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Kjære forsamling 
Da jeg kom til Målselv i 1974, var det utelukkende fordi jeg hadde fått meg 
jobb i bygda. Som 20-åring er du ikke så veldig opptatt av verken skole- 
eller barnehage, sykehjemstilbud eller ledige byggtomter. Etter mange år på 
skolebenken er du bare opptatt av én ting: Å begynne å tjene penger. 
For 40 år sia var det liv i landbruket i Målselvdalen, min første reportasje i 
Nye Troms handla om Steinar Skogstad, som satsa på skogen. Troms 
Treforedling i Sørreisa var fortsatt ei ung bedrift, og det var sagbruk i 
Øverbygd. Moastøa sang på siste verset. Det bodde folk på de fleste gårdene 
oppover i dalene. Ragnvald Myrvang var ordfører og kunne åpne det nye 
gymbygget med basseng på Olsborg. Meieriet på Rundhaug levde 
tilsynelatende i beste velgående, og Berteussen produserte hus. Forsvaret 
var tungt til stede og hadde den gang 50% beredskap – de ønsket et 
regionskytefelt i Mauken/Blåtind. Gammelbrua under Buktamoen var 
kommunens merke. Vi hadde flere telefonsentraler, og folketallet i Målselv 
lå på 8106, ifølge SSB. 
I dag er folketallet sunket til 6634, altså 1472 færre (tross ei lita økning i 
fjor). Det tilsier at vi i snitt pr år har mistet 37 innbyggere disse 40 årene. Vi 
har verken meieri eller telefonsentral, vi har mista rundt ti lokalbutikker – 
vi har fått Polarbadet og Istindportalen og Fjellandbyen og et par 
idrettshaller og kunstgressbaner – og butikksentra på Andselv og 
Andslimoen. Sistnevnte sted skal det visst helst ikke være butikker, ifølge 
noen politikere! Etter lengre drakamp med Bardu vant vi salgslaget på 80-
tallet. Vi har også fått noen store og flotte boligfelt og større kommunehus; 
men også veldig mange ubebodde gårder oppover i dalene med overgrodde 
jorder. Det kan nesten se ut som naturen er i ferd med å ta marka tilbake. 
Og gammelbrua er nå skiftet ut med den sølvblanke elva som kommunens 
våpen. 
 
Utviklinga i Målselv er vel ikke så veldig forskjellig fra det de fleste 
bygdekommuner i Nord-Norge opplever: Avfolking av grendene og en viss 
økning i sentrum. Målselv har fem-seks småsentre som alle prøver å hevde 
seg, og intet egentlig sentrum som alle enes om som hovedstad. Det hjelper 
vist ikke å kalle halve kommunen for Bardufoss. Sånn sett kan vi misunne 
naboene i både i sør og nord.   
Men det som  kanskje merkes bedre i Målselv enn i f.eks Balsfjord – er en 
kraftig nedbygging av jordbruket. Selv om det er registrert over 60 små og 
store bruk i Målselv med husdyr, kan antall yrkesaktive bønder nå telles på 
fingrer og tær. Det tror jeg skyldes at Målselv har støttet seg på Forsvaret 
som en dominerende og solid arbeidsgiver. Noen bønder har også 



kombinert med jobb i Forsvaret, og funnet ut hvor det er mest å hente! 
Forsvaret har vært en relativt pålitelig skattebetaler som også har bidratt til 
å holde Målselv høyt på inntektstoppen. Selv om Forsvaret har kvittet seg 
med flere hundre arbeidsplasser bare hos oss etter den kalde krigen, og 
Målselv er den kommunen etter Oslo hvor det er solgt ut flest kvadratmeter 
bygg - er Målselv fortsatt landets tredje største forsvarskommune, med 
rundt 1500 arbeidsplasser; vi er bare slått av Bergen og Oslo. I forhold til 
folketallet er nok Målselv og Bardu de mest militariserte bygdene i hele 
landet. Bare så synd at en del av de forsvarstilsatte – over 200 for Målselvs 
del - ikke skatter til kommunekassa vår. De langpendler – og sørger for at 
Målselv har et godt flytilbud sørover til Gardermoen – så pendlinga er jo 
godt for noe. I tillegg har vi en ikke ubetydelig naturlig dagpendling fra våre 
nabokommuner.  
 
Hvis jeg skal se framover, tror jeg ikke Målselvs politikere kan regne med så 
mye mer forsvarsskatt i årene som kommer. Selv om jenter også skal 
pålegges militærtjeneste, blir det ikke mange flere soldater totalt. Men det 
blir flere vervede fordi vi skal bygge en mer profesjonalisert Hær, og det 
betyr lønn og ikke dagpenger. Altså en mer kjøpesterk gruppe 20-åringer. 
Erfaringene fra Telemark bataljon tilsier at dette er unge kvinner og menn 
som tar noen år i uniform før de går videre med studier eller annet arbeid.  
 
Det som imidlertid kan være interessant sett ut fra ønsket om lokale 
arbeidsplasser, er den omlegging av befalsordninga som nå er på trappene. 
Avdelingsbefalet skal vekk (det er de yngre som har kortere kontrakter), og 
i stedet får vi spesialister som kan ha en livslang karriere uten å flytte like 
mye som karriereoffiserene – altså litt som den gamle 
underoffisersordninga. Under den kalde krigen var det mye befal som slo 
seg ned i indre Troms og nøyde seg med å ende opp som kaptein. 
Spesialistene som nå kommer vil få sitt eget gradsystem som i England og 
USA. 
 
Det som også er interessant i et sysselsettingsperspektiv – er oppbygginga 
av Bardufoss som landets militære helikopterbase. Ikke minst vil teknisk 
vedlikehold av helikoptre på Bardufoss tilføre kommunen mange nye sivile 
og militære kompetanse-arbeidsplasser. Finske Patria har også posisjonert 
seg – dette er et selskap som nå driver med helikoptervedlikehold i Finland 
og Sverige. Men det er mange om akkurat dette beinet, og Bardufoss 
flystasjon – som i dag har om lag 250 tilsatte, kalkulerer sjøl med 50 til 100 
nytilsatte når alle NH-90-helikoptrene er levert og skal få sitt tunge 
vedlikehold på Bardufoss og i Bergen. Flymekanikerutdanninga på 
Bardufoss og Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik har gitt lokal ungdom 



gode arbeidsplasser som teknikere på Bardufoss. Også den sivile og 
militære flygerskolen kan nevnes i samme åndedrag. I bygningene rundt 
flystripa på Bardufoss ligger kort og godt Nord-Norges svar på Sola, og vi 
ligger nær eller rettere sagt i det som skal utvikles i Nordområdene, både 
sivilt og militært. 
 
Og så må vi ikke glemme all infrastrukturbygginga i Forsvaret. Flere 
bedrifter i Målselv har levd godt på å bygge veier, kaserner, messer og 
befalsboliger. Knapt noe annen region i landet har hatt en slik militær 
byggeboom som indre Troms. Selv om mye nå skal saltes ned på 
kampflybasen på Ørland, gjenstår det store prosjekter på Bardufoss i form 
av nybygg og fornyelse av bygningsmasse. Vi snakker om milliardbeløp de 
nærmeste årene, så entreprenørene får fortsatt mye å gjøre. 
 
Vi ønsker oss ikke tilbake til den kalde krigen. Men det spørs om ikke 
president Putin sin ekspensjonspolitikk får mange forsvarsbudsjett i 
Europa til å vokse, etter noen år med militære nedskjæringer. Vi opplever 
at Nato-medlemskap er blitt tema i Sverige og Finland. De tegn vi har sett 
etter uroen i Ukraina kan få også parkerte militæranlegg i Nord-Norge til å 
bli tørket støv av, og jeg vil minne om at Bardufoss er en av få baser i Norge 
som er forberedt til å ta imot allierte forsterkninger. 
 
Mer foretrukket enn militær opprustning er imidlertid ei fredelig 
reiselivsnæring. Men historia til Målselv fjellandsby viser at det er ikke så 
enkelt å kopiere andre, som finske  Levi, med flere hundre helårs 
arbeidsplasser. En hel by med mange alpinanlegg og sommerløyper og 
badeland er bygd opp rundt en av de få åsene som finnes i Finland. Så leser 
vi om Lyngen, som først skulle bygge et gedigent turistanlegg i fjellet. Nå 
har Ola Giæver solgt 1000 mål eiendom til en styrtrik kineser, som vil bygge 
turistanlegg for steinrike kinesere – de finnes det visst en del av. Men er 
kineserne løsninga – de har vel allerede sin del av skylda for global 
oppvarming, og lange flyreiser er neppe løsninga på klimaproblemet?  
--- 
I fjor bevilget Kommunal- og regionaldepartementet for fjerde og foreløpig 
siste gang penger til prosjekter som skulle skape bolyst i 
distriktskommunene. Altså gjøre distriktene lekre - prioritere de riktige 
verdiene og få ungdommen til å trives og bli i bygda. Også flere prosjekter i 
Troms fikk midler. Og man kan gjøre mye som virker trivselsfremmende i 
nærmiljøet, men ifølge Norsk institutt for by og regionsforskning er det til 
syvende og sist tilgang til relevant arbeid som vekker bolyst. Deretter 
kommer tilhørighet gjennom familie, tilhørighet gjennom eierskap til fast 



eiendom eller familiebedrift, og så kommer utdanningsmuligheter, gode 
flytilbud og gode veier. 
Ut fra disse kriteriene har Målselv et godt utgangspunkt til å holde 
folketallet oppe og kanskje vokse litt. Vi har gode kommunikasjoner, 
fortsatt gode barnehage- og skoletilbud, masse flott natur med uendelige 
muligheter for friluftsliv fra Malangen til svenskegrensa, vi har oppegående 
idrettslag og et sterkt foreningsliv for øvrig. Målselv er faktisk god i ganske 
mye! Og det vil neppe endre seg vesentlig om vi skulle bli slått sammen med 
naboen Bardu! 
 
Når kommunen nå skal planlegge for framtida, så er spørsmålet hvilken 
retning vi går. Skal vi fortsette å satse på Forsvaret? Jeg har en mistanke om 
Ole Brumm-taktikk: Ja takk, begge deler – for vi har det vel greitt nok i dag? 
Altså både basere seg videre på det arealkrevende Forsvaret, som hakker 
opp asfalt og lager skytestøy og ikke alltid tar hensyn til sivilsamfunnet; og 
at vi satser på alt det andre sivile som «mulighetslandet» Målselv allerede 
har litt av. Jeg er så pessimistisk av natur at jeg ikke tror vi kan skape 
verken trivsel eller arbeidsplasser gjennom kommunale planer eller fine 
slagord. Men kommunen kan legge til rette for verdiskapning og vekst, og 
spille på lag med lokale ideer. Uavhengig av om kommunehuset ligger på 
Moen eller Bardufoss! I dagens økonomiske situasjon er det ingen som tør å 
nevne flytting av kommuneadministrasjonen… 
 
Jeg ser at Statistisk sentralbyrå selv med lav nasjonal vekst øker folketallet i 
Målselv noe fram til 2040. Det samme gjelder ikke for Bardu og Balsfjord. 
Skjønt vekst aleine trenger ikke nødvendigvis å være en velsignelse. Det 
skaper ofte utfordringer: Vi ser også at levealderen og fødselsoverskuddet 
øker. Økende alder på innbyggerne er kanskje den største utfordringen for 
våre politikere – hvor skal alle gamlingene gjøre av seg? Og har vi råd til å ta 
oss av dem? 
 
Takk for oppmerksomheten! 
 
 
 


