Avslåtte delingssaker: 6 

Plansaker: 

Reguleringsplan for Målsnesodden hytteområde ble 

godkjent i juni. Dette var opprinnelig en privat 

reguleringsplan som ble møtt med innsigelse fra 

Fylkeslandbruksstyret i 2006. Kommunen tok opp igjen 

planarbeidet i 2010 og fullført etter ny PBL av 

1.7.2009. Kommunen har varslet oppstart av 

reguleringsplan for gang-og sykkelveg langs gammel 

E6 fra Lia boligfelt til etablert gang- og sykkelveg på 

Andslimoen. Planarbeidet forventes ferdigstil i 2012.  

En har deler av året vært uten arealplanlegger og 

dermed har det vært liten progresjon på egne arbeider. 

Revidering av reguleringsplaner for nordlige deler av 

Bardufoss sentrum fra Apoteket til og med ny vegtrasé 

opp til Krokbekken Panorama har ikke hatt progresjon 

på grunn mangel på ressurser og kapasitet. 
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SAMFUNNSSIKKERHET I MÅLSELV 
 

 

Innledning 

Brann- redning og feiervesenet (beredskaps- og 

forebyggende tjeneste) har ansvar for forebyggende 

brannverntiltak samt slokke- og redningstjeneste ved 

brann, trafikkuhell og akuttforurensing. Oppgaver og 

ansvar defineres i ny Lov  av 14.06.02, nr. 20 om vern 

mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver m. tilhørende 

forskrifter. All myndighet etter loven er tillagt 

kommunestyret som har delegert myndighet til 

brannsjefen etter kommunelovens prinsipper. 

Brannsjefen har videre ansvar for 

beredskapsplanleggingen i kommunen. 

Brannvesenet i Målselv disponerer egen brannstasjon i 

Øverbygd og forsvarets brannstasjon på Bardufoss 

lufthavn med tilhørende utstyr.  Disponibelt 

beredskapspersonell: Se godkjent brannordning.  

Kommunen har for uten om brannsjefen 

arbeidsgiveransvar for 1 feier, 2 brannmestere, 2 

brannformenn, 2 brannkonstabler og 8 deltidsansatte 

mannskaper. Brannsjefen disponerer dessuten 33 

forsvarsansatte brannmannskaper ved Bardufoss 

brannstasjon og 10 brannvernsoldater ved Øverbygd 

brannstasjon. Driften av brannstasjonene skjer i 

samsvar med samarbeidsavtaler mellom forsvaret/ 

forsvarsbygg og kommunen, og Målselv kommune 

bruker minst ressurser på brannvern av kommunene i 

Troms. (Pr. innbygger bruker Målselv kr. 486,-snitt i 

Troms kr. 688,-)  

 

Brannvesenet i Målselv har i 2011 rykket ut på 147 

falske/ unødige alarmer/ feil på alarmanlegg, 1 

grasbrann, 2 bilbranner, 6 pipebranner, 22 andre 

branner, 32 brannhindrende tiltak, 12 trafikkulykker, 4 

vannskader, 2 trygghetsalarmer, 14 andre assistanser, 2 

medisinske assistanser, 1 restverdioppdrag og 1 

dykkeroppdrag. Feieren har feid 867 piper og foretatt 

203 tilsyn. 

 

Forebyggende personell: Brannsjef og feier med 

kontorsted kommunehuset. Tilstrekkelig 

tilsynspersonell i samsvar med krav i 2002 fra DSB  

som vilkår for godkjent brannordning  ( 60 % stilling) 

er fortsatt ikke tilsatt da det ikke har vært mulig å få 

budsjettert lønnsmidler for stillingen.  

Brannsjefen har hatt permisjon i 80 % stilling til 

14.oktober 2011. 

 

Prioritering i tjenesteområde:  

Forbruket går i hovedsak til lønn, kjøp av nødvendige 

driftsmidler og nødvendig vedlikehold av 

brannstasjonen og utrykningskjøretøyene, samt EDB-

utgifter. Beredskapssiden har i prinsippet hatt 

innkjøpsstopp med unntak av nødvendige driftsmidler 

siden 2003. 

Feiertjenesten skal i prinsippet være selvfinansierende 

forutsatt at mål om 100 % feiing oppnås. 

Avvik driftsbudsjett skyldes at brannvesenet ikke har 

kunnet investere i ny brannbil ennå da det ikke har vært 

slike utrykningskjøretøyer tilgjengelig. Resterende 

driftsbudsjett fra 2011på til sammen kr.                

bes overført til  fondet for investering i ny brannbil 

slik at denne kan settes i bestilling i 2012.  

 

Målsettinger, aktiviteter og måloppnåelse 

Hovedmålet har vært å forebygge branner og å få ned 

antallet falske/ unødige alarmer (forebyggende 

brannvernarbeid). Dette er en stor utfordring. Det 

vesentlige av slike alarmer forårsakes av forsvarets 

bygningsdrift, samt alarmer tilknyttet boliger for våre 

”nye landsmenn”, og skyldes oftest mangelfull 

opplæring. Forebyggende undervisning og informasjon 

starter i allerede i barnehagene og grunnskolene.  

Brannvernarbeidet spesielt innen kommunale 

bygninger synes å ha medført at branntilløp ikke har 

fått utviklet seg til branner. Videre målsetting har vært 

å oppnå godkjenning på nye avtaler med forsvaret/ 

forsvarsbygg for drift av Bardufoss brannstasjon i 

samsvar med kommunens organisering og 

dimensjonering av brannvesenet i Målselv 

(brannordning) og dette arbeid pågår fortsatt. 

Brannsjefens målsetting om godkjente 

samarbeidsavtaler, opprettholdelse av nødvendige 

mannskapsressurser og godkjent 

kompetanseoppbygging av disse samt tilstrekkelig 

antall gjennomførte øvelser ihht. forskrift er langt på 

veg oppnådd. Tilsyn med brannobjekter/ brannsyn er 

ikke gjennomført ihht. plan grunnet permisjon.  

 

Kommunens krisehåndteringsplan er under ny revisjon.  

 

Myndighetenes pålegg om kontroll av fyrverkeri- 

utsalg er gjennomført. 

 

En større interkommunal akuttforurensingsøvelse der 

17 kommuner deltok og i samarbeid med forsvaret, 

politi og ambulanse er gjennomført i Bardu-elva. 

Øvelsesmomenter var oppsamling av forurensing ved 

bruk av båter og lenser. Øvelsen som var historisk i 

Troms avdekket svakheter ved tilgjengelig 

oljevernutstyr til bruk i elv så vel som mangel på 

mannskapsopplæring i bruk av tilgjengelig utstyr 

unders slike forhold der strømforhold, isforhold og 

grunnforhold kan være varierende.  

En akuttforurensings-øvelse er gjennomført internt ved 

Øverbygd brannstasjon

.  

En akuttforurensingsøvelse er gjennomført på Nortura i 

samarbeid mellom Bardufoss brannstasjon, Norturas 

bedriftsbrannvesen, politi og ambulanse. Dette var en 

”skarp” øvelse med utslipp av ammoniakk, og der også 

evakuering var øvelsesmomenter. 
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Årsplan for øvelser av brannmannskaper er realisert. 

TAS- 2 kurs over 2 dager er gjennomført på Bardufoss 

brannstasjon med deltakelse fra begge brannstasjonene, 

politi, ambulanse og nabobrannvesen. 

Brannvesenet deltar i restaurering av en rekke 

overbygg over vannkummer i Øverbygd i samsvar med 

kommunalt vannverks behov, og har ellers  påtatt seg 

ansvar for diverse klipping og snøfresing på 

kommunale anlegg i Øverbygdområdet.  

Brannvesenet har selv ansvar for bygningsdrift og 

vedlikehold av Øverbygd brannstasjon. 

Brannvesenet ved feieren gjennomfører tilsyn av 

ildsteder og piper i kommunen. 

 

Brannsjefen har deltatt i planleggingsmøter for revisjon 

av Bardufoss lufthavns krisehåndteringsplan, og i 

planleggingsmøter for havariøvelser tilknyttet 

flyplassdriften.  

Brannsjefen sitter i styret for Polar brannbefalslag for 

kommunene i Nordland, Troms og Finnmark. 

Brannsjefen sitter som kommunens representant i 

plangruppe opprettet av fylkesmannen ifb. 

Nordnesprosjektet i Kåfjord kommune, og deltar i 

planleggingsmøter..  

Brannsjefen har deltatt i planleggingsmøter for ny 

brannstasjon tilknyttet Bardufoss lufthavn. 

Brannsjefen har planlagt og deltatt i 

akuttforurensingsøvelse i Barduelva i regi IUA                         

Brannsjefen er medlem i  rådsgruppen for 110-

sentralen i Tromsø 

Brannsjefen er beredskapsansvarlig i kommunen og har 

nært samarbeid med Fylkesmannens beredskapssjef 

samt Tromsø kommunes beredskapsansvarlige I denne 

forbindelse er Målselv kommune på ny blitt innmeldt i 

skredovervåkingsprosjeket for Troms, og avtaler med 

snøobservatører i Fagerfjellområdet og Storjordområdet 

vil bli iverksatt. 

Brannsjefen har sittet i plangruppe for samøvelse i regi 

NVE. Øvelsen ble avholdt på Finnsnes som en 

samøvelse for kraft- ekom- veg, der også kommunene 

Målselv, Torsken og Lenvik deltok. 

Brannsjefen gjennomfører ROS- revisjon i kommunen. 

 

Overbrannmester ved Øverbygd brannstasjon har 

gjennomført forebyggende kurs på Norges brannskole, 

og vil nå kunne delta i tilsyn av brannobjekter.. 

Feieren har gjennomført kurs i Ildstedmontering. 

Brannmannskaper ved Øverbygd brannstasjon har 

gjennomført grunnkurs brannvern 

 

Konsekvenser/konklusjon 

Bygningsdriften og beredskapsutstyret ved Øverbygd 

brannstasjon vil som tidligere nevnt måtte påregnes 

større vedlikeholdskostnader. Brannstasjonen står for 

tiden uten brannbil da brannbilen er utrangert, og det 

jobbes med løsninger for å anskaffe nytt kjøretøy, 

samtidig som det er ønskelig at ubrukte driftsmidler 

beregnet på anskaffelse av ny brannbil kan overføres til 

fond for anskaffelse av slikt utrykningskjøretøy. 

Sentrale myndigheters økte kompetanse- og 

sikkerhetskrav for brannmannskaper uten økonomisk 

oppfølging eller utvidet opplæringstilbud fra samme 

myndigheter er en stor utfordring. Likeså å forestå 

økende forebyggende arbeid/ kontrolloppgaver i 

samsvar med sentrale myndigheters krav ihht. lov og 

forskrifter uten økte ressurser. 

Slokkeavtale for Øverbygd- området som ble 

ferdigforhandlet i 2010 synes å være tilfredsstillende 

for partene. Dette jfr. tilbakemeldinger i årlige 

samarbeidsmøter.  

 

Største utfordringen framover vil være opprettholde 

beredskapen samfunnet forventer innenfor tilmålt  

ramme, samt å etablere ny beredskap dersom forsvaret/ 

forsvarsbygg avslutter brannvernsamarbeid ved 

Øverbygd og Bardufoss brannstasjon. Brannvesenet 

mangler utstyr(liftbil/ stigebil) for redning /evakuering 

via fasader i bygninger, samtidig som 

bygningsmyndighetene tillater bygninger inntil 3 

etasjer ihht. reguleringsplaner. Annen utfordring er å 

beholde og videreutdanne egne brannmannskaper da 

forsvaret gjentatte ganger har rekruttert våre 

mannskaper som følge av sin avlønningsprofil. 
 

 

 


