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RÅDMANNENS FORORD 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til det lovpålagte regnskap og årsberetning, ønsker rådmannen å legge fram årsmelding fra 

alle enhetene i Målselv kommune. Dette er fordi vi ønsker å vise de konkrete resultater som 

enhetene produserer og de utfordringer man opplever. 

 

Årsmeldingen for 2012 er endret fra tidligere år. Dette med bakgrunn i innføring av ”Balansert 

målstyring” 2012 var det første året med det nye styringssystemet og vi ønsker å vise hvordan 

målsettinger er fulgt opp i enhetene. Dette første året med nytt styringssystem avdekker 

forbedringspotensial i forhold til hvordan vi bruker systemet. Dette vil vi lære av og utvikle 

systemet gjennom neste års målprosess. 

 

I desember 2012 fikk vi endelig vedtatt kommuneplanens arealdel. Dette var et viktig arbeid å få 

sluttført. I 2013 er planen at vi skal komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel som sammen 

med arealdelen skal kunne gi oss gode styringsverktøy for framtiden. 

 

Målselv kommune hadde fortsatt i 2012 en svak befolkningsvekst. Veksten er dessverre mindre enn 

for landet som helhet, og dette påvirker rammeoverføringene til kommunen negativt. Til tross for 

økonomiske utfordringer opplever rådmannen at det produseres gode tjenester i Målselv kommune 

innenfor de rammene vi har. Vi har mange dyktige ledere og ansatte for øvrig som gjør en meget 

positiv innsats for at innbyggerne i Målselv skal få de tjenestene de har behov for. 

 

Vi har dessverre fått en økning i sykefraværet fra 2011 til 2012 på 0,65 prosentpoeng. Dette er ikke 

en gunstig utvikling og vi har fortsatt stort fokus på nærværsarbeid slik at flest mulig av våre ansatte 

kan være i arbeid. 

 

Regnskapet for 2012 viser en pluss på i overkant av 7 millioner kroner. Til tross for det strever vi 

fortsatt med å få driften av enkelte enheter i balanse. Det arbeides fortløpende med å få kontroll på 

situasjonen. Det er uforutsette inntekter, lav rente og positivt premieavvik som bidrar til at vi likevel 

får et regnskap i balanse.. 
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MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 
 

ANTALL ÅRSVERK I 2012 
 

 2012 

Sentraladministrasjonen 27,10 

Fellesutgifter 2,20 

Undervisning 157,75 

Barnehagene 86,50 

Familieenheten 34,49 

Bo-og oppfølging 52,32 

NAV 6,50 

PRO-tjenesten 124,82 

Kultur 5,52 

Byggforvaltning 36,87 

Vann, avløp vei og renovasjon 17,28 

Brannvesen 8,07 

Miljø, areal og næring 15,10 

Sum antall årsverk 574,52 

 

 

Tallene i tabellen over er basert på intern gjennomgang av stillinger i 2012, både faste stillinger og engasjement/prosjekt. 

 

 

SYKEFRAVÆR I 2012 

 
Lokal fraværsstatistikk, for både egenmeldt og  legemeldt fravær: 

 

ÅR 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

gj.snitt 

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 

2012 10,15 9,70 11,05 10,97 10,44 

 

 

 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.  

 Så økte fraværet igjen i 2012 med 0,65 prosentpoeng. 

 Det er, som vanlig, langtidsfraværet (over 56 dager), som gjør størst utslag. Det utgjør 6,12%. Fravær 17-56 dager 

utgjør 2,03%.  Egenmelding 1-8 dager utgjør i sammenligning 1,05% i 2012. 

 Fraværsprosenten i gjennomsnitt for 2012 varierer sterkt, både mellom tjenesteområder og innenfor de ulike 

områdene.  Begge PRO-distriktene og miljøarbeidertjenestene hadde høyt fravær – for nærmere kommentarer, se 

årsmelding fra de respektive enhetene.  
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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 et nytt kvalitetssystem, også for HMS, har vi ikke prioritert videre oppdatering av det ”gamle” systemet 

vårt i 2012.  

 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 2012. 

 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 21 ansatte over 62 år som hadde seniortiltak i 2012, av 

disse hadde 14 redusert arbeidstid og 7 hadde bonus. 

 

AFP: 

 Målselv har over flere år hatt relativt få AFP-uttak, og i 2012 var det ingen 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 var en naturlig del av kommunens IA – arbeid, og det ble utarbeidet mål og delmål for IA-avtalen og 

nærværsprosjektet, sist behandlet i administrasjonsutvalget 24.02.12. 

 Det ble fra starten av etablert en prosjektgruppe med  syv medlemmer i tillegg til prosjektleder, representert fra 

arbeidsgiversida, hovedverneombud, tillitsvalgte, NAV og bedriftshelsetjenesten. Administrasjonsutvalget var 

styringsgruppe. 

 Hovedfokus var og er at nærværet hos Målselv kommune skal øke. Prosjektleder jobbet 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 2012, pga at de 

tjenestene har mange ansatte og jevnt over høyt fravær.   

 Det ble gjort evaluering av nærværsprosjektet våren 2012. Det var mange positive reaksjoner på prosjektet, spesielt 

på kurs og veiledning fra prosjektleder. Delmål på 91% nærvær pr 310811 ble nesten nådd, det ble 90,6%. For hele 

2011 ble nærværet 90,2%, og for 2012 ble nærværet redusert til 89,6% (delmålet var 93% innen 31.09.12). På 

bakgrunn av evalueringsrapporten ble prosjektet ble videreført ut 2012, dog med redusert stilling for prosjektleder 

pga deling med Balsfjord kommune. Noe av det som kom klart fram gjennom nærværsprosjektet, var behovet for å 

forankre IA og nærværsarbeidet bedre i hele organisasjonen. Dette er langsiktig arbeid.  

 

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 var under revisjon. (Ny arbeidsgiverpolitisk 

plattform ble vedtatt i kommunestyret i april 2013). 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 
 

Sektorovergripende tiltak: 

 I 2012 deltok nytt hovedverneombud, ett verneombud og en enhetsleder på HMS-kurs (40 timers kurset). Tre 

enhetsledere deltok på dagskurs HMS.  

 Seks ansatte deltok på kurset «Praktisk ledelse» ved Studiesenteret på Finnsnes – 10 stp. 

 Videre ble det arrangert internt kurs i prosjektledelse, 2 dager, med innleid foreleser. 

 Det ble også holdt et kort, internt datakurs med innleid foreleser. 
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Tiltak innenfor ulike fagområder: 

Se årsmelding fra de enkelte enhetene. 

 

Kompetanseløftet 2015 (statlige midler på tils. kr 130.000 til grunn- og videreutdanning innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten) ble brukt til:  

 Stipend til sykepleierstudenter 

 Stipend til vernepleierstudent 

 Stipend til fagbrev helsefag 

 Videreutdanning i ledelse 

 Videreutdanning – master i sykepleie 

 Dekning av vikarutgifter i forbindelse med kurset «Demensomsorgens ABC» 

 

 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 

 
 Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført for første gang i hele kommunen i 2012.  

 

REKRUTTERING  

 
 Vi har fortsatt problemer med å rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Det har vært god dekning av lærere og 

førskolelærere i faste stillinger i hele kommunen i 2012. 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. I 2012 startet 

et arbeid med å utrede alternative turnusordninger, med formål både å få færre små deltidsstillinger og en bedre 

tjeneste for brukerne. 

 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 2012 ble det tatt i tre  nye lærlinger, alle tar utdanning til helsefagarbeider.   
 

LIKESTILLING  

   
 Kjønnsfordeling i virksomheten:  Ca. 77 % av ansatte er kvinner og ca. 23 % er menn.   

Ledernivået (rådmanns-, stabs- og enhetsnivå) har 16 kvinner og 12 menn pr. des. -12  

(noen endringer/utskiftinger/vakanser i løpet av året).  Ikke regnet på de øvrige  

stillingsnivåer,  

men assistent/fagarbeidernivået har overvekt av kvinner.  
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 Kjønnsfordelt lønnsstatistikk:  Med bakgrunn i arbeidstakergrupper og stillingskoder er kvinners og menns lønn 

omtrent 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 satsinger:  Målselv kommunes personalpolitiske retningslinjer har et 

eget avsnitt om likestilling.  Ellers ingen tiltak iverksatt. 
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OMSORG 
 

ENHET HELSE 
 

 

 Helsestasjon er et tilbud for barn og unge fra 0-20 år. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en kommunal 

tjeneste til alle barn og unge, deres foresatte og gravide som ønsker svangerskapskontroll. Helsestasjon gir 

asylsøkere tilbud om en helsesamtale der helersøster kartlegger fysisk og psykisk helse – smittsomme 

sykdommer, kosthold, tenner, sosialt, aktivitet, psykisk og situasjon på mottaket.  

 Psykisk helsetjenesten gir oppføling i form av støttesamtaler, veiledning/rådgivning, omsorgslønn, 

støttekontakt og avlastning til barn og voksen i forhold til deres psykiske helse. Dag og aktivitetstilbud. 

 Bo, omsorg- og aktivitetstilbud til 5 beboere med rus og/eller psykisk helse problematikk. 

 Fysioterapitjenesten driver forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende virksomhet. Tjenesten 

skal rettes inn mot og tilpasses de enkelte aldersgrupper. Samtidig skal det gis individuelt tilbud til dem som 

har særskilte behov. 

 Legetjenesten kartlegger og stiller diagnose hos pasienter. Legetjenesten bidrar i behandling av pasienten, 

forebygger, veileder og gir råd til pasienter. Samhandler med andre kommunale tjenester. 

 Smittevern oppgaver dekkes av smittevernansvarlig lege. Denne skal påse at befolkningen har et 

tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige 

sykdommer. 

 Miljørettet helsevern er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Mellom 

annet innbefatter dette å påse at kommunene følger opp sitt ansvar om at de fysiske forholdene for barn og 

unge i barnehager og skoler er tilfredsstillende. Videre at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og 

planlegging for framtida. Virksomheter som gjennom sin virksomhet utgjør en negativ påvirkning av 

folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging.  

 Medisinskfaglig rådgivning. Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og 

administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene.  

 Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidrar til 

å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk  41,83 41,43 

Ansatte  54 54 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi 49 31 41 

Antall nyinnskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll  80 62 81 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt innen 2 uker etter hjemkomst 74 63 78 

Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8.leveuke 

6(ukers kontroll) 

79 51 69 

 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3års alder 72 78 92 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 76 82 75 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn 68 82 85 

Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10000 

innbygger 

6,1 1,5  

Legeårsverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten 12 12,4  

Antall åpne fastlegelister 3 3 3 

Forebyggende arbeid – FYSAK/folkehelse/frisklivssentralen (egen statistikk) 

Til topps i Målselv 

 

 

Antall innom frisklivssentralen 

 

239 stk (26 

barn og 213 

voksne). 

 

247 stk (33 

barn og 214 

voksne). 

 

32 stk 

 

 

270 stk (51 

barn og 219 

voksne). 

 

35 stk 
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 På smittevernsiden var 2012 et rolig år. Det var importsykdommer som dominerte, med reiseinfeksjoner og 

asylsøkere med kroniske infeksjoner. 

 Av reiseinfeksjoner var det registrert tre tilfeller med salmonella, en med giardia lamblia og en med 

campylobacter. 

 Mange asylsøkere har vært smittet av tuberkulose, og i 2012 var det fire som fikk behandling for latent 

tuberkulose. Vi hadde ingen med aktiv tuberkulose 

 I 2012 hadde vi ett nytt tilfelle med MRSA. Pasienten og familien fikk vanlig veiledning for sanering av 

infeksjonen. 

 I løpet av året har vi hatt en epidemi med hand-fot-munnvirus – spesielt i barnehagene. Det ble sendt ut 

retningslinjer til alle barnehagene. 

 I Troms hadde vi på høsten en hissig øyebetennelse forårsaket av adenovirus.  I Målselv ble det kun registrert 

to tilfeller.  

 Antall influensasyke tok seg kraftig opp på slutten av året. Av prøver utgjorde influensa A vel 40 %, influensa 

B 30 %, og svineinfluensa 25 %. Vi registrerte ingen alvorlig syke av influensa. I mai hadde vi en soldat med 

menigokokksesepsis i en av militærleirene i kommunen. Han ble vellykket behandlet på UNN, og 

helsetjenesten i Forsvaret iverksatte forebyggende behandling av nærkontakter og smittebegrensende tiltak. 

Det ble ingen flere syke. 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Ventetiden ved fysioterapitjenesten varierer i løpet av året og ifht hvor folk 

ønsker å gå.  

 

I Øverbygd var 

det opptil 4 

mnd ventetid – 

på Bardufoss 

opptil 4 uker 

ventetid. 

 På Bardufoss 

variert fra 1-7 

uker ventetid. 

I Øverbygd 

variert fra 0 

dager til 3 uker 

ventetid. 

Antall klagesaker   9 

 

 

 

Kommentar:  

 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012 i enheten. Det planlegges gjennomført brukerundersøkelse 

ved fysioterapitjenesten og helsestasjon i 2013. 

 Det er flest klagesaker til legetjenesten. De generelle tilbakemeldingene til enheten fra pasientene er at de er 

fornøyd med ytelsen av helsehjelp, og at de blir møtt med respekt og imøtekommenhet 

 Det er ikke merkantilt personell på helsestasjonen.  

 Psykisk helsetjenesten får tilbakemelding fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere at det er fornøyd med 

tjenestetilbudet. Antall henvisninger øker til tjenesten. 

 De som mottar tjenester fra enheten helse har gitt tilbakemelding på at det kan være vanskelig å oppnå kontakt 

med avdelingene pr telefon. Helsesøster, psykisk helsetjenesten, fysioterapitjenesten og administrasjon har 

egne mobiltelefoner og skal ringe tilbake hvis opptatt ved innringning. Ved legetjenesten kan det være lang 

ventetid.  

 Enheten Helse har fokus på å informere de som mottar tjenester, pasienter, pårørende, foreldre og barn ved 

første kontakt, om hva vi kan hjelpe til med, men også om deres rettigheter. Vi har ikke fått noen 

tilbakemeldinger om at informasjon er mangelfull. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? Ikke målt 4,9 4,7 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

Ikke målt 4,9 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

Ikke målt 4,4 4,8 

Jobbnærvær i % 88,81 91 % 92,81% 
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Kommentar:  

 Alle avdelingene i enheten har gjennomført medarbeiderundersøkelsen. Legetjenesten har jobbet med 

lederstruktur ved begge legekontorene. Det har ikke vært jobbet noe mer med resultatene. 

 Fysioterapitjenesten, Holt legetjeneste og administrasjon er det for få ansatte til å hente tall spesifikt fra de 

avdelingene fra medarbeiderundersøkelsen. 

 Sjukefraværet er generelt lavt i enheten og krever ingen oppfølging/tiltak for å redusere. Enheten har fokus på 

at ansatte skal trives på jobb. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  36 741 249 39 108 194 2 366 945 

Sum inntekter    9 722 700 10 255 180 532 480 

Netto ramme 27 016 522 28 853 112 1 834 465 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 106,3 % 100 % 102,3 % 

 

Kommentar:  

 Helsestasjonen fikk kr 5000,- i pengegave fra Rødrussen i 2012 som skal brukes på Helsestasjon for ungdom. 

Pengegaven er overført til 2013 og planlegges brukt i løpet av året. 

 Psykisk helsetjenesten ved dagsenteret har fått tilskudd fra fylkesmann til prosjektet TØFF på kr 550.000,- for 

år 2012. 

 Det er ikke budsjettert med ferievikar ved BOA for år 2012. Det har vært leid inn ferievikar. 

 Fastlønnstilskuddet for fysioterapeut utbetales etterskuddsvis hvert halvår etter regning fra kommunen. Fullt 

fastlønnstilskudd for 2012 er kr 173.280 pr fysioterapeut i 100 % fastlønnet stilling. Tilskudd for andre halvår 

er enda ikke med på regnskapet. 

 Ved fysioterapitjenesten er det budsjettert at det er beregnet inntekt på egenandeler på 45.000 kr. Dette er et 

kunstig høyt tall da vår primære pasientgruppe er brukere som har rett til full refusjon. 

 Posten med driftstilskuddet til de privatpraktiserende fysioterapeutene er budsjettert for lavt. Fullt 

driftstilskudd er fra 1.juli 2012 375.600 kr. Tilskuddet justeres 1.juli hvert år – og har de siste årene økt 

uforholdsmessig mye pga at staten vil ha mer av ansvaret over på kommunene. 

 Det er kommet en utgiftspost som innebærer dekning utgifter til fysioterapibehandling, jordmor og legetjeneste 

i utlandet. Kommunen må nå dekke deler av utgiften til innbyggere som får disse tjenestene i utlandet. Dette er 

en post som er uforutsigbar. 

 Ved Fysioterapitjenesten står det budsjettert med 100.000 kr fra fylkeskommunen. Dette var midler kommunen 

fikk tilført de første par årene som folkehelsekommune. Den automatikken eksisterer ikke lenger. De midlene 

kommunen nå mottar fra fylket er penger det søkes om til konkrete tiltak. 

 Legetjenesten har renovert laboratoriet og utvidet med 2 nye legekontor med tilhørende utstyr. 

 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Ved omorganisering og ny familieenhet fra 1.1.2013 vil fokus framover være samhandling intern i enheten, 

men også eksternt for barn og unges beste i kommunen. 

 Sjumilsstegets kommuneanalyse 2012 

 Det fremkommer i helsesøstersamtaler med elever og foreldre ved flere skoler, at det er en del elever  som ikke 

trives. Elever føler seg mobbet både av medelever og lærere. Flere elever har gjennom året bytta skole på 

grunn av mobbing. Dette er signaler som må tas på alvor.  

 Vi tilbyr ikke gruppekonsultasjoner som er anbefalt i helsestasjonsprogrammet på grunn av for lite ressurser. 

 Vi har 100 % oppmøte på helsestasjonen. Dette gir oss en 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. 

 Folkehelse/frisklivssentralen: Kommunen har en utfordring mht å systematisere folkehelsearbeidet ihht det 

lovverket krever. Alle tiltakene i regi av FYSAK/Friskliv er avhengig av eksterne midler. Dette gir lit 

forutsigbarhet. Det er behov for en egen pott for å kunne lønne instruktører som kjører 

frisklivsgrupper/lavterskelgrupper + instruktører for å kunne ha BraMat-kurs og Røykeslutt-kurs. Vi har ikke 

hatt sistnevnte type kurs både pga mangel på instruktører og mulighet for å honorere disse. 

 Ergoterapeut: Dette er en faggruppe vi fremdeles mangler i kommunen for å kunne gi tilbud om helhetlig 

rehabilitering. 
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 Kommunen er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Rehabiliteringsteamet er 

det som i dag tar imot brukersaker fra 2.-3.linjetjenesten – men ellers er lite synlig for innbyggerne i 

kommunen. Oppgaven i rehabiliteringsteamet kommer i tillegg til det folk ellers har – og det er vanskelig å 

samle folk til møter og jobbe med ting på systemnivå. 

 Legetjenesten har innført betalingsterminal i år 2012. Antall henvendelser i ekspedisjon har gått ned, men mer 

tid går til etterarbeid ved legetjenesten, administrasjon og økonomiavdelingen. 

 Utfordringene som møter Holt legekontor i dagens krav om oppdatering av nytt utstyr ser vi at må jobbes med 

framover. Mye utstyr må på sikt byttes ut, og det vil bli opprettet en prioriteringsliste for hva det er prekært 

behov for, og hva som kan vente. 

 Holt legekontor var foreslått nedlagt i 2012. Dette vekket sterke følelser for de ansatte, lokalbefolkning, 

Forsvaret og andre brukere av legekontoret. Det skal nå utredes om hvordan den videre veien skal være. Skal 

kontoret være drive verdig, må man sette langsiktige mål i oppdatering av utstyr og fortsette jobben med å 

stabilisere personalet.   

 Enheten hadde ansatt kommuneoverlege en periode i løpet av året. Samfunnsmedisinske oppgaver og 

miljørettet helsevern er lovpålagte oppgaver og kommunen har avvik på dette fra fylkesmannen. Det vil ikke 

være mulig å få lukket avvik før kommunen har kommuneoverlege. Enheten vil følge opp rekruttering til 

kommuneoverlege. 

 Målselv helsesenter er trangbodd. Med årene har tjenestene vokst og behov flere kvadratmeter har økt pr 

avdeling. I løpet av år 2012 medførte dette at administrasjon til enheten flyttet ut av helsesenteret. Dette gir 

nye utfordringer i å lede enheten. Andslimoen legetjenesten fikk 2 nye legekontor og utvidet/renovert 

laboratoriet. Det er for fortsatt behov for endringer ved Andslimoen legetjeneste med flere kontor og 

utvidelse/renovering av skadestua. Fysioterapilokalene er lite egnet for å ha mer aktiv fokus og drive 

opptrening. Det er ikke tilpasset for å ta imot studenter.  

 Ved byggetrinn2 Målselvtunet var det planlagt nye lokaler for fysioterapitjenesten og korttidsavdeling hvor 

rehabilitering ville være en viktig faktor. Dette prosjektet er satt på vent og inntil det blir avklart, får en ikke 

løst behovet for lokaler til enheten. 

 Legetjenesten registrer behovet for flere sengeplasser for demente, rehabilitering og kreftpasienter. Antallet 

demente vokser og vil fortsette å stige i årene framover. Målselv kommune har lenge drevet mer avansert 

kreftbehandling enn de fleste andre kommuner bla ved å gi forenklede cellegiftskurer, opprettelse av 2 halve 

kreftsykepleierstillinger og videreutdannet fastlegene slik at spesielt lindrende  behandling har blitt bedre i 

godt samarbeide med kreftsykepleier.  Vi ønsket oss døgnsengeplasser slik at dårlige pasienter kunne legges 

inn til observasjon, smertestilles eller motta annen lindrende behandling. Denne muligheten er nå satt ut i tid 

mens antall kreftsyke bare øker. Vi har derfor ingen døgnbehandlingstilbud for denne voksende 

sykdomsgruppen i Målselv. 

 Med årene har antall besøkende til Målselv helsesenter økt og behovet for flere parkeringsplasser har økt 

tilsvarende. Det må framover se på mulighet for å øke antall parkeringsplasser. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 I regi av Sjumilssteget etablert tverrfaglige møter i barnehager, oppvekstsenter og skoler har styrka det 

tverrfaglige samarbeidet.  

 Fra og med 1.august 2012 var det for første gang siden midten av 1990 tallet ansatt helsesøstre i alle stillingene 

på helsestasjonen. 

 2 års kontroller har tidligere vært gjennomført kun med helsesøster. Dette har vært et avvik fra det anbefalte 

helsestasjonsprogrammet.  Fra og med høsten 2012 har vi gjennomført 2 års kontroller med helsesøster og 

lege. 

 Bardufoss ungdomsskole har fått en betydelig økt elevmasse med stor pågang til helsesøster. For å etterkomme 

dette behovet, har helsesøster fra og med august 2012 økt sin tilstedeværelse ved skolen fra 1 til 1,5 dager pr. 

uke. Dette skal evalueres våren 2013.  

 Helsesøstre er med på veiledning av lærere i programmet ”Zippys venner” fra 1-4 trinn, som alle barneskolene 

i kommunen er med på. 

 Prosjekt Arbeidstiltak Øverli ( Fjøsprosjektet) avsluttet i feb. / mars 2012 med gode resultater.  

 Ordfører tur i september, deltagelse på sommerfestivalen i Kvæfjord- mange premier- gode resultater. Åpen 

dag i oktober- flyktninger 80-90 deltagere. Vinteraktivitetsdag i regi av psykisk helsetjeneste for hele regionen 

70-80 deltagere, arrangert i Myrefjell. 

 Folkehelseloven (1.1.2012) som vektlegger økt fokus på forbygging og folkehelsearbeid. Den pålegger 

kommunen å ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan 

virke inn på denne. 
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 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (1.1.2012) som bl.a. sier mer forebygging, tidligere innsats, 

tiltak der folk lever og bor og helhetlige og koordinerte tjenester. 

 FYSAK-millionen – i 2012 fikk vi støtte til følgende prosjekter: Innkjøp av spinningsykkel til Gimlehallen. 

Innkjøp av utstyr til utlån til lavterskelgrupper – kjøpt inn staver til gruppa i Øverbygd. Svømmekurs for 

voksne – vanntilvenning + utvikling av svømmeferdigheter. Lavterskeltrim Høgtun – honorar instruktør. Til 

topps i Målselv. 

 Frisklivssentralen – i 2012 fikk vi bl.a midler til: Informasjonsbrosjyre om frisklivssentralen og 

lavterskelgruppene. Brosjyrene ble distribuert til alle husstandene i kommunen. Kompetanseheving ifht 

problemstillinger rundt overvekt hos barn og unge. 

 Lavterskeltrim i Øverbygd fra høsten 2012. 

 I juni ble det i samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd, Midt-Troms regionråd og Løkta arrangert en to-dagers 

folkehelse-konferanse her i Målselv. Konferansen fikk veldig gode tilbakemeldinger – og samlet ca 80 

deltakere fra hele Midt-Troms. Det deltok dessverre ingen fra barnehage-/skolesektoren i Målselv. 

 I november hadde vi et samarbeidsmøte om folkehelse og friluftsliv internt i kommunen – i samarbeid med 

Midt-Troms Friluftsråd. Målet for møtet var å sette fokus på folkehelsearbeidet i kommunen – og det ble gjort 

en del avtaler ifht hvordan vi skulle jobbe videre med enkelte tema.  

 Det er innført e-resept ved legetjenesten. Det vurderes å opprette timebestilling pr nett. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Legetjenesten er aktiv innen videreutdanning av egne leger og nye leger. Vi har 4 spesialister i allmenmedisin 

og vil innen 2013 sannsynligvis  være 6 . En av legene er utdannet veileder i allmenmedisin. 

 Legetjenesten 6 turnusleger pr. år og 2 medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø som har praksis 2 mnd 

hver. Dette som et ledd i å få flere utdannende leger og en mulighet for å rekruttere leger til kommunen. 

 Fysioterapitjenesten kan ikke ta imot studenter pga manglende lokaler til dette. 

 Helsestasjon tar imot sykepleierstudenter til observasjonspraksis. Tar også imot jordmorstudenter ved behov. 

 Jordmor gjennomfører hospitering ved fødeavdelingen på UNN ca 2 uker pr år. 

 Ei helsesøster og en frisklivsveileder fra fysioterapitjenesten har vært på felles kurs om forbyggende arbeid og 

behandling av overvekt og fedme. Enheten vil jobbe videre med dette tema. 

 På grunn av at vi har 4 nyutdannede og nytilsatte helsesøstre på helsestasjonen, er det viktig med deltakelse på 

kurs i tiden fremover for å øke kompetansen i avdelingen. 

 Fysioterapitjenesten har kurs i Kinesiotaping av lymfødem. 

 Psykisk helsetjenesten har en ansatt som har startet på videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

 Psykisk helsetjenesten har en ansatt som har gjennomført KID-kurs. Planlegger oppstart av KID-gruppe i 

kommunen. 
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PRO-TJENESTEN 

PRO ØVRE DISTRIKT
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 27,64 27,64 27,64 

Ansatte   38*/ 57 

 
 Antall ansatte, på navn – 38 

 Antall stillinger det skulle vært ansatte i er totalt 57. Det vil si at det er en god del små stillinger som ikke er 

besatt. 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 22,5 23,7  

Korrigert brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass, konsern 815931 849959  

Mottakere av hjemmetjenesten, pr 1000 innb. 67 – 79 år 99 102  

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over 110977 117773  

Netto driftsutgifter , pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over 337788 372192  

 
 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over. Økte noe i 2011. Dobbeltrom er tatt i bruk på Msah, 

som var brukt som enerom. Her ligger Målselv over både landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner. 

Det er spredte bosetninger og store geografiske avstander, noe som gjør det vanskelig å gi hyppig og 

omfattende tjeneste over tid. Derfor kan løsningen bli institusjonsplass i stedet for hjemmebaserte tjenester. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon. Her er det økning fra 2010 til 2011, men Målselv ligger under 

sammenliknbare kommuner og under landsgjennomsnittet. 

 Mottakere av hjemmetjeneste 67 – 79 år. Her ligger vi over landsgjennomsnittet og kommunegruppen. Det vi 

vet er at flere får langvarige og kompliserte behandlinger i hjemmet i stedet for på sykehus, jmf. 

Samhandlingsreformen, og at mange ønsker å bo hjemme. Dette kan være en årsak til at vi ligger høyt. En 

annen årsak kan være at tjenesten for pleie – og omsorg har hatt stor søknad til institusjonsplass og ikke klart å 

imøtekomme disse behovene, noe som og gjør at brukerne må få sine tjenester i hjemmet.  

 Netto driftsutgifter, pleie – og omsorg pr. innbygger over 67 år og over 80 år. Disse har økt fra 2010 til 2011. 

Her ligger Målselv kommune høyere enn landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 

Kommentar:  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i pro i 2012. 

Tjenesten har satt opp mål som vi ønsker å få gjort en brukerundersøkelse på i 2013, som kan hjelpe oss med å se på 

hvilken kvalitet vi har i tjenesten. 

Tjenesten opplever at vi har et godt omdømme blant befolkningen, og en har lite klager og avvik å vise til. Tjenesten 

har fokus på å gi brukerne tjenester ut fra individuelle behov. Vi ser noen ganger at det kan være sprik mellom det 

tjenesten kan yte og det brukerne har ønske / behov for, men en søker alltid å få til en god dialog med bruker og 

pårørende. 

 

Følgende mål er satt opp: 

 

1. Opplevd kvalitet – trygghet og respektfull behandling 

- Hvor fornøyd brukerne er med den pleien og behandlingen de får av pleierne. Blir de behandlet med 

respekt og vennlighet i de gjøremålene de får hjelp til.  

- Får brukerne god og nok informasjon i forhold til sin helsetilstand og i forhold til den hjelpen de mottar. 

Får de hjelp når det er avtalt eller må de vente før de får nødvendig hjelp. Dette går også på om brukere i 

hjemmetjenesten får informasjon når det er endringer på dag og tider i forhold til den hjelpen de skal ha. 

Dette går på trygghet og forutsigbarhet. 
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- Legedekning på institusjonene. Får pasientene og pårørende snakke med lege når de ønsker og får de nok 

informasjon når de trenger det.   

 

2. Objektiv kvalitet 

- Dette går generelt på medikamenthåndtering og fravær av avvik. 

- Saksbehandlingstid 

- Andel ansatte med fagutdanning i tjenesten. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 4,65 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 5,0 5,15 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,9 4,85 

Jobbnærvær sykehjem 88,52% 91% 83,2 

Jobbnærvær hjemmetjenesten 82,2% 91% 86,49 

 

 

Kommentar:  

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2012 er slått sammen for pro - øvre og pro – nedre. 

 I pro – øvre var det stor oppslutning til medarbeiderundersøkelsen. Det har vært jobbet med resultatet av 

brukerundersøkelsen blant personalet.  Det har vært tatt opp på personalmøter og resultatet har blitt gjort kjent 

blant personalet. Det har vært gruppearbeid blant personalet, hvor de har jobbet med resultatene og diskutert 

hvorfor vi har fått de resultatene vi har fått. Det er kommet med forslag fra personalet om hva som må til for at 

de ulike forholdene skal bli bedre eller at vi skal opprettholde de gode resultatene vi har fått. 

En har også brukt en del av det som er kommet fram til bruk i medarbeidersamtalene med hver enkelt 

arbeidstaker. 

 Pro – tjenesten har høyt sykefravær . Vi skal ha som mål og fokus på at sykefraværet skal bli lavere. I 2012 

hadde pro – øvre leder for Nærværsprosjektet inne blant personalet, for å jobbe med arbeidsmiljøet og bli mer 

bevisst på ulike kommunikasjonsformer og hvordan vi best mulig samarbeider med hverandre. Vi ser at dette 

har god effekt på arbeidsmiljøet og vi så at sykefraværet i en periode gikk ned. 

Ellers så blir retningslinjene for oppfølging av sykefraværet i kommunen fulgt. Det vil si at en følger opp 

sykemeldte, det blir tilrettelagt for at ansatte skal kunne være i jobb og en prøver å ha fokus på å forebygge 

skader og slitasje i arbeidet.  

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

 20 187 000 24 724 000 4 537 000 

 3 779 000 4 116 000 337 000 

 16.407.438 20.595.819 4.188.381 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 Det er tall fra revidert budsjett, som er brukt i tabellen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100% 125% 

 

Kommentar:  

 

 I 2012 hadde pro – øvre et overforbruk på kr. 4.188.381. 

 Det vi ser i budsjett er at overforbruket ligger på lønnssiden. Ved vakanse i stillinger og stort sykefravær må 

dette ofte løses med overtid og forskyvninger på vakter blant det faste fagpersonalet. En er også i perioder nødt 

til å bruke vikarbyrå, noe som gir økte lønnsutgifter.  

I perioder hvor enheten har pasienter med store pleiebehov og hvor pasienter er alvorlig syke, må en ha ekstra 

bemanning på jobb for å klare å imøtekomme disse behovene. Grunnbemanningen klarer ikke av med slike 

behov. 

Vi ser at Samhandlingsreformen gir oss utfordringer på dette området, da pasientene skrives tidligere ut fra 

sykehus og skal fortsatt ha langvarig og komplisert behandling i sin hjemkommune. En ser og at dette gir 

utfordringer med å ha nok kvalifisert fagpersonale på jobb til enhver tid. 
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For å imøtekomme Samhandlingsreformen og økt behov for institusjonsplasser i kommunen, har Øverbygd 

sykehjem – og omsorgssenter et enkeltrom til avlastning og korttids opphold. Dette enerommet har i flere 

perioder i 2012 vært brukt som dobbeltrom for å kunne imøtekomme dette økte behovet. Dette har igjen 

medført at en har vært nødt til å ha ekstra bemanning på jobb i enkelte perioder. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Dette er noe vi jobber med og har fokus på kontinuerlig. Som ovenfor nevnt er de største utfordringene våre i 

forhold til lønnsutgifter og at vi har en uforutsigbar tjeneste. 

 Rekruttere og beholde 

Pro – øvre har i mange år slitt med å rekruttere og beholde fagfolk. Vi ser at det ikke er mange som flytter til 

Øverbygd – området når de ikke har en tilknytning til området. De siste årene har det heller ikke vært 

medflyttere i forsvaret, som har hatt behov for jobb.  

Det jobbes aktivt hele tiden med å få rekruttert fagfolk i vakante stillinger. Det lyses ut stillinger på vanlig 

måte. I øverbygd ligger sykepleiere og hjelpepleiere høyere i lønn enn ellers i kommunen pga dette.  

En del av de vakante stillingene er små helgestillinger, som en ikke får besatt. Her er det nå begynt et arbeide 

med å utarbeide nytt turnusforslag, hvor personalet jobber ” hinkehelger ”. Dette vil si at det faste personalet 

må jobbe ekstra helger for å få bort en del vakanse i helgene. Planen er at denne skal iverksettes i løpet av 

våren 2013. 

 Videreutdanning og faglig utvikling av personalet 

Målselv kommune har et samarbeid i forbindelse med interkommunal legevakt.  Her har det vært holdt ulike 

fagkurs innenfor geriatri og kreftomsorg. I tillegg er Målselv med i LØKTA, som er et interkommunalt 

samarbeid for midt – Troms kommunene. Her har det vært ulike fagprosjekt innenfor demensomsorgens ABC, 

ernæring og ellers andre fagkurs.  

Pro – tjenesten har også lærlinger som skal bli helsefagarbeidere og en tar også imot sykepleierstudenter i 

praksis. Dette  ser vi på  som  nyttige virkemidler for å rekruttere nye fagfolk. 

 

Nyheter fra områdene 

 Målselv kommune har vært med i prosjektet FUNNKe. Dette handler om elektronske meldinger mellom pleie 

– og omsorgstjenesten og legekontorene. Dette begynte vi med i juni 2012 og har hittil hatt udelt positiv 

erfaring med elektroniske meldinger. Dette gjør kommunikasjonen mellom lege og tjenesten mer effektiv enn 

den var tidligere.  

 Prosjektet skal videreutvikles i 2013, hvor pro – tjenesten også skal kunne sende og motta elektroniske 

meldinger med sykehusene.  
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PRO NEDRE DISTRIKT 
 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 98,2 98,2 98,2 

Ansatte   102 * / 153** 

 

 Antall ansatte – på navn – 102 

 Antall hoder i alle stillingene – 153, dvs mange små stillinger uten fast ansatte 

 Antall årsverk har vært relativt stabilt over tid, 50 % stilling som aktivitør tatt bort 2011, mens opprettet 50 % 

kreftsykepleier i 2010. 

 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggerne 80 år og over 22,5 % 23,7 %  

Korrigert brutto driftsutgift, institusjon, pr kommunal plass, konsern 815.931 849.959  

Mottakere av hjemmetjenesten pr 1000 innbyggere 67 – 79 år 99 102  

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over 110.977 117.773  

Netto driftsutgifter , pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over 337.788 372.192  

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  

Kommentar:  
 Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i PRO i 2012.  

Målene som er satt opp i målekortene er likevel mål som både hjemmetjenesten og sykehjemmene strekker seg 

etter; 

 

 Opplevd kvalitet – trygghet og respektfull behandling  

dvs at personalet lytter til synspunkter, personalets vennlighet og informasjon om hva de skal gjøre, fornøydhet 

med hjelp til personlig hygiene og dagligdagse gjøremål, fravær av medikamentavvik og fravær av avvik på 

avtaler som varsles bruker (møter til avtalt tid) 

Fornøydhet med muligheten til å snakke med lege og informasjon om egen helse.   

Fornøydhet med tjenesten helhetlig sett. 

 

 Objektiv kvalitet - andel årsverk med fagutdanning, saksbehandlingstid og fravær av avvik. 

 

 PRO tjenesten har som mål at de som mottar tjenester skal få individuell behandling, og at den enkelte bruker 

kan og skal være med og forme tjenestetilbudet. Det er ikke alltid det er samsvar mellom de ønsker bruker har 

og det tilbudet som kan gis, men bruker skal alltid tas på alvor og respekteres.  

Graden av fornøydhet er noe vanskelig å måle uten å ha gjennomført brukerundersøkelse, men det er svært få 

klager på de tjenestene som ytes.  

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine 

mål? 

 4,9 4,65 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som 

stilles til deg? 

 5,0 5,15 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,9 4,85 

Jobbnærvær i % 

(sykefravær) 

82,2 % / 

88,52 % 

91% 84,13 % 

 

Kommentar:  
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 Disse tallene gjelder PRO øvre og nedre samlet, både hjemmetjenesten og sykehjemmene. Det er forholdsvis 

stor forskjell på resultatene fra de ulike avdelingene, og tallene her gir et lite nyansert bilde. 

 

 Sykefraværet / jobbnærværet er også ulikt, og strekker seg fra 0 % - intet fravær – til 30,86 % i døgntjenesten 

åpen omsorg. Det jobber bare 4 personer i døgntjenesten, slik at når 1 – 2 blir langvarig syk ser tallene svært 

”stygge” ut. Likevel er det en kjensgjerning at PRO har et altfor høyt sykefravær. De som er sykemeldte - og 

som har vært i fare for å bli sykemeldte - har vært fulgt opp jfr prosedyrer. Tilrettelegging har vært brukt i 

utstrakt grad, og prosjekt ”Nærvær” med spesielt tett oppfølging av en avdeling har vært gjennomført.  

 

 Arbeidsmiljøet er tema på alle avdelingsmøter, og det er et nært samarbeid med NAV. Likevel er 

jobbnærværet svært langt unna målet om … % sykefravær. Dette er utfordringer enheten jobber med 

kontinuerlig, og å øke jobbnærvær vil være hovedmål i 2013. 

 

 Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen har vært presentert og gjennomgått på hver avdeling. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  66.785.570 74.171.413 7.385.843 

Sum inntekter  10.790.900 15.967.582 5.176.682 

Netto ramme 55.994.670 58.203.831 2.209.161 

 
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

Status 2011 og 2012 gjelder for både PRO øvre og nedre 3.880.978 

(merforbruk) 

100% 103,95% 

 

Kommentar: 

Det er ikke balanse mellom budsjett og regnskap.  

Avvikene har flere årsaker : 

   

 Vakanse / mangel på fagkompetanse / ansatte i faste stillinger som fører til utstrakt bruk av overtid, forskjøvne 

vakter og bruk av vikarbyrå 

 Bruk av ekstra personell i forbindelse med urolige pasienter og alvorlig syke 

 Bruk av ekstra personell i helgene over år på Målselvtunet - uten lønnshjemmel - de har samme bemanning 

hele uka 

 Bruk av omsorgslønn og støttekontakt som en del av det helhetlige omsorgstilbudet. Særlig er dette viktig når 

det har vært liten kapasitet ved institusjonene til å ta imot hjemmeboende brukere med pårørende som har 

behov for avlastning. Dette har vært brukt i større grad enn budsjettert. 

 Høyt sykefravær 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Drifte innenfor vedtatte rammer: 

 

Dette har vært fokus hele året uten at målet om et budsjett i balanse er oppnådd. Bruk av vikarer og 

personell vurderes nøye, og dette sees opp mot forsvarlig drift. Likevel er drifta avhengig av å ha rett 

kompetanse til de oppgavene som skal ivaretas.  

Se for øvrig avsnittet over – kommentar til ressursbruk. 

 

 Rekruttere og beholde fagpersonell : 

 

To lærlinger ble ferdige med lærlingetida som helsefagarbeidere i 2012, og begge jobber nå i PRO. 

Det er tatt inn tre nye lærlinger, og vi ser at dette er en viktig måte å rekruttere fagpersonell på. 

Behovet for helsefagarbeidere er stort, både i dag og for framtida, og det er viktig å rekruttere 

fagkompetanse i nærmiljøet / kommunen. Det er også viktig å kunne tilby størst mulig stilling til de 

ansatte, og redusere antall små stillinger. Dette vil gi kvalitet og stabilitet i tjenesten. 

Flere lærlinger er nødvendig, og prosjektmidler er mulig å søke om for å få dekket noe av 

lønnsutgiftene. 
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I 2012 ble det ansatt flere sykepleiere i 100 % stilling enn hva det var lønnsmidler / hjemler for. Dette 

pga at det til enhver tid er fravær – både korttidsfravær og langtidsfravær i forbindelse med bla fødsler 

og permisjon samt langvarig sykdom. I disse tilfellene er det svært vanskelig å få ansatt vikar, og med 

å ansette sykepleiere med avtale om å kunne jobbe ”overalt” var det håp om at sykepleierdekningen 

ville bedres betraktelig. Status er at det fremdeles mangler fagkompetanse / sykepleiere da noen går 

over i pensjon, flytter fra kommunen, er i fødselspermisjon og noen er gått over på 

arbeidsavklaringspenger / ytelser fra NAV. Å ha tilstrekkelig antall ansatte sykepleiere er en 

kontinuerlig utfordring. 

 

 Utbygging og drift av nytt sykehjem ved Målselvtunet: 

 

Vedtatt utsatt prosjektering til 2014, oppstart 2015 

 

 Videreutdanning og faglig utvikling av personalet: 

 

Til tross for lite midler til kurs og videreutdanning har personalet vært på flere kurs / seminar i 2012.  

 

LØKTA har startet et prosjekt vedr ernæring – som er et satsningsområde jfr Nasjonale mål og 

prioriterte områder. Prosjektet tar sikte på å lage felles plattform for kjøkkenpersonale, ansatte i pleie / 

omsorgstjenesten og ledere slik at brukerne får bedre tilrettelagt ernæring og – oppfølging. Her har det 

vært bred deltagelse fra PRO, og dette jobbes det videre med.  

LØKTA har også via lyd / bilde studio hatt undervisning om tema Parkinson til ansatte. 

Ti ansatte ved Målselvtunet har jobbet videre med kurspakken ”Demensomsorgens ABC” i regi av 

LØKTA, og flere av de øvrige ansatte har vært på workshop PROFIL – også det i regi av LØKTA. 

Avd lederne har også deltatt på kurs i saksbehandling – gjennom LØKTA. 

 

Som en direkte følge av det interkommunale legevaktsamarbeidet er det nå utarbeidet en felles 

kreftplan som gjelder de fire kommunene Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv og som er politisk 

behandlet i alle fire kommuner. På bakgrunn av dette har det vært avholdt to fagdager – vår og høst – 

begge med tema kreftomsorg / lindrende behandling. Det var ca 20 deltagere på den ene fagdagen, og 

10 sykepleiere på den andre – som var spesielt rettet mot sykepleiere. Det skulle også avholdes fagdag 

spesielt for hjelpepleiere / helsefagarbeidere før årets slutt, men dette er blitt endret til mars 2013. For 

øvrig var flere sykepleiere også på kurs ”Lindring i nord” som arrangeres hver vinter. 

 

I tillegg har det vært intern kurs om hygiene / smittevern som to av sykepleierne i PRO var ansvarlige 

for. 

 

I kjølvannet av Samhandingsreformen skal kommunene i større grad enn før ta seg av sine syke 

innbyggere – og pasientene skrives gjerne ut tidligere enn før. Dette medfører at personalet må ha 

kompetanse til å ta seg av pasientene på en forsvarlig måte, og da er kompetanseheving helt 

nødvendig – personalet må settes i stand til å utføre de oppgavene som kreves.  

 

Ved å bruke LØKTA, det interkommunale legevaktsamarbeidet og egne ansatte har PRO klart å gi de 

ansatte faglig utvikling og kompetanseheving som ellers ville blitt vanskelig. Dette pga at disse 

kursene / fagdagene er gratis, og avdelingene går med helgebemanning slik at flest mulig kan dra. De 

som har jobb får permisjon med lønn, de øvrige må bruke sin fritid. 

 

Også i 2012 har Målselv fått midler fra Kompetanseløftet 2015 – statlige midler til grunn – og 

videreutdanning innenfor helse – og sosialtjenesten. For 2012 ble det tildelt kr 130.000,- Disse er blitt 

brukt til : 

 

o Stipend på kr 15.000,- til fire som tar grunnutdanning sykepleie – 3 er ferdige høst 2012, 2 jobber nå i 

PRO 

o Stipend på kr 15.000,- til en hjelpepleier som tar vernepleieutdanning – ferdig høst 2012, jobber nå i tj 

for funksj.hemmede 

o Stipend på kr 2.500,- til fire sykepleiere som tar helsesøsterutdanning – alle fire ferdig vår 2012, og 

jobber nå som helsesøster i Målselv  

o Stipend på kr 10.000,- til sykepleier som tar videreutdanning ledelse – ferdig høst 2013 / vår 2014 

o Stipend på kr 7000,- til sykepleier som begynte på master utdanning høst 2012 

o Stipend på kr 6000,- til tre ansatte som er ferdig helsefagarbeider vår 2013  
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 IKL – samarbeidet: 

 

I forlengelse av det interkommunale legevaktsamarbeidet (IKL – samarbeidet) som er etablert med 

Bardu, Lavangen og Salangen, har det de siste tre årene vært et prosjekt interkommunalt hvor man har 

sett på ulike områder hvor disse fire kommuner kan samhandle. Det har vært fokus på felles 

kompetanseheving, utvikle og nyttegjøre seg de ressursene som allerede eksisterer samt se på nye 

områder og måter å samarbeide / samhandle om jfr St.meld 47 ”Samhandlingsreformen”. Det har bla 

vært en gruppe sykepleiere som i fellesskap har utarbeidet en kreftplan som er politisk behandlet, og 

som nå er tatt i bruk. Arbeidet om videre samhandling / samarbeid er videreført, og det er planlagt 

videre jobbing med rehabilitering og diabetes som tema i 2013.  

  

Høsten 2012 ble IKL samarbeidet tildelt ”Samhandlingsprisen 2012” for den måten våre fire kommuner 

samarbeider på, og de resultatene som er oppnådd!  

   

 

 Samhandlingsreformen og det nye lovverket : 

 

Innføring av St.meld nr 47 :”Samhandlingsreformen”, tjenesteavtalene  og det nye lovverket har i stor 

grad preget PRO tjenesten i 2012. Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene ble 

slått sammen til en felles lov : Helse – og omsorgstjenesteloven. 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, har 

allerede gitt PRO tjenesten utfordringer. Den største utfordringen har vært å klare å ta imot 

utskrivingsklare pasienter på en forsvarlig måte, med til tider begrenset kapasitet på institusjonene når 

det har vært nødvendig. Det har også vært stor bekymring for de økonomiske konsekvensene dette 

kunne få da bøtene for ”overliggere” på sykehus økte fra kr 1600,- pr døgn (10 døgn etter meldt 

utskrivingsklar) til kr 4000,- pr døgn fra første døgn. I 2011 var det 346 overliggerdøgn på sykehus. 

 

Det PRO tjenesten har erfart gjennom 2012 er at vi i stor grad har vært i stand til å ta imot 

utskrivingsklare pasienter uten store bøter, og pasientene har fått forsvarlig oppfølging. Vi har 

imidlertid store utfordringer for framtida, og på bakgrunn av disse må vi evne å tenke nytt.  

PRO tjenesten vil hele tiden være i endring, og det er stort behov for å tenke struktur for framtida. 

 

 

BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE 
 

 Tjenesten for funksjonshemmede (administrasjon) – Oppfølging og tiltak for hjemmeboende 

funksjonshemmede. 

 Andslimoen miljøarbeidertjeneste – bo, omsorgs og aktivitetstilbud til funksjonshemmede i bofellesskap og 

enkelte hjemmeboende, samt ansvar for avlastningsbolig. 

 Øvre Moen miljøarbeidertjeneste – bo, omsorgs og aktivitetstilbud til funksjonshemmede i bofellesskap og 

hjemmeboende. 

 Private tiltak (offentlige anskaffelser) for noen brukere med funksjonshemming, og ansvar for saker etter 

alkohollov og serveringslov 

 Barneverntjenestens primæroppgaver er knytta til å hjelpe utsatte barn og unge. 

 Barneverntjenesten har særlig ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale- og emosjonelle problemer 

så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette i verk tiltak i forhold til dette, jf bvl § 3-1. 

 Barneverntjenesten skal gi råd og veiledning, behandle meldinger, gjennomføre undersøkelser, fatte vedtak og 

sette i gang hjelpetiltak og omsorgstiltak der det er behov for det. Alle tiltak skal følges opp med jevnlig 

evaluering. 

 Barneverntjenesten skal utrede saker for fylkesnemnda og domstolene og representere kommunen i slike saker. 

 Barneverntjenesten skal sammen med de øvrige tjenestene i kommunen bidra til å forebygge ulike former for 

omsorgssvikt, og deltar derfor i ulike former for tverrfaglig samarbeid.. 
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Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk  46,4 47,1 

Ansatte  66  67 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter  til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 18 år og over 706 570  

Mottaker av hjemmetjenester, pr 1000 innbygger 0-66 år 24 25  

Antall barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet tiltaksplan i prosent 57 99  

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 22,3 17,7  

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i barneverntjenesten  6059  

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mndr, i prosent  62,5  

 
Kommentar:  

 Vedr faktatall. Er vanskelig å finne rette tall av ulike grunner: omorganisering der det er vanskelig å finne ut av 

regnskap for 2012 på dette område, og at slike tilbud gis både fra PRO og tj for funksjonshemmede.  

 Det har ikke vært brukerundersøkelse. Var heller ikke mål for 2012. Derfor ikke mulig å si noe om opplevelse 

av om mål er nådd. Når det gjelder barnevern, vil pårørendes opplevelse ofte være farget av hvor fornøyd de er 

med at barnevernet kommer inn i den private sfære, og hvilken hjelp de får. Ingen negativ tilbakemelding på 

informasjon barneverntjenesten gir.  

 Det har vært noe kritikk rundt tilgjengeligheten til barneverntjesten. Men dette er bedret etter at det ble tilsatt 

sekretær. 

 Det kan synes som de interne målsettinger som settes i de ulike tiltak, er oppnådd. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,8 og 5,0 4,8 og 5,3 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 og 5,0 5,0 og 4,4 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4.4 og 4,5 4,5 og 3,8 

Jobbnærvær i %  91% 84,83% 

 

Kommentar:  

 Når det gjelder måletallene, er de ut fra medarbeiderundersøkelsen. Små områder kan ikke plukkes ut. Når det 

gjelder tallene som står, er det første tallet for miljøarbeidertjenestene, og det andre tallet barneverntjenesten. 

 Når det gjelder hvordan enheten har jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble 

kjent, er det på enkeltområdene grepet fatt i de punkter hvor resultatet burde vært bedre. Det går også på 

punkter som ikke er nevnt her i tabellen. Leder har tatt det opp med enheten, og det er tatt opp videre på 

personalmøter. I barneverntjenesten tar de temaet opp i ukentlige fellesmøter, og i regelmessige 

veiledningssamtaler. 

 Barneverntjenesten skiller seg negativt ut på helhetsvurdering av arbeidssituasjonen, og dette er knytta til at de 

ansatte opplever stort gap mellom lovpålagte oppgaver/arbeidsmengde og ressursene i tjenesten. 

 Det er ei målsetting å være lik eller bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder medarbeidernes fornøydhet.  

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? Det har gjennom hele året vært tatt opp på ledermøter, og 

leder har igjen tatt det opp i personalmøter. Fraværet har vært spesielt stort i miljøarbeidertjenesten, men 

bedret seg gjennom året. I barneverntjenesten har sykefraværet vært lavt, og det har ikke vært grunnlag for å 

følge dette opp for å få reduksjon. Fraværet har ikke vært arbeidsmiljørelatert. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  52 700  56 870 4 170 

Sum inntekter  -9 791 -13 530 3 740 

Netto ramme 42 908 43 340 431 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100% 101% 
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Kommentar:  

 

 I og med at det er ny organisering fra 2013, og at det ble foretatt en justering i budsjett/regnskap allerede 

høsten 2012, er det vanskelig å regne ut både budsjett og regnskap med bakgrunn i den organisering som var i 

2012. Men for 2013 vil det være på stell igjen. 

 Tallene som er satt opp, er ut fra regnskap 2012 for enhet for barnevern og funksjonshemmede, slik det 

foreligger i Agresso. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

Også her er det vanskelig å si noe pga ny organisering og nye ledere på områdene. Det vil kreve uforholdsmessig mye 

tid å finne ut av. Men for barneverntjenesten er det satt opp følgende: 

 Barneverntjenesten har fått tilført ressurser til 0,7 saksbehandlerstilling i ett år fra fylkesmannen. Den blei 

besatt i slutten av juni 2012 og blir videreført i ytterligere 9 mndr. 

 Økning i stillingsressurs kombinert med nedgang i antall saker, har ført til en reduksjon i arbeidsbelastning for 

de ansatte. 

 Økt personalressurs har ført til reduksjon i fristoverskridelser som skyldes forhold i tjenesten, og bedre kontroll 

med fristene. 

 Etablering av tverrfaglige team i barnehager og skoler har styrka det tverrfaglige samarbeidet.  

 Innskrenkninger i bufetats tjenestetilbud til kommunene har medført at barneverntjenestene i større grad må 

utvikle og etablere hjelpetiltak sjøl. Dette er ressurskrevende både personalmessig og økonomisk. 

 Barneverntjenestens lokaliteter er for trange ut fra dagens behov; vi har for få kontorer og har i tillegg behov 

for et samtalerom som er tilrettelagt for barne- og familiesamtaler.  

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Fra 01.01.13 ble endret organisering startet opp. Tidligere enhet for barnevern og funksjonshemmede og enhet 

for helse gikk over til enhet for bo og oppfølging og familieenheten. I enhet for bo og oppfølging ligger alt av 

tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse over 18 år. Som en foreløpig ordning (skal vurderes på nytt 

sommeren 2013), ligger også tjenestene under 18 år til enhet for bo og oppfølging. Det ble i 2012 jobbet en 

god del for å legge til rette for denne omorganiseringen. 

 Ny organisering gir muligheter i forhold til å finne felles løsninger på tvers av fag. En del tanker rundt dette er 

kommet fram, men arbeidet for å finne alternativer og løsninger, vil skje i 2013.  

 Ny lov om helse- og omsorgstjenester med mer trådte i kraft i 2012. Denne inneholder til dels store endringer 

hvor hovedtanken er at det skal gis enhetlig og  likeverdig helse- og omsorgstjeneste til alle borgere, uavhengig 

av bosted og økonomi. Og ansvaret er i større grad lagt til kommunene. Loven har fokus på samarbeid og 

koordinering. 

 Når det gjelder tjenesten for funksjonshemmede, har det vært jobbet med et prosjekt som går på ”Boliger med 

tjenestetilknytning” – trinn 2. Dette går på å finne bo og omsorgstiltak for funksjonshemmede ut fra de behov 

vi vet kommer i nær framtid. I konklusjon og politisk vedtak kommer det fram at det skal jobbes med et trinn 3 

for å gjøre ferdig prosjektet. 

 Barneverntjenesten i Midt-Troms samarbeider om et prosjekt for å utvikle og etablere et interkommunalt tilbud 

av ulike hjelpetiltak i barneverntjenesten.  

 Det skjer store endringer i organiseringa av det statlige barnevernet (bufetat) og omfordeling av oppgaver 

mellom stat og kommune 

 NOU 2012:5 om det biologiske prinsipp i barnevernet, som kom i 2012, følges opp av Stortingsproposisjon om 

endringer i barnevernloven. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

Beskriv kompetansehevingstiltak og rekrutteringstiltak som er gjennomført i enheten. 

 Førstehjelpskurs i avdeling for funksjonshemmede 

 Kurs i målrettet miljøarbeid i avdeling for funksjonshemmede 

 Medisinoppfriskningskurs 

 Mange ansatte har deltatt på fagdager som har vært arrangert, eller ulike småkurs. 
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 Barneverntjenesten fikk tildelt kr 115 000,- til kompetanseheving for 2012. I tillegg har vi vært med på 

interkommunal kompetanseheving i regi av Barnevernforum i Midt-Troms. Midlene har vært brukt til 

videreutdanning for 3 ansatte og felles intern opplæring og vegledning for heile faggruppa. 

Kompetansehevinga har i første rekke vært knytta til kunnskap/forståelse av tidlig utvikling hos barn og 

metoder for tidlig intervensjon. I tillegg har alle bortsett fra den sist ansatte gjennomført utdanning i 

systematisk kartlegging/utredning av barns omsorgssituasjon. 

 Som et ledd i det å rekruttere nye medarbeidere, har barneverntjenesten tilbudt seg å ta i mot 

barnevernspedagog- og sosionomstudenter fra Høgskolene i Harstad og i Finnmark, men det har ikke vært 

behov for det siste år. 

 

 

NAV MÅLSELV 
 

 

 Det kommunale området dekker økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, flyktningebosetting, og 

rusmiddelomsorg. 

 Det statlige området dekker oppfølging av sykemeldte, uføresøknader og generell veiledning av personer som 

kommer innom mottaket.  

 Vi har også et eget ungdomsteam som følger opp unge som trenger bistand til å komme i aktivitet. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 6 6,5 5,5 

Ansatte 6 7 6 

 

 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år      1,8 % 1,4 % 2,0 % 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1847 kr. 1910 kr. 3205 kr. 

    

    

 

Kommentarer: 

 Ett årsverk ble fjernet som sparetiltak i 2012. 

 Som man ser utfra KOSTRA-tall er det en økning i andel sosialhjelpsmottakere og kronebeløp pr. mottaker. 

Det er fordi vi har bosatt flere flyktninger i Målselv. Ved årsskiftet var det bosatt 49 personer. Når de går ut av 

introduksjonsprogrammet trenger de sosialhjelp i overgangsfasen til jobb. De enslige mindreårige har så lavt 

integreringstilskudd at de trenger ofte supplering av sosialhjelp for å klare med boutgifter. 

 Disse utgiftene posteres på kommunens sosialbudsjett, men merkes med Flyktningetjenesten og refunderes 

derfra. Målselv kommune har dermed ikke utgifter på dette. Det bare synliggjøres i budsjettet. 

 NAV jobber målrettet med at flyktningene skal komme raskt ut i arbeid å bli selvforsørget. 

 

 

 Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  5 5,2 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 5 4,8 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,5 4,0 

Jobbnærvær i %  100 % 97,5 % 
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Kommentar:  

Mål 2012: 

Dette var første året med kommunal medarbeiderundersøkelse. I NAV er vi fornøyd med resultatet, men vi ser også 

områder vi kan forbedre oss på. 

 Medarbeiderne opplever at de bidrar aktivt selv til å nå våre mål. 

 Vi kan bli bedre på forventningsavklaring, ha en mer åpen dialog på forventninger og tilbakemeldinger til 

hverandre. Resultatet av undersøkelsen har gjort oss mer bevisste på at dette er områder vi må ha mer fokus på. 

 Omdømme – NAV i sin helhet har slitt med dårlig omdømme i media. I Målselv har vi få klager, og opplever 

generelt at våre brukere er fornøyde. Brukeroppfølging er et område det er sterkt fokus på i NAV. En felles 

standard er under innføring nå slik at ulikheter mellom kommunene skal unngås. 

 Nærværsprosenten er god i NAV Målselv. Vi har et godt arbeidsmiljø, og jobber aktivt med å beholde det. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  10 162 598 15 079 225 4 916 627 

Sum inntekter  4 962 498 10 399 947 5 357 449 

Netto ramme 5 200 100, 00 4 759 000,00 440 000, 00 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100 %  91,5% 

 

Kommentar:  

 

Pr. 31.12.2012 har NAV et positivt avvik på kr. 440 000,-. 

 Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt færre søkere til Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert med. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Barn og unge er et satsningsområde i NAV. Vi har mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen og Arbeids - og 

velferdsdirektoratet for å jobbe målrettet med denne gruppen. Vi har sett gode resultater av dette arbeidet, og 

har nå startet prosessen med å få dette til å bli et permanent tiltak i kommunen.   

 

 Vi ønsker også å ha fokus på at flyktningene blir ivaretatt i overgangsfasen mellom introduksjonsprogram og 

arbeid. Vi har satt ned et team som følger dem opp og bistår dem i overgang til arbeid. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Som nevnt over har vi fått tildelt prosjektmidler til arbeid med ungdom. Dette har resultert i prosjektet 

«UngKraft» som følger opp ungdom med særlige bistandsbehov. Det er unge som har droppet ut av, eller 

kanskje aldri har begynt i videregående skole. 

 Med nær oppfølging har disse ungdommene kommet seg ut i arbeid og aktivitet. 

 

  

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Det er ikke gjennomført særskilte rekrutteringstiltak.  

 Den kompetanseheving som er gjort er interne kurs eller i regi av Fylkesmannen. 
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KULTUR OG IDRETT 
 

 Bibliotekstjeneste med hovedbibliotek i Istindportalen, samt biblioteksfilial Holt, og leie bibliotekstjenester Høgtun 
 Kulturarrangement og utleieadministrasjon i Istindportalen 
 Spillemiddelforvaltning og forvaltning av ulike typer tilskudd, kursholder fysisk aktivitet 
 Barne- og ungdomsarbeid, ungdomsklubber, sekretær barne- og ungdomsrådet 
 Kulturadministrasjon, saksbehandling innen kultur, idrett og friluftsliv og prosjektarbeid innen feltene 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 4,32 4,32 5,32* 

Ansatte 7 7 8* 

Note:* stilling sto vakant frem til høsten 2012 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 

Bibliotek – Besøk i folkebibliotek per innbygger 7,1 9,4 7,3 

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 134 (2009) 150 112 

Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger 6,4 6,2 6,3 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6- 20 

år 168 215 

214 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 

2012 

Status 2012 

I hvor stor grad er du fornøyd med hvordan du er blitt mottatt og 

behandlet 

 

Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

 Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

I hvor stor grad er du fornøyd med bibliotekets utvalg av bøker 

 

Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

 Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

Generelt alt i alt, hvor fornøyd er du med bibliotekstjenesten Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

 Ikke foretatt 

brukerundersøkelse 

 

Kommentar:  

 Biblioteket leverer årlig statistikk. Denne blir behandlet av nasjonalbiblioteket 
 Bibliotekstjenesten i Målselv gir et meget godt tjenestetilbud 

 Plan om å foreta brukerundersøkelse i 2013 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine 

mål? 

5,5 5,5 Ikke foretatt 

 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som 

stilles til deg? 

5,4 5,4 Ikke foretatt 

 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

5,1 

 

5,1 

 

Ikke foretatt 

 

Jobbnærvær i %  95,37 96,50 93,95 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik kr 

Sum utgifter  5 678 104 

 

5 132 365 

 

 545 739 

 

Sum inntekter  -777 123 -806 872 

 

-29 749 

Netto ramme 4 900 981 4 325 493 575 488 

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser merforbruk 
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Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 84% 100% 88% 

 

Kommentar:  

 

 Kultur og idrett hadde i 2012 et mindreforbruk på kr 575 488. Hovedårsakene til dette er at enhetsleder ikke 

ble ansatt før høsten, og at det ikke var drift i ungdomsklubbene i 2012. Noe midler fra ungdomsklubbdrift ble 

omfordelt til andre formål. 

 Kultur og idrett hadde i 2011 et mindreforbruk på kr 614 293. Hovedårsakene til dette var at det var budsjettert 

inn lønn for enhetsleder, men stillingen ble ikke besatt. Det var videre kun delvis drift i en av 

ungdomsklubbene. 

 Flere tilskudd til andre private, som ikke var lagt inn i budsjettet, er nå lagt inn i budsjettet for 2013 

 

 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

Kultur og idrett gir et godt tilbud basert på tilgjengelig ramme og tilgjengelig personellressurs. Det er i løpet av 2012 

omsøkt eksterne midler for ulike engangstiltak. 

 

Utfordringer fra økonomiplanen er håndtert slik: 

 Utfordring med mer ressurser for å utvide åpningstidene til bibliotekene fordrer større budsjett 

 Utredningen som settes i gang i 2013 vedrørende aktivitetstilbud for barn og unge, vil foreta en kartlegging av 

hvordan situasjonen er, for best mulig å iverksette rett tiltak på rett plass. 

 Kommunen kan gi annen støtte enn rent tilskudd til anleggsutbygging innen frivillig regi, kommunen har gitt 

to garantier til nye kunstgressbaner, men det vil ved neste rullering av handlingsplan for idrett og fysisk 

aktivitet, bli synliggjort enda bedre vedrørende utfordringene ved anleggsutbygging i frivillig regi.  

 Det legges frem i en egen sak i løpet av 2013, vedrørende utbyggingsbehov innen samfunnshus og bygdehus, 

de bør ha samme kommunale delfinansiering som idrettsanlegg. 

 Frivillig sektor ble støttet noe bedre i 2012, ved omfordeling av ubrukte midler til aktivitetsstøtte og støtte 

løypekjøring vinter, samt stilling som enhetsleder har en støttefunksjon for frivillig sektor. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Målselv kommune har nylig blitt tildelt kr 200 000 i skjønnsmidler til å utrede og utvikle et aktivitetstilbud for 

barn og unge, barn og unges aktivitetshus, og det er også tildelt kr 200 000 i skjønnsmidler til utvidelse 

rulleskiløype Rustahøgda. 

 Det er innført ungdommens inspirasjonspris, 2 priser som deles ut i barne- og ungdomsrådet. Dermed deles det 

årlig nå ut 4 hederspriser, hvorav kulturprisen og ildsjelprisen. 

 Husstyre Istindportalen er reetablert, samarbeid mellom forsvaret og kommunen. 

 Ungdomsklubblokale Gimlehallen Øverbygd er pusset opp, blant annet med innsats fra lokale fotball-lag fra 

Øverbygd IL. 

 Det er anskaffet nytt billettsystem til Istindportalen. 
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BARNEHAGE
 

Tjenester og oppgaver: 

 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, hvis hovedoppgaver er å: 

 Ivareta barns behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 

 Legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innenfor sju fagområder 

 Vektlegge utvikling av sosial og språklig kompetanse i tråd med målsettinger i Tidlig innsats 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 84,5 82,22 85,22 

Ansatte 100 99 101 

 

Kommentar: 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 Målselv kommune Troms 

 

Komm.

gruppe 

11 

 

Landet 

u/Oslo 

 

 2010 2011 2012 2012 
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 93,6 93,9 93 65 54,3 50,8 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 88,8 91,5 93,6 96,7 89,8 94,1 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 

år 

140 60 - - - - 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 84,2 97,3 84,2 86,4 88,2 87,1 

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk 

utdanning 

21,2 24,5 22 27,9 33,4 28,5 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i 

forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager 

6,1 6,1 7,8 12,8 13,4 15,4 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 7915 90899 9132

6 

11927

0 

112183 114983 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 441 5179 5152 7121 6413 7080 

 

Kommentar: 

 2010 ser ut til å være noe feil i rapportering i forhold til netto driftsutgifter.  

 

 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn  5,3 5,4 

Andel foreldre som opplever at barnehagen samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

 5,3 5,4 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon  4,7 4,8 

Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov  5,4 5,1 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet  5,1 5,2 

 

Kommentar:  

 Barnehagene har høyere score enn mål for 2012 på alle områder bortsett fra åpningstider. 

 Barnehagene har høy grad av brukertilfredshet, og fokuserer på hva man gjør godt innenfor et område, for å 

overføre det til områder som man gjør det mindre bra på. 

 Barnehagene har gjennomgått resultatene for ansatte og foreldre og sett på hva den enkelte barnehage har som 

forbedringspotensiale. 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  5,0 5,2 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 5,0 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,5 5,1 

Jobbnærvær i % 91,4 91% 89,58 

 

Kommentar:  

 Alle barnehagene har jobbet med medarbeiderundersøkelsen på personalmøter på ulikt vis.  

 Det er fokus på arbeidsmiljø, og har jevnlig oppe temaer omkring dette, for eksempel 

Kommunikasjonsplattformen inkl. DIS. 

 Fokus på forebygging, trening og egen kommunikasjon for å sikre at alle trives på jobb. 

 Jobber målrettet i forhold til holdninger og arbeidsmoral 

 Systematisk arbeid med gode rutiner for opplæring av nyansatte/vikarer. 

 Fokus på tilbakemeldinger på jobbutførelse 

 Leder må bevisst spre positive holdninger, og være en inspirator og motivator. 

 Sykemeldte blir fulgt opp gjennom samtaler. 

 Fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle ut, og tilrettelegging for å få sykemeldte 

tilbake i jobb.  

 Tilretteleggingstilskudd har blitt brukt for å få sykemeldte tidligere tilbake på jobb. 

 Konsulent for nærvær har vært brukt  

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik kr 
Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 35448 34364 1083 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 97,54% 100% 96,94% 

 

Kommentar:  

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Noen barnehager har et større behov for vedlikehold av bygningen, mens andre har behov for tilrettelegging av 

stelleplass, garderobe og arbeidsrom for personalet. 

 Uteområdet er en utfordring for noen barnehager. 

 Det er store barnegrupper i barnehagene, og utfordringen er at det er få rom for å dele barna inn i grupper i 

forhold til ulik type lek, aktiviteter og hvile. 

 Olsborg og Karlstad er et område med vekst i søkermassen, og har behov for flere barnehageplasser enn det 

barnehagene er bygd for. Midlertidige tiltak med barn på skolen både på Olsborg og Karlstad, men behov for 

utbygging for å ta unna søkere framover. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Fra august ble det iverksatt en prøveperiode for endring av arbeidstidsavtalen for førskolelærere. Ordningen 

skal evalueres i løpet av våren. 

 Nytt oppvekstsenter med to avdelings barnehage, Mellembygd Kultur og Oppvekstsenter 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Er i gang med kurs/ opplæring ifm ”Tidlig innsats for livslang læring” – kvalitetsplan for barnehagen. 
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Andslimoen barnehage 
 

 Har det totale driftsansvaret (økonomi, administrasjon og personalledelse) for 55 barn over 3 år og 27 barn 

under 3 år – totalt 82 barn fordelt på to bygg. Et lavt driftsbudsjett gir oss daglig utfordring.  

 Har ansvar for oppfølging og veiledning av 21 ansatte hvorav hovedtyngden er ufaglært.  

 Det er store barnegrupper som skal driftes i bygg som ikke er fysisk tilrettelagt for dette. Begge hus mangler 

blant annet rom og plass for inndeling i grupper, og i Gulstua har hver avdeling bare to toalett som skal brukes 

av 21 barn. I Rødstua har vi et soveskur for lite.    

 Begge lekeplassene og byggene har store vedlikeholdsbehov.  

 Barnehagen har fokus på fremme sosial kompetanse, språk og kommunikasjon.  

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 17,9 17,9 17,9 

Ansatte 21 23 21 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn. - 5,2 5,4 

Andel foreldre som opplever at personalet samarb. i nær forståelse med barnet 

hjem. 

- 5,2 5,1 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon. - 4,8 4,8 

Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov. - 5,3 5,1 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet.  - 5,1 5,3 

 

Kommentar:  

 Vi har høy grad av brukertilfredshet, og vi har god måloppnåelse. Når det gjelder samarbeid med barnets hjem 

så jobber avdelingene bevisst med kommunikasjon i de daglige møtene med foreldrene. Vi har utarbeidet en 

veiviser for samarbeidsmøter med foreldrene for å sikre den formelle kontakten.  

 Når det gjelder åpningstiden så igangsatte vi et forsøk på tidligåpning i Gulstua kl 0715 for å imøtekomme 

foreldrenes behov. Denne ordningen pågår ennå, og skal evalueres 12. mars 2013.  

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 5,0 5,1 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 5,0 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- - 5,5 

Jobbnærvær i % 95,5 92 95,18 

 

Kommentar:  

 Vi har høy grad av medarbeidertilfredshet, og god måloppnåelse. Vi har i personalgruppa fokusert på det bra 

som vi gjør der vi skårer høyt, for å videreføre samme type tenking og jobbing på andre områder. Et bevisst 

fokus på egen kommunikasjon og positiv tenking gir resultat i høy trivsel og løsningsfokusert tilnærming på 

utfordringene.  

 

Vi jobber bevisst for å sikre høy grad av nærvær.: 

 Dette ved at vi har et bevisst fokus på forebygging, trening, og egen kommunikasjon for å sikre at alle trives på 

jobb.  

 Vi jobber målrettet ifht. til å ha gode holdinger og høy arbeidsmoral. Viktig at alle medarbeidere tar ansvar for 

at de skal ha en god arbeidsdag. Leder må bevisstgjøre sine medarbeidere på dette og egen kommunikasjon.  

 Jobber systematisk for å sikre gode rutiner, opplæring av vikar/nyansatte (”Veiviseren”), og tydelige 

forventninger til arbeidsatferd (”Dørstokken”). 

 Belønningssystem med månedens friskus og halvårets friskus for de som har 100 % nærvær. 

 Et daglig fokus på tilbakemeldinger og arbeidstrivsel gir resultater. 

 Leder må bevisst spre positive holdninger, og være en inspirator og motivator.  
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 

2012 

Regnskap 2012 Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 6 376  6 376  70  
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

Tallene er nettoresultat fra Agresso regnskap  102,27% 0 98,90% 

 

Kommentar:  

 Jeg har brukt tallene fra Agresso, og de viser at vi har et positivt avvik på kr 76 209,-. 

 Årsaken er refusjonsoverskudd p.g.a sykemeldinger, og at enhetsleder har jobbet mange hele dager som vikar i 

forbindelse med sykefravær, permisjoner og ferie. Årsaken til at enhetsleder har jobbet som vikar har både 

vært mangel på vikarer.  

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Når det gjelder vedlikehold av Gulstua så har vi hatt møte med Byggforvaltningen i september 2012. Intet har 

skjedd. De ansatte legger håndduker i vinduer og ved døren for å tette trekken.  

 Vi har utnyttet hver en krok av byggene. I Gulstua er kontoret flyttet inn på personalrommet, som også brukes 

til møter og foreldresamtaler.  

 De ansatte er løsningsfokusert og kreative for å sikre barna gode og varierte hverdager som sikrer vekst og 

utvikling.  

 

Nyheter fra områdene 

 Barnehageavtalen SFS 2201 – Endringer i organiseringen av førskolelærernes ubundne arbeidstid. Barnehagen 

har i samarbeid med tillitsvalgte laget halvårsplaner over bruk av ubunden arbeidstid. Mer av de 4 timene 

bør/skal brukes til samarbeid. P.g.a barnehagen mangler arbeidsrom til sine ansatte, så har dette vært 

utfordrende å praktisere. Som midlertidig løsning er det satt et arbeidsbord inn på personalrommet i begge 

bygg.  

 

Bjørkeng oppvekstsenter avd. Barnehage 
 

 
Bemanning faste stillinger (Inklusive Holt og Skjold) 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 12 10,5 10,38 

Ansatte 14 15 14 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (ikke kostra) 

 2010 2011 2012 
Antall ressurser 26 78 78 

Antall benyttede ressurser 26 61,6 50,4 

Antall avdelinger 1,4 3 3 

    

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   5,2 4,8 

Personalet samarbeider i nær forståelse med barnets hjem   5,2 4,5 

Foreldre som opplever de får tilstrekkelig informasjon   4,8 4,5 

Åpningstida tilpasset foreldres behov - 5,3 4,8 

 

Kommentar:  

 Resultater presentert og analysert i foreldregruppe vår 2012.   

 Resultater presentert og analysert i personalgruppe vår 2012 og sett på tiltak høst 2012.   

 Satt fokusområder for personalet og mål for arbeid 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  5,0 5,0 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 5,0 4,8 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,6 4,6 

Jobbnærvær i % 87,59% 95% 84,32% 

 

Kommentar:  

 Mål 2012, resultat. Her har alle resultat fra medarbeiderundersøkelsen 

 Hvordan har enheten jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble kjent? 

- resultater presentert i personalgruppe i vår – analyse av disse 

- resultater tatt opp i høst ved nytt år med fokus på: Hvilke tiltak setter vi inn / hva må vi forsterke? 

- kommunikasjonsplattform og DIS repetert ved oppstart. 

- Brukt nærværskonsulent med fokus på– Hva er min rolle på arbeidsplassen, og hva kan jeg tilby? 

 

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

-Ved sykefravær er vi snare å etablere kontakt.   

-Dersom det er fare for langtidsfravær er vi tidlig ute med oppfølgingssamtaler og diskuterer muligheten for    

tilrettelegging. Sykefravær er fast tema i administrasjonstid.   

-Vi har fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle ut.  

-Søkt om tilretteleggingsmidler for enkelte arbeidstakere.   

-Konsulent for nærvær har vært brukt i to anledninger mot hele personalgruppa på BOS. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 4 463  4 481 -18 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 191,36% 100% 100,40% 

 

Kommentar:  

 

 Innertier  Barnehagen er veldrevet ut fra ressurser og inntekter, og det har ikke vært situasjoner som har ført 

til at vi har gått ut over grensene.   

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Barnehagen sto frem som ny etter omfattende renovering og utbygging høsten 2011.  Dette var svært positivt.  

Utfordringen er at en del av arbeidet innvendig, og alt arbeidet utefor er ikke fullført.  Det betyr at brukere og 

ansatte er svørt misfornøyd med uteområdene fordi innkjøpte lekeapparater ligger umontert enda.  Dette håper 

vi å få opp i vår ved hjelp av kvalifisert personell i kommunen. 

Barnehagens satsingsområdet er i tråd med oppvekstsenteret for øvrig: Fysisk fostring med fokus på fysisk 

aktivitet og kosthold, sosial kompetanse, ferdigheter innenfor språk og kommunikasjon, samt regneforståelse. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Tidlig innsats – skolering av leder bhg  

 Opplæring og kursing innenfor autismespekteret – assistenter og pedledere 

 Har hatt lærling inn – hun har nå fagbrev og ansatt hos oss. 

 Brukt barnevernspedagoger som ped ledere.  Positivt med ulike profesjoner. 
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Heggelia barnehage 
 

Tjenester og oppgaver: 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der tjenester og oppgaver: 

 skal bygge på et helhetlig læringssyn - tidlig innsats 

 der omsorg, lek og læring er sentrale deler av innholdet 

 skal vektlegge utvikling av sosiale og språklige ferdigheter 

 skal legge til rette for opplevelser , erfaring og læring innen for de syv fagområdene 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 7 7 7 

Ansatte 8 8 8 

 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn   5,4 

Andel foreldre som opplever at personalet samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

  5,2 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon   5,2 

Andel foreldre som opplever at åpningstiden er tilpasset deres behov   4,9 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet   5,1 

 

Kommentar:  

 Heggelia barnehage har skåret litt over landsgjennomsnittet på alle områdene bort sett fra åpningstid, - der 

skårer vi lavere. 

 Vi opplever at vi er gode på det vi skårer bra på. Resultatet ble gjennomgått i SU og informert om til alle 

foreldrene  

 Vi skårer lavere på tilgjengelighet. Vi har evaluert resultat og kommet frem til at det er for få som er 

misfornøyd sett i forhold til konsekvensene av å utvide åpningstiden.  

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?   5,3 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

  4,7 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

  5,4 

Jobbnærvær i % 97,79%  92,79% 

 

Kommentar:  

 Heggelia barnehage har skåret over landssnittet på pkt. 1 og 3 . 

 Vi har tatt dette opp på personalmøte i felleskap og ser at resultat samsvarer med det vi opplever i hverdagen. 

 Vi har fokus på dette i hverdagen . Fraværet er i hovedsak planlagt fravær. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 2 673 332,- 2 689 057,- 15 724,- 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 99,95% 100% 99,42% 
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Kommentar:  

 

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Vi har i år et positivt avvik på kr: 15 724,- 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Utfordringer har vært støy på avdelingene. Vi vurderer muligheter for å investere i tiltak for å  bedre 

forholdene rundt dette. 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Vi har innført prøveordning med ubunden arbeidstid for førskolelærerne. Ordningen skal evalueres ila. våren 

2013. 

 

 

Karlstad barnehage 
 

 

Tjenester og oppgaver: 

 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, hvis hovedoppgaver er å: 

 Ivareta barns behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 

 Legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innenfor sju fagområder 

 Vektlegge utvikling av sosial og språklig kompetanse i tråd med målsettinger i Tidlig innsats 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 6,8 6,8 6,8 

Ansatte 8 8 8 

 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn  5,3 5,0 

Andel foreldre som opplever at barnehagen samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

 5,3 4,8 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon  4,7 4,0 

Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov  5,4 4,6 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet  5,1 5,0 

 

Kommentar:  

 Barnehagene ligger litt under målene i brukerperspektivet. Dette er tatt opp med leder i barnehagen, og en vil 

jobbe med dette i neste barnehageår. 

 Barnehagen har gjennomgått resultatene for ansatte og foreldre og sett på hva dbarnehagen  har som 

forbedringspotensiale. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  5,0 5,3 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 5,0 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,5 4,4 

Jobbnærvær i % 86,06% 91% 83,65% 
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Kommentar:  

 Barnehagen har jobbet med medarbeiderundersøkelsen på personalmøter på ulikt vis.  

 Det er fokus på arbeidsmiljø, og har jevnlig oppe temaer omkring dette, for eksempel 

Kommunikasjonsplattformen inkl. DIS. 

 Fokus på forebygging, trening og egen kommunikasjon for å sikre at alle trives på jobb. 

 Jobber målrettet i forhold til holdninger og arbeidsmoral 

 Systematisk arbeid med gode rutiner for opplæring av nyansatte/vikarer. 

 Fokus på tilbakemeldinger på jobbutførelse 

 Leder må bevisst spre positive holdninger, og være en inspirator og motivator. 

 Sykemeldte blir fulgt opp gjennom samtaler. 

 Fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle ut, og tilrettelegging for å få sykemeldte 

tilbake i jobb.  

 Konsulent for nærvær har vært brukt  

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 2680 2630 50 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 97,23% 100% 98,13 

 

Kommentar:  

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Barnehagen har behov for tilrettelegging av stelleplass, garderobe og arbeidsrom for personalet. 

 Det er store barnegrupper i barnehagen, og utfordringen er at det er få rom for å dele barna inn i grupper i 

forhold til ulik type lek, aktiviteter og hvile. 

 Karlstad er et område med vekst i søkermassen, og har behov for flere barnehageplasser enn det barnehagene 

er bygd for. Midlertidige tiltak med barn på skolen på Karlstad, men behov for utbygging for å ta unna søkere 

framover. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Fra august ble det iverksatt en prøveperiode for endring av arbeidstidsavtalen for førskolelærere. Ordningen 

skal evalueres i løpet av våren 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Er i gang med kurs/ opplæring ifm ”Tidlig innsats for livslang læring” – kvalitetsplan for barnehagen. 
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Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avd. barnehage 
 

 Toavdelings barnehage med  ca 25 barn 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 6,6 6,6  6,6 

Ansatte 8 8  8 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) Det finnes ikke kostratall for den enkelte enhet/skole 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn     5,4 

Andel foreldre som opplever at barnehagen samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

    5,1 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon     4,7 

Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov     5,3 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet     5,2 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?     5,0 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

     5,2 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

     5,7 

Jobbnærvær i % 92,66      95,43 % 

 

Kommentar:  

 Er fornøyd med resultatene.  

 Mestring ligger under mål. Tror dette skyldes det faktum at institusjonselever krever mye. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 2660 2602 57 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 98,36 % 100 % 97,82 %  

 

 

Kommentar: 

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Vi holder oss til tildelt ramme, samt at vikarer er billigere enn de som det er budsjettert med.  

 Ikke sette inn vikar uten at det er helt nødvendig. 

 

 Oppfølging av utfordringer 

 

Nyheter fra områdene 

 Nytt og flott oppvekstsenter. Overgangen fra to barnehager til en toavdelings har fungert nydelig.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

  Diverse småkurs for ansatte  
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Noraførr barnehage 
 

Tjenester og oppgaver: 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der tjenester og oppgaver: 

 skal bygge på et helhetlig læringssyn – tidlig innsats. 

 der omsorg, lek og læring er sentrale deler 

 skal vektlegge utvikling av sosiale og språklige ferdigheter 

 skal legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innen de sju fagområdene. 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 14 14  14 / 13 / 11 

Ansatte  14  

 

Kommentar:  

 Årsverk for 2012 - forklaring 

14 årsverk jan-juni 

 

 13 årsverk fra juli: grunnet kutt i stilling. Det ble vedtatt at styrerassistentstillingen skulle kuttes ut fra juli 

måned. 

 

 11 årsverk fra sept. Vi driftet med 3 avdelinger istedenfor 4. Småbarnsavdelingen ble utvidet fra 10 plasser til 

12(20 ressurser til 24 ressurser) og grunnbemanningen ble på 4 istedenfor 3. Grunnbemanning på de andre 2 

avdelingene er på 3 + enhetsleder. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn   5,2 

Andel foreldre som opplever at personalet samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

  5,0 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon   4,2 

Andel foreldre som opplever at åpningstiden er tilpasset deres behov   5,2 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet   5,4 

 

Kommentar: 

 Noraførr barnehage har litt lavere score enn landsgjennomsnittet.  

 BU er gjennomgått på personalmøtet høsten ’12. Der tok vi for oss 2 punkter som vi er gode på og 1-2 punkter 

vi kan bli bedre på. Dette ble så presentert i SU. Videre har personalgruppen konkretisert videre tiltak innenfor 

de ulike punktene som kom opp. 

 Vi har diskutert hvilke metoder vi skal bruke ved å formidle beskjeder/informasjon til foreldrene. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?   5,1 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

  5,1 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

  3,5 

Jobbnærvær i % 89,94 %  85,74 % 

 

Kommentar:  

 Våren 2012 ble det satt av tid på et personalmøte for å arbeide videre med MU. Der ble resultatet formidlet. 

Det var vanskelig å få til videre samarbeid med personalet. De var motvillig og ga inntrykk for at dette var 

bortkastet. 

 Annabell har vært inne siden høsten 2012 og veiledet både enhetsleder, ped.ledere og assistenter ca. hver 4. 

uke. Hun veileder hver gruppe for seg. Enhetsleder deltar på alle veiledningene. 

 Fokuset har vært: 

o Ledelse: tilstedeværelse, informasjon og tydelighet 

o Personalet: holdninger, samarbeid og kommunikasjon 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  7 076  7 603  526 

Sum inntekter  1 868  2 262  393 

Netto ramme 5208 5341 -133 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 104,05 % 100 % 107,45 % 

 

Kommentar:  

 

I løpet av 2012 har Noraførr endret årsverk 2 ganger – i juli og september 

 

 Des 2011 ble det vedtatt at styrerassistentstillingen skulle kuttes fra juli 2012 og det skulle spares inn 250 000,-  

 Fra september måtte vi omorganisere grunnet store ledige kapasitet. Noraførr gikk da ned til 11 årsverk fra 

medio september. 

 Ledig kapasitet både før og etter omorganiseringen har medført tapt foreldrebetaling. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Det har vært en belastning ang. usikkerhetsmomenter for personalgruppen i forhold til kutt i 

styrerassistentstillingen og omorganiseringen høsten 2012. De ansatte bekymrer seg for hva som vil skje med dem. 

Dette skaper uro og påvirker arbeidsmiljøet.  

 Vi har hatt medbestemmelsesmøter der tillitsvalgte har vært involvert hele veien. Dette har ført til en god prosses i 

forhold til omorganiseringen i høst. 

 Arbeidsmiljø og sykefravær: Annabell er inne og veileder de ulike gruppene – enhetsleder, ped.ledere og 

assistenter. 

 

 

Olsborg barnehage 
 

Tjenester og oppgaver: 

 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, hvis hovedoppgaver er å: 

 Ivareta barns behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 

 Legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innenfor sju fagområder 

 Vektlegge utvikling av sosial og språklig kompetanse i tråd med målsettinger i Tidlig innsats 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 13 13 16 

Ansatte 14 14 17 

 

Kommentar: 

 Ikke medregnet ansatte ifm ekstra ressurstildeling 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn   5,5 

Andel foreldre som opplever at barnehagen samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 

  5,5 

Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon   5,1 

Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov   5,2 

Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet   5,4 



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding  2012 

_______________________________________________________________________________________ 

36 

 

Kommentar:  

 Barnehagen har høye score, over landsgjennomsnitt på alle. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?   5,3 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

  5,1 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

  5,5 

Jobbnærvær i % 88,29 %  94,4 % 

 

Kommentar:  

 Personalet har jobbet i grupper med medarbeiderundersøkelsen. Vi har sett på områder der vi scorer spesielt høyt, 

og drøftet hvordan dette kan brukes på andre områder. Vi har også analysert hva som konkret har ført til gode 

resultater. 

 Vi har fokus på arbeidsmiljø, og har jevnlig oppe temaer omkring dette, for eksempel Kommunikasjonsplattformen 

inkl. DIS. Sykemeldte blir fulgt opp, og vi har benyttet oss av tilretteleggingstilskudd for å få sykemeldte tidligere 

tilbake på jobb. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 5321 5391 -69890 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 95,09 % 100 % 100,43 % 

 

Kommentar:  

 Regnskapstallene er hentet fra Agresso. Tallene inkluderer Prosjekt 2403 – Midlertidig avdeling. 

 Barnehagen har ca. 50 % høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 

 Inntekter fra foreldrebetaling og kostpenger ligger også litt høyere, pga mindre søskenmoderasjon i andre halvdel 

av 2012. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Vi har i utgangspunktet store barnegrupper, med 26 ressurser pr avdeling. Vi er så heldig å ha et nytt bygg med 

flere muligheter for gruppedeling enn barnehagene i eldre bygg, men det oppleves like fullt utfordrende med så 

store grupper. Fra august har vi drevet en midlertidig avdeling med 5-åringer, dette betyr at de øvrige tre 

avdelingene har siden august hatt barn fra 0-4 år, med samme gruppestørrelse som tidligere, dvs 26 ressurser. Dette 

har ikke vært en optimal løsning. Tilbakemeldinger fra personalet har vist at det er svært krevende å jobbe med så 

store barnegrupper, uten å ha det eldste kullet med.  

 

Nyheter fra områdene 

 

 Fra august ble det iverksatt en prøveperiode for endring av arbeidstidsavtalen for førskolelærere. Førskolelærernes 

opplevelse av arbeidstidsavtalen er at den fungerer godt, og at de foreslåtte endringene gjør dette mer komplisert 

enn nødvendig. Ordningen skal evalueres i løpet av våren. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Vi har ikke gjennomført større tiltak, men er i år i gang med kurs/ opplæring ifm Tidlig innsats. 
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GRUNNSKOLE 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 109 107 115 

Ansatte   148 

       Tallene henta fra intern statistikk 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 97,8 98,1 99,8 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 22,4 16,9 20,6 

 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,0 11,3 11,1 

 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  40,0 40,3 40,4 

 Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 87,4 .. .. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), 

per elev 
93806 

96751 97 787 

 Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år 3207 4806 5 038 

 Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år 9688 8984 7 836 

 

Kommentar: 
 Lærere med høy kompetanse (hvorfor kommer ikke tallene fram?). 

 Fortsatt positiv utvikling på spesialundervisning (nedgang). 

 Lave driftsutgifter på skolelokaler sammenlignet med landssnitt (44,5%), og betydelig nedgang 2 siste år. 

 Lavere utgifter generelt på grunnskole enn kommunegruppe og landssnitt. 

 Dyr skoleskyss sammenlignet med kommunegruppe og landssnitt. 

 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing                   7.kl/10.kl  1,4 1,4 1,7 1,6 

Score på trivsel med lærerne                7.kl/10.kl  4,1 3,8 3,9 3,7 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning       7.kl/10.kl  3,6 3,2 3,5 3,1 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% 88,14 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75% 68,1% 

 

Kommentar:  
 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing formidles fra flere skoler at skal tas på alvor, og man vil jobbe med dette 

framover, bl.a ved fokus på klasseledelse og arbeid med LP-modellen og ved å følge vedtatte planer i forhold til skolens 

satsingsområder på områdene mobbing, LP, klasseledelse og vurdering for læring. 

 Flere skoler er godt fornøyde med resultatet i forhold til foreldreundersøkelsen, men flere ønsker å få opp svarprosenten. 

Noen har jobbet godt med dette i FAU og i klasseforeldremøtene, og har på denne måten fått opp svarprosenten i år. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  93% 91,97 
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Kommentar 
 Skolene ser ut til å ha jobbet godt med analyse av resultatene med personalet, med fokus på å plukket ut områder som man 

vil ha fokus på og jobbe med videre. Noen ser utfordringen med å få med assistentene i dette arbeidet, da de har annen 

arbeidstidsavtale enn lærere, og da dette er en gruppe det er viktig å ha med i dette arbeidet. Foreldregruppene er også 

informert om resultatene på noen skoler. 

 Flere av skolene er generelt fornøyd med resultatene. 

o Det nevnes likevel at institusjonselever krever mye av ansatte på de tre skolene det gjelder.  

o Noen som ikke når målet for hvilken grad arbeidstakerne bidrar for å nå mål, trekker fram at målene kan være for 

dårlig kommunisert til de ansatte. 

o Flere skoler har fokus på felles sosiale aktiviteter i kollegiet. 

 Når det gjelder jobbnærvær er skolene raske til å etablere kontakt når noen sykemeldes, og man holder denne kontakten 

gjennom samtaler videre i sykemeldingsperioden. Man ser på muligheten for tilrettelegging av arbeidssituasjon ved 

langtidssykemelding. 

 Sykefravær som fast tema i administrasjonstid.   

 Noen har langtidssykemeldinger etter operasjoner og pga. kronisk sykdom.  

 Ellers nevnes tiltak som bruk av konsulent for nærvær og fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle 

ut.  

- Noen har også søkt om tilretteleggingsmidler for enkelte arbeidstakere.   

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 64 423 65 541 1 118 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 101,5 % 100% 101,74 

 

Kommentar: 
 Her er situasjonen veldig ulik på de forskjellige skolene. 

 De skolene som går i balanse eller har overskudd, nevner billige vikarer og lite bruk av vikarer som en medvirkende faktor. 

En har da fått overskudd på refusjoner fra NAV. 

 

 Skolene med et underskudd trekker fram følgende faktorer:  

 

o Lønnsutgifter som er større enn budsjettet tilsier. Høyere vikarutgifter enn budsjettert, og sykerefusjoner som 

ikke dekker faktiske utgifter ved sykefravær.  

o Skolene med asylanter opplever i tillegg uforutsigbarhet i forhold til refusjoner.  

o Overforbruk pga. nødvendig styrking i elevgrupper med atferdsvansker. 

 

 

 

Oppfølging av utfordringer 
 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene vedvarer da 

skolene på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3 % pr. enhet. 

 Hvordan greie å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, spesielt der man har 1lærer på sammenholdte klasser opp mot 

20 elever der modning og intellektuelt nivå kan ha et sprik på +-5år? 

 Språklig fordypning og valgfag på ungdomstrinnet krever ressurser ut over minstetimetall for at elevene skal få reelle valg. 

I dag må dette bli på bekostning av delingstimer i basisfag.   

 

Nyheter fra områdene 
 Massiv satsing på LP-modellen, mye møtevirksomhet og kursing av ledere og ansatte 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet). 

 Videreføring av Zippys venner (sosialpedagogisk opplegg) til 3. og 4. trinn. 

 En skole jobber for å utvikle områdene rundt skolen til et nærmiljøanlegg. FAU og Enhetsleder for kultur og idrett har vært 

samarbeidspartnere i søknadsprosessen. 

 En skole har avsluttet et 2-årig Comenius-prosjekt våren 2012. 
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Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 
 Tre av rektorene har fullført Rektorskolen i 2012, ytterligere 1 rektor og 1 undervisningsinspektør har begynt samme 

utdanning. 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet) 

 LP-prosjektet: kursrekke og samlinger for alle lærere (flere av skolene har også med assistenter), rektorer, 

skolekoordinatorer og gruppeledere spesielt. 

 Kursing i uteskole. 

 To lærere på videreutdanning i tilpassa opplæring - lesing som grunnleggende ferdighet (2013) 

 NY GIV på skolene med ungdomstrinn– kursing og samlinger for lærere og rektor samt iverksetting av undervisning.  

 En skole har etablert ressursgruppe i grunnleggende ferdighet lesing og skriving som deltar i kursrekke og som skal 

formidle dette på egen skole. 

 Bjørkeng og Bardufoss uskole har klart få til samarbeid om lærer i spansk via lyd/bilde. 

 Skolene har deltatt på kursing i Zippys venner (sosialpedagogisk opplegg) for småtrinnet. 

 

 

Bardufoss ungdomsskole 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk- kommunen 27,66 30,40 31,89 

Årsverk Eksternt 3,10 4,60 3,65 

Totalt 30,76 35 35,54 

Ansatte 32 35 40 

 
 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Opplevd Mobbing 1,6 1,4 1,6 

Trivsel lærere 3,6 4,1 3,7 

Faglig veiledning 3,0 3,6 3,0 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% 81,4% 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75% 66,6 

 

Kommentar:  
 Mål 2012, oppnådde resultater 2012. De som har brukerundersøkelser presenterer disse i tabellen ovenfor. Dere bruker de 

målene som er formulert i økonomiplanen. 

 De som ikke har hatt brukerundersøkelser og dermed ingen resultater, bruker noen ord for å si noe om deres opplevelse av 

hvorvidt målene er nådd. 

 Er målene oppnådd? Hvis ikke, hva gjøres for å oppnå målene som er satt? 

 
 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,6 5,0 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4  

Jobbnærvær i %  93 91,82 

 

Kommentar:  
Mål 2012, resultat. Her har alle resultat fra medarbeiderundersøkelsen 

 

 Hvordan har enheten jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble kjent? 

 Skolen har presentert resultatet av undersøkelsen for de ansatte. Vi plukket ut 5 punkter som vi gruppevis jobbet gjennom. 

Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

 Vi har gjennom flere år holdt fokus på flere felles sosiale aktiviteter i kollegiet. Rektor /inspektør har her vært pådrivere. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 16686 17270 -583 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 104,58 % 100 % 103,5 

 

Kommentar:  

 

 Avvik må kommenteres, både eventuelle negative og positive avvik. 

 

1) Avvik lønn: 

 

Avviket som er registrert er på differanse mellom budsjett og regnskap - lønn.  

 

Om en ser på enkeltposter kan en registrere følgende:"Lønn for undervinsnigspersonale" 101002 : - 2872.878,- 

 

" Vikar annet fravær "-102000 : - 903342,-  

 

 Konklusjon: 1) lønnsutgifter større enn budsjettet tilsier. 2) Vikarutgifter er formidable i forhold til oppsatt 

budsjett. 

 

 Sykerefusjoner dekker ikke opp faktiske utgifter ved sykefravær.  

 

 Skolen har i tillegg mistet inntekt på asylanter som har fått opphold.  

 

 Bardufoss ungdomsskole har elever fra andre kommuner. Dette går stort sett bra. 

 

 Bardufoss ungdomsskole er mottakerskole for institusjonen Nymogården /Aleris . Det kan være ei stor 

utfordring å få balanse på lønn/vikar ettersom elevene kommer og går i løpet av et skoleår.  

 

2 )Avvik drift:  

 

Differansen ml. Budsjett og regnskap (959100 – 960570 )-altså i god balanse. 
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Bjørkeng oppvekstsenter avd. skole 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 8,22 10,33 12,66 

Ansatte 12 14 20 

 
 Flere ansatte jobber både i skole og i SFO.  De er telt med som ansatte på de avdelingene de jobber.  Vi har 

også ansatte som jobber i stilling tilknyttet Troms fylkeskommune. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing  1,4 1,0 (10.trinn) 

Score på trivsel med lærerne  4,1 4,1 

Score på opplevelse av god faglig veiledning  3,6 3,35 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% - 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet  75% - 

 

Kommentar:  

 Foreldreundersøkelsen var utlevert til foreldre i 3., 6. og 9. klasse.  Svarprosenten her var på 14,9% på tross av 

gjentatte purringer.  Dette er tatt opp og problematisert i FAU og i klasseforeldremøtene.  Så langt i år har dette 

gitt resultater da til nå svarprosenten ligger på over 50% i samme undersøkelse. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 5,0 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 5,0 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- 4,6 4,5 

Jobbnærvær i % 92,08% 95% 94,57% 

 

Kommentar:  

 Mål 2012, resultat. Her har alle resultat fra medarbeiderundersøkelsen 

 Hvordan har enheten jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble kjent? 

 resultater presentert i personalgruppe i vår – analyse av disse 

- resultater tatt opp i høst ved nytt år med fokus på: Hvilke tiltak setter vi inn / hva må vi forsterke? 

- resultater presentert i de ulike foreldregruppene 

 

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

Ved sykefravær er vi snare å etablere kontakt.   

- Dersom det er fare for langtidsfravær er vi tidlig ute med oppfølgingssamtaler og diskuterer muligheten for 

tilrettelegging.  -  - Sykefravær er fast tema i administrasjonstid.   

Vi har fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle ut.  

- Søkt om tilretteleggingsmidler for enkelte arbeidstakere.   

- Konsulent for nærvær har vært brukt i to anledninger mot hele personalgruppa på BOS. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  6 997  8 374  1 377  

Sum inntekter  -32  1 007  -1 003  

Netto ramme 6 965  7 367  373  
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 104,35 % 100 % 105,79 % 
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Kommentar:  

 - Pr 310812 hadde vi forbrukt 60,56 % av vårt budsjett etter regulering. 

- inntak av 40 % assistent fra oktober grunnet atferdsvansker i klasse 

-20 000 kr i overføring fra andre kommuner er ikke utført. 

- vi har frem til oktober ikke brukt mer enn tildelt av rammer.  Det betyr at assistentinntak (42%) fra oktober 

samt lønnsoppgjør har veltet budsjettet.  September viste et avvik på -25 000 kroner, og i det sa jeg at 

prognosene var usikker for resten av året.   

- på grunn av skoleskyss har våre elever på ungdomstrinnet et minstetimetall på 24 timer istedenfor 22,5.  

Dette har vært meldt fra om siden våren 2011.  En har forsøkt komme til løsninger der vår dag kan kortes ned 

uten å ha lyktes. 

- Lønnsoppgjøret? 

 

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Avvik må kommenteres, både eventuelle negative og positive avvik. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Utfordringer i skolen er:   

Hvordan greie tilpasse undervisningen til den enkelte elev?  Hvordan greie å variere og 

tilpasse undervisning mellom teori og praksis når det er 1 lærer på sammenholdte klasser 

opp mot 20 elever der modning og intellektuelt nivå kan ha et sprik på +-5år? 

Svaret er at dette er motstridene.  Skoler med sammenholdte klasser bør kunne dele klassene 

i basisfagene samt i en del praktisk estetiske fag der spesialrommene ikke rommer så mange 

elever, og en lærer ikke rekker over alle elevene. Også i forhold til språklig fordypning og 

valgfag på ungdomstrinnet må det settes av ressurser ut over minstetimetall for at elevene 

her skal få reelle valg.  Det blir ikke riktig at valgfag skal skje på bekostning av deling i 

norsk mellom eksempelvis1.- og 2. klasse. Dette er grep som må til for å skape god kvalitet i 

undervisningen.  Slik har vi det ikke i dag.   
 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Nyheter er i forhold til kompetansehevingstiltak. 

Vi jobber også på tvers av avdelinger innad i BOS for å utvikle områdene rundt skolen til et nærmiljøanlegg 

med naturlekeplass, muligheter for ulike ballspill og egen ballbinge.  Her har FAU vært sterkt inne i forhold til 

søknader på midler i tillegg til Roger Olsen som har vært til stor støtte og inspirasjon! 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Beskriv kompetansehevingstiltak og rekrutteringstiltak som er gjennomført i enheten. 

 Skolen er med i LP – kursrekke og samlinger for rektor og tre lærere – ført til organisatoriske grep 

 Skolen er med i Tidlig innsats – kursing for nøkkelpersoner i barnehage og skole  

 Skolen er med i NY GIV – kursing og samlinger for NG-lærere og rektor samt iverksetting av undervisning  

 Skolen har etablert ressursgruppe i grunnleggende ferdighet lesing og skriving som deltar i kursrekke og som 

skal formidle dette på egen skole 

 Har klart få til samarbeid om lærer i  spansk via lyd/bild fra Bardufoss uskole 
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Fagerlidal skole 
 

 Kommunens største barneskole med 236 elever 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 27,6 25,9 28,6 

Ansatte 37 36 38 
Tallene er hentet fra skoleporten og GSI. 

 

 Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) rapporteres ikke på enhetsnivå, men finnes for hele kommunen. 

 
Brukerperspektiv (elev- og foreldreundersøkelse våren 2012) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing 2,0 1,4 1,7 

Score på trivsel med lærerne 3,8 4,1 3,8 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 3,2 3,6 3,6 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole - 75 % 90 % 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen * - 75 % 82 % 

*Summen av alle delspørsmål om læringsforhold i foreldreundersøkelsen. 

 

Kommentar:  

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr mobbing er ikke så gode som vi ønsker, vi jobber kontinuerlig med å 

bedre læringsmiljøet bl. a. ved hjelp av LP-modellen og har stor tro på at tallene bedrer seg til neste 

undersøkelse. 

 På trivsel med lærerne ligger vi litt under målet, mens på de andre områdene har vi nådd målene med god 

margin. 

 Svarprosenten på foreldreundersøkelsen var bare på 48%, det er ønskelig at denne blir vesentlig større. 
 

 
Medarbeiderperspektiv (medarbeiderundersøkelsen vår 2012) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 4,9 4,6 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 4,9 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- 4,4 5,2 

Jobbnærvær i % 91,84 % 93 % 91,77 % 

 

Kommentar:  

 Litt under målet på bidrag fra de ansatte for å nå målene, dette kan ha sammenheng med at målene ikke er 

kommunisert godt nok. Det kan også skyldes at målene er definert for hele Målselvskolen slik at alle skolene 

har samme mål. 

 På omdømme skårer vi svært mye høyere enn det kommunale målet, og det er kjempeflott. 

 Jobbnærværet er litt for lavt. Dette skyldes noen lange sykemeldinger etter operasjoner, arm- og beinbrudd i 

tillegg til kroniske sykdommer. Jobber godt med arbeidsmiljøet bl. a. salatbar hver tirsdag og sosiale 

tilstelninger for alle ansatte. Trivselen for de ansatte er god. 

 

 

Økonomi  

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  15 203 398 16 699 082 -1 495 684 

Sum inntekter  861 100 2 016 976 1 155 874 

Netto ramme 14 342 298 14 682 108 -339 810 
Negative avvik viser merforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 100,89 % 100 % 102,37 % 
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Kommentar:  

 Kostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert. Avviket er primært på lønnskostnader og bruk av vikarer. 

 Inntektene er også mye høyere enn budsjett og denne økninga skyldes refusjon sykepenger, økte refusjoner for 

asylantene. 

 Den store differansen både på inntekt og utgiftssiden henger primært sammen med at vi ikke har budsjettert 

med utgifter eller inntekter på sykefravær (ihht budsjettdirektivet) 

 Overforbruket på kr 339' skyldes primært nødvendige vikarutgifter 

 Velger vi å se skolen og sfo under ett, selv om det er forskjellige ansvar, har vi et totalt overforbruk på kr 107 

256,-. Med en brutto omsetning på vel 18 mill er et overforbruk på 100' egentlig svært bra. På bunnlinja har vi 

da et overforbruk på 0,7%. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% .  

 Redusere sykefraværet 

 Fortsette satsinga på LP-arbeidet i tillegg til den nye satsinga på tidlig innsats og "Vi løfter i flokk" fra 2013.  

Dette arbeidet er initiert fra politisk nivå i Midt-Troms og vi håper dette føles opp også økonomisk. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Massiv satsing på LP-modellen, mye møtevirksomhet  

 Kontinuerlig arbeid på skolen 

 Videreføring av Zippy's venner til 3 og 4 trinn 

 Avsluttet det 2-årige Comenius-prosjektet våren 2012, sluttrapport sendt og godkjent 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Ferdig med videreutdanning for rektor i 2012 (rektorskolen) 

 Inspektør startet på rektorutdanninga høsten 2012 

 Kurs for alle ansatte i LP-modellen 
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Karlstad oppvekstsenter 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 9.09 8,10 8,25 

Ansatte 12 12 12 

       Tallene henta fra skoleporten 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing                   7.kl/10.kl  1,4 1,4 1.0 

Score på trivsel med lærerne                7.kl/10.kl  4,1 3,8 4,0 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning       7.kl/10.kl  3,6 3,2 3,9 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% 100 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75% Tallene ikke 

tilgjengelig 

Kilde: Rapportportalen 

 

 

Kommentar:  
 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing  tas på alvor, og man vil jobbe med dette framover, bl.a ved fokus på 

klasseledelse og arbeid med LP-modellen og ved å følge vedtatte planer i forhold til skolens satsingsområder på områdene 

mobbing, LP, klasseledelse og vurdering for læring. Karlstad skole har de senere hadde gode resultat angående mobbing, 

men en vet aldri hva morgendagen innebærer. 

 Skolen er godt fornøyde med resultatet i forhold til foreldreundersøkelsen, men ønsker å få opp svarprosenten. 

 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 5,5 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 5,1 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  93% 91 

 

 

Kommentar:  
 Skolen har  jobbet godt med analyse av resultatene med personalet, med fokus på å plukket ut områder som man vil ha 

fokus på og jobbe med videre. Det er utfordringen med å få med assistentene i dette arbeidet, da de har annen 

arbeidstidsavtale enn lærere, og da dette er en gruppe det er viktig å ha med i dette arbeidet.   

 Når det gjelder jobbnærvær er skolen rask til å etablere kontakt når noen sykemeldes, og man holder denne kontakten 

gjennom samtaler videre i sykemeldingsperioden. Man ser på muligheten for tilrettelegging av arbeidssituasjon ved 

langtidssykemelding. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  4874 5005 -131 

Sum inntekter  24 172 +148 

Netto ramme 4850 4833 17 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 98,8 100% 99,7 
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Kommentar:  
 Skolen har et lite overskudd 17000 kroner 

 

 

Oppfølging av utfordringer 
 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene vedvarer da 

skolen på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3 % pr. enhet. 

 Hvordan greie å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, spesielt der man har 1lærer på sammenholdte klasser opp mot 

20 elever der modning og intellektuelt nivå kan ha et sprik på +-5å 

 

Nyheter fra området 
 Massiv satsing på LP-modellen, mye møtevirksomhet og kursing av ledere og ansatte 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet). 

 Videreføring av Zippys venner (sosialpedagogisk opplegg) til 3. og 4. trinn. 

 Karlstad skole jobber for å utvikle områdene rundt skolen. . FAU og Enhetsleder for kultur og idrett har vært 

samarbeidspartnere i søknadsprosessen. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 
 Rektor går på rektorskolen som avsluttes i desember 2013. 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet) 

 LP-prosjektet: kursrekke og samlinger for alle lærere (flere av skolene har også med assistenter), rektorer, 

skolekoordinatorer og gruppeledere spesielt. 

 Skolene har deltatt på kursing i Zippys venner (sosialpedagogisk opplegg) for småtrinnet. 

 

 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avd. skole 
 

 

 Skole 1-7 trinn 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk   9,63 

Ansatte   15 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) Det finnes ikke kostratall for den enkelte enhet/skole 

 2010 2011 2012 
    

    

    

    

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing  1,4 1,8 

Score på trivsel med lærerne  4,1 4,1 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning  3,6 3,3 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% 93,3% 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75% 86,6 % 

 

Kommentar:  

 Er målene oppnådd? Hvis ikke, hva gjøres for å oppnå målene som er satt? 

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing skal tas på alvor og skolen vil jobbe med dette opp mot neste 

samtale. Bla klasseledelse /LP 

 Følge vedtatte planer i forhold til skolens satsingsområder på områdene mobbing, LP og vurdering for læring 

 Godt fornøyd med resultatet i forhold til foreldreundersøkelsen. 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 5,1 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 4,2 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,7 

Jobbnærvær i %  93% 97,86   

 

Kommentar:  

 Er fornøyd med resultatene.  

 Mestring ligger under mål. Tror dette skyldes det faktum at institusjonselever krever mye. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  5063729,- 5 868 553,- -804 824,- 

Sum inntekter  50 800,- 1 037 927,- 987 127,- 

Netto ramme    
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 95,29 % 100 % 96,36 %  

 

 

 

Kommentar:  

 

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Vi holder oss til tildelt ramme, samt at vikarer er billigere enn de som det er budsjettert med.  

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Massiv satsing på LP-modellen, mye møtevirksomhet og kursing av ledere og ansatte 

 Kontinuerlig arbeid på skolen 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet) 

 Videreføring av Zippys venner til 3 og 4 trinn 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Ferdig med videreutdanning for rektor i 2012 (rektorskolen) 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet) 

 LP-kursing 

 Kursing i uteskole 
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Olsborg skole  
 

 Skole 1-7 trinn 

 En- parallell (foruten 3.trinn delt bokmål/nynorsk) 

 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk Skole 19,7 

 

Skole 16,47 

 

Skole 16,89 

 

Ansatte  22 23 

 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Score på opplevd mobbing  1,4 2,0 

Score på trivsel med lærerne  4,1 3,8 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning  3,6 3,4 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  75% 84% 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75% 84,2 

 

Kommentar:  

 Er målene oppnådd? Hvis ikke, hva gjøres for å oppnå målene som er satt? 

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing skal tas på alvor og skolen vil jobbe med dette opp mot neste 

samtale. Bla klasseledelse /LP 

 Følge vedtatte planer i forhold til skolens satsingsområder på områdene mobbing, klasseledelse og vurdering 

for læring 

 Godt fornøyd med resultatet i forhold til foreldreundersøkelsen, ønsker å få opp svarprosenten. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  93%  94,6 % 

 

Kommentar:  

 Totalt sett litt under snitt, men flere indikasjoner på at skolen er på rett vei. Dette er jobbet med i fellestid med 

personalet. Utfordring å få med assistenter på denne jobbinga da de har annen arbeidstidsavtale enn lærere. 

Enhetsleder ønsker å skille assistentgruppa fra pedagogisk personale for å finne ut mer eksakt hvilke områder 

som må fokuseres på videre. 

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

 Tett oppfølging av personalet 

 tilrettelegging så langt det er mulig 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 9633 9535 98 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 100,21% 100% 98,9 
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Kommentar:  

 

 Positivt avvik grunnet billige vikarer og lite bruk av vikarer fører til overskudd på sykepengerefusjon fra NAV 

 Det positive avviket må sees i sammenheng med det negative avviket på SFO  

 Skolens totale positive avvik blir da på ca.50 000 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Massiv satsing på LP-modellen, mye møtevirksomhet og kursing av ledere og ansatte 

 Kontinuerlig arbeid på skolen 

 Tidlig innsats, oppstartsfase, kursrekker i forbindelse med lesing som grunnleggende ferdigheter (blant annet) 

 Videreføring av Zippys venner til 3 og 4 trinn 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Ferdig med videreutdanning for rektor i 2012 (rektorskolen) 

 To lærere på frivillig videreutdanning i tilpassa opplæring- lesing som grunnleggende ferdighet (2013) 

 

 

 

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 

 

 

Voksenopplæring på grunnskolens område 
Kommunen har i 2011 tre deltakere på voksenopplæring på grunnskolens område. Her har vi samarbeid med Bardu slik 
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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. 

 

 

KULTURSKOLEN 
 

 Kulturskolen har sin kjerneoppgave som opplæringsinstitusjon innen kunst- og kulturfagene. Undervisninga er 

desentralisert og er lagt både til dag og kveldstid på de respektive skolene og til Istindportalen der de 

administrative lokalene til Kulturskolen er. Skolen har også en rolle som kompetanse- og ressurssenter med 

ulike former for oppgaver og tjenestesalg til grunnskolen og det frivillige organisasjonslivet.  

 Administrasjon av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Målselv 

Vi administrerer DKS på vegne av grunnskolene 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. Vi må få opp det lokale initiativet ved skolene slik at vi får gjennomført arbeidet med 

DKS til det beste for grunnskoleelevene. 

  Administrasjon av Den kulturelle spaserstokken (DKSs) i Målselv 
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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 gjennom søknad fra oss har 

tildelt øremerkede midler til disse tiltakene 2012.  

 Ungdommens Kulturmønstring Målselv 2012 

Prosjektplanen for UKM; Ung Arrangør - UKM Målselv oppnår fortsatt anerkjennelse og danner grunnlag for 

videreutvikling i andre kommuner i Troms. UKM 2012 ble gjennomført i februar på Istindportalen med 

ungdommer i arrangørstaben under ledelse av oss i Kulturskolen. Vi ser en jevn økning i deltakelsen på dette 

arrangementet. Markedsføring av arrangementet gjennom at våre Unge Arrangører gjennomfører en 

presentasjon ved skolene er en mulig årsak til dette. Vi ville gjerne sett en enda større deltakelse. Et større 

engasjement fra skolene ved å tilrettelegge for ungdommens kulturutøvelse og oppfordre elever til deltakelse 

ville kanskje bidratt til dette. 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 4,5 4,5 4,5 

Ansatte 6 6 6 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i % av samlede 

netto driftsutgifter 

0,6 0,6 0,7 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr innbygger 6-15 

år 

1897 2427 2949 

Andel elever i gr.skolealder i kommunens musikk-og kulturskole av antall 

barn i alderen 6-15 år 

19,7 20,8 14,5 

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- 

og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 

3,7 5,5 7,0 

 

Kommentar:  

 Vi har i 2011 og 2012 gjennomført to prosjekter ved hjelp av eksterne midler fra Utdanningsdirektoratet; 

Kudramuda og Teaterdukkemakeriet. Dette er undervisning som er gitt til elevgrupper i grunnskolen som ikke 

er direkte meldt inn som elever hos oss. Dette medfører at andre rad i faktatallene fra Kostra viser en sterk 

økning i utgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år, uten at dette stemmer direkte. Det er ikke kommunale 

midler som bidrar til denne økningen. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Antall offentlige opptredener 15 17 17 

Antall elever på venteliste 36 30 70 

Opplevd kvalitet for elever/foreldre;  

Her har vi ingen tall foreløpig, brukerundersøkelse skal gjennomføres i 2013 

   

    

 

 

Kommentar:  

 Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse i Kulturskolen i Målselv. Dette skal gjøres i 2013. 

 Etter tildeling av elevplasser våren 2012, hadde vi 70 elever på venteliste. Det er en dobling av antallet fra 

forrige skoleår, og beskriver et stort behov for tilgang på undervisning, spesielt på bandinstrumenter. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 4,9 5,5 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 4,9 5,4 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- 4,4 5,6 

Jobbnærvær i % 99,4% 93% 98,64% 
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Kommentar:  

 Vi har høyt jobbnærvær på vår arbeidsplass, og jobber for å bevare dette med å sette nærvær på dagsorden, jobbe 

for et åpent arbeidsmiljø som er preget av respekt for fellesskapet. Den enkeltes kompetanse blir verdsatt og er det 

viktigste bidraget for at Kulturskolen kan gi et samlet godt tilbud. 

 I medarbeiderundersøkelsen var resultatene for tilfredsheten på fysiske arbeidsforhold svært negative hos oss. 

Standarden på arbeidslokalene kom ut med en score på 1,1 - tilfredsheten gjennomsnittlig i Norge er på dette pkt 

4,0. Etter disse resultatene ble kjent, har vi gjennom en solid prosess i personalet jobbet med å utarbeide en 

”Handlingsplan for et bedre fysisk arbeidsmiljø i Kulturskolen i Målselv”. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  2 906 2 940 -34 

Sum inntekter  484 574 90 

Netto ramme 2 421 2 361 60 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 94% 100% 98% 

 

Kommentar:  

 

 For 2012 har vi et mindreforbruk på 60 000,-. Dette skyldes at vi har hatt hjelp til driftsutfordringer gjennom bruk 

av eksterne midler til gjennomføring av 2 undervisningsprosjekter finansiert av Utdanningsdirektoratet.  

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Følgende utfordringer ble beskrevet i økonomiplanen; kvaliteten på arbeids- og kontorforhold for ansatte, kvalitet 

på og tilgang til undervisningslokaler etter våre behov, kvaliteten på undervisningsutstyr etter våre behov, 

deltakelse i planarbeid og utvalg/komiteer i kommunen, utvikling av fagtilbud i tråd med nasjonale/lokale føringer, 

lang venteliste til undervisningstilbudene våre. Når det gjelder kvaliteten på det fysiske arbeidsmiljøet vårt som de 

tre første punktene er knytta til, har vi i 2012 hatt en solid prosess i personalet der vi har jobbet med å utarbeide en 

”Handlingsplan for et bedre fysisk arbeidsmiljø i Kulturskolen i Målselv”. Planen gir en nøye beskrivelse av våre 

behov for utbedring/endring. Denne handlingsplanen skal nå sendes til utvalg i kommunen for videre arbeid. 

 Politikere og rådmann er gjort kjent med våre utfordringer med lang venteliste til undervisingstilbudene våre. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Vi har gjennomført to prosjekter for elever på SFO/småtrinn ved grunnskolene i kommunen vår. Her har barn som 

ikke er elever i Kulturskolen fått nyte godt av vår kompetanse. Evalueringen av disse prosjektene viser tydelig at 

det er behov for mer undervisning i de praktisk estetiske fagene i grunnskolen. De ansatte har gjennom prosjektene 

fått faglig påfyll sammen med elevene som har deltatt på undervisningen. 

 Fra høsten 2013 skal vi tilby praktisk- estetisk undervisning på småtrinnet. Tilbudet ble beskrevet i Statsbudsjettet 

2013 under tittelen ”Kulturskoletimen”. Vi er nå i ferd med å lage en modell for dette i Målselv. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 I oktober inviterte Kulturskolerådet i Troms til en dag med fagkurs for kulturskolelærere. Her fikk lærerne direkte 

faglig på fyll til bruk i sin undervisning. 

 Personalet i Kulturskolen har vært på et todagers seminar for produksjonsnettverk i Oslo i november. Her fikk vi 

nyttig inspirasjon fra andre Kulturskoler i Norge som er gode på organisasjonsutvikling innenfor fagfeltet vårt. 
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 11,57* 13,22* 12,98* 

Ansatte   29 

Kilde: Intern statistikk 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 50,8 57,4 55,9 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 94,4 96,9 88,3 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 6270 5753 7 702 

 
 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   4,9 5,2 

Personalets omsorg for barnet ditt   4,8 5,0 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt   5,1 5,5 

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO   4,1 4,4 

 

Kommentar:  

 Målene er oppnådd, og de ulike SFO-ene melder i stor grad at de er fornøyde med arbeidet som utføres på 

avdelingene. 

 Man ønsker å få opp svarprosenten fra foreldrene. 

 En av avdelingene sto frem som ny november 2011, med svært gode fysiske forholdene.   

 Personalet jobber med nærhet til brukere og foreldre.   

 En kjent utfordring for SFO er at flere foreldre sier opp plassen midt i året da de føler at ungene er i stand til å 

komme hjem alene.     

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) Skole og SFO er felles unntatt jobbnærvær 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  - 80,49% 

 

Kommentar:  

 Tallene er like for skole, da man ikke har skilt resultatene for skole og SFO. 

 Man jobber på samme måte i forhold til dette som i skolen. 

 Nærværsprosenten er lavere i SFO, og sykemeldinger, stor utskifting av personell og mye bruk av vikarer 

nevnes som medvirkende faktor (se under utfordringer).  

 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 2 461 2 309  151  

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 66,67 100 % 93,83 
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Kommentar:  

 

Oppfølging av utfordringer 
 Antall brukere er ikke stabilt året igjennom. 

 Særlig 1 SFO har hatt mye fravær, med sykemeldinger og mye utskiftninger. 

 Mange assistenter har vært brukt som vikarer i skolen og dette sliter også på SFO. 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene vedvarer da vi 

på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 To av SFO-ene har fått egne eller nye lokaler, noe som oppleves positivt. En av SFO-ene har også egen 

gapahuk satt opp i samarbeid med Statsskog. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

LØFT-kurs 

 Flere skoler har med SFO-leder og andre SFO-ansatte som deltakere på LP-grupper. Disse har også blitt kurset 

i modellen. 

 Fiskesprell-kurs, kurs i uteskole og andre kurs for SFO-ansatte. 

 Flere SFO-er har lærlinger. 

 

Bjørkeng oppvekstsenter SFO 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 1,5 1,5 1,7 

Ansatte 3 3 4 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   4,9 5,0 

Personalets omsorg for barnet ditt   4,8 5,0 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt   5,1 5,5 

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO   4,1 5,0 

 

Kommentar: 

Mål 2012: 

 - Målene for virksomheten er nådd.   

- Avdelingen sto frem som ny november 2011.  De fysiske forholdene inne er svært bra.   

- Personalet jobber med nærhet til brukere og foreldre.   

- En utfordring for SFO er at flere foreldre sier opp plassen midt i året da de føler at ungene er i stand til å 

komme hjem alene.     

 - Mål å få høyere svarprosent fra foreldre 

 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) Skole og SFO er felles unntatt jobbnærvær 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 5,0 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 5,0 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- 4,6 4,5 

Jobbnærvær i % 87,1% 95% 89,4 
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Kommentar:  

Mål 2012, resultat.  

 Hvordan har enheten jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble kjent? 

- resultater presentert i personalgruppe i vår – analyse av disse 

- resultater tatt opp i høst ved nytt år med fokus på: Hvilke tiltak setter vi inn / hva må vi forsterke? 

- resultater presentert i de ulike foreldregruppene 

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

- Ved sykefravær er vi snare å etablere kontakt.   

- Dersom det er fare for langtidsfravær er vi tidlig ute med oppfølgingssamtaler og diskuterer muligheten for 

tilrettelegging.  -  - Sykefravær er fast tema i administrasjonstid.   

-Vi har fokus på tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å falle ut.  

- Søkt om tilretteleggingsmidler for enkelte arbeidstakere.   

- Konsulent for nærvær har vært brukt i to anledninger mot hele personalgruppa på BOS. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  864  979  115  

Sum inntekter  -539  -668  -129  

Netto ramme 325 311 14 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 135,35 % 100 % 95,82 % 

 

Kommentar: 

 

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

Perfekt! 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Antall brukere er ikke stabilt året igjennom. 

 

Nyheter fra områdene 

 

 SFO drifter i nye lokaler.  Svært positivt for brukere og ansatte.    

SFO er opptatt av friluftsliv og er mye ute i skog og mark.  De har et eget område ved Tømmertjønna der de i 

samarbeid med Statsskog har satt opp gapahuk og utedo.  Fasilitetene kan benyttes av alle. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 LØFT-kurs 

 SFO-leder deltar på LP-grupper 

 Fiskesprell-kurs 

 

Fagerlidal skole SFO 
 

 Kommunens største sfo med over 80 barn. 

 
Bemanning faste stillinger (tallene er hentet fra GSI) 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 3,44 4,20 5,17 

Ansatte 11 13 15 
Tallene er hentet fra GSI 

Fakta om enheten/nøkkeltall (Kostra) rapporteres ikke på enhetsnivå, men finnes for hele kommunen. 
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Brukerperspektiv (Brukerundersøkelse SFO, våren 2012) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt - 4,9 5,1 

Personalets omsorg for barnet ditt - 4,8 4,6 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt - 5,1 5,4 

Hvordan opplever innemiljøet i SFO - 4,1 4,2 

 

Kommentar:  

 På sfo-undersøkelsen ligger vi godt an, resultatene er bedre enn målene unntatt på spørsmålet om omsorg for 

barnet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesten og har tro på at dette bedrer seg til neste undersøkelse. 

  

 
Medarbeiderperspektiv (medarbeiderundersøkelse våren 2012) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - 4,9 4,5 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

- 4,9 4,9 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

- 4,4 4,9 

Jobbnærvær i % 87,08 % 93% 73,55 % 

 

Kommentar:  

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er over målet (landssnittet) unntatt på de ansattes bidrag til å nå 

målene. Dette kan skyldes stor utskifting av personell og mye bruk av vikarer i tillegg til at målene kanskje er 

for dårlig kommunisert eller ikke forstått. 

 Jobbnærværet er mye lavere enn målet.  Dette skyldes i hovedsak langvarige sykemeldinger etter ulykke, 

operasjoner og kroniske lidelser og ikke knyttet til arbeidsmiljøet. 

 

 

Økonomi  

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  1 907 611 2 077 767 -170 156 

Sum inntekter  1 493 609 1 866 317 372 708 

Netto ramme 414 002 211 450 202 552 
Negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 62,53 % 100 % 51,07 % 

 

Kommentar:  

 

 Regnskapet viser høyere utgifter og vesentlig høyere inntekter enn budsjettert. Dette gir et nettoresultat som er 

202' bedre enn budsjettert. Årsaken er store refusjoner på sykefravær og større inntekter på foreldrebetaling i 

tillegg til at det ikke er satt inn ekstern vikar for sfo-leder. 

 Velger vi å se skolen og sfo under ett, selv om det er forskjellige ansvar, har vi et totalt overforbruk på kr 107 

256,-. Med en brutto omsetning på vel 18 mill er et overforbruk på 100' egentlig svært bra. På bunnlinja har vi 

da et overforbruk på 0,7 %. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Sfo har hatt stort sykefravær, spesielt knyttet til operasjoner og kroniske lidelser.  

 Sfo leder har vært 50 % sykemeldt hele høstsemesteret 

 Stor utskifting av folk og mye bruk av vikarer 

 Mange assistenter har vært brukt som vikarer i skolen og dette sliter også på sfo 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Sfo har nå fått egne lokaler som de ikke trenger å dele med skolen fra høsten 2012 



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding  2012 

_______________________________________________________________________________________ 

58 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Alle ansatte har deltatt på LØFT-kurs 

 Alle ansatte har avsatt tid til faglig oppdatering/ajourføring 

 Kurs for alle ansatte i LP-modellen 

 En lærling, planlegger å ta fagbrev i 2013 

 

 

Karlstad oppvekstsenter SFO  
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 1,71 1,71 1,71 

Ansatte 3 3 3 

Kilde: Intern statistikk 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   4,9 5,1 

Personalets omsorg for barnet ditt   4,8 5,3 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt   5,1 5,6 

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO   4,1 5,0 

 

Kommentar:  

 Man ønsker å få opp svarprosenten fra foreldrene.  

 Personalet jobber med nærhet til brukere og foreldre.   

 En kjent utfordring for SFO er at flere foreldre sier opp plassen midt i året da de føler at ungene er i stand til å 

komme hjem alene. Dette gjør at inntektene går ned utover året og er vanskelig å budsjettere med. 
 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) Skole og SFO er felles unntatt jobbnærvær 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 5,5 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 5,1 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  93 91 

 

Kommentar:  
Tallene er like for skole, da man ikke har skilt resultatene for skole og SFO. 

 Man jobber på samme måte i forhold til dette som i skolen. 

 Det er ofte vanskelig å få tak i vikarer ved sykdom på SFO 

 

 

- Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  834 799 +35 

Sum inntekter  456 510 +54 

Netto ramme 378 289 +89 

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 55,26 100 % 76,42 
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Kommentar:  

 

Oppfølging av utfordringer 

 Antall brukere er ikke stabilt året igjennom. 

 Mange assistenter har vært brukt som vikarer i skolen og dette sliter også på SFO. 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 LØFT-kurs 

 Sfo ansatte har vært kurset i LP modellen, men det har ikke vært mulig å få disse med i gruppen, da de er på 

SFO mens møtene pågår. 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter Avd. SFO 
 

 SFO med 14 barn 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk   1,31 

Ansatte   4 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt  4,9 5,2 

Personalets omsorg for barnet ditt  4,8 5,3 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt  5,1 5,2 

Hvordan oppleves innemiljøet i SFO  4,1 4,2 

      

 

Kommentar:  

 Er målene oppnådd? Hvis ikke, hva gjøres for å oppnå målene som er satt? 

 Er fornøyd med resultatene. 

 Fortsette det gode arbeidet på SFO. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 5,1 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 4,2 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,7 

Jobbnærvær i %  93% 97,86  % 

 

Kommentar:  

 Er fornøyd med resultatene.  

 Tallene er felles for skole og SFO 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  620  529  91  

Sum inntekter  428  341  -86  

Netto ramme 192 188 4 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 56,13 100 % 97,61 %  
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Kommentar:  

 Målet her for alle er 100% balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Vi holder oss til tildelt ramme, samt at vikarer er billigere enn de som det er budsjettert med.  

 

Oppfølging av utfordringer 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

 Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Ferdig med videreutdanning for rektor i 2012 (rektorskolen) 

 Flere småkurs i tilknytning til SFO aktiviteter 

 Kursing i uteskole 

 

 

Olsborg skole SFO 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 3,58 3,25 3 

Ansatte  7 8 

Kilde: Intern statistikk 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 50,8 57,4 55,9 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 94,4 96,9 88,3 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 6270 5753 7 702 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   4,9 5,5 

Personalets omsorg for barnet ditt   4,8 5,2 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt   5,1 5,5 

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO   4,1 4,3 

 

Kommentar:  

 Målene er oppnådd  

 Videre fokus på tilbudet SFO gir, har blant annet hatt fokus på fysisk aktivitet og sunn mat i personalmøter. 

 Vi jobber for å få opp svarprosenten fra foreldrene. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) Skole og SFO er felles unntatt jobbnærvær 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9 5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4 4,4 

Jobbnærvær i %  93% 82,18% 

 

Kommentar:  

 Tallene er like for skole, da man ikke har skilt resultatene for skole og SFO. 

 Ønsker for neste år å dele skole og SFO slik at det blir mer tydelig hvilke områder som skal fokuseres videre 

på. 

 Nærværsprosenten er lavere i SFO enn skolen, mye grunnet langtidssykemelding. 

 For å forebygge sykemeldinger følges ansatte tett opp av ledelsen, og det blir hentet inn hjelp til oppfølging fra 

blant annet bedriftshelsetjenesten (grunnet tunge brukere som krever mye løft).  
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- Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 246 296 -49 

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 35,3 100 % 120,1 

 

Kommentar:  

 Negativt avvik grunnet feilestimering i forhold til foreldrebetaling, mye er tatt inn ved å justere 

voksentettheten underveis i året for å komme i balanse 

 Må sees i sammenheng med skolens positive avvik 

 Totalt for Olsborg skole og SFO ca. 50.000 i positivt avvik 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Mange assistenter har vært brukt som vikarer i skolen og dette sliter også på SFO. 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Har brukt eksterne til å vise egen kultur (samisk og russisk) med stor suksess 

 Holder tradisjoner som julebord ved like, noe elevene og ansatte gleder seg til 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Flere skoler har med SFO-leder og andre SFO-ansatte som deltakere på LP-grupper. Disse har også blitt kurset 

i modellen. 

 Fiskesprell-kurs for alle ansatte 

 LØFT-kurs for alle ansatte 

 

 

Sameskolen SFO 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 
Årsverk 0,45* 0,45* 0,45* 

Ansatte 1* 1* 1* 

Sameskolen kjøper 3 t/uka (18 t/uka til sammen) av barnehagen, men resten dekkes av elevassistent 

Kilde: Intern statistikk 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 50,8 57,4 55,9 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 94,4 96,9 88,3 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 6270 5753 7 702 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Trygghet til barnet ditt   4,9 For få brukere 

Personalets omsorg for barnet ditt   4,8 For få brukere 

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt   5,1 For få brukere 

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO   4,1 For få brukere 
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Kommentar:  

 Målene er oppnådd, og de ulike SFO-ene melder i stor grad at de er fornøyde med arbeidet som utføres på 

avdelingene. 

 Man ønsker å få opp svarprosenten fra foreldrene. 

 En av avdelingene sto frem som ny november 2011, med svært gode fysiske forholdene.   

 Personalet jobber med nærhet til brukere og foreldre.   

 En kjent utfordring for SFO er at flere foreldre sier opp plassen midt i året da de føler at ungene er i stand til å 

komme hjem alene.     

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) Skole og SFO er felles unntatt jobbnærvær 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  4,9  

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

 4,9  

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

 4,4  

Jobbnærvær i %    

 

Kommentar:  

 Tallene er like for skole, da man ikke har skilt resultatene for skole og SFO. 

 Man jobber på samme måte i forhold til dette som i skolen. 

 Nærværsprosenten er lavere i SFO, og sykemeldinger, stor utskifting av personell og mye bruk av vikarer 

nevnes som medvirkende faktor (se under utfordringer).  

 

 

- Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme    

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100 %  

 

Kommentar:  

 

Oppfølging av utfordringer 

 Antall brukere er ikke stabilt året igjennom. 

 Særlig 1 SFO har hatt mye fravær, med sykemeldinger og mye utskiftninger. 

 Mange assistenter har vært brukt som vikarer i skolen og dette sliter også på SFO. 

 De utfordringene som er beskrevet i økonomiplanen er i stor grad knyttet til økonomi. Disse utfordringene 

vedvarer da vi på nytt har nedtrekk i budsjettene med 3% pr. enhet. 

 

Nyheter fra områdene 

 To av SFO-ene har fått egne eller nye lokaler, noe som oppleves positivt. En av SFO-ene har også egen 

gapahuk satt opp i samarbeid med Statsskog. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 LØFT-kurs 

 Flere skoler har med SFO-leder og andre SFO-ansatte som deltakere på LP-grupper. Disse har også blitt kurset 

i modellen. 

 Fiskesprell-kurs, kurs i uteskole og andre kurs for SFO-ansatte. 

 Flere SFO-er har lærlinger. 
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TEKNISKE TJENESTER 

BYGGFORVALTNINGEN 
 

 Ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunal bygningsmasse 

 Ansvar for å bistå i utvikling av eiendomsmassen og anskaffelsen av nybygg 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 30 30 30 

Ansatte 40 40 40 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger. 2465 2616  

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per 

kvadratmeter. 

387 448  

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per 

kvadratmeter. 

32 35  

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 360 254  

 
 

Kommentar: 

 Byggforvaltningen har i oppdrag å forvalte, drifte og vedlikeholde bygningsmassen. Vi har et mål om å holde 

alle bygg i drift. I løpet av 2012 var det ingen bygg som ble midlertidig stengt på grunn av driftsfeil. 

Gimlehallen ble stengt, men var ikke organisert under byggforvaltningen. Vi har imidlertid driftsproblemer på 

flere bygg på grunn av gamle tekniske anlegg og utette tak. 

 Utfordringene for 2012 er delvis innfridd ved at en har fått gjennomført 3 av 6 utfordringer. Byggforvaltningen 

i Målselv kommune har meget begrensede ressurser, noe som er med på å begrense ønsket aktivitet. 

Byggforvaltningen har ikke gjennomført brukerundersøkelse, men byggforvaltningen mener at driften er 

effektiv innenfor tildelte rammer.   

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,9 5,0  

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

5,0 5,0  

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

3,9 4,5  

Jobbnærvær i % 86,2  85,9 

 

 

Kommentar: 

 Det har ikke vært satt opp konkrete mål for 2012 innenfor medarbeiderperspektiv. Det blir derfor vanskelig å 

evaluere måloppnåelse. Avdelingen har en jobb å gjøre når det gjelder å forbedre resultatene på 

medarbeiderundersøkelsen. Det er likevel litt utfordrende siden stemningen blant de ansatte virker å være 

bedre enn karakterene i undersøkelsen. 

 Medarbeiderundersøkelsen er blitt tatt opp på allmøte, men vi skal også legge den inn som tema på de mindre 

gruppemøtene. 

 Fokus på økt nærvær har vært gjort gjennom ordinær oppfølging av sykemeldte. Dersom det har vært spesielle 

enkeltsaker så har det vært satt fokus på det. Det er også fokus på riktig utstyr. Avdelingen har en del 

langtidsfravær som det ikke alltid er like lett å gjøre noe med.   
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter  27 001 31 973 -4 972 

Sum inntekter  8 954 11 399 2 445 

Netto ramme 18 047 20 574 -2 527 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

 105% 100% 114% 

 

Kommentar: 

 

 Det er ikke balanse mellom budsjett og regnskap. Overforbruket for 2012 er hele 2,5 mill. Sammenligner vi 

kommende kostratall så har vi sannsynligvis ikke høyt forbruk likevel. Det er imidlertid mulig å holde 

budsjettet, men ikke samtidig holde alle bygg åpne. Dersom det skal gjøres bør en være forberedt på en 

klagestorm fra brukere. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 I økonomiplanen ble det beskrevet 6 utfordringer. Det er utarbeidet oversikt over tilstanden til bygningsmassen 

og det er ordnet i bygningsarkivet. Det pågår arbeid med utarbeidelse av rutiner og innfasing av 

dataprogrammet pågår. Det er ikke gjort noe med manglende vedlikehold av bygningsmassen. Restanselisten 

på arbeidsoppdrag er redusert ved at nevnte arbeider er gjennomført. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Ingen spesielle hendelser i løpet av 2012. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Flere av de ansatte holder på å ta fagbrev innen renhold. 

 
 

VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG (VARV) 
 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 15,8 15,8 16,2 

Ansatte 17 17 18 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Antall vannbehandlingsanlegg, (gamle målsnes ut fra 2012) 4 4 3 

Antall renseanlegg ( ARA, ØRA, Olsborg, 2 i Mellombygd, 1 på Fossmoen) 6 6 6 

Slambehandlingsanlegg Fossmoen, opprydding starter 2013. 1 1 1 

Kommunale veger, 174,5 km. Stort behov for vedlikehold.    

Kommunalt avløpsnett, gitt i antall meter 93900 95320 97400 

Vannproduksjon, målt i m3   2.655.305 

 
 

Kommentar:  

 Utbygginger og drift VA er i henhold til budsjetter og mål med unntak av noen forsinkelser ved Øverbygd 

Vannverk. 

 Aktiviteten ellers har i 2012 vært preget av merarbeid grunnet flom. 

 Ny enhetsleder ansatt i 2012 og vi er inne i en omstruktureringsfase. 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? ----   

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg? 

----   

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

   

Jobbnærvær i %    

 

Kommentar:  

 Ny enhetsleder ansatt 1/5-12, mye av tiden har medgått til flomarbeid. 

 Enheten har ikke arbeidet systematisk med dette i 2012 grunnet ressursmangel. 

 Enheten har dyktige medarbeidere og det er iverksatt tiltak og planlegges flere for bedre å utnytte de ressurser 

de innehar. 

 Enheten har lite kortidsfravær, men mange langtidssyke gir totalt ca 25 % fravær.  

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter 43472833 46936833 -3464000 

Sum inntekter  -46241800 -49641596 3399796 

Netto ramme -2768967 -2704762 -64205 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100% 97,7% 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 VAR er selvfinansierende og aktiviteten på VA er nært budsjett. Overskudd renovasjon til fond. 

 Vei er en utfordring, her har vi ikke rammer til annet enn et minimumsvedlikehold. 

 Unntak fra dette er områder direkte berørt av flom der vi nå har midler til å iverksette tiltak. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Ny enhetsleder ansatt fra 1/5-12. 

 Ny innkjøps og lageransvarlig på plass fra 1/12. Skal sikre at innkjøp skjer ihht. Regelverk. 

 2012 preget av arbeid med flomskader. Vi har fått statlige midler til å utbedre alle skader vedrørende 

kommunal infrastruktur. 

 Flere mindre reorganiseringer kommer i 2013. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Forsøker å benytte eksisterende ressurser på en ny og bedre måte.  
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MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) 
 

Tjenester og oppgaver i enheten : 

 Plan 

 Næring 

 Byggesak 

 Kart- og oppmåling 

 Landbruk 

 Skogbruk 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk 14 14 14 

Ansatte 14 14 14 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Plan: Antall planer vedtatt 5 2 5 

Byggesak: Antall søknader om byggetillatelse som kommunen behandlet 

ferdig 

217 179 155 

Byggesak: Ferdigattester + midlertidig brukstillatelse 81 102 138 

Søknader om produksjonstilskudd 98 93 87 

Søknader etter Jordloven  48 26 

Søknader etter Konsesjonsloven  8 11 

Dispensasjoner Motorferdsel 137 139 419 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Byggesak brukerundersøkelse 2012– Tilgjengelighet - 4,3 5,0 

Byggesak brukerundersøkelse 2012– Respektfull behandling - 4,3 5,7 

Byggesak brukerundersøkelse 2012– Resultat for brukeren - 4,3 5,5 

 

Kommentar brukerundersøkelsen for byggesak:  

 Resultatet fra brukerundersøkelsen viser at vi har meget høy brukertilfredshet og ligger godt over 

landsgjennomsnittet.  Vi ligger også langt over det som på forhånd var satt som mål.  

 Når vi går inn i resultatene ser vi at vi har lavest score på informasjon og tilgjengelighet.  På bakgrunn av dette 

ble det lagt ned mye arbeid i forbedring av hjemmesida under byggesak.  Dette utgjør et stort løft for å 

forbedre informasjonen til brukerne. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?         -          -          5,3 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 

deg?   

-          -          5,0 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 

innbyggerne i kommunen? 

        -          -          3,8 

Jobbnærvær i %       98,98           90,02 

 

Kommentar: 

 Det er en høy grad av bevissthet for enhetens mål og medarbeidernes medvirkning i å sette mål og nå måla 

 Vi har evaluert resultatene og satt fokus på områder som får lavest resultat; faglig og personlig utvikling 

 For å øke nærværet holder vi  fokus og tilrettelegger for bruk av kommunens FYSAK-tilbud; både individuelt 

og fellestiltak, samt individuell tilpasning av arbeidssituasjonen/oppgaver der det er nødvendig. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 

2012 

Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 6.026 242 7.059 030 1.032 788 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100% 117% 

 

 

Kommentar:  

 Lønnsøkningen ble ikke lagt inn i budsjettet slik det var planlagt etter lønnsoppgjøret; dette gir et avvik på om 

lag 200.000,- 

 Festeavgifta er budsjettert med et underskudd på 200.000,- Fra 2011 er det årlig på over 250.000,- Når så 

festeavgifta for 2011 i tillegg kom med på 2012-regnskapet, gir dette et samlet underskudd på 350.000,- 

 Samlet innbetalte gebyr for plan, byggesak og kart er 365.000,- under det budsjetterte. 

 Planavdelinga har i 8 av årets måneder hatt ekstrabemanning på kart/geodata. Videresalg av geodatatjenester til 

bl.a regional kystsoneplan, ble ikke aktuelt da dette arbeidet ikke ble påbegynt i 2012 som først antatt.  

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Ferdigstille Kommuneplan for Målselv og produsere egne arealplaner for å fremme utvikling, vekst og 

befolkningsøkning. 

o Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2012.  Samtidig ble reg.plan for gang- 

og sykkelveg Lia- Taxisentralen på Andslimoen vedtatt; utarbeidet av kommunens planavdeling. 

 Oppdatere digitalt planarkiv og ta igjen etterslepet på GIS-arbeid (Geografiske Informasjons Systemer/ 

ressurskartlegging) 

o Her er vi à jour. 

 Landbruk: Ferdigstille arbeidet med å kvalitetssikre nye gårdskart og landbruksregisteret som grunnlag for 

riktig tilskuddsutbetaling. 

o Gårdskartprosessen ble avsluttet i 2012. 

 Målselv Fjellandsby: Medvirke til at plangrunnlaget blir forbedret slik at man får et godt styringsredskap som 

vil kreve mindre ressurser av kommunen og bli et bedre verktøy for en god utvikling av Målselv Fjellandsby. 

o Reviderte bestemmelser ble vedtatt av Det faste utvalg for plansaker 24.2.2012; sak 4/2012 

 Videreføre prosjekt Stedsutvikling Bardufoss, inkl. oppdatering av kartgrunnlaget for området Heggelia- 

Andselv-Andslimoen. 

o Forprosjekt Stedsutvikling Bardufoss ble lyst ut på anbud og kontrakt ble inngått med Norconsult 

29.11.12. Forprosjektet blir gjennomført i 1.halvår av 2013.  

 Byggesak: Gjennomføre tilsyn. 

o Det er gjennomført 8 tilsyn i 2012. 

Nyheter fra områdene 

 

Næring 

Det har vært stor aktivitet mot eksisterende næringsliv (møter/dialog) og deltagelse i flere prosjekter. Dette er blant 

annet:  

 Oppfølging og avslutning av forprosjekt Arena utmark. 

 Gjennomført anbudsprosjekt for Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. 

 Avsluttet skiltprogram ”Fotefar mot nord” for Troms Fylkeskommune; informasjonstavler satt opp ved 

Trollhaugen og ved isbrua på Karlstad.  

 Prosesser for tettere samhandling mot høyere utdanning (kompetanseportalen) 

 

Vår trofaste næringskonsulentgjennom mange år, Eva Ingebrigtsen Husby, valgte i år å si opp sin stilling. Hun har vært 

en stødig og dyktig medarbeider som med stor kunnskap og integritet har tatt hånd om de meste av kommunens 

næringsarbeid.  
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Det har vært møter og samtaler med etablerere/næringsaktører og 14 søknader er behandlet til kommunalt næringsfond 

for 2012. 

Samarbeid med Næringshagen er ivaretatt med faste møter og deltagelse på nærings-arrangement. Det sammen 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.  Stillingen som næringskonsulent har stått vakant i årets 3 siste måneder. 

 
Plan 

Det har vært høy aktivitet på planavdelinga gjennom hele året. Arealplanen ble vedtatt på årets siste kommunestyre 

13.12. Et faglig sterkt team har fordelt arbeidet med planbeskrivelse og KU, planbestemmelser og kartgrunnlaget. Nytt 

fast utvalg for plan- og næringssaker ble involvert i prosessen ved deltakelse i Planforum i juni; før de formelt tiltrådte 

og deltok aktivt fram mot endelig vedtak.  

Prosess med planstrategi er gjennomført til ferdig kommunal planstrategi vedtatt 20.9. i KS-sak 77/2012.  

Planavdelinga har produsert en kommunal reguleringsplan; Gang- og sykkelveg fra Lia til taxisentralen på Andslimoen, 

vedtatt 12.13.  

Områdeplan for Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon ble også vedtatt 13.12.; her har planavdelinga deltatt aktivt i 

arbeidsgruppe. Reguleringsplan for Infralydstatsjon på Brannmoen møtte innsigelse fra Fylkesmannen etter 

1.høringsrunde i april. Denne ble løst med ytterligere utredninger og justeringer av planbestemmelsene, og ble endelig 

vedtatt i kommunestyret 13.12. I samme møte ble detaljregulering av Fv 854 Rundhaug – Olsborg; Rognmoen, vedtatt. 

Planavdelinga følger opp kommunens arbeid med kollektivgruppe i samarbeid med fylkeskommunen og Troms 

Fylkestrafikk. Busstilbudet mellom MSAH (Målselv fjellandsby i helgene) og Bardufoss Høgtun videregående skole, 

Sundlia, oppnådde dessverre ikke tilstrekkelig trafikkgrunnlag etter 2 års prøveperiode og kunne ikke videreføres i 

2012. Prosessen med den nye overføringslinja mellom Ofoten og Balsfjord blir fra administrasjonens side fulgt opp av 

planavdelinga. 

 

Byggesak 

I 2012 har det vært 180% stilling på byggesaksbehandling.  Det ble fattet 314 vedtak.  Av disse er det 155 

byggetillatelser/rammetillatelser og 138 midlertidig brukstillatelse/ferdigattester.  Det er gitt 21 dispensasjoner fra 

gjeldende planer m/bestemmelser.  Størst byggeaktivitet var det i Krokbekken Panorama og Målselv Fjellandsby, samt i 

regi av Forsvaret både på Bardufoss og i Øverbygd. Kostratallene viser at det er en nedgang i antall byggesøknader, 

men en økning i ferdigattester,  sammenlignet med årene før. I følge plan- og bygningsloven §25-1 har kommunen plikt 

til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser.  Det ble 

gjennomført 8 tilsyn i 2012. 

 

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for byggesak i 2012.  Alle som leverte søknad om byggetillatelse eller 

søknad om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i tidsrommet 1. mai – 30. september fikk tilsendt spørreskjema.  Det 

ble sendt ut 80 spørreskjema og det kom inn 34 svar. Hensikten var å kartlegge brukertilfredsheten med 

byggesaksbehandlingen i kommunen. Resultatet fra brukerundersøkelsen er vist og kommentert ovenfor. 

 

Kart og oppmåling 

Matrikkelloven 

Ut fra data i matrikkelsystemet synes det å ha vært en forholdsvis stor aktivitet i 2012. 

I alt ble det registrert 172 nye matrikkelenheter. Av dette er 65 av enhetene registreringer av riks- og fylkesveggrunn. 

For øvrig inngår det 28 seksjoner opprettet på 8 grunneiendommer. 

495 grenselinjer er etablert/endret med 848 nye/endrede grensepunkter. 

 

Arbeidet med adresseprosjektet for etablering av vegadresser i hele kommunen har fortsatt også i 2012. I Målselv 

fjellandsby og Krokbekken Panorama har vegene fått navn, og adresser er tildelt. Det er 417 adresseenheter som har fått 

nye/endrede adresser i disse to områdene. 

 

Geovekst 

I følge geodataplanen skulle et større kartleggingsprosjekt for nykartlegging/ajourføring av det digitale kartgrunnlaget 

for alle tettstedsområdene samt Mauken/Blåtind skytefelt starte i 2012. Kartverket har ved hjelp av eksternt firma 

gjennomført innledende markarbeid med signalering og målinger. På grunn av vanskelige værforhold lot det seg ikke 

gjøre å få disse områdene fotografert i 2012. Det samme er tilfelle for fotografering av noen manglende fotostriper fra 

omløpsfotograferingen i 2011. Kommunen har som originalbasevert ajourholdt og oversendt de kartdatabasene vi har 

ansvaret for. 

I geodataplanen inngår også et prosjekt for etablering av nytt vertikalt datum, NN2000. 
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Årsaken til innføring av nytt høydesystem er å rette opp og styrke høydenettet og korrigere for landheving bl.a. for å 

oppnå en bedre utnyttelse av satellittbaserte målemetoder. NN2000 skal være innført innen 2015. I 2012 ble det utført 

presisjonsnivellement i Dividalen og Bardufossområdet for NN2000-prosjektet i Målselv. 

 

Eiendomsmegleropplysninger 

I forbindelse med salg av eiendommer etterspør eiendomsmeglere opplysninger om kart, målebrev, matrikkeldata, 

planstatus og kommunale avgifter. I alt leverte vi 30 meglerpakker i 2012. 

 

Skogbruk/vilt 

Skogbruksavdelinga har 200%, kontorsted Skogbrukets hus. 

  

Avvirking: det er tatt ut om lag 18 224 fastkubikkmeter skogsvirke til en bruttoverdi ved veg på kr. 6 000 000,- Dette er 

en økning i forhold til 2011. Det har vært delvis hogststopp på energivirke, økningen skyldes leveranse til 

smelteverksindustrien. Det er registrert lite sagtømmer, men til eget bruk går det ca. 2000 fkbm. 

Skogkultur: Det er plantet 139 da og annen skogkultur (rydding/stammekvisting/tynning) på 907 da investert kr 

571 113,- 

Skogsvegbygging: Det er gjennomført arbeid på 13 skogveger og investert kr. 2 094 798,- 

 

Tilskudd til skogsdrift 

- Lunning: (for å unngå terrengskader), 2 drifter 575 fkbm tilskudd 105 281,- 

- Flistilskudd, omfatter 21 eiendommer 9 647 fkbm tilskudd 1 099 136,- 

Skogfond og rentemidler 191 skogeiere har til sammen kr.1.603 100,- i skogfond. Rentemidlene er kr. 200 578,- 

 

Flommen Kirkesdalen Skogmesteren har representert kommunen i forbindelse med NVE sitt arbeid for å reparere/sikre 

etter flommen. Skogbrukslederen har gjort en del befaringsarbeid samt foreslått tiltak på Alapmoen og indre deler av 

Kirkesdalen. 

Sikringstiltak i vassdrag Skogmester har ansvaret for oppfølging av sikringstiltak (elveforbygninger) i vassdrag 

 

Naturvern det er behandlet en klagesak vedrørende skogvern for kommunestyret. 

Arena Utmark Skogbruksleder har bistått i arbeidet med prosjektet Arena Utmark, tidligere Innlandets hus. 

Flisleveranse Finnfjord AS skogbruksleder har vært i arbeidsgruppe for å få leveranse av spesialflis til Finnfjord AS. 

Varm i Nord AS Skogbruksleder er daglig leder i Varm i Nord AS. Det jobbes for å etablere lokal produksjon. 

 

Viltforvaltning tildelt 278 elger, felt 264 og fellingsprosent på 95 %. Under elgjakta var det 15 påskytinger. Det ble 

gjennomført utvidet jakt fra 10.12 til 23.12. Det har vært 30 påkjørsler, der 10 av dyrene måtte bøte med livet og 12 stk 

annen avgang. Det er påkjørt 3 rådyr der alle dyrene døde og det er i tillegg funnet 2 døde dyr. 

Viltfond er på kr. 558 416,22. Det er solgt 950 kg kjøtt i perioden. Det er gjennomført 8 jegerprøveeksamen  

 

Jordbruk 

Flommen i juli medførte mye ekstra arbeid med befaringer, veiledning og saksbehandling av erstatningssøknader for 

avlingssvikt.  Til sammen brukte vi på jordbruk 323 timer dvs. 43 dagsverk på ekstraordinært arbeid med flommen i 

2012. 

 

Hoveddelen av arbeidet med Gårdskart som starta i 2010 ble avslutta 01.03.2012 og de nye kartene ble ved søknad om 

produksjonstilskudd pr 20.08. brukt som grunnlag for beregning av tilskudd til areal og kulturlandskap.   

 

Arbeidsoppgaver ellers har vært tilskottsforvalting av SMIL, RMP, produksjonstilskudd, organisert beitebruk, 

erstatnings- og velferdsordningene i jordbruket. I tillegg har vi utført saksbehandling etter jord-, konsesjons- og 

motorferdselsloven og vi er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge ved søknad og utbetaling av tilskudd og lån til 

tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.  Vi har også vært sekretær for Motorferdselsnemnda og administrert 

veterinærvaktordningen for Målselv veterinærdistrikt. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak: 

Avdelingen har hatt deltagere på kurs/seminar i følgende tema: 

 Naturmangfoldsloven 

 Utbyggingsavtaler 

 Matrikkelføring 
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BRANN OG BEREDSKAP 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 

Årsverk                (8 heltid + 8 deltid i 0,82% stilling) 8.065 8.065 8,065 

Ansatte        8 + 8 16 16 16 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2010 2011 2012 
Nettodrift pr. innbygger i kr. 486 600 691 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger  -47   19   15 

Årsgebyr feiing og tilsyn i kr. 200 200 200 

Antall feide piper 2000 867 934 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
Feide piper  867   867 934 

Tilsyn piper og ildsteder 203 203 126 

Tilsyn med tilsynsobjekter 34 34 32 

    

 

Kommentar:  

 Mål 2012, oppnådde resultater 2012. De som har brukerundersøkelser presenterer disse i tabellen ovenfor. Dere bruker 

de målene som er formulert i økonomiplanen. 

 De som ikke har hatt brukerundersøkelser og dermed ingen resultater, bruker noen ord for å si noe om deres opplevelse 

av hvorvidt målene er nådd. 

 Er målene oppnådd? Hvis ikke, hva gjøres for å oppnå målene som er satt? 

 
Etter innføring av behovsprøvd feiing er målet å foreta feiing ihht. kartlagt behov, samt utføre kontroll/ tilsyn av ildsteder og piper/ røyk-kanaler. 

Mål for tilsyn § 13- bygg er å sikre at tilnærmet 100% av slike bygg underlegges tilsyn i løpet av en 2-årsperiode. Brannvesenet mangler 

imidlertid lønnsmidler til en 60% stilling som branninspektør (pålagt av DSB og vedtatt av kommunestyret ifb. godkjenning av brannordning i 

Målselv i 2002) for å ivareta dette, og har for tiden under tilsyns- opplæring en brannmester ved Øverbygd brannstasjon. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2011 Mål 2012 Status 2012 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? Gjennomfører 

tilsyn, driver 

tilrettelegging og 

opplæring av 

medarbeidere 

Gjennomføre 

tilsyn, lære opp 

medarbeidere 

Samme som for 

2011 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? Bra Samme Bra 

I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i 

kommunen? 

Beredskap100% 

Forebyggende 

95% 

Beredskap 100% 

Forebyggende 

95% 

Beredskap 100% 

Forebyggende 

95% 

Jobbnærvær i % (har ikke hatt registrert jobbrelatert sykefravær) 92 92 94 

 

Kommentar:  

 Mål 2012, resultat. Her har alle resultat fra medarbeiderundersøkelsen.For få svar/ ansatte. 

 Hvordan har enheten jobbet med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen etter at resultatet ble kjent? Ikke resultat. 

 Hvordan har enheten jobbet med å øke nærværet? 

 

Nærvær: Brannvesenet er pålagt trening i arbeidstiden, og disponerer  treningsrom med utstyr på begge brannstasjoner. Det er 

krav til fysisk test med minimunskrav til styrke/ utholdenhet for alle brannmannskaper. Brannmannskapene er underlagt 

helsekontroll og røykdykkertest. Ved helsesvikt har ikke brannvesenet andre stillingshjemler å tilby egne ansatte. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik kr 
Sum utgifter  6418621 6460302   41681 

Sum inntekter  1888242 2006478 118236 

Netto ramme 4530379 4453824   76555 
Alle tall i hele tusen, negative avvik viser medforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2012 Status 2012 

  100% 98,3% 

 

Kommentar: 

 Mindre vesentlig avvik, merforbruk grunnet overtidsforbruk beredskap, merinntekt som følge av alarmtilknytninger.    

 

Oppfølging av utfordringer 

 I tillegg til å si noe om måloppnåelse skal dere si noe om hvordan dere har håndtert de utfordringene som dere beskrev i 

økonomiplanen. Hvordan har dere jobbet med disse, og hva har dere oppnådd. 

 

 

 Våre utfordringer i økonomiplanen har vært å drifte med redusert budsjett, der vi har oppnådd resultat gjennom å ta 

renhold på brannstasjon selv, redusere driftsutgifter og leieutgifter kjøretøyer og foreta vesentlig snørydding med egne 

mannskaper. Vi har også fornyet en del frigjøringsutstyr, men har ikke hatt økonomi for å investere i nye kjøreporter på 

Øverbygd brannstasjon. 

 

 

Nyheter fra områdene 

 Brannsjefen har deltatt i planlegging og gjennomføring av katastrofeøvelse i Bardufoss- området, der øvelsesmoment var 

eksplosjon i militært ammunisjonslager med skade på flytårn og brannstasjon samt helikopterstyrt og skade på buss med 

asylanter. 

 Brannsjefen har deltatt i planlegging og gjennomføring av øvelse Nordnes i regi Fylkesmannen, der evakuering fra 

kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord var øvelsesmomenter. 

 Brannsjefen har vært pådriver for gjennomføring av Helhetlig Risiko- og Sårbarhetsan-alyse i Målselv. Øverbygd 

brannstasjon driver kontinuerlig opplæring av nye brannvernsoldater, der vi ihht. avtale disponerer 8-10 soldater  fordelt 

på 2 lag som har døgnkontinuerlig vakt på brannstasjonen. 

 

Ny utfordring:  

 Investeringer i sambandsutstyr/ etablering av nytt nødnett, ( Tetra ), lovpålagt utdanning av brannmannskaper, etablering 

av brannverndepot i Målselv fjell- landsby og videreføring av feiertjenesten med økende bygningsmasse.   

  

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kompetanseheving gjennomført via internopplæring og lovpålagte øvelser. Har søkt overbrannmester på videreutdanning 

på Norges brannskole, men har ikke fått tildelt skoleplass. En brannkonstabel har gjennomført militært grunnkurs/ 

røykdykkerutdanning på Rygge. 

 


