
 

  

 

 

 

Målselv – mulighetslandet 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 

Forslag til planprogram 

 

 

 

Høringsdokument 

 



Planprogram- 
høringsutkast 

      

 

2 
 

 

  



Planprogram- 
høringsutkast 

      

 

3 
 

Innhold 

Bakgrunn for planarbeidet .......................................................................................................................... 5 

Formål/visjon ........................................................................................................................................... 5 

Vedtak og mandat ..................................................................................................................................... 5 

Omfang og avgrensning .......................................................................................................................... 5 

Planprosessen ............................................................................................................................................... 6 

Medvirkning .............................................................................................................................................. 6 

Folkevalgte ................................................................................................................................................. 6 

Innbyggere ................................................................................................................................................. 6 

Samarbeid med fagmyndigheter og nabokommuner .......................................................................... 6 

Media .......................................................................................................................................................... 6 

Sentrale, regionale og lokale føringer......................................................................................................... 7 

Sentrale og regionale føringer ................................................................................................................. 7 

Forholdet til kommunale planer ............................................................................................................. 7 

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel vil erstatte/oppheve følgende planer .......................... 8 

Hovedtema samfunnsutvikling ................................................................................................................... 9 

Demografi, bosetting og senterstruktur ................................................................................................ 9 

Folkehelse og levekår ............................................................................................................................... 9 

Kultur ....................................................................................................................................................... 10 

Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting ............................................................................................. 10 

Utdanning, (forskning og innovasjon) ................................................................................................. 11 

Samferdsel og infrastruktur ................................................................................................................... 11 

Samfunnssikkerhet og ressursforvaltning ........................................................................................... 12 

Organisering av kommunale tjenester ................................................................................................. 12 

Utredningsbehov ........................................................................................................................................ 13 

Statistikk og grunnlagsdokumenter ...................................................................................................... 13 

Befolkningens helsetilstand ................................................................................................................... 13 

Innbyggerundersøkelse .......................................................................................................................... 13 

Utbyggingsstrategier ................................................................................................................................... 13 

Endring av arealdelen ............................................................................................................................. 13 

Handlingsdel................................................................................................................................................ 13 

Vedlegg ........................................................................................................................................................ 14 

Kommuneplanens samfunnsdel organisering .................................................................................... 14 

Milepæleplan ............................................................................................................................................ 15 

Adresseliste .............................................................................................................................................. 16 

Sentrale og regionale føringer ................................................................................................................... 19 

Sentrale føringer ...................................................................................................................................... 19 



Planprogram- 
høringsutkast 

      

 

4 
 

Regionale føringer .................................................................................................................................. 19 

Vedtatte fylkeskommunale planer ........................................................................................................ 19 

Regionale planer under utarbeidelse .................................................................................................... 19 

 

  



Planprogram- 
høringsutkast 

      

 

5 
 

Bakgrunn for planarbeidet 

Formål/visjon 

Formålet med planen er å gi overordnede mål og strategier for en langsiktig og bærekraftig 

utvikling av Målselv. Arbeidet vil peke på styrker og forbedringspotensialer for å videreutvikle det 

gode lokalsamfunnet.  

 

Vedtak og mandat 

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter 

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. § 11-2 understreker at kommuneplanens samfunnsdel 

skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 

kommunen som organisasjon. I planarbeidet vil kommunens situasjon og langsiktige 

samfunnstrender tas opp til diskusjon.  

 

I Kommunal planstrategi for Målselv kommune 2012-2016 vedtok kommunestyret at arbeidet 

med kommuneplanens samfunnsdel skulle starte opp etter ferdigstillelse av kommuneplanens 

arealdel. Planen skal vurderes rullert i kommunal planstrategi som vedtas hvert 4. år.  

 

Omfang og avgrensning 

Planen utarbeides etter plan- og bygningslovens kapittel 11. Planprogrammet er utarbeidet i 

henhold til plan og bygningslova § 4-1. Planarbeidet er ikke omfattet av krav til 

konsekvensutredning i henhold til plan og bygningslova § 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredninger av 2009.  

 

Målselv kommune har en stram kommuneøkonomi. Politiske prioriteringer har økonomiske 

konsekvenser på både kort og lang sikt. I handlingsdelen må økonomiske konsekvenser av 

løsningene komme tydelig frem. Planen skal være økonomisk realistisk.  

 

Prosess- og fremdriftsplan vil bli utarbeidet i høringsperioden av planprogrammet. Milepæleplan 

ligger som vedlegg I. Adresseliste ligger som vedlegg II. 
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Planprosessen 

Medvirkning 

For å utarbeide en god plan er det viktig med bred medvirkning fra hele Målselvsamfunnet. Dette 

gjelder på alle nivå der kommunen er aktør, forvalter og tjenesteyter. Parallelt med bred 

involvering og samfunnsdebatt gjennom møtevirksomhet og hjemmeside, arbeides det internt i 

kommuneorganisasjonen med faglige utfordringer. 

 

 Det faste utvalg for plan- og næringssaker er styringsgruppe for arbeidet. Planoppstart vil bli 

varslet gjennom lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved kommunens biblioteker.  

 

Folkevalgte 

Det representative demokratiets rolle ved at innbyggerne velger sine representanter gir 

lokalpolitikerne et særlig ansvar i planarbeidet. Det å definere visjoner, mål og langsiktige 

strategier er politikk. Kommunestyret eier planen, og det faste utvalg for plan- og næringssaker er 

styringsgruppe. Kommunestyret med alle sine underutvalg er orientert om arbeidet og invitert inn 

til et samarbeid. På folkemøter vil de politiske partiene bli spesielt invitert. Den utvida 

prosjektgruppa vil bli invitert til møte når det er politiske prosesser som skal planlegges, jamfør 

kommuneplanens samfunnsdel organisering side 13. 

 

Innbyggere  

Det inviteres til en bred samfunnsdebatt med kommunens innbyggere. Det vil bli opprettet egen 

fane på hjemmesiden med oppdatert informasjon samt egen e-postadresse for å gjøre det tydelig 

hvor innspill undervegs skal sendes. Høringsdokumenter vil i tillegg til hjemmesiden bli lagt ut i 

papirutgave på kommunehuset og kommunens biblioteker. Det vil bli avholdt temavise dialog- 

og folkemøter i hele kommunen.  

 

Samarbeid med fagmyndigheter og nabokommuner 

Høringsinnspillene til planprogrammet vil være bestemmende for i hvor sterk grad 

fagmyndigheter og nabokommuner vil bli involvert i planarbeidet.  

 

Media 

Lokalpressen vil bli invitert inn til alle arrangement både for å kunne gi forhåndsomtale og for å 

dekke prosessen. Folkemøter, innbyggerundersøkelsen og høringsrunder vil bli annonsert i 1-2 

lokalaviser.  
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Sentrale, regionale og lokale føringer 

Sentrale og regionale føringer 

Planen vil hensynta sentralt og regionalt lovverk, rundskriv og planer. Troms fylkeskommune har 

i regional planstrategi for Troms 2012-2015 vedtatt utarbeidelse av fylkesplan for Troms 2014-

2025 samt flere sektorplaner. Planarbeidene foregår i stor grad parallelt. Regionale føringer vil 

fortløpende bli tatt inn i samfunnsdelen. 

Oversikt over ulike sentrale og regionale føringer ligger som vedlegg III. 

 

Forholdet til kommunale planer 

Kommunal planstrategi (PS 77/2012, den 20.9.2012)  

vedtok at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i 2014. Gjeldende samfunnsdel1 er vedtatt i 

2006. Planstrategien gir ingen spesifikke føringer for arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel (PS 120/2012, den 13.12.2012)  

Arealdelen har som formål å legge til rette for levende bygder med et attraktivt landbruk gjennom 

livskraftige lokalsamfunn. Å ivareta det spredte bosettingsmønsteret med tilhørende 

senterstruktur er et overordnet mål. Primærnæringene er grunnstammen i det spredte 

bosettingsmønsteret. Samtidig skal regionsenter Bardufoss styrkes til fordel for hele kommunen. 

Kommunen skal være attraktiv for etablerte og nye virksomheter med tilbud om egnet 

næringsareal. Det skal være attraktivt å bo og arbeide i Målselv.  

 

Hovedplan Veg 2013-2016  

Planens formål er å skaffe oversikt over det kommunale vegnettet for å legge til rette for enhetlig 

og samordnet planlegging, bygging, vedlikehold og drift av kommunale veger for å skape størst 

mulig trygg og god avvikling av trafikken, ta hensyn til naboer, miljø og andre 

samfunnsinteresser, - i dag og i framtida. Planen vedtas i Kommunestyret i løpet av 2014.  

 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015 (PS 87/2011, den 15.12.2011)   

Formålet med planen er å gi gode rammebetingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Kommunedelplanen er et styringsredskap for å nå konkrete lokale mål og skape forutsigbarhet i 

                                                 
1 Kommuneplanens overordna tekstdel KSsak 62/06, den 29.6.2006. 
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arbeidet med å utvikle Målselv som arena for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal bidra 

til en planlagt anleggsutbygging.  

 

Utviklingsplan næring for Målselv kommune 2011-2015- strategisk del PS 40/2011 den 

16.6.2011) 

Utviklingsplan næring skal gi føringer for hvordan kommunen og næringsliv skal samhandle for å 

utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Planen består av en strategisk og langsiktig del 

og en konkret handlingsplan med årlig oppdatering.  

Målselv kommune har følgende regionale næringsfyrtårn: 

1. Styrking Bardufoss Lufthavn/Snowman International Airport med økt rutetrafikk og 

charter. 

2. Videreutvikle FilmCamp for filmindustri, næringsutvikling og filmutdanning. 

3. Videreutvikle Målselv for store idrettsarrangement og idrettsutdanning.  

 

Tilstandsrapport kommunale formålsbygg 

Det er utarbeidet en tilstandsrapport med kalkyle på vedlikeholdsbehov på alle kommunale 

formålsbygg. Rapporten ble utarbeidet i 2012. Arbeidet med samfunnsdelen vil kunne gi føringer 

for å prioritere utbedringstiltak. 

 

Stedsutvikling Bardufoss Forprosjektet (PS 53/2013, den 20.06.2013). 

Kommunestyret godkjente sluttrapporten og handlingsplanen for oppfølging av forprosjektet 

juni 2013, og prosjektplan til hovedprosjektet med finansiering i PS 108/2013 . Stedsutvikling 

Bardufoss må koordineres i lag med samfunnsdelen slik at arbeidene drar veksler på hverandre.  

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist rullert november 2013.  Beredskapsplanen er sist 

oppdatert november 2012 (KSsak 98/2012, den 15.11.2012). Evakueringsplanen for Målselv 

kommune ble vedtatt i kommunestyret (KSsak 23/2013), den 25.4.2013.   

 

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel vil erstatte/oppheve følgende planer 

Kommuneplanens overordna tekstdel PS 62/06, den 29.6.2006. 

Utviklingsplan for trivsel PS12/2009 19.2.2009  
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Hovedtema samfunnsutvikling 

Demografi, bosetting og senterstruktur 

Målselv har en desentralisert senterstruktur med tilhørende bosetting og næringsliv. Er dagens 

bosettings- og senterstruktur robust for framtidas muligheter og utfordringer? 

 

Bakgrunn:  

Kommuneplanens arealdel la opp til en spredt senterstruktur for å betjene et rikt omland med 

skogs- og jordbruksressurser ved å videreføre det desentraliserte tjenestetilbudet. Forstudien til 

stedsutvikling Bardufoss utarbeidet av arkitektfirmaet Dahl og Uhre lanserte Bioregion Målselv. 

Forholdet mellom bygdene og regionsenter Bardufoss må beskrives nærmere. 

 

I samfunnsdelen må det vurderes om senterstrukturen skal ligge fast, og hva som er terskelen for 

et livskraftig samfunn dersom tjenestetilbudet blir nedbygd. Hva er tangeringspunktet for positiv 

endring?  

 

Folkehelse og levekår 

Hvordan kan folkehelseperspektivet gjennomsyre all kommunal virksomhet fra plan til handling 

og tjeneste? 

 

Bakgrunn: 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller 

som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen2. 

 

 Folkehelselovens § 5 pålegger kommunen å utarbeide en nødvendig oversikt over helsetilstanden 

i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal være 

skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape 

eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

Gjennomgangen av befolkningens befolkningstilstand skal følge kommuneplanens samfunnsdel. 

 

                                                 
2 Lov om folkehelsearbeid § 3 
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Folkehelse og fysisk aktivitet var et tema i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2012-2015. Samfunnsdelen må ivareta vedtatte mål og hensyn. Kommunen har valgt å ikke 

utarbeide egen folkehelseplan, men å ta det med som et hovedtema i all kommunal planlegging.  

 

I henhold til kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi 2012-2016 skal det i samfunnsdelen 

utredes behovet for en egen helse- og omsorgsplan eventuelt en ren pleie- og omsorgsplan. 

 

Kultur 

Hvordan kan det allsidige kultur-, idretts- og friluftslivet styrkes og videreutvikles? 

 

Bakgrunn: 

Det eksisterer et godt, variert og levende kulturtilbud som i stor grad er basert på ildsjeler. 

Kultursektoren er mangfoldig med høy kompetanse og kreativitet. Utfordringene ligger i 

koordinering og synliggjøring av tilbudene.  

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015 med handlingsprogram gir 

føringer i forhold til prioriteringer av spillemidler. Utviklingsplan næring har store 

idrettsarrangement som et næringsfyrtårn.  

 

Folkehelse og kultur henger tett sammen og i lys av et utvidet kulturbegrep3 kan kulturtilbudet 

være med på å forebygge ensomhet. 

 

Det er en stor utfordring å tilrettelegge for uorganisert ungdomsaktivitet, samt tilgjengelighet for 

funksjonshemmede. Hvordan kan disse målgruppene bli bedre inkludert og stimulert?  

  

 
Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting 

Hvordan kan det skapes en mer robust og mangfoldig nærings- og sysselsettingsstruktur? 

 

Bakgrunn: 

                                                 
3 Et utvidet kulturbegrep omfatter både de tradisjonelle områdene: litteratur, kunst og kulturvern, 
ungdomsarbeid og idrett, men og å skape fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne 
anlegg og interesser.  
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Kommunen kjennetegnes med stor grad av primærnæringer og tjenesteyting. Befolkningen er ung 

med høy kompetanse. Forsvaret og Nortura er to store motorer i arbeidslivet. Utviklingsplan 

Næring 2011-2015 Strategisk del har som overordnet mål: 

- Målselv skal nasjonalt være en attraktiv kommune for etablerte og nye virksomheter. 

- Tilrettelegge for arenaer for samhandling og kompetanseutvikling: nærhet mellom 

kommune og næringsliv 

 

I tillegg er det vedtatt regionale næringsfyrtårn samt mål innen reiseliv, landbruk og øvrig 

næringsliv.  

 

Forsvaret er en stor og viktig aktør i lokalsamfunnet. Forsvaret som arbeidsgiver vil få et spesielt 

fokus i denne bolken. 

 

Utdanning, (forskning og innovasjon) 

Hvordan kan det tilrettelegges for å ivareta lokale utdanningsbehov? 

 

Bakgrunn:  

Kommunen har en ung befolkning med høy utdanning. Lokale utdanningstilbud er viktig i 

forhold til bosettings- og sysselsettingsstrukturer. Det må jobbes for å skape et samsvar mellom 

hvilke utdanningsbehov lokalsamfunnet har og hvilke utdanningstilbud som er lokalisert i 

kommunen. Dette gjelder både på videregående- og høyskole/universitetsnivå. 

 

Bardufoss Høgtun videregående skole planlegger samlokalisering ved nybygg og det bør jobbes 

aktivt for å skape et ”kompetansesenter” på Rustahøgda. Forsvarets studiesenter har tilbudt sivil 

desentralisert utdanning blant annet som sykepleier og barnehagelærer. Luftforsvarets flygeskole 

samt universitetet i Tromsø tilbyr utdanning i luftfartsfag (pilotutdanning). For elever som ikke 

bor på internat kan det være problematisk å få leid seg hybel.  

 

Samferdsel og infrastruktur 

Hvordan kan det tilrettelegges for å skape en infrastruktur for fremtiden? 

 

Bakgrunn: 

Målselv er langstrakt og de aller fleste er avhengig av å ha minst en bil per husstand. 

Bussforbindelsen til Tromsø og Narvik langs E6 er gode, men tilbud om kollektivtransport 

http://www.malselv.kommune.no/utviklingsplan-for-naering-2011-2015.5242226-293235.html
http://www.malselv.kommune.no/utviklingsplan-for-naering-2011-2015.5242226-293235.html
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internt i kommunen er dårlig. Flyplassen har direktefly til Gardermoen og dermed ligger Oslo og 

resten av verden relativt nært. Deler av kommunen har tilbud om gang- og sykkelveg, men det 

gjenstår enda mye med tanke på trygg skoleveg for barn og unge.  Det er viktig å sikre 

transportmulighetene i distriktene for å opprettholde aktive og levende distrikter. Dette vil også 

ha betydning for tilgjengeligheten til helsetjenester.    

 

Teknisk infrastruktur som mobil- og internettdekning i deler av kommunen er dårlig utbygd. Det 

skaper utfordringer for innbyggerne i dagens teknologiske kommunikasjonssamfunn. Tilgang til 

bredband og elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et nasjonalt mål. Troms 

fylkeskommune og Målselv kommune må legge til rette for framføring av elektronisk 

kommunikasjon over hele kommunen, herunder nye framføringsveier og effektiv gjenbruk av 

eksisterende foringsveier.  

 

Samfunnssikkerhet og ressursforvaltning  

Varslede klimaendringer vil kunne få konsekvenser for samfunnssikkerheten. Hvordan kan 

Målselv kommune tilrettelegge for et trygt og robust samfunn? 

 

Bakgrunn: 

Samfunnssikkerhet er en forutsetning for å skape et godt lokalsamfunn. Vestlandsforskning4 har 

lokalisert Målselv til å være en av de 4 mest klimasårbare kommuner i landsdelen.  Helhetlig 

ROS-analyse skal være et grunnlag for kommunens langsiktige mål, strategier, prioriteringer og 

planer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Konklusjonene i ROS-

analysen må tas inn i arbeidet med samfunnsdelen. 

 

Kommunedelplan for klima og energi 2010-2014 skal i henhold til kommunal planstrategi rulleres 

i 2014.  

 

Organisering av kommunale tjenester 

Hvordan skal Målselv kommune organisere kommunale tjenester til beste for innbyggerne? 

 

Bakgrunn: 

Planprogrammet legger opp til en gjennomgang av senterstrukturen under overskriften 

demografi, bosetting og senterstruktur. Konklusjonene vil gi føringer i forhold til organiseringen 

                                                 
4  VF-rapport 4/06 Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge 

http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-4-06-noracia.pdf
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av kommunale tjenester. I tillegg må kvaliteten på tjenestene vurderes i forhold til de svar 

innbyggerundersøkelsen gir oss.  

Omfang og faglig kvalitet på de tjenester kommunen leverer er med på å gjøre Målselv til et 

attraktivt sted å bo, noe som gir økonomisk grunnlag for å videreutvikle tilbudet.  

 

Utredningsbehov 

Statistikk og grunnlagsdokumenter 
Administrasjonen må hente inn og bearbeide grunnlagsdokumenter i forhold til demografisk 

utvikling, næringsstruktur og sysselsetting, arbeids- og fritidspendling, frivillig innsats og 

kommunal økonomi. Listen er ikke uttømmende.  

 

Befolkningens helsetilstand 
Konklusjonene i kartleggingen av befolkningens helsetilstand vil bli aktivt brukt i planarbeidet. 

 

Innbyggerundersøkelse 
En innbyggerundersøkelse vil gi tilbakemelding på innbyggerne sin oppfatning av kommunen og 

gi både politikerne og administrasjonen signaler om hvilke områder det bør fokuseres ekstra på.   

 

Utbyggingsstrategier 

Endring av arealdelen  
Prosessen vil vise om det er behov for å rullere arealdelen på tema eller geografiske områder. 

Dette gjelder spesielt dersom det blir gjort større kursendring i forhold til senterstruktur, 

bosettingsmønster eller næringsutvikling. 

 

Handlingsdel 

Alle tiltak utarbeidet i planen skal samles i handlingsdelen. Her skal det foretas en 

operasjonalisering av målene, samt avklares hvilke tematiske kommunedelplaner/fagplaner som 

bør utarbeides. Handlingsprogrammet med prioriteringer og tildeling av ressurser skal rulleres 

årlig, og kobles til økonomiplanen og årsbudsjettet. 
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Vedlegg 

 

Kommuneplanens samfunnsdel organisering 
 

Organisering av arbeidet 

Oppdragsgiver og prosjekteier:  Kommunestyret i Målselv  

Styringsgruppe:  Det faste utvalg for plan- og næringssaker  

Prosjektgruppe:  Rådmann Rita Johnsen, Kommunalsjef Stig Arne 

Holtedahl, kommunalsjef Inger-Torun T Holmgren, Plan- 

og næringssjef Astrid Fjose, prosessleder Mette Pedersen 

Anfeltmo og fagansvarlig May Britt Fredheim 

Utvidet prosjektgruppe: Ordfører Helene Rognli, leder det faste utvalg for plan- og 

næringssaker Edgar Andersen 

Planansvarlig: Rådmann Rita Johnsen 

Prosjektleder:   Astrid Fjose 

Prosessleder:     Mette Pedersen Anfeltmo 

Fagansvarlig:  May Britt Fredheim 

Arbeidsgrupper: Vil bli opprettet ved behov ut fra faglig kompetanse 

 

 

Styringsgruppa vil bli orientering i alle møter. Tilbud om orientering til øvrige politiske valgte fora 

i perioden etter ønske. 

Kommunens hjemmeside vil bli brukt aktivt i prosessen for å kommunisere med innbyggerne.  
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Milepæleplan 

 

Milep Gjøremål Tidspunkt Ansvar Kommentar 

1 Opprette 
prosjektgruppe 

August   

 Opprette 
arbeidsgrupper/ 
referansegrupper 

August/september   

 Orientering/diskusjon 
med Planutvalget 

September MBF/leder i 
utvalget 

 

2 Vedta oppsett 
planprogrammet 

 September Adm. 
styringsgruppe 

Forslag til arbeidsutkast 
utarbeidet. Justeringer 
påkrevd. 

 Kick-off enhetslederne Oktober Strategisk 
ledelse/MBF/AFJ 

Enhetsleder-møte 
Mefjord brygge 10.-
11.10.13 

 Politisk arbeid med 
faste råd og utvalg 
 

Oktober/ 
november 

MBF/ leder i 
utvalget 

 

 Gruppearbeid 
kommunestyret  

November  MBF/Ordfører  

3 1. gangshøring 
planprogrammet 

Desember   Ekstraordinært 
planutvalg 17.12 

 Høring av 
planprogrammet 

02.01-15.02 MBF Kunngjøres via nettsida 
og media.  

 Innbyggerundersøkelse Januar/februar MBF+ITH Kunngjøres via nettsida 
og media.  

 Befolkningens 
helsetilstand 

Desember  Rådmannen  

4 Vedtak Planprogram April MBF/Ordfører  

4 Medvirkning/ 
involvering  

Januar-juni Prosjektgruppa/MP
A 

Folkemøter, heimeside, 
dialog 

 Planforum Juni MBF/AFJ  

5 1. gangshøring september- 
oktober 

 Kunngjøres likt som 
planprogrammet.  

6 Vedtak av planen Desember Kommunestyret  

 Utsendelse av plan Desember MBF  

 Kommuneplanens 
handlingsdel 

2014 Strategisk ledelse Budsjettet for 2014 kan 
vedtas som del av 
handlingsdelen.  
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Adresseliste 

 

1. Sentrale og regionale myndigheter  

 Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum; 0103 Oslo 

 Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø  

 Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Nord; Kongens gate 14-18; 8514 Narvik 

 Reindriftsforvaltningen i Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss 

 Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka/Karasjok 

 Statens Vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ  

 Troms Fylkeskommune, postboks 6600, 9296 Tromsø 

   Avinor, postboks 150, 2061 Gardermoen 

   Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg 

   Troms sivilforsvarsdistrikt, postboks 2257, Postterminalen, 9269 Tromsø (tilfluktsrom) 

   Troms politidistrikt, postboks 6132, 9291 Tromsø 

 

2. Nabokommuner                                    

  Balsfjord kommune, rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes 

  Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu 

  Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes 

  Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren 

  Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa 

 

3. Andre faste lokale høringsinstanser og interessegrupper 

   Barnas representant, v/ Hilde S. Eriksen, Målselv kommune, 9321 Moen  

   Kommunelege I Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen 

   Eldrerådet v/ Inge Steffensen, Moen, 9321 Moen 

   Forum for Natur og Friluftsliv – Troms, FMLA, Postboks 6105, 9291 Tromsø 

   Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Mildrid Pedersen, Lingårdjordet 4, 9325 

Bardufoss 

   Komm. råd for likestilling av funksjonshemmede v/Mildrid Pedersen, -------”----------- 

   Statkraft SF, Eiendomsforvaltning, Fykan, 8160 Glomfjord 
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   Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

   Troms Kraft Nett, Fossmo, 9325 Bardufoss 

   Allskog BA, Skogbrukets Hus, 9325 Bardufoss 

   Telenor Servicesenter for Nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen 

   Midtre Målselv elveeierlag v/Torleif Brandskogsand, 9321 Moen 

   SUM v/Odd Helge Utby, Bakkehaug, 9336 Rundhaug 

   Målselv Næringsforum, Næringshagen, 9325 Bardufoss 

   Målselv sau og geit v/Georg Hegstad, 9321 Moen 

   Målselv sankelag v/Georg Hegstad, 9321 Moen 

  Målselv skogeierlag v/Odd Kjellmo, Kjellmo, 9321 Moen 

  Målselv bondelag v/Mette Pedersen Anfeltmo, Elverum, 9336 Rundhaug  

  Midt-Troms Bondelag v/Sverre Hågbo, 9321 Moen 

  Målselv Bonde- og småbrukerlag v/Stein Rognlund, Fleskmo, 9321 Moen 

  Brigade Nord v/ Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer 

  Hærstaben v/ Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer 

  139. Luftving v/ Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer 

  Barne- og ungdomsrådet 

  Det faste utvalg for skole-, barnehage- og kultursaker 

  Det faste utvalg for helse- og omsorgssaker 

  Målselv Arbeiderparti v/ Tom Bull, Lyngvegen 6, 9325 Bardufoss 

  Målselv FrP v/ Bente Bjørnås, 9336 Rundhaug 

  Målselv Høyre, Bjørnåsen 16, 9325 Bardufoss 

  Målselv Senterparti v/ Bengt-Magne Luneng, 9335 Øverbygd 

  Målselv SV v/ Benedicte Rørholt, 9336 Rundhaug 

 Målselv Venstre v/ Rolf Austgard, Broderstad, 9321 Moen 

  FAU Bardufoss ungdomsskole  

  FAU Bjørkeng oppvekststenter  

  FAU Fagerlidal skole 

  FAU Karlstad oppvekstsenter 

  FAU Mellembygd oppvekstsenter 
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  FAU Olsborg skole 

  FAU Øverbygd montessoriskole 

  FAU Sameskolen 

  Kirkesdalen UL v/ Geir Berg, 9325 Bardufoss 

  UL Freidig v/ Monica Rostad, Rostadalen, 9334 Øverbygd 

  UL Prøven v/ Maren Sandvoll, 9322 Karlstad 

  UL Viking v/ Hillbjørg Fossbakk Kjellmoen, 9321 Moen 

  UL Håpet v/ Hilde Bjerke Wikeland, Dividalen, 9334 Øverbygd 

  Bygdelaget Samhold v/ Stig Magne Hagen, Fagerlidal 159, 9325 Bardufoss 

  Finnsund velforening v/ Frode Søreng, Friluftsvegen 23A, 9325 Bardufoss  

  Heggelia og omegn grendelag v/ Stein Hammer, Rustavegen 55, 9325 Bardufoss 

  Krokbekken velforening v/ Nina Kjær Brones, Krokbekkvegen 58, 9325 Bardufoss 

  Takelvdal grendelag v/ Kjell Stenseth, Takelvdal, 9321 Moen 

  Grendelaget Karlstad, Holmen, Kjerresnes v/ Lars Tangen, 9322 Karlstad 

  Målselv mottak, Postboks 1168, 9326 Bardufoss 
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Sentrale og regionale føringer 

 

Sentrale føringer 

Plan- og bygningsloven 

Folkehelseloven  

Jordlova 

Friluftsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Sivilbeskyttelsesloven 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  

Sametingets planveileder 

 

Regionale føringer 

Regional planstrategi for Troms 2012-2015 

 

Vedtatte fylkeskommunale planer 

Eldrepolitisk handlinsplan for Troms 

Handlingsplan for universell utforming i Troms fylkeskommune 2009-2013 

Fylkesvegplan 2010-2019 

Plan for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms fylke  

Ungdommens transportplan 

 Økonomiplan 2011-2014  

 

Regionale planer under utarbeidelse 

- Regional plan for transport 

- Regional plan for folkehelse 

- Regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

- Regional plan for handelsvirksomhet, service og sentrerstruktur i Troms 

- Regional plan for vind- og småkraftverk 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-%20og%20bygningsloven%20
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordlova*%20
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=diskriminering*%20
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilbeskyttelsesloven*
http://www.regjeringen.no/pages/16723462/T-1497.pdf
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rikspolitiske%20retningslinjer*%20
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-20-817?q=rikspolitiske%20retningslinjer*%20
http://www.sametinget.no/content/download/557/4952/version/1/file/Sametingets+planveileder+%282010%29.pdf
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Næring/Virkemidler/Regional%20planstrategi%202012-2015.pdf
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Publikasjoner/Planer/Generelle/Eldrepolitiskhandlingsplan0000.pdf
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Publikasjoner/Planer/FLK/HandlingsplanforuniversellutformingiTromsfylkeskommune0000.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Stabssjef/Planavdelinga/Planerogutredninger/tabid/332/Default.aspx
http://www.tromsfylke.no/LinkClick.aspx?fileticket=xH8rVd-GJD4%3d&tabid=332
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Miljø%20og%20Samferdsel/Ungdommens%20transportplan_v2_nettversjon.pdf
http://www.tromsfylke.no/LinkClick.aspx?fileticket=BIJPUcFKVAg%3d&tabid=332
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- Regional plan for landbruk 

- Regional plan for reindrift 

 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 

 

 

 


