
Medvirkning i kommuneplanens samfunnsdel 

Gruppearbeid folkemøte Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 20.5.2014 
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Oppgave 1 

Hva er Målselvs styrker fram 

mot 2025 

Oppgave 2 

Hva er Målselv sine utfordringer fram 

mot 2025 

Oppgave 3 

Hvilke sterke sider må Målselv 

satse på for å bli beste 

bostedskommune om 15 år 

Oppgave 4 

Hvilke utfordringer må Målselv 

ta tak i for å bli beste 

bostedskommune om 15 år 

1 1. Naturen 

2. Frivillighet/ lag og foreninger 

3. Barnehage og skole i 

lokalsamfunnene 

1. Økonomi 

2. Jobbmulighet- et utvidet arbeidsmarked 

3. Tilpasning til ny kommunestruktur 

Oppvekstkommune nr. 1 Jobbmuligheter 

2 1. Godt og trygt oppekstmiljø med gode 

skoletilbud 

2. Sentral beliggenhet 

kommunikasjonsmessig 

3. Flott og rein natur med flotte tur og 

friluftslivsmuligheter 

1. Spredt bosetting, folk i hele bygda. 

Distriktene avfolkes.  

2. Stor innpendling, forsvarsavhengighet og lite 

arbeid til evt. medflyttere 

3. Eldreomsorg. Økende gjennomsnittsalder, 

bruk for sykehjem osv.  

Oppvekstmiljø Økonomi 

(Eldreomsorg, øke innbyggertallet) 

3 Fokus reiseliv 
1. Kultur og næring 

2. Natur og næring 

3. Geografisk og kulturell bredde 

1. Økonomi 

2. Bolig/vei 

3. Sted mot sted 

Næring med utgangspunkt i våre lokale 

ressurser (natur/kultur) 

Sted mot sted (kommunesammenslåing)  

4 1. Distriktskommune med 

utviklingsmuligheter for jordbruk, 

skogbruk og beiteressurser 

2. Aktiv og ressurssterk befolkning. 

Variert foreningsliv og god 

dugnadsånd 

3. Gode skoletilbud og god 

barnehagedekning 

1. Kommunesammenslåing 

2. Heve standard på kommunal infrastruktur: 

vann, avløp, veier, gang- og sykkelstier og 

bredband samt kommunale bygg 

3. Opprettholde og styrke helsetilbudet til 

innbyggerne (samhandlingsreformen, 

eldreomsorg) 

Verdens beste på å gjøre hverandre god 

- Utdanning (oppvekst –kompetanse) 

- Dugnad 

 

 

  



Medvirkning i kommuneplanens samfunnsdel 

Gruppearbeid folkemøte Karlstad kultur- og oppvekstsenter 22.5.2014 
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Oppgave 1 

Hva er Målselvs styrker fram 

mot 2025 

Oppgave 2 

Hva er Målselv sine utfordringer 

fram mot 2025 

Oppgave 3 

Hvilke sterke sider må Målselv satse 

på for å bli beste bostedskommune 

om 15 år 

Oppgave 4 

Hvilke utfordringer må 

Målselv ta tak i for å bli beste 

bostedskommune om 15 år 

1 1. Gode muligheter til å få seg jobb 

2. Sterk dugnadsånd 

3. Godt oppvekstmiljø  

(Barnehager og (grende)skoler 

4. Pengemangel  

5. Siker arbeidsplasser til unge/ sikre 

rekruttering 

6. Økende antall eldre 

Se verdien i frivillig innsats i lokalmiljøet Politikerne må samordne hva som er 

viktig for innbyggerne 

2 1. Kommunikasjonsknutepunkt 

- E6 

- Flyplass 

- Hovedport til Senja 

2. Godt livsmiljø 

- Kulturaktiviteter 

- Fra vogge til grav 

- Arbeidsplasser 

- Utdanning 

- God kvalitet helse og omsorg 

- Frivilliget 

3. Natur 

–  Fysak 

- Folkehelse 

- Turisme 

1. Utnytte våre naturgitte ressurser 

2. Ensidig/ubalansert arbeidsmarked 

3. Utfordringer å utnytte aksen Heggelia 

Andslimoen for å styrke Bardufoss som 

regionsenter 

4. Usikkerhet i inntektsgrunnlaget i 

kommunal sektor (økonomi) 

 

Sterkt kommunikasjonsknutepunkt Utdanning og variert arbeids-marked 

3 1. Natur og areal med mange muligheter 

2. God helhetlig skole og 

barnehagestruktur og helsetilbud 

3. Aktivt fritidstilbud, bedre 

organisering 

1. Utbygd infrastruktur i hele 

kommunen 

– Vann og kloakk 

- Veier + bru 

2. Bedre eldreomsorg 

3. Utnytte kommunens potensiale 

- Stedsfokus 

Styrke mulighetslandet Infrastruktur 

4 1. Godt oppvekstmiljø 

Skole- barnehage- fritidsmiljø 
2. Godt arbeids- og næringsgrunnlag 

3. God eldreomsorg 

1. Dårlig/manglende infrastruktur 

- Breiband/fiber/jernbane 

- Karlstadbrua(bosettings/næringsutvik

ling. 20% bor i området) 

- Gang- og sykkel/ dårlig vegstandard 

2. Beholde Karlstad oppvekstsenter 

3. Klimautfordringer: Flom (Karlstadbrua 

tåler en 200 års-flom) 

4. Forebygge drikkevannsmangel 

«Her fins det ørkje til mange ting. Her går det 

ant å leve» (Arne Lyngås) 

Karlstadbrua  

(har betydning for 20-70% av 

befolkninga + hele omverden) 



5 1. Gode oppvekstsvilkår m bl.a. skoler 

og aktiviteter ute i grendene. Gjelder 

også barnehage 

2. Mange muligheter bl.a. innen 

næringsvirksomhet. Sentral 

beliggende 

3. Fin natur og gode 

rekreasjonsmuligheter for alle 

aldersgrupper. 

1. Dårlige veger og infrastruktur bl.a. 

Karlstadbrua og kommunalt vann og 

avløp i hele kommunen 

2. Nytt og større sykehjem i Nerbygda til en 

plass med utsikt- sansehage 

3. Ta vare på de som bor i kommunen og 

legg til rette for at ungdommen vil bo i 

bygda 

4. Økonomistyring 

Fortsatt bevare grendene med bl.a 

- Barnehager 

- Skoler 

- Fritidstilbud 

Forbedre infrastrukturen 

- Veg 

- Fiber 

- Lov til å bygge på bygdene 

6 1. Vi har ei sentral beliggenhet ifht hele 

fylket, samt hele landet så lenge vi 

har flyplass 

2. Helsetjenesten 

3. Oppvekstforhold 

- Barnehage 

- Skole 

- Fritidstilbud 

1. Samferdsel 

- Veistandard for økt trafikk 

- Gang- og sykkelveier (spesielt 

Engerud- Karlstad) 

- Kollektiv transport 

- Bruforbindelse Karlstad- Gullhav 

2. Ta vare på oss som allerede bor her! Så 

stiger omdømmet i positiv retning av seg 

selv. 

3. Samfunnsutvikling 

- Sentrumsdebatt 

- Forsvaret som samfunnsaktør 

- Datanett  

- Flyplassen  

Beliggenhet 

- Utnytte og utvikle at vi er et kommunika-

sjonsknute-punkt 

Samfunnsutvikling 

- Få sentrum til Andsli-moen 

- Komm-unikasjon, data 

 


