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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. Med bakgrunn i det vedtatte styringssystemet, ”Dialogbasert 

målstyring, ønsker vi med dette å presentere de konkrete resultater som enhetene produserer sett i 

forhold til kommunestyrets vedtatte målsettinger i økonomiplanen. I tillegg har rådmannen i år tatt 

med årsmeldinger fra de interkommunale ordningene kommunen deltar i, da dette også er en del av 

vår totale tjenesteyting. Disse vises til under rammene de tilhører og flere av dem ligger i sin helhet 

vedlagt dokumentet. I og med at budsjetteringen skjer på rammenivå har vi også rapportert i 

årsmeldingen på ramme før vi presenterer resultater fra hver enhet på de områdene hvor det er flere 

enheter innenfor samme budsjettområde. 

 

I henhold til kommunestyrets vedtatte planstrategi, ble det i 2013 vedtatt planprogram for 

utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Sammen med kommuneplanens arealdel skal planen 

danne det overordnede styringsverktøyet for Målselv kommune. Fra og med økonomiplanperioden 

2016 – 2019 skal dette planverket kunne gi føringer for hvilke målsetninger vi skal ha i 

økonomiplanen. 

 

Målselv kommune hadde fortsatt i 2013 en svak befolkningsvekst i samsvar med kommuneplanens 

mål om et stabilt eller voksende folketall. Dessverre er denne økningen adskillig lavere enn for 

Norge som helhet. Derfor kommer Målselv kommune forholdsvis dårligere ut enn landet for øvrig 

når det gjelder overføringer. 

 

Rådmannen opplever at det produseres gode tjenester på alle områder innenfor de rammene vi har 

og ønsker å berømme ansatte og ledere for den innsatsen som legges ned. 

 

I 2013 hadde vi en gledelig nedgang i sykefraværet og hadde et samlet nærvær på 91,03 %. Det vil 

si at vi totalt sett hadde et fravær på under 9 % noe som er en forbedring med ca 1,5 %. Økt nærvær 

gir både bedre kvalitet på tjenestene og bedre økonomi. Det vil derfor fortsatt være fokus på dette 

arbeidet framover. 

 

Regnskapet for 2013 viser balanse i forhold til budsjett og driften av enhetene er totalt sett i balanse. 

Det er noen avvik som forklares i årsberetningen. Rådmannen mener at balansen viser oss at de 

bekymringer vi har meldt om i de to siste års budsjettprosess, er reell. Vi har fortsatt ingen 

økonomisk buffer til tross for at vi har budsjettert med flere midlertidige tiltak. Det vil si at vi har en 

drift som er for høy i forhold til de inntekter vi har til disposisjon. 
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MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 
 

ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013 
 

 2012 2013 

Sentraladministrasjonen 27,38 28,10 

Fellesutgifter 2,91 2,75 

Undervisning 161,40 162,60 

Barnehagene 91,82 89,81 

Familieenheten 37,39 36,45 

Bo-og oppfølging 52,57 56,60 

NAV 7,55 7,18 

PRO-tjenesten 113,13 102,87 

Kultur 4,62 5,32 

Byggforvaltning 36,16 37,19 

Vann, avløp vei og renovasjon 15,56 14,68 

Brannvesen 7,80 8,45 

Miljø, areal og næring 15,89 15,33 

Sum antall årsverk 574,17 567,32 

 

Tallene i tabellen over er basert på intern gjennomgang av stillinger i 2012 og 2013, både faste stillinger og 

engasjement/prosjekt. Tallene er hentet fra regnskapet. Dette er årsverk som vi faktisk hadde i drift i 2012 og 2013. 

Tallene samsvarer ikke alltid med årsverk i budsjettet. Det har sammenheng med at vi ikke får rekruttert i alle ledige 

stillinger, ansatte i permisjon uten vikar osv.  

SYKEFRAVÆRSUTVIKLING 

 
Lokal fraværsstatistikk, for både egenmeldt og  legemeldt fravær: 

 

ÅR 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

gj.snitt 

hele året 

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 

2013 10,47 8,04 8,18 9,04 8,98 

 

 Det totale fraværet har økt i 2008 og  2009, med topp i 2009.   Det var en liten reduksjon i 2010 og  2011, så økte 

fraværet igjen i 2012. 

 I 2013 kom vi ned på 8,98%, som er det laveste fraværet vi har hatt siden 2006, da det var på 8,37%. 

 Det er, som vanlig, langtidsfraværet (over 56 dager), som gjør størst utslag. Det utgjør 3,56 %. Fravær 17-56 dager 

er økt, det utgjør 2,76%.  Det har vært en forskyvning fra det lange (> 56 dgv) til det mellomlange (17-56 dgv) 

fraværet i 2013. Egenmelding 1-8 dager er stabilt, utgjør 1,05 % i 2013. 

 Fraværsprosenten i gjennomsnitt for 2013 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.  

 Fraværet blant renholderne har hatt ei spesielt god utvikling i løpet av 2013. Tettere oppfølging og litt endrede 

arbeidsmåter har gitt resultater. 
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NÆRVÆR 

 
Nærværsprosjektet ble avsluttet i 2012, men med oppfølging i form av at prosjektleder jobbet med gruppeveiledning av 

alle enhetslederne og noen avdelingsledere. Det var 7 slike samlinger i løpet av 2013, og tiltaket videreføres i 2014.  

Noe av det som kom fram gjennom prosjektet, var betydningen av god ledelse for å skape godt arbeidsmiljø og økt 

nærvær.  

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) og IA 

 
 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 2013.  

 Det lages egen årsmelding for verne- og miljøarbeid, som behandles av arbeidsmiljøutvalget. 

 Vi har vært IA (inkluderende arbeidsliv)-bedrift siden 2002, og de sentrale avtalepartene har forlenget IA-avtalen to 

ganger, siste avtale gjaldt ut 2013. Ny avtale er inngått sentralt med virkning fra 1.juli 2014. 

 Personalkonsulenten som er IA-kontakt, har deltatt på ca. 50 møter vedr. sykemeldte og oppfølging, tilrettelegging, 

attføring etc. i løpet av 2013. 

 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 25 ansatte over 62 år som hadde seniortiltak i 2013, de 

fleste hadde ordninga med 10 % redusert arbeidstid. 

 Målselv har over flere år hatt relativt få AFP-uttak. I 2013 var det fire som gikk av helt el. delvis med AFP 

(avtalefestet pensjon).   

ETIKK 

 
 Målselv kommune har arbeidsgiverpolitisk plattform (vedtatt i kommunestyret i april 2013) og innkjøpsreglement 

der etiske problemstillinger er tatt opp.   

 Kommunen vedtok i 2007 innmelding i KS’ styrevervregister. 

 Det er laget forslag til etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, dette skal behandles politisk våren 2014. 

KOMPETANSEUTVIKLING 
 

Sektorovergripende tiltak: 

 I 2013 deltok ett verneombud og en avdelingsleder på HMS-kurs (40 timers kurset). To enhetsledere deltok på 

dagskurs HMS.  

 Næringshagen arrangerte flere gratis datakurs høsten 2013. Intern behovskartlegging i forkant. 

 Interne kurs: Brannvernlederkurs, opplæring i sak/arkivsystemet, ferieloven mm, opplæring i IA-avtalen, dagskurs i 

forvaltningsloven og offentleglova (ekstern foreleser), minikurs i arbeidsrett, opplæring i Hovedavtalen. 

  

Statlig stimulerte kompetansetiltak: 

 Rektorskolen, videreutdanning i skoleledelse (Utdanningsdirektoratet) 

 Læringsmiljøprosjektet (Utdanningsdirektoratet) 

 Kompetanseløftet 2015 

 

Kompetanseløftet 2015 (statlige midler på tils. kr 180.000 til grunn- og videreutdanning innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten) ble brukt til:   

 Stipend på kr 11.500 til to sykepleierstudenter (desentralisert utdanning, Studiesenteret). Disse er hjelpepleiere i 

utgangspunktet. 

 Stipend på kr 13.250 til en avdelingsleder i PRO som tar videreutdanning i ledelse (mastergrad).  

 Stipend på kr 13.250 til tre sykepleiere som tar videreutdanning/mastergrad i helsefag. 

 Stipend på kr 11.000 til sju assistenter som skal bli helsefagarbeidere. 

 Dekning av vikarutgifter kr 10.000 i forbindelse med kurset «Demensomsorgens ABC». 

Tiltak innenfor ulike fagområder: 

Se årsmelding fra de enkelte enhetene.  
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ORGANISASJONSUTVIKLING 

 
 Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført for første gang i hele kommunen i 2012, og på nytt i 2013. 

 Lederavtaler er utarbeidet mellom rådmann og alle enhetsledere. 

 Ledernettverk for alle enhetslederne, med veiledning.    

 Alternative turnusordninger i PRO startet våren 2013 som prøveordning. 

 Prosjekt «Nye MSAH»: Etter ønske fra enhetsleder har rådmannen/strategisk ledelse gitt noe bistand til å rydde 

organisatorisk, klargjøre rutiner, tydeliggjøre ansvar og innføre nye, utviklingsorienterte strategier. Prosessen har 

pågått i et halvt år. 

 Omorganisering med etablering av Fellestjenesten er gjennomført etter en prosjektperiode der målene var: 

- Mindre sårbarhet for å løse oppgaver ved fravær 

- God samordning for å gi mest mulig rasjonell drift 

- Gi gode beslutningsgrunnlag for politisk nivå  

 

Videre orientering om kompetansetiltak er å lese under hver ramme og enhet videre i dokumentet.  

 

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 2013, 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. Prøveordning med alternativ turnus startet i mai 2013, dette medførte færre små 

deltidsstillinger.  

 Generelt vedr. lønn og rekruttering: Personlig lønnsplassering vurderes og brukes relativt ofte ved tilsetting, for å 

rekruttere folk med den kompetansen vi trenger.  

 Vi har imidlertid ikke mulighet til å konkurrere med privat sektor og Staten på lønn til en del av 

akademikergruppene. 

 

LÆRLINGER 

 
 Fra høsten 2013 ble det tatt i fire nye lærlinger, av disse er en lærling i IKT-fag, en barne- og ungdomsarbeider og 

to helsefagarbeidere. 

LIKESTILLING  

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

enhetsnivå (inkl. Fellestjenesten) har 15 kvinner og 9 menn pr. des. -13. (noen endringer/utskiftinger/vakanser i 

løpet av året). Ikke regnet på de øvrige stillingsnivåer, men assistent/fagarbeidernivået har overvekt av kvinner.  

 Kjønnsfordelt lønnsstatistikk: Med bakgrunn i arbeidstakergrupper og stillingskoder er kvinners og menns lønn 

omtrent 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. 

 Iverksatte og planlagte likestillingstiltak: Ingen iverksatte tiltak, men planlagt kartlegging av ufrivillig  

deltid i 2014. 
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SENTRAL FOLKEVALGTE ORGAN OG REVISJON 
 

 Sentrale folkevalgte organ 

 Andre utvalg 

 Eldrerådet 

 Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 Revisjon og kontrollorgan 

 

  Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 Landssnitt 

(2013) 

2012 2013 

Brutto drift for kontroll og styring / innbygger (110)     94   179   197 

Brutto drift for politisk styring pr innbygger (100) 400 502 445 

 Kommunen har forholdsvis mye større kostnader enn landssnittet knyttet til kontroll og styring (herunder revisjon) 

 Kostnadene til politisk styring ligger litt høyere enn landsnitt, men har gått noe ned det siste året. 

 

 

Det er avholdt disse politiske møtene i 2013: 
Type møte /utvalg Antall planlagte  Antall ekstraordinære 

Kommunestyre 6  

Formannskap 8 2 

Administrasjonsutvalg  6  

Oppvekst og kultur utvalg 6  

Helse og omsorg utvalg 7  

Plan og Næring utvalg 7 4 

Eldreråd 5  

Råd for funksjonshemmede  6  

Viltnemd 7 *  

* herav 2 telefonmøter 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  4 348 4 399 51 

Sum inntekter  -55 -672 -617 

Netto ramme 4 293 3 727 -566 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 95,03% 100% 86,82% 

 
 På utgiftssiden ble budsjett for pensjon ordførerordningen på 380 000 kroner hengende igjen fra tidligere år. 

 På inntektssiden er det en del refusjoner for reiser som ikke har vært budsjettert inn som gir et positivt avvik. 

 

Se for øvrig årsmelding fra det interkommunale samarbeidet fra Midt-Troms regionråd, Midt-Troms arbeidsgiverkontroll.  
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

To-nivå modell 

 Målselv kommune er organisert i en 2-nivå modell med to formelle beslutningsnivå: 

o Rådmann med to kommunalsjefer 

o Enhetsledere 

 Hensikten med to-nivå modellen har vært å få til en klarere funksjonsdeling mellom rådmann, stab og 

tjenesteenhetene hvor målet har vært å legge til rette for enhetene kan levere en bedre og mer effektiv 

tjenesteproduksjon. Modellen gir større grad av brukermedvirkning og bidrar til at de ansatte for en mer reell 

medbestemmelse enn tidligere. 

 

Stab / Fellestjenester 

 I 2012 ble det nedsatt et prosjekt/arbeid med hensikt å se nærmere på organiseringen av stab-/støtteelementene.  

Sommeren 2013 opphørte tidligere organisering med 3 ledere for tre støtteavdelinger og man etablerte en avdeling 

for fellestjenester og en ren stabsavdeling. 

 

Fellestjenesten fremstår nå som en samlet enhet innenfor områdene økonomi, personal, service og IT. Hovedoppgave 

er å være en støtte- og serviceorganisasjon for enhetene, ansatte, innbyggere, politikere og rådmannsstab.  

Fellestjenesten ledes av ny leder med personalansvar for alle medarbeiderne i avdelingen.  

 

Stab består av økonomisjef, personalsjef, skolefaglig rådgiver, barnehagekonsulent og leder for fellestjenesten.  Disse er 

underlagt rådmannsnivået og har en av kommunalsjefene som sin nærmeste overordnede. Stab har mest fokus på råd og 

veiledning mot strategisk ledelse, men også veiledning og bidrag inn i arbeidet for fellestjenesten.    

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 26,45 27,0 27,3 

Ansatte 31 31 32 

 
 Det er flere ansatte i sentraladministrasjonen enn årsverk tilsier, da flere besitter deltidsstillinger.   

 Økning fra 2012 til 2013, skyldes kantinemedarbeider som da også ivaretar bevertning ifm politisk 

møtevirksomhet. 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 Landssnitt 

(2013) 

2012 2013 

Brutto drift til administrasjon / innbygger (120) 3383 4484 4054 

Brutto drift til administrasjonslokaler (130)   341   120   169 

 

Kommentar:  

 Kommunen har historisk hatt høye kostnader knyttet til administrasjon pr innbygger. Det er nå en nedadgående 

tendens knyttet til administrasjon, men fortsatt relativt stort avvik sett opp mot landssnitt.  Her spiller dog geografi 

og infrastruktur inn.  Sammenlignet med Troms som helhet (3743) er det mindre avvik men fortsatt høyere 

adm.kostnader. 

 Midler benyttet til drift av adm.lokaler er lav i Målselv, blant annet er det lite bruk av midler til vedlikehold av 

eiendomsmasse. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,9 5,0 4,9 

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

deg? 
5,1 5,0 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
3,9 4,5 3,3 

Jobbnærvær i % 95,1 % 97,0 % 96,9 % 
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Kommentar:  

 Bedring i sykefravær fra 2012 til 2013. Nesten på mål som er å komme innenfor 3 % som helhet. En person i 

langtidssykemelding andre halvår. 

 Medarbeiderundersøkelsen for økonomi, service og personal viser negativ utvikling på mange punkt 

(helhetsvurdering redusert fra 4,1 til 3,8) og da spesielt innenfor omdømme/image og samarbeid/trivsel. 

Undersøkelsen er dog gjort før omorganisering til Fellestjenester hvor det nå er foretatt organisatoriske tiltak samt 

etablert felles ledelse for støttefunksjonene. 

 Det er iverksatt arbeid knyttet til de utfordringene som medarbeiderundersøkelsen synliggjør. Det blir gjennomført 

dialogkonferanse i samarbeid med BHT og sammen utarbeide tiltak for å bedre de utfordringene som 

medarbeiderundersøkelsen synliggjør. Det forventes en positiv utvikling for enheten. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter                                                                                                      20 593 20 224   -368 

Sum inntekter   - 1 809  - 2 416    -607 

Netto ramme 18 784 17 809 - 975 

 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 95,8 % 100 % 94,81 % 

 

Kommentar: 

Positivt avvik på ca 5 % for 2013 skyldes primært: 

 Mindre kostnader ifm vakanse kommunalsjef i permisjon /  lønn leder Fellestjenesten ble belastet ansvar 1230. 

 Mottatt sykelønnsrefusjon uten innleie av vikar 185 000 over budsjett. 

 Ikke budsjettert tilskudd på om lag 135 000 kroner til omstilling og Barentssamarbeid. 

 Økt momsinntekt på ca 117 000, har sin motpost på utgiftssiden. 

 Internsalg 160 000 over budsjett – dette er en konsernintern overføring som ikke har regnskapsmessig effekt for 

kommunen som helhet. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Riktig funksjonsbruk i bedring slik at dette mere gjenspeiler den reelle aktiviteten i administrasjonen. 

 Ved etablering av en samlet adm.enhet (Fellestjenesten) er det i løpet av 2013 påbegynt arbeide for å forenkle, 

omfordele, effektivisere og evt fjerne noen av de administrative gjøremål. Det forventes effekt av dette i 2014.  

 Det er gjort innstramninger på bruk av overtid som er redusert til kun ytterst nødvendige tiltak. 

 Arkivlokaler er ikke endret i 2013, det er avsatt investeringsmidler til dette arbeid for 2014. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kommunalsjef gjennomført kompetanseheving med master-utdanning i offentlig ledelse og styring. 

 Saksbehandler har påbegynt kurs i offentlige anskaffelser som fullføres i 2014. 
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HELSETJENESTE 

Familieenheten 
 

Familieenheten ble etter omorganisering etablert i 2013 og inneholder: 

 Helsestasjon  

 Fysioterapitjenesten  

 Legetjenesten  

 Barneverntjenesten 

 Folkehelsearbeidet  

 Samfunnsmedisin 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 41,83 41,43 33,27 

Ansatte 54 54 41 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2011 2012 2013 
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi 31 41 40 

Antall ny innskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll  62 81 78 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt innen 2 uker etter hjemkomst 63 78 67 

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

6(ukers kontroll) 
51 

69 

 

77 

 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3års alder 78 92 67 

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

Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn 82 85 70 

Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet tiltaksplan i prosent 99 78 61 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 17,7 16,6 16,1 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i barneverntjenesten 6059 4436 7091 

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mndr, i prosent 62,5 54,5 60 

Legeårsverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten 12,4 12,4 15,8 

Antall åpne fastlegelister 3 3 0 

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

Til topps i Målselv 

 

 

Antall innom frisklivssentralen 

247 stk (33 

barn og 214 

voksne). 

 

32 stk 

 

270 stk (51 

barn og 219 

voksne). 

 

35 stk 

212 stk (42 

barn og 170 

voksne) 

 

32 stk 

 

Smittevern:  

2013 har vært et fredelig år når det gjelder infeksjonssykdommer i Målselv. 

 1 person påvist tuberkulose og fullført behandling. 4 personer behandlet for latent tuberkulose. 

 1 person påvist MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker). Pasienten var nok smittet i Målselv, og er 

behandlet. Det dukker stadig opp enkelttilfeller og over år ser vi en liten økning av MRSA. Ingen utbrudd på 

institusjonene. 

 6 personer påvist bakterielle mage-tarminfeksjoner. Av disse var 4 smittet under ferieopphold i utlandet. Det 

dominerende agens var campylobakter. Ett tilfelle med salmonella species.  

 Like før jul fikk 1 person påvist E.coli, smittet i Norge. Man fryktet at dette var EHEC- den farligste varianten av 

E.coli. Men man klarte aldri å typebestemme bakterien. Pasienten og nærkontakter har vært etterundersøkt, og det 

er ikke funnet noen med bærertilstand. 

 Av alvorlige infeksjoner er det påvist 1 person med virus-hjernebetennelse og 1 person med streptokokksepsis. Det 

gikk fint med begge. 

 Influensaepidemi med influensa A tidlig på vinteren, og med influensa B på vårparten. Mange tilfeller med 

svineinfluensa først på året. Ingen av disse hadde tatt vaksine. Heldigvis ble ingen alvorlig syke. 
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Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Fysioterapitjenesten er den av enheten tjenester som gjennomførte brukerundersøkelse i 2013: 

 Status 

2012 

Mål 

2013 

Status 2013 

Grad av fornøydhet med tilgang til tjenesten (tlf, fysisk oppmøte, e-post o.l)   5,7  

(landsgjsnitt 5,0) 

Andel brukere som føler at de har fått det bedre med det de trengte hjelp til   5,3 

(landsgjsnitt 4,6) 

Grad av fornøydhet alt i alt med tjenestene du mottar fra fysioterapitjenesten   5,8 

(landsgjsnitt 5,1) 

Ventetiden varierer i løpet av året og ifht hvor folk ønsker å gå.  

 

  På Bardufoss variert fra noen få 

dager til 6 uker. 

I Øverbygd variert fra noen få 

dager til 4 uker. 

Antall klagesaker 9 0 2 

 

Kommentar:  

 37 % svarprosent på brukerundersøkelsen ved kommunal fysioterapitjenesten. På slutten av undersøkelsen var det 

mulig å skrive egne kommentarer. Vi fikk to kommentarer – begge gikk på det med lite hensiktsmessige lokaler og 

utstyr.  

 Familieenheten har gjennom året fått tilbakemeldinger og klager på tjenester fra enheten. Tilbakemeldinger/klager 

blir tatt opp i avdelingen og vurdert, slik at enheten kan justere tjenesten sin. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

Her er de samlede resultantene i enheten gjengitt på økonomiplanens måleindikatorer:  

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,7 4,9 5,1 

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

deg? 

5,0 5,0 5,1 

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

innbyggerne i kommunen? 

4,8 5,0 4,7 

Jobbnærvær i % 92,27 % 93 % 97,34 

 

Kommentar:  

 Det har vært vanskelig å jobbe med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen, da flere avdelinger ikke har fått «sine 

tall» pga for lite antall ansatte i avdelingen eller lav svarprosent. Videre har det pga omorganisering ikke vært 

registrer rett avdelinger pr enhet, slik at enhetens resultat også blir feil. Dette gir utslag i dårlig motivasjon for å 

jobbe med resultatet.  

 Barneverntjenesten har resultatet fra undersøkelsen blir fulgt opp gjennom personalmøter og veiledningssamtaler 

med de ansatte. 

 Sykefraværet har vært høyere på slutten av år 2013. Fokus på hvordan en kan tilrettelegge for at arbeidstaker skal 

kunne være i jobb. Familieenheten har fokus på at ansatte skal trives. 
 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  36 999 42 038 5 039 

Sum inntekter  -7 957 -11 636 -3 679 

Netto ramme 29 042 30 402 1 360 
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 108,56% 100% 104,68% 

 
Kommentar:  

 Barneverntjenesten har relativt lave utgifter til barnevernstiltak, sammenligna med øvrige kommuner, men høyere 

utgifter til administrasjon. Dette henger sammen med at barneverntjenesten i Målselv bruker egne 

barnevernkonsulenter i mye av tiltaksarbeidet. Juridisk bistand i forbindelse med fylkesnemndssaker og 

tingrettssaker er utgifter det er vanskelig å beregne på forhand.  

 Helsestasjonen gikk over til nytt datasystem i begynnelsen av mars 2013 (WinMed3). Dette ble en stor utgiftspost 

som ikke var innkalkulert i regnskapet for 2013. 
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 Legetjenesten har hatt store utgifter til dataverktøy som det ikke har vært budsjettert for. Konverterte til ny versjon 

Winmed3. Videre har utfordringene med dataverktøy medført reduserte tjenester og redusert inntekt fra Helfo til 

kommunen.  

 Fysioterapitjenesten. Fastlønnstilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår etter regning fra kommunen. Fullt 

fastlønnstilskudd for 2013 er 178.080 kr pr fysioterapeut i 100 % fastlønnet stilling. Driftstilskudd for 

privatpraktiserende fysioterapeuter justeres sentralt 1.juli hvert år – og fullt driftstilskudd pr 31.12.13 er kr 

377.040,-. Tilskuddet har økt uforholdsmessig mye de siste årene pga staten vil ha mer av ansvaret over på 

kommunene, men det ser ut som det fra 2012 til 2013 har begynt å stabilisere seg. 

 Det er kommet en utgiftspost som innebærer dekning av utgifter til fysioterapibehandling, legebehandling og 

jordmor i utlandet. Kommunen må nå dekke deler av disse utgiftene til innbyggere etter faktura fra Helfo.  

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Barneverntjenesten fikk tildelt 0,3 stilling fra fylkesmannen for 2013, slik at vi nå har 1/1 stilling finansiert av 

statlige midler. Samtidig har kommunestyret vedtatt å redusere bemanninga i tjenesten med 20 % 

saksbehandlerstilling fra år 2014.  

 Det har vært store svingninger i antall nye meldinger og saker, slik at arbeidsbelastninga er svært varierende. Vi 

hadde stor pågang av nye saker på nyåret 2013, men det flata ut utover høsten.  

 Reduksjon av tiltakstilbudet fra bufetat har ført til at barneverntjenesten selv må ta ansvar for mer av dette arbeidet 

og følgelig bruker mer av personellressursene på det.   

 Vi har ikke nådd målet mht å redusere fristoverskridelsene i undersøkelsessakene, og ser at dette henger sammen 

med mange nye meldinger over kort tid. 

 Det er ingen endring mht kontorlokaliteter; 2 ansatte deler kontor, og vi har utilfredsstillende samtalerom/møterom 

for flere personer (f eks foreldre og barn sammen).  

 Samfunnsmedisin. Det jobbes aktivt med å få på plass rutiner for. Årshjul etablert. Planlegger oppstart 

ulykkesstatistikk for kommunen, og et meldingssystem. Det er startet tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler. 

 Legetjeneste. Fagprogrammet Winmed3 fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende, legetjenesten samarbeider med it-

avd for å få et bedre arbeidsverktøy. Fokuset har hele tiden vært på pasientsikkerhet og hindre at viktig pasientdata/ 

prøvesvar skulle gå tapt. I perioder har vi også måttet redusere normal drift og begrense pasientinntaket. Dette 

medførte færre konsultasjoner både hos lege og på laboratorietjenester, redusert service til befolkningen og redusert 

inntjening.    

 Nettbasert timebestilling og reseptbestilling planlegges etablert i år 2014 ved legetjenesten. 

 Politisk vedtak om nedtrekk på 0,6 årsverk medhjelper Andslimoen legetjeneste fra år 2014 blir en stor utfordring 

for avdelingen. Erfarer at Samhandlingsreformen krever mere av helsevesenet i kommunene gjennom å iverksette 

behandling, undersøkelser eller andre typer prøver som tidligere ble utført ved sykehus. Dette er ressurser krevende 

og økte oppgaver for fastlege og medhjelpere. 

 Helsestasjon. Det fremkommer i samtaler 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 byttet skole på grunn av 

mobbing. I tillegg er det elever som ikke møter på skolen på grunn av skolevegring. Dette er signaler som tas på 

alvor. Med økt tilstedeværelse av helsesøster ved skolene, kan dette bidra til å fange opp disse elevene og sette inn 

tiltak tidlig. Elever ved videregående skole ønsker helsesøster på skolen mer enn en dag i uka. 

 Fysioterapitjenesten. Har fysioterapilokaler som er lite egnet til å ha større fokus på aktivitet som del av 

behandling eller til å drive opptrening i. Det var planlagt nye lokaler for tjenesten i forbindelse med byggetrinn 2 

Målselvtunet. Tjenesten har små lokaler i dag ved helsesenteret som gir begrensninger for tjenesten tilbud til 

pasientene. Kan ikke ta imot fysioterapistudent pga lokalene. 

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

det lovverket krever, men det er bra at kommuneoverlege er på plass. Politisk sak om opprettelse av 

folkehelsekoordinator skal vurderes pånytt i forbindelse med budsjettarbeid 2015. 

- Alle tiltakene i regi av FYSAK/Friskliv er avhengig av eksterne midler. Dette gir lite forutsigbarhet. Fra 

september har vi hatt 20 % ekstra ressurs i engasjementstilling som har kjørt BraMat-/og røykesluttkurs. Det er 

behov for å kunne utvide denne ressursen og få den fast for å skape forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet. Det 

er mye mer som kunne vært gjort innen frisklivsarbeidet, blant annet ifht barn/unge/familier – men det er ikke 

kapasitet pr i dag.  

- Med midler fra fylkesmann har det vært etablert frisklivsgruppe v/Effekt pga uhensiktsmessige lokaler til 

kommunal fysioterapitjenesten, men også for å få ufarliggjort treningssenter slik at det kunne være lettere å 

fortsette aktivitet på egen hånd etter reseptperioden. Gruppa har hatt dårlig oppmøte, så mulig terskelen til et 

treningssenter uansett er for høy for mange. Fra i høst har det vært gruppe på helsesenteret, vært en del ute pga 

lokalene og tilbud for et begrenset antall deltakere. 
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- Må jobbe mer for rekrutering til frisklivsentralen. Evaluere dagens rutiner. Viktig å få pasienter motivert til å 

delta. Avstander og dårlig kollektiv transportmidler er også hindringer. 

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

rehabilitering. 

 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en lovpålagt oppgave. Rehabiliteringsteamet fungerer som 

koordinerende enhet og tar imot brukersaker fra 2.-3.linjetjenesten – men er ellers lite synlig for innbyggerne i 

kommunen. Det er dannet ei interkommunal arbeidsgruppe som er i gang med å lage en interkommunal 

rehabiliteringsplan.  

 

Nyheter fra områdene: 

 Barneverntjenesten. Barnevernforum i Midt-Troms har tilsatt 2 interkommunale tiltaksstillinger finansiert av 

statlig tilskudd via fylkesmannen. Medio januar 2014 var de tilsatt.  

 Barnevernloven har vært gjennom ei stor revidering i 2013, der de fleste lovendringer trer i kraft i løpet av første 

halvår 2014. Noen viktige endringer er klargjøring av ansvarsforholdet mellom statlig (bufetat) og kommunalt 

barnevern, innføring av prinsippet om forsvarlige tjenester, tilsynsordninga for fosterbarn er blitt et kommunalt 

ansvar, barn under omsorg har fått mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson, barns rett til medvirkning i egen sak 

er lovfesta, ankefristen på fylkesnemndsvedtak er redusert fra 2 til 1 mnd.  

 Statlige myndigheter har bebuda at kommunene vil få større finansieringsansvar for statlige tiltak gjennom forhøya 

egenandeler, og dette trådte i kraft fra 01.01.14. Dette innebærer økte utgifter til institusjonsplasser, foreldre-

barnesenter og statlige fosterheimer. 

 Helsestasjon. Fra oktober 2013 har vi gjennomført gruppekonsultasjon med fysioterapeut på 4 mnd. Dette er i 

henhold til anbefalinger i helsestasjonsprogrammet. Fra høsten 2013 tilbyr vi konsultasjon på 17-18mnd. Dette er i 

henholdt til anbefalinger i helsestasjonsprogrammet. 

 Fysioterapitjenesten. FYSAK-millionen: I år 2013 fikk kommunen støtte til honorar for instruktør til 

lavterskeltrim på Høgtun. FYSAK gruppa arrangerte i februar et kurs i skiteknikk inkl tips om smøring og utstyr. 

Kurset gikk over to kvelder og hadde 16 deltakere. 

 Den interkommunale arbeidsgruppa i rehabilitering arrangerte høsten 2013 en fagdag om hverdagsrehabilitering 

med ca 70 deltakere. 

 Midt-Troms friluftsråd, FYSAK-gruppa og andre ressurspersoner i kommunen er med i et samarbeidsprosjekt for å 

lage turbok for Midt-Troms.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Barneverntjenesten har i samarbeid med Barnevernforum i Midt-Troms fått tildelt kr 100 000,- 

kompetansehevingsmidler fra fylkesmannen i Troms. Disse midlene brukes til ulike interkommunale 

kompetansehevingstiltak i regionen med tema samtaler med barn og foreldreveiledning ved bruk av COS (Circle of 

Security). 

 I tillegg fikk barneverntjenesten i Målselv tildelt kr 175 000,- på slutten av 2013 (restmidler), som vil bli brukt til 

pågående kompetansehevingstiltak og veiledning i løpet av 2014.  

 Alle ansatte har nå gjennomført kurs i systematisk kartlegging/utredning av barns omsorgssituasjon. 

 To ansatte er under utdanning som COS-terapeuter og vil være ferdige sommeren 2014. En ansatt tar master i 

barns- og unges psykiske helse og en ansatt videreutdanner seg som kunstterapeut. 

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

 Helsestasjonen har tatt imot sykepleierstudenter i observasjonspraksis og en helsesøsterstudent. 

 Fire helsesøstre er i gang med opplæring/kursing på Motiverende Intervju. Ferdig i august 2014. 

 Samfunnsmedisin Kommuneoverlege deltar på kommuneoverlegeforum i regi av fylkeslegen i Troms. 

 Legetjenesten er aktiv innen videreutdanning av egne leger og nye leger. 2 leger under spesialisering. 

 En av legene har videreutdanning som veileder i allmennmedisin, har ferdigutdannet en videreutdanningsgruppe for 

nærliggende kommuner i 2013. 

 Tar imot 6 turnusleger pr år og 2 medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø pr år. Dette som et ledd i å få flere 

utdannede leger og en mulighet for å rekruttere leger til kommunen. 

 Fysioterapitjenesten. Rehabiliteringskonferanse i Oslo, som representant i den interkommunale arbeidsgruppa for 

rehabilitering. 

 Frisklivsveileder i engasjementstilling har vært på to runder med oppdatering/kompetanseheving i regi av 

fylkeskommunen – samt kurslederkurs i Bra Mat i regi av Helsedirektoratet i Oslo. 

 Kommunefysioterapeut vært på 40 timers kurs i elektiv ortopedi i regi av Norsk Fysioterapeutforbund. 

 Nettverkssamling med nabokommuner ifht en spesiell diagnose. 

 Hverdagsrehabilitering i regi av interkommunal arbeidsgruppe for rehabilitering. 

 

Det vises for øvrig til årsmeldinger fra de interkommunale ordningene LØKTA og Interkommunal legevakt. 
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Bo- og oppfølgingsenheten 
 

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

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

enkelte hjemmeboende, og ansvar for avlastningsboligen. 

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

hjemmeboende. 

 Bo- omsorgs og aktivitetstilbud for personer med rus og eller psykisk helseproblematikk. 

 Psykisk helsetjeneste som følger opp hjemmeboende barn og voksne med psykisk helseproblematikk. 

 Dagsenter som har dag og aktivitetstilbud, fortrinnsvis med rus og psykisk helseproblematikk. 

 Ledelse av psykososialt kriseteam 

 Ansvar for saker etter alkohollov og serveringslov. 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 53,42 52,57 54,6 

Ansatte   80 

 
Kommentar: 

 I og med at dette er en ny enhet, har vi ikke sammenlikningstall fra 2011 0g 2012. Enheten ble etablert 01.01.13. 

 Var et nedtrekk i bemanning i 2013 på ca 1 årsverk. 

 Utover de som er i faste stillinger, er det mange som jobber på oppdrag som støttekontakt, avlaster eller brukerstyrt 

personlig assistent. 

 Særlig i miljøarbeidertjenestene har det vært forsiktighet med å ta inn noen i vakante stillinger og ved ulike fravær. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 1000 

innbyggere 

1,5 1,5 Ingen tall 

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 18 år og over 570 750 1 173 

Mottaker av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 0-66 ¨år 25 24 21 

 

Kommentar: 

Økning i driftsutgifter aktivisering/støttetjenester må utredes nærmere. 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Det har ikke vært brukerundersøkelser i 2013. Skulle ha det i en av miljøarbeidertjenestene, men det ble utsatt pga 

at nye skjema var under utvikling. 

 Ut fra de tilbakemeldinger vi får, er brukere og pårørende fornøyd med de tjenester kommunen har og de tilbud 

brukerne får.  

 Vi ønsker å bli opplevd som Dyktig, Imøtekommende og Skapende, og har inntrykk av at innbyggerne opplever oss 

slik. 

 Det vil i enheten bli en gjennomgang på om og hvor vi skal gjennomføre brukerundersøkelse i 2014. Ved slik 

gjennomføring vil målet være landsgjennomsnittet. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? Ikke tall 4,9 4,8 

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

deg? 

Ikke tall 5,0 5,1 

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

innbyggerne i kommunen? 

Ikke tall 5,0 4,7 

Jobbnærvær i % 82,34%       93% Ca 90% 
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Kommentar: 

 Enheten er nyetablert fra 01.01.13. Det foreligger derfor ikke tall fra 2012 og mål for 2013. 

 Når det gjelder status (tallene) for 2013, ligger enheten på omtrent samme tall som landsgjennomsnittet. 

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen hadde stort fokus i 2013 (og fortsatt i 2014). Det har vært personalmøter 

på hver avdeling der resultatene er gjennomgått, og det er vurdert hvordan resultatene kan bli enda bedre. Oppe 

som sak også i fagledermøter. 

 For å øke jobbnærværet, har vi hatt mye fokus på det. Det er et tema månedlig med hver enkelt avdelingsleder, og 

det er et tema i fagledermøter. Vi går gjennom de som har spesielt høyt sykefravær, har samtale med aktuelle 

ansatte, og vurderer reell arbeidsevne(opp mot NAV-tiltak). 

 Det er stor forskjell på jobbnærværet på de ulike områder. På de 2 største områdene er det et jobbnærvær på vel 

87%, mens det er atskillig høyere nærvær på plasser med få ansatte. Tallene blir bare ca-tall, da tabellene for 

familieenheten og bo- og oppfølgingsenheten, ligger om hverandre. Totalt sett har det vært en økning av nærværet i 

2013. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  57 551 62 947 5 396 

Sum inntekter  -13 145 -16 051 -2 906 

Netto ramme 44 406 46 896 2 490 
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 99,35% 100% 105,61% 

 

Kommentar:  

 Et overforbruk skyldes i all hovedsak manglende refusjon fra annen kommune på en ungdom bosatt i institusjon. 

 Det er store ulikheter på de ulike underkapitler. Nye brukere er gjerne det som trekker opp litt når det gjelder 

kostnad. Det har vært en bevisst holdning til å redusere kostnad i miljøarbeidertjenestene. Besparelsen ligger i at 

det i perioder ikke har vært brukere i alle leiligheter, i tillegg til at det har vært en nøye vurdering på ikke ta inn 

noen i ledige vakter. 

 Prosjektet TØFF har vært knyttet til Dagsenteret, og var støttet opp av tilskudd fra Fylkesmannen. Det var drift 

deler av 2013, i og med at noe driftsmidler var overført. Prosjektet er nå avsluttet. 

 Det har vært et prosjekt vedr psykisk utviklingshemmede og demens. Midlene fra Fylkesmannen ble brukt til 

opprusting av et enetiltak, og prosjektet er over. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

I budsjett for 2013 ble det satt opp følgende utfordringer: 

 «Jobbe for å få til en tjeneste som er minst like god som i dag når ny organisering trer i kraft 01.01.13» 

- Vanskelig å måle dette. 

- Vi jobber mye for å få til en fellesskapsfølelse. Det å få til en følelse av «en enhet». 

- Har hatt fokus på personal, trivsel, miljø. 

- Har 2 felles personalmøter i året, med trivelige rammer 

- Har hatt fokus på det som kom fram i medarbeiderundersøkelsen. 

- «Gjennomføre omorganisering. Tilpasse avdelingene til ny enhet, og skape gode samarbeidsfora på områder 

som splittes» 

- Vi gjennomførte omorganiseringen 01.01.13, i tråd med det som var planen. 

- Planen var at tilbudene for alle under 18 år, skulle gis fra familieenheten. Vi valgte en løsning der alt innen 

psykisk helse og funksjonshemmede ble lagt under enhet bo og oppfølging. Er noe delte meninger om disse 

tjenesten for de under 18 år bør legges til familieenheten. Dette vil det bli en ny gjennomgang på. 

- Det er etablert et samarbeidsmøte på tvers av familieenheten og bo og oppfølgingsenheten – når det gjelder 

saker vedr brukere under 18 år. 

 «Felles leder for psykisk helsetjeneste voksne. Kvalitetssikre rutiner». 

 Det er tilsatt felles leder for psykisk helse. Stort sett grei erfaring fra dette. Men mange opplever at leder blir 

for fjern, at det ikke er noen som har den røde tråden, at stillinga er for omfattende. 

 Når det gjelder å kvalitetssikre rutiner, så jobbes det en del med det – f.eks. delegasjon av myndighet, 

stedforttredertjeneste, Det jobbes for å få IK på plass. 

 «På tvers av fagområdene må det vurderes hvordan man kan dra nytte av det beste på hvert område, og se på    

muligheter for samarbeid/samordning» 

- På felles fagledermøter gjennomgås aktivitet i avdelingene, med tips og ideer, slik at man kan dra nytte av 

hverandres erfaringer. 

- Erfaringsutveksling 
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- Samarbeid og samhandling internt i avdeling psykisk helse er bedret siden ny organisering. 

- Vises for øvrig til punktene foran. 

 

En del utfordringer har dukket opp under veis i 2013: 

 Psykisk helsetjeneste bør samlokaliseres på Øverli. Dette for å utnytte ressursene bedre sammen, og fordi de som 

har kontor på helsesenteret må ut derfra i løpet av kort tid, og kontorene på helsesenteret er dårlige. Det at det ikke 

er økonomi til å etablere nye kontorer, gjør det vanskelig. Det har vært sett på mulige løsninger i de 2 byggene som 

er på Øverli, men foreløpig ikke noen løsning. 

 Stadig økende antall henvisninger til psykisk helse, også barn/unge. Utfordring å gi alle tilbud. 

 Økende behov for heldøgnstjenester i tjenesten for funksjonshemmede, særlig i gruppen rundt 18 år. Jobbes derfor 

for å finne løsning på dette i «prosjekt bolig med tjenestetilknytning for funksjonshemmede». I denne sammenheng 

vurderes også tatt med de brukerne som i dag har heldøgnstjeneste i miljøarbeidertjenesten. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Helse og omsorgstjenesteloven trådte i krat i løpet av 2012, til ulike tidspunkter. Med bakgrunn i denne 

(Samhandlingsreformen) er det utarbeidet en rekke samarbeidsavtaler mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten. 

 Samhandlingsreformen i psykisk helsevern trådte i kraft 01.01.14. Fortsatt uklart hvordan kommunen skal håndtere 

utskrivningsklare pasienter som har behov for døgntilsyn. 

 KID-kurs startet opp i 2013 og går på kurs for mennesker med depresjonsproblematikk, noe som har vært en 

suksess. 

 Trinn 3 når det gjelder boliger med tjenestetilknytning for funksjonshemmede ble startet opp. Det har vært jobbet 

for å finne fram til tomtevalg, antall boenheter, velge arkitekt osv. Mye kom på plass i 2013, men det er fortsatt 

mye uavklart. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 I Øvre Moen miljøarbeidertjeneste har det vært veiledning og kurs fra Regionsenter for døvblinde og avdeling for 

spesialisert habilitering, rettet mot beboere. 

 1 i enheten gjennomfører «Videreutdanning i traume og krisebehandling 

 2 i enheten har hatt tilbud om videreutdanning, men det ble ikke gjennomført. 

 Mange har deltatt på ulike kurs/konferanser og/eller har hatt tilbud om veiledning. 

 

Ut over dette vises det til arbeidet som har skjedd innenfor det interkommunale samarbeidet i LØKTA. ( egen 

årsmelding er vedlagt dokumentet).  
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PRO-TJENESTEN 

 Sykehjem 

 Åpen omsorg / hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste 

 Støttekontakt 

 Omsorgslønn 

 Trygghetsalarm 

 Kjøkken  

 Vaskeri 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 125,84 125,84 123.53 

 Se kommentarer under hver enhet 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggerne 80 år og over 23,7  22,7 21,1 

Korrigert brutto driftsutgift, institusjon, pr kommunal plass, konsern 849 959 939 203 1 009 493 

Mottakere av hjemmetjenesten pr 1000 innbyggere 67 – 79 år 102 105 93 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over 117 773 124 109 125 811 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over 372 192 380 702 387 513 

 

 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er gått ned fra 2012 til 2013. Dette pga nedleggelse av tre 

rom på Pensjonæravd på MSAH. Dette jfr vedtak i kommunestyret desember 2012, hvor vedtaket sier at hele 

Pensjonæravd med 11 rom skal utfases. Fram til 31.12.13 var kun tre av disse lagt ned. 

       Vi ligger fortsatt over Kostragruppe 11 og landsgjennomsnittet på 18,8 %. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon – økning fra 2012. Målselv ligger over Kostragruppe 11. 

 Mottagere av hjemmetjenester 67 – 79 år. Her ligger vi også over landsgjennomsnittet og kommunegruppe 11. 

Samhandlingsreformen har ført til at flere får langvarige og kompliserte behandlinger i hjemmet istedenfor på 

sykehus. En annen årsak kan være at PRO tjenesten har hatt stor søknad til institusjonsplass, og når det ikke har 

vært mulig å imøtekomme disse behovene får brukerne tjenester i hjemmet istedenfor. 

 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger over 67 år og over 80 år har økt fra 2012 til 2013. 

       Målselv kommune ligger over både landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i PRO i 2013.  

 Dette skal gjennomføres mars 2014 i åpen omsorg / hjemmetjenesten. 

 PRO tjenesten opplever godt omdømme blant befolkningen, og det mottas få klager og avvik.  

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

etter; 

Opplevd kvalitet – trygghet og respektfull behandling  

- 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  

- 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 / skal 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 få klager på de 

tjenestene som ytes.  
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  96 554 100 684 4 130 

Sum inntekter  -17 610 -21 226 -3 616 

Netto ramme 78 944 79 458 514 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 108,85% 100 % 100,65% 

 

Kommentar:  

 Se kommentar under PRO Øvre og PRO nedre.  

 

Ut over dette vises det til arbeidet som har skjedd innenfor det interkommunale samarbeidet i LØKTA. ( egen 

årsmelding er vedlagt saken). 

 

Årsmeldingen som er vedlagt fra den interkommunale legevaktsordningen må også vises til under dette rammeområdet.  

 

I tillegg kan det nevnes at Frivilligsentralen er budsjettført under dette rammeområdet, men blir flyttet til ramma kultur 

fra 2014. 

 

PRO Øvre distrikt

 Øverbygd sykehjem og omsorgssenter 

 Hjemmetjeneste  

 Trygghetsalarm 

 Støttekontakt 

 Omsorgslønn 

 Middagsombringing 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 27,64 27,64 31,64 

Ansatte  38*/57 33 

 

* Det er økning på 4 hele stillinger pga opprettelse av tiltak rundt en bruker. 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i pleie – og omsorgstjenesten i 2013. Planen var at det skulle 

gjennomføres på høsten, men pga at det kreves en god del forberedelser og planlegging ble det ikke kapasitet til 

det. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i mars 2014. 

 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. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,65 4,9 4,7 

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

deg? 
5,15 5,0 5,1 

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

innbyggerne i kommunen? 4,85 4,9 5,4 

Jobbnærvær i %, sykehjem 83,2% 91% 80% 

Jobbnærvær i %, hjemmetjenesten 86,5% 91% 88,5% 

 

Kommentar:  
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 I pro – tjenesten øvre distrikt var det noe variabel oppslutning på medarbeiderundersøkelsen. Ved Øverbygd 

sykehjem og omsorgssenter var det bra deltakelse, men i åpen omsorg var det så liten deltakelse at vi ikke kunne ta 

ut noe resultat. Det er få personer som jobber i hjemmetjenesten i øvre distrikt, derfor blir det sårbart hvis noen ikke 

er med på medarbeiderundersøkelsen. 

Det har vært jobbet aktivt med resultatet etter medarbeiderundersøkelsen. Det har vært en prosess med tillitsvalgte 

og verneombud om hvilke tema som vi skal jobbe med videre. Det gjelder både de som vi har forbedringspotensial 

på og hvordan vi skal klare å opprettholde de gode resultatene. Dette går på forventningsavklaringer, trivsel på 

arbeidsplassen, holdninger, kommunikasjon og kvalitet på tjenestene. Ulike temaer blir tatt opp på personalmøter 

og diskutert, både i plenum og i grupper.  

Enkelte temaer tas også med i medarbeidersamtalene. 

 Pro tjenesten i øvre distrikt har fortsatt høyt sykefravær. Vi ser at jobbnærværet i hjemmetjenesten er høyere enn 

inne på ØSO. Dette har også gått opp fra i 2012 til i 2013.  

Det jobbes aktivt i forhold til sykefraværsoppfølging, både i forhold til dialog, tilrettelegging og 

tilretteleggingstilskudd. Som vist ovenfor, jobbes det også aktivt med arbeidsmiljøet jevnt i løpet av året.  

Både ledere og ansatte har hele tiden fokus på å forebygge slitasje og skader ved å bruke tilgjengelige hjelpemidler 

og fokus på ergonomi. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  25 017 28 863 3 846  

Sum inntekter  -3 942 -4 845 -903 

Netto ramme 21 075 24 018  2 943 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 125% 100% 113,96% 

 

Kommentar: 

 I 2013 hadde pro – øvre et overforbruk. 

 Det vi ser i budsjettet er at overforbruket ligger på lønnssiden når det gjelder vikarbruk, overtid og bruk av 

vikarbyrå.  

 Ved vakanse i stillinger og stort sykefravær må dette ofte løses med overtid og forskyvninger av det faste 

personale. Det gir økte lønnsutgifter. I perioder har vi også vært nødt til å bruke vikarbyrå, da vi ikke har klart å 

rekruttere sykepleiere til ledige stillinger og også for å dekke opp sykefravær og vakante stillinger. 

 I perioder hvor enheten har store pleiebehov og hvor pasientene er alvorlig syke, må en ha ekstra bemanning på 

jobb for å klare å imøtekomme disse økte behovene.  

 Vi ser at Samhandlingsreformen gir oss utfordringer i forhold til dette, da pasienter blir utskrevet tidligere fra 

sykehus og skal fortsette behandlingen i hjemkommunen. Det være seg i hjemmet eller på institusjon. Dette gir og 

utfordringer i forhold til å måtte ha nok kvalifisert fagfolk på jobb til enhver tid. 

 Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter har i utgangspunktet hatt et rom på sykehjemsavdelingen som har vært 

forbeholdt korttids – avlastningsopphold. Dette har i store deler av 2013 vært belagt med langtidspasienter, noe 

som har ført til at avlastningstilbudet har vært dårligere for hjemmeboende i perioder. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Som tidligere nevnt er dette noe vi har fokus på kontinuerlig, men vi har utfordringer i forhold til høyt sykefravær 

og vakante stillinger.  

 Rekruttere og beholde 

Det lyses ut stillinger på vanlig måte. I Øverbygd ligger sykepleiere og hjelpepleiere høyere i lønn enn ellers i 

kommunen. 

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

området når de ikke har tilknytning til stedet. En må satse på bofaste innbyggere som har tilknytning til stedet og 

stimulere disse til å ta en utdanning. Tjenesten har også jobbet med å få utdannet en del av våre ufaglærte 

assistenter og det er nå flere som har tatt fagbrev som helsefagarbeider.  

Tjenesten har nå 2 helsefagarbeiderlærlinger og tar også i mot sykepleierstudenter. Dette er gode rekrutteringstiltak. 

Boliger til innflyttere og vikarer er en annen utfordring. Vi ser at det er lite ledighet på det private markedet og 

kommunale boliger er sjelden ledig. Dette kan være hemmende i forhold til å rekruttere fagfolk. 

 

I 2013 ble det utarbeidet en ny type turnus. Personalet jobber her ekstra ” hinkehelger”. Dette innebærer at de 

jobber 4 ekstra lørdager / søndager i året.  Denne ble startet opp i mai. Bakgrunnen var å få dekket flere av de 

vakante helgestillingene som er i turnus. Dette skulle bidra til at det var flere kjente, faste på jobb i helgene og 
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mindre vikarbruk. Evaluering viser at det ikke er blitt mindre vikarbruk, men de helgene hvor det var flere faste 

personale på jobb, var tilbakemeldingene positiv fra personalet. 

 Videreutdanning og faglig utvikling av personalet 
Målselv kommune har et samarbeid med interkommunal legevakt. Dette har positive ringvirkninger i forhold til 

andre faglige samarbeid. Det har vært gjennomført flere interkommunale fagkurs og det er utarbeidet en kreftplan 

og det er nå opprettet en felles kreft – koordinator. I tillegg er det nå under utarbeidelse en rehabiliteringsplan. 

I tillegg er Målselv med i LØKTA, som er et interkommunalt samarbeid for Midt – Troms kommunene. 

 Nyheter fra områdene 

Målselv kommune har vært med i prosjektet FUNNKe. Dette handler om elektroniske meldinger mellom pleie - og 

omsorgstjenesten og legekontorene. I løpet av 2013 ble dette sluttført, med at pleie – og omsorgstjenesten også nå 

kan sende og motta meldinger fra sykehusene. Vi har hittil hatt gode erfaringer med dette. 

 

 

PRO Nedre distrikt 
 

 Målselv syke – og aldershjem med kjøkken og vaskeri 

 Målselvtunet sykehjem 

 Åpen omsorg / hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste 

 Støttekontakt 

 Omsorgslønn 

 Trygghetsalarm 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 98,2 98,2 91,89 

Ansatte  102 * / 153**  

 

 Antall ansatte – på navn – *102.. 

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

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i PRO i 2013.  

 Dette skal gjennomføres mars 2014 i åpen omsorg / hjemmetjenesten. 

 PRO tjenesten opplever godt omdømme blant befolkningen, og det mottas få klager og 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 / skal 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 få klager på 

de tjenestene som ytes.  

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

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

4,65 
4,9 

 

4,88 

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

deg? 

 

5,15 
5,0 

 

5,22 

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

innbyggerne i kommunen? 

 

4,85 
4,9 

 

4,36 

Jobbnærvær i % 

(sykefravær) 

 

84,13% 

 

91% 

 

85,8% 

 

Kommentar:  

 Tallene fra 2012 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. 

 

Tallene fra 2013 gjelder kun PRO nedre.  

Det er til dels store forskjeller mellom avdelingene vedr både svarprosent og resultater. 
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 Sykefraværet / jobbnærværet er også ulikt, og strekker seg fra tilnærmet 0 % - intet fravær – til opp mot 25 %. Eks 

jobber det 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 man har fulgt 

opp sykefravær jfr avtaler vedr oppfølging med NAV, lege etc. 

 

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

svært langt unna målet om under 10 % sykefravær. Dette er utfordringer enheten jobber med kontinuerlig, og å øke 

jobbnærvær vil også være hovedmål i 2014. 

 

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

 

 På MSAH ble det våren 2013 startet prosjekt ”En ny hverdag på MSAH” som skulle ha fokus på arbeidsmiljø, 

medarbeiderskap og ledelse – nytenking vedr rutiner og struktur. Det har vært stort engasjement hos alle i 

avdelingene, og det er tatt tak i mange utfordringer. Resultater vises, og det jobbes videre med samme fokus. PRO 

har hatt bistand fra kommunalsjef og Byggforvaltning i mye av dette arbeidet. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  71 537 71 821  284 

Sum inntekter  -13 668  -16 381  -2 713  

Netto ramme 57 869  55 440 - 2 429 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Status 2012 gjelder for både PRO øvre og nedre 

Status 2013 gjelder kun PRO nedre  
103,95% 100% 95,8% 

 

Kommentar: 

Det ser ut til at enheten har et positivt avvik. 

Avvikene har flere årsaker: 

 Positivt avvik for 2013 skyldes bla at investering i helt nødvendig utstyr ble satt i bero. Dvs utstyr som er nedslitt 

og til dels ute av funksjon, men som ikke ble erstattet pga frykt for at budsjettet for PRO ikke ville holde. Disse 

investeringene er vi nødt til å ta i 2014. 

 Bruk av vikarbyrå i PRO nedre er helt nødvendig i ferieavvikling og høytider. Det er ikke fagutdannede vikarer  / 

sykepleiere å oppdrive utover vikarbyrå. Det er håp om å redusere bruken når ny turnus settes ut i livet. 

 Størstedelen av besparelsene ligger i samdriften / samkjøringen i åpen omsorg, hvor det ikke leies inn vikar ved 

fravær i hjemmesykepleien dersom det ikke er helt nødvendig, men hvor hjemmehjelperne brukes som vikarer. 

Oppgavene som utføres av hjemmehjelperne må selvfølgelig være tilpasset og faglig forsvarlig. Her er det spart 

store summer. 

 Enheten PRO nedre har redusert antall stillinger / årsverk i 2013. 

 Det har vært jobbet med turnus for å få ned antall små-stillinger. Bruken av fire ekstra arbeidshelger i løpet av året 

hos de fleste ansatte har nok ført til reduserte utgifter.  

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

hele uka. Dette er nå bakt inn i ordinær turnus slik at det i 2013 i mindre grad enn tidligere ble brukt overtid. 

 Bruk av omsorgslønn og støttekontakt har medført overforbruk i 2013. Dette har vært brukt i større grad enn 

budsjettert. Støttekontakt og omsorgslønn er 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.  

 Høyt sykefravær, men som likevel er gått noe ned fra 2013  

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Drifte innenfor vedtatte rammer: 

Dette har vært fokus hele året. 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: 

Å rekruttere på ”vanlig ordinær måte” viser seg i liten grad å ha effekt. Det må tenkes nytt og til dels kanskje 

revolusjonerende for å rekruttere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Ikke minst er det viktig å rekruttere 
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fagkompetanse fra nærmiljøet / kommunen – satse på bofaste innbyggere og stimulere til å ta utdanning. Flere 

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

 

Det er tatt inn 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. I 2013 ble mange av våre små stillinger ”borte” pga endring i 

turnus med en ekstra helg / 2 vakter pr 12 uker, og der det var mulig fikk ansatte økt sin stillingsprosent. 

 

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 2013, ikke minst har 

dette vært mulig pga lave kostnader når det har vært fagdager interkommunalt. 

 

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

områder. Prosjektet har tatt 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. 

 

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

 

 Som en direkte følge av det interkommunale legevaktsamarbeidet har det vært fagdager med ulike faglige tema 

som bla rehabilitering / hverdagsrehabilitering. 

 

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

 

 Også i 2013 har Målselv fått midler fra Kompetanseløftet 2015 – statlige midler til grunn – og videreutdanning 

innenfor helse – og sosialtjenesten. For 2013 ble det tildelt kr 180.000,- Disse er blitt brukt til stipend til 

ufaglærte som tar grunnutdanning som helsefagarbeider og sykepleier, og sykepleiere som tar videreutdanning 

/ master i sykepleie. 

 

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

pasientene skrives 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. 

 

For øvrig er tre av lederne i PRO i gang med videreutdanning innen samfunns- og kommuneplanlegging i regi av 

KS og UiT. 

 

 IKL – samarbeidet: 

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

Lavangen og Salangen, har det de siste fire 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 

nyttiggjøre seg de ressursene som allerede eksisterer samt se på nye områder og måter å samarbeide / samhandle 

om jfr St.meld.nr. 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 bla rehabilitering som tema i 2014, bla felles 

rehabiliteringsplan. Det er også planlagt felles prosjekt vedr etisk kompetanseheving i 2014. 
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Utover dette mener PRO tjenesten at det interkommunale samarbeidet har ført til positive ringvirkninger også for 

andre enheter i Målselv kommune. 

 

 Samhandlingsreformen og det nye lovverket: 

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

PRO tjenesten både i 2012 og 2013. 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 for 

”overliggere” på sykehus. 

 

Det PRO tjenesten har erfart gjennom 2012 og 2013 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. 

 

 Nyheter fra områdene:  

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

– og omsorgstjenesten og legekontorene. I løpet av 2013 ble dette sluttført, og pleie- og omsorgstjenesten kan 

nå sende og motta meldinger fra sykehusene. Det er gode erfaringer knyttet til dette så langt. 

 

Se for øvrig overnevnte punkter. 
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NAV Målselv 
 

Kommunale oppgaver i NAV kontoret: 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

 Flyktningebosetting 

 Rusoppfølging 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 6,5 5,5 5,5 

Ansatte 7 6 6 

I tillegg har kontoret 1 engasjement innenfor flyktningetjenesten og 1 prosjektstilling med midler fra Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år 1,4 % 2,0 % 2,2 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år Kr 1910 Kr 3205 Kr 1599 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Vi hadde ikke kommunal brukerundersøkelse, men NAV har årlig brukerundersøkelse der alle som er innom 

kontoret i løpet av en 2 ukersperiode blir oppfordret til å svare. Der har vi gode resultater, men har fortsatt noe å 

strekke oss etter.  

 Det ser ut for at netto driftsutgifter til sosialtjenesten har gått ned. Mest sannsynlig er det feilrapportering for 2012, 

i tillegg har vi endret på forvaltning av trygd for enkelte brukere, noe som nok gir utslag på tallene. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,2 5,2 5,4 

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

deg? 

4,8 5,0 5,0 

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

innbyggerne i kommunen? 

4,0 4,2 4,3 

Jobbnærvær i % 97,5 % 97 % 98,35 % 

 

Kommentar:  

 Vi er fornøyd med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. 

 Omdømme er på tur opp. NAV har hatt en del negativt fokus i media, men det er mindre nå enn tidligere. Det er nå 

7 år siden det ble etablert NAV kontor i Målselv og vi tror også mange er bedre kjent med hvilke oppgaver kontoret 

gjør og ikke gjør (i forhold til oppgaver som kontoret tidligere hadde, men som nå er overtatt av andre – f eks 

reiseutgifter). 

 Vi har god nærværsprosent og har som mål å beholde et godt arbeidsmiljø. 

  

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  12 423  11 647       - 776   

Sum inntekter  -8 754  -9 820  -1 067 

Netto ramme   3 669    1 827  -1 842 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 91,5 % 100 % 49,8 % 

 

Kommentar:  

 Pr 311213 har NAV et positivt avvik på 1 842 mill. 
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 Det skyldes i hovedsak endringer i integreringstilskuddet og for få brukere på kvalifiseringsprogrammet ihht 

måltall og budsjett. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Vi har fra juli 2012 og ut 2014 prosjektmidler til UngKraft fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utfordringen er 

hvordan vi kan få til å drifte stillingen videre uten prosjektmidler, ettersom Målselv kommune skal ned i antall 

årsverk. Metodikken tar vi med oss videre og vi skal fortsatt ha et sterkt fokus på å få ungdom ut i arbeid og 

aktivitet. 

 Rimelige utleieboliger i sentrale strøk er ei utfordring. Dette er viktig å ha tilgang på for å få personer ut i arbeid. 

Dersom man bor langt unna sentrum og ikke har bil, er det en stor utfordring. 

 

Nyheter fra områdene: 

 UngKraft er et fantastisk prosjekt som vi er heldige å ha i Målselv. Prosjektet er for å få ungdom under 25 år 

tilbake i skole eller jobb. Det jobbes svært godt i prosjektet og høsten 2013 ble også Bardufoss Høgtun 

videregående skole med i styringsgruppa.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 2 har påbegynt utdanning innen Karriereveiledning. 

 Engasjementsstilling i flyktningetjenesten med mulighet for fast stilling.  
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Kultur og idrett 
 

 Bibliotekstjeneste med hovedbibliotek i Istindportalen, samt biblioteksfilial Holt, og leie av 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 2011 2012 2013 

Årsverk 4,32 5,32* 5,32* 

Ansatte 7 8* 8* 

 

Note:* Ungdomslederstilling slått sammen av to mindre klubblederstillinger 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

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

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 150 112 207 

Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger 6,2 6,3 5,7 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6- 20 år 215 214 106 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 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 2014. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 
 5,5 

5,6 

 

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

deg? 
 5,4 

 

5,2 

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

innbyggerne i kommunen? 

 

 

5,1 

 

                     5,3 

 

Jobbnærvær i %  93,95 96,50 95,75 

 

Kommentar: Medarbeiderundersøkelsen er ikke fulgt opp med videre analyse pga bytte av enhetsleder. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter 6 071 7 845 1 774 

Sum inntekter  -707 -2 928 -2 221 

Netto ramme 5 364  4 917 -447 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 84,84% 100% 91,67% 

 

Kommentar:  

 Kultur og idrett hadde i 2013 et mindreforbruk på kr 447 000. Dette skyldes at det fortsatt ikke var drift i 

ungdomsklubb, men noe oppdukkende aktivitet ble det på slutten av året. Noen midler fra ungdomsklubbdrift ble 

omfordelt til andre formål. Litt færre lønnsmidler ble benyttet pga dels vakanse og annet. 

 Kultur og idrett hadde i 2012 et mindreforbruk på kr 575 488. 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 i 2013 og 2014. 
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Oppfølging av utfordringer: 

Kultur og idrett gir et godt tilbud med tanke på tilgjengelig ramme og personellressurs for de omfattende oppgaver som 

ligger innenfor feltet. Det er i løpet av 2013 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. 

 Når det gjelder fritidstilbud til barn og unge i kommunal regi, dreier det seg nå om å finne ressurser til å yte et 

akseptabelt tilbud. Barne- og ungdomsrådet har gitt sine ønsker og tilrådning til hva kommunen bør gjøre. 

 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 2014, vedrørende utbyggingsbehov innen samfunnshus og bygdehus, de 

bør ha samme kommunale delfinansiering som idrettsanlegg. Det legges også frem en sak om retningslinjer for 

kultur, idretts- og festivalstøtte. 

 Frivillig sektor ble støttet noe bedre i 2013, ved omfordeling av ubrukte midler til aktivitetsstøtte og støtte 

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

frivillig arbeid i Målselv kommune utgjør ca 200 årsverk! 

 

Nyheter fra områdene: 

 Målselv kommune ble tildelt kr 200 000 i skjønnsmidler i 2013, til å utrede og utvikle et aktivitetstilbud for barn og 

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

Rustadhøgda. 

 Målselv kommune ble innvilget et tilskudd på kr 200 000 til musikkbinge. Musikkbingen realiseres sommeren 

2014. 

 Det er innført ungdommens inspirasjonspris i 2013, 2 priser som deles ut i barne- og ungdomsrådet. Dermed deles 

det årlig nå ut 4 hederspriser. Kulturprisen ble gjeninnført i 2013, og ny pris ildsjel prisen ble innført. 

 Det ble vedtatt i kommunestyret i november, at kommunen skulle inngå lokalsamfunnsavtale med organisasjonen 

MOT 

 Husstyre i Istindportalen er reetablert, samarbeid mellom forsvaret og kommunen. 

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

Øverbygd IL. 

 Det er anskaffet nytt billettsystem til Istindportalen. 

 Det ble arrangert et stort kick off arrangement for unge i Målselv i november, samt noen mindre arrangement ved et 

par av skolene. Det ble gjennomført mindre investeringer ved hovedbiblioteket, og mindre justeringer av åpningstid 

biblioteksfilial Holt. 

 Målselv kommune ble tildelt kr 212 000 via Midt-Troms Friluftsråd til rehabiliteringstiltak til de to statlige sikrede 

friluftsområdene på Målsnes. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering:  

 Høsten 2013 ble det ansatt en ungdomsleder i 50 % stilling ved å slå gamle klubblederstillinger sammen. 

Dels pga skjønnsmiddeltilsagn ble det etablert et prosjektengasjement i 6 måneder barn og unges aktivitetshus. 
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BARNEHAGE
 

Tjenester og oppgaver: 

 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, med hovedoppgaver som 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 2011 2012 2013 

Årsverk 90,18 92 89,27 

Ansatte 99 101  

Kommentar:  

 Årsverksoversikten er hentet fra Agresso. 

 I tillegg til alle stillinger ute i barnehagene har vi en sentral administrasjonsressurs og en spesialpedagogressurs. 

Administrasjonsressursen på barnehage er redusert de siste tre åra og var i 2013 på 60 %. Spesialpedagogstillingen 

brukes ute i de barnehagene der det er barn med spesialpedagogiske vedtak og har vært 100% alle tre år. I tillegg er 

det 5,5 stillinger som fordeles ut til barnehagene som styrket ressurs etter søknad.  

  
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 Målselv kommune Troms 

 

Kommune 

gruppe 11 

 

Landet 

u/Oslo 

 

 2011 2012 2013 2013 
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 

barnehage 
93,9 93 92,6 64,1 53,9 50,4 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 91,5 93,6 93,7 97,6 91,6 95,4 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn 

med bhg plass 
 - 4,6 8,1 8,9 11,2 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 

barnehagelærerutdanning 
97,3 84,2 90,0 86,3 89,1 88,4 

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen 

pedagogisk utdanning 
24,5 22 23,1 30,1 32,3 30,2 

Andel ansatte menn    8,7 10,0 6,2 7,6 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til 

førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager 
6,1 7,8 10,9 13,8 14,7 16,4 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 90899 91326 107486 127094 116655 119005 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 5179 5152 5606 7408 6632 7289 

 

Kommentar: 

 Målselv har en høy andel kommunale barnehager sammenlignet med resten av kommunene.  

 Det er færre minoritetsspråklige barn enn sammenlignbare kommuner, noe vi ikke har noen forklaring på. 

 Det er større andel menn ansatt enn kommunegruppa og landet og dette er veldig positivt. 

 Det er en økning i antall barn med ekstraressurser, men fortsatt ligger vi under sammenlignbare kommuner. Her må 

vi ha oppmerksomhet mot tidlig innsats. 

 Våre driftsutgifter er lavere enn andre sammenlignbare kommuner både når det gjelder pr innbygger 1-5 og pr 

innbygger.  

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn 5,4 5,3 Ingen måling 

Andel foreldre som opplever at barnehagen samarbeider i nær forståelse med 

barnets hjem 
5,4 5,3 Ingen måling 

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

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

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

Objektiv kvalitet 

 Andel 4 åringer som når oppnår når mål i ”Alle med” skjema 
 

 

70% 

 

89,94% 



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding 2013 
 

_______________________________________________________________________________________ 

28 

Kommentar:  

Brukerundersøkelser er ikke gjennomført i 2013. Ny undersøkelse avholdes i 2014. Resultatene fra 2012 arbeides også 

med i 2013: 

 Barnehagene hadde høyere score enn mål for 2012 på alle områder bortsett fra åpningstider. Dette er det innført 

prøveordninger med i 2013, men pga lite bruk er det ikke fortsatt som varige endring i noen av barnehagene. 

 Det ble foretatt en egen undersøkelse i 2013 på behovet for sommeråpne barnehager.  Av 333 utsendte ble det 

meldt om 4 foreldre som ønsket sommeråpne barnehager. 31 kunne ønske seg litt endret åpningstid i ukene som er 

stengt. 

 Barnehagene hadde høy grad av brukertilfredshet, og fokuserer videre 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 

forbedringspotensialet. 

 Et objektivt målebarometer er antall 4 åringer som har nådd målene i kartleggingen av sosial kompetanse; ”Alle 

med.” Resultatet på 89,94 % er gjengitt samlet for alle barnehagene. Dette er godt over målet på 70 % noe som 

tyder på at det er god stimulering av den sosiale kompetansen i våre barnehager.  

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,2 5,3 5,1 

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

deg? 
5,0 5,1 5,0 

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

innbyggerne i kommunen? 
5,1 5,2 4,9 

Jobbnærvær i % 89,58 91% 92,77% 

 

Kommentar:  

 Jobbnærværet har gått opp. Det er svært positivt med mindre sykefravær da dette bidrar til mer kontinuitet og 

stabilitet i personalgruppa og et bedre tjenestetilbud. 

 Svarprosenten i 2013 var 99 % samlet for alle barnehagene. Dette anses som svært godt! 

 På de måleindikatorene som er valgt er den opplevde tilfredsheten stor, og målene er satt høyt ut fra en skala på 1-

6. 

 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. 

 Jobber målrettet i forhold til holdninger og arbeidsmoral. 

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

 Fokus på tilbakemeldinger på jobbutførelse. 

 Leder er bevisste på å spre positive holdninger, og å 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 også i 2013. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  47 944 47 567  -377  

Sum inntekter  -11 193 -12 629  -1 434  

Netto ramme 36 751  34 938 -1 813 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 96,94 % 100 % 95,07% 

 

Kommentar: 

 Mindreforbruk Barnehage 1,8 mill kroner relateres til noe lavere utgifter til private barnehager enn forutsatt, samt 

noe mer refusjon. Videre er det for barnehagene økt sykelønns og fødselspengenetto samt mindreforbruk knyttet til 

fastlønn som følge av færre unger fra høsten. 

 Se ellers kommentarer under hver barnehage. 
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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 som hadde økt søkning i 2013. For å imøtekomme et behov for flere 

barnehageplasser enn det barnehagene var bygd for, ble det vedtatt å utvide med midlertidige tiltak. Disse 

midlertidige tiltakene var å bruke skolelokaler både på Olsborg og Karlstad.. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Fra august 2012 ble det iverksatt en prøveperiode for endring av arbeidstidsavtalen for førskolelærere.  Saken ble 

sendt til nemndsbehandling og bestemmelsen blir stående og er ikke lengre et forsøk. 

 Nytt oppvekstsenter med to avdelings barnehage, Mellembygd Kultur og Oppvekstsenter ble åpnet i desember 

2012. Dette har hatt en drift i hele 2013 der både de ansatte og foreldrene er svært fornøyd med de nye lokalene. 

 Høsten 2013 startet vi opp med prosjektet ”Vi løfter i flokk”. Dette er et samarbeidsprosjekt med 8 andre 

kommuner og styres av Administrativt råd.  Målsetting er læring av begreper og læringsstrategier, med målgruppe 

5 år til andre klasse. Barnehage jobber med prosjektet med hovedvekt på fire- og femåringene, men bruker også 

deler av undervisningsopplegget i hverdagsaktiviteter for de andre aldersgruppene. Prosjektet skal bidra til en felles 

satsning for våre skoler og barnehager slik at overgangene blir mer helhetlig og til beste for alle barn. 

 Heggelia og Noraførr barnehage ble bestemt sammenslått fra august 2014 i forbindelse med budsjettvedtak i 

desember 2013. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Prosjektet ”Vi løfter i flokk” innebærer kompetanseheving for de ansatte og utføres i regi av Statped Nord. Det 

gjennomføres en kursrekke på 8 kursdager for pedagoger og 2 kursdager for assistentene.  Prosjektet har en 

varighet på 3 år, og er et viktig ledd i tidlig innsats for blant annet å forhindre frafall i videregående skole.  

 Innværende år har flere pedagoger og assistenter fra barnehage deltatt sammen med utvalgte lærere og assistenter i 

skolene våre som har ansvaret for begynneropplæringen. 

 

Andslimoen barnehage – Gulstua og Rødstua 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 17,9 17,9 17,6 

Ansatte 21 23 21 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat)  

Kommentar:  

 Brukerundersøkelse vil gjennomføres våren 2014. (Undersøkelse hvert andre år). 

 På brukerundersøkelsen i 2012 hadde Andslimoen barnehage 82 % besvarelse. 

 Vi har høy grad av brukertilfredshet på alle områder, unntatt de fysiske forhold.   

 Måloppnåelse ifht «Alle med – skjema» for barn født i 2009 er 95 %. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 5,1 5,2 

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

deg? 
5,0 5,0 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
- 5,5 5,2 

Jobbnærvær i % 92 95 91 

 

Kommentar:  

 Vi har fortsatt høy grad av medarbeidertilfredshet, og god måloppnåelse. Personalet har jobbet i grupper med 

resultatet og utarbeidet en handlingsplan. 

  Vi har fokus på tilbakemeldinger, hjelpemidler, arbeidsstillinger og det å organisere dagen slik at det gir minst 

mulig stress og støy. 
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 Jobber systematisk for å sikre gode rutiner, opplæring av vikar/nyansatte (”Veiviseren”), og tydelige forventninger 

til arbeidsatferd (”Dørstokken”). 

 Andslimoen barnehage har fulgt opp sykemeldte ihht rutinene. Barnehagen har benyttet seg av 

tilretteleggingstilskudd for å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid.  

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  9 033 9 452  419 

Sum inntekter  -2 386 -2 951 -565 

Netto ramme 6 647 6 501 -146  
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 98,90% 100% 97,80% 

 

Kommentar:  

 Vi har et positivt avvik på kr 145 990. Ved sykefravær over 16 dager er ofte vikarutgiftene lavere enn refusjonen, 

og det gir et overskudd som er vanskelig å forutse og beregne. I tillegg har enhetsleder jobbet mange dager vikar og 

dette gir intet utslag i regnskapet.  

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Andslimoen barnehage har god måloppnåelse, og over landssnitt på de fleste dimensjoner. 

 Gulstua har fått nye dører i desember 2013, og dette har gjort bygget noe varmere. Fortsatt trekker det fra vinduer.  

 Det gjenstår en del utfordringer i forhold til de fysiske arbeidsforholdene for barn og voksne.  

 Soveskur på Rødstua er kommet på investeringsbudsjettet med kr 150.000,-. Dette er for lite midler og dermed står 

prosjektet på vent til det blir bevilget mer penger.  

 

Nyheter fra områdene: 

 Høsten 2013 startet vi opp med prosjektet ”Vi løfter i flokk”, hvis målsetting er læring av begreper og 

læringsstrategier, med målgruppe 5 år til andre klasse. Andslimoen barnehage jobber med prosjektet med fire- og 

femåringene, og bruker også deler av undervisningsopplegget i hverdagsaktiviteter for 3 åringene.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering:  

 Prosjektet ”Vi løfter i flokk” innebærer kompetanseheving for de ansatte og utføres i regi av Statped Nord. Det 

gjennomfører en kursrekke på 8 kursdager for pedagoger og 2 kursdager for assistentene.  Prosjektet har en 

varighet på 3 år, og er et viktig ledd i tidlig innsats for blant annet å forhindre frafall i videregående skole.  

 Innværende år har 8 pedagoger og 13 assistenter fra vår barnehage deltatt. 

 

Bjørkeng oppvekstsenter avd. Barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk barnehage 10,5 10,38 10,38 

Ansatte barnehage 15 14 12 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar: 

 Ny brukerundersøkelse gjennomføres i 2014.  

 Uteområder på Bjørkeng (avd Ruten og Hattavarre) oppgradert i 2013. 

 Kartlegging Alle med: 84% måloppnåelse for våre 4-åringer i 2013. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 5,3 4,3 

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

deg? 
4,8 5,1 5,2 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,6 5,2 3,9 

Jobbnærvær i % 84,32% 93% 96,97% 
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Kommentar: 

 Hatt fokus på informasjon og kommunikasjon internt og eksternt.   

 Organisering og medvirkning av / på avdelingsmøter og personalmøter i forhold til punktet om å bidra aktivt for å 

nå arbeidsplassens mål. 

 Høy arbeidsmoral i forhold til sykefravær, og høy trivsel.  Folk er glad i jobben sin. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  5 374 5 423  49 

Sum inntekter  -1 201  -1 211  -10 

Netto ramme 4 173  4 212 39 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 100,40% 100% 100,92% 

 

Kommentar:  

Oppfølging av utfordringer: 

Utfordringer har bestått i at uteområdene ikke ble ferdigstilte ved utbygging.  Dette har vi måtte ta tak i innværende med 

oppsett av huskestativ og klatrestativ. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

Vi løfter i flokk ; kompetanseheving innenfor begrepsundervisning -  ped.leder i avdeling 4-6 år og leder avd barnehage 

har deltatt.   

Heggelia barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 7 7 7 

Ansatte 8 8 8 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013. Neste undersøkelse er våren 2014. 

 Ut fra status 2012 og til mål i 2013 opplever vi i 2013 at samarbeidet i nær forståelse med barnets hjem er godt og 

at målene er realistiske. Det samme gjelder barnets trivsel og utvikling.  

 Vi ser at status 2012 angående tilpasset åpningstid foreldrenes behov er lavt. Vi har ikke fått noen tilbakemelding 

om utvidet behov i 2013. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 5,3 5,1 

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

deg? 
4,7 5,1 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
5,4 5,2 5,6 

Jobbnærvær i % 92,79% 93% 95,98% 

 

Kommentar:  

 For å kunne bidra mer aktivt på egen arbeidsplass har vi ryddet tid og plass til planlegging. 

 På personalmøter har vi arbeidet med forventinger til hverandre både i grupper og ut fra ulike caser. 

 Vi har setter fokus på åpenhet og ærlighet i arbeidet med jobbnærvær. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  4 132 4 103 -29 

Sum inntekter  -1 140 988 152 

Netto ramme 2 992 3 115 123 
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Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 99,42% 100% 104,12% 

 

 

Kommentar:  

 Vi har et overforbruk i enheten som stammer fra utvidet barnegruppe januar-august pålydende ca 123 000,- i 2013.  

 Manglende refusjon for studenter på ca 20 000,- i 2013. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Vi har fortsatt utfordring med støy på avdelingene. Vi vurderer fortløpende tiltak for å forbedre forholdene. 

 Vi har hatt en del ødelagte lekeapparater rundt barnehagen som vi har fått ryddet opp i ved foreldredugnad. Dette 

vil vi fortsette med til våren. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Samarbeid mellom Noraførr og Heggelia barnehage for sammenslåingen til høsten er i full gang. Personalet er ved 

godt mot. 

 Har hatt storrydding i barnehagen samt kjeller. Vi har fått bedre lagringsplass og arbeidsplass. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 To av våre faste vikarer tar fagbrev som fagarbeider i barne- og ungdomsfaget. 

 Alle ansatte i barnehagen har vært med på kursrekken ”Vi løfter i flokk”. 

 

Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 6,8 6,8 8,8 

Ansatte 8 8 10 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Barnehagen jobber for å score høyere. Dette gjøres med et tett samarbeid med foreldrene i hente/bringe situasjon, 

foreldresamtaler og foreldremøter. 

 Har på plan mange sosiale sammenkomster mellom foreldre og barnehage. 

 Neste undersøkelse gjøres våren 2014 (Undersøkelser gjennomføres hvert 2 år) 

 Barnehagen har etter ønske fra foreldrene åpnet tidligere på morgen, men det var lite benyttet så en avsluttet dette. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 5,3 4,6 

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

deg? 
5,0 5,1 4,5 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 5.2 3,8 

Jobbnærvær i % 83,65 93 88,3 

 

Kommentar:  

 Jobber i personalgruppa med måloppnåelse på arbeidsplassen. 

 Resultatene tatt opp på personalmøte 

 Sykefraværet har hatt ei positiv utvikling i 2013. 

 Sykemeldte blir oppfulgt med samtaler. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  3 530 4 027 497 

Sum inntekter  -849   -1 102  -253 

Netto ramme 2 681 2 925  244 
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Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 98,13% 100 % 109,11% 

 

 

Kommentar: 

 Karlstad barnehage har marginalt overforbruk som må sees i sammenheng med mindre forbruk Noraførr 

barnehage. 

 Økning på inntekter i forhold til budsjett skyldes mer sykepenger fra NAV 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 I år har 5 åringene brukt skolens lokaler. Dette har ført til at vi har kunnet ta inn flere barn i barnehagen. 

 Utbedring av stellerom for de minste barna er gjennomført. 

 Har fortsatt utfordringer når det gjelder plass til vogner i vognskur. Må utvides. 

 Nytt høyt gjerde kommet på plass. Gode porter. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Barnehagen er kommet godt i gang med prosjektet "Vi løfter i flokk" 

 Positive opplevelser med prosjektet læring i friluft 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Både førskolelærere og assistenter har fulgt kursrekka i begrepsundervisningen vi løfter i flokk. 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avd. barnehage 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk  6,8 6,8 

Ansatte  9 9 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Brukerundersøkelse blant foreldre ikke gjennomført i 2013. Ny skal tas i april 2014 (undersøkelsen tas annethvert 

år). 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?  5,0 5,3 5,4 

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

deg? 
 5,2 5,1 5,1 

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

innbyggerne i kommunen? 
 5,7 5,2 5,6 

Jobbnærvær i %    95,43 % 93 % 94,9 % 

 

Kommentar:  

 Fortsatt fornøyde medarbeidere i barnehagen, med status på eller over mål. 

 Har gode hjelpemidler for å unngå slitasje på nakke, armer osv., og jobber med å bevisstgjøre de ansatte på at de 

må bruke hjelpemidlene. 

 Gode prosesser og kommunikasjon om arbeidsmiljø i hverdagen og på personalmøter.  

 Jevnlig kontakt og møter med sykemeldte. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  3 987 3 537  - 449  

Sum inntekter    - 742    -996  - 253  

Netto ramme 3 244 2 541  - 702 
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 97,82 % 100 % 78,33% 
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Kommentar:  

 Flere unger (innflyttere) i vårhalvåret enn forventet. Foreldrebetalinga er derfor større enn forventet.    

 Overskudd på lønn pga. billigere vikar for foreldrepermisjon og ansatte for høsten som ikke kunne begynne før i 

september,  

 Ikke ansatt i ei stilling pga. færre barn på høsthalvåret. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Tidligere utfordringer med dårlige lokaliteter, spesielt i Grorud, er nå borte pga. nye lokaler og uteområder på 

oppvekstsenteret. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Barnehagen er med i prosjektet "Vi løfter i flokk". Både barnehagelærere og assistenter blir kurset fra vår 

barnehage. 

 

Noraførr barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 14 14/13/11 10,5 

Ansatte 14  11 

 

Kommentar:  

 Jan - juni ’13: 11 årsverk 

Vi drifter med 3 avdelinger istedenfor 4. Småbarnsavdelingene ble utvidet fra 10 plasser til 12 plasser (20 ressurser 

til 24 ressurser) og grunnbemanningen ble på 4 istedenfor 3. Grunnbemanningen på de andre 2 avdelingene er 3 

voksne + enhetsleder. 

 Aug. – des’13: 10 årsverk 

Avdelinger drives med 20 ressurser pr avdeling. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar: 

 BU for 2012 ble gjennomgått på personalmøtet høsten 2012. Der tok vi for oss 2 punkter som vi er gode på og 1-2 

punkter vi kunne bli bedre på. Videre ble dette presentert i SU møte og i samråd kom vi frem til tiltak. I lag med 

personalet konkretiserte vi de ulike tiltakene innenfor de ulike punktene som kom opp. Tiltakene er gjort og vi er 

godt fornøyd med resultatene, blant annet hvilke metoder vi skulle bruke ved å formidle beskjeder/informasjon til 

foreldrene. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,1  5,5 

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

deg? 
5,1  5,3 

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

innbyggerne i kommunen? 
3,5  4,0 

Jobbnærvær i % 85,74%  93,13 

 

Kommentar:  

 Vi har fokus på arbeidsmiljø, og har jevnlige oppe temaer omkring dette. 

 Sykemeldte blir fulgt opp. 

 Jan-jun13 var Annabell innom ca 3 ganger og veiledet avdelingene + enhetsleder. 

 Vi gjennomfører medbestemmelsesmøter ca hver 8. uke. Ellers ved behov 

 Fokus på: 

- Ledelse: tilstedeværelse, informasjon og tydelighet. 

- Personalet: holdninger, samarbeid og kommunikasjon. 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  7 285 6 185 -1 100 

Sum inntekter  -2 044 -1 667 377 

Netto ramme 5 241 4 518 -723 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 102,27% 0 86,22% 

 

Kommentar:  

 Budsjettet (lønn) er laget utifra 13 årsverk.  

 Grunnet drift med 3 avdelinger og ikke 4 (stenging av 1 småbarnsavdeling), har vi stipulert med overskudd på 

600 000,-. 

 Det er også stipulert med mindre foreldreinntekt, grunnet 1 avdeling mindre. 

 

Olsborg barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 13 16 16 

Ansatte 14 17 17 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Olsborg barnehage har kartlagt sosiale ferdigheter hos alle 4-åringer ved hjelp av verktøyet ”Alle med”.   

 Oppnådde mål ligger i 2013 på 92,6 %. 

 

Kommentar: 

 Brukerundersøkelse vil gjennomføres våren 2014. (Undersøkelse hvert andre år) 

 På brukerundersøkelsen i 2012 hadde Olsborg barnehage 88 % besvarelse. 

 Alle svar var over landsgjennomsnittet. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 5,3  5,4 

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

deg? 
5,1 5,1  5,3 

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

innbyggerne i kommunen? 
5,5 5,2  5,4 

Jobbnærvær i % 94,40 93 94,02 

 

Kommentar: 

 Personalet har jobbet i grupper med medarbeiderundersøkelsen. Som et resultat av dette, er det utarbeidet en 

handlingsplan. 

 Olsborg barnehage har fulgt opp sykemeldte ihht rutinene. Barnehagen har benyttet seg av tilretteleggingstilskudd 

for å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  8 273 8 679 406 

Sum inntekter  -2 215 -2 407 -192 

Netto ramme 6 058 6 272 214 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 101,31% 100% 103,54% 

 

Kommentar:  

 Barnehagen har overforbruk i 2013. Dette skyldes i all hovedsak lønn. 
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Oppfølging av utfordringer: 

 Olsborg barnehage har god måloppnåelse, og over landssnitt på alle dimensjoner. 

 Barnehagen har i 2013 drevet en ekstern avdeling for femåringer. Dette som et tiltak for å få plass til alle søkere 

med rettighet til barnehageplass. Denne løsningen har gitt utfordringer i forhold til å jobbe med store barnegrupper 

med 1-4 åringer.  

 For å kompensere for delt barnegruppe og personalgruppe, har vi hatt felles møter, en del felles arrangement, og 

faste dager ukentlig der skoleavdelinga har vært i barnehagen 

 

Nyheter fra områdene: 

 Høsten 2013 startet vi opp med prosjektet ”Vi løfter i flokk”, hvis målsetting er læring av begreper og 

læringsstrategier, med målgruppe 5 år til andre klasse. Olsborg barnehage jobber med prosjektet med fire- og 

femåringene, og bruker også deler av undervisningsopplegget i forhold til treåringer 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Prosjektet ”Vi løfter i flokk” innebærer kompetanseheving for de ansatte. Fem av førskolelærerne, samt 10 

assistenter i barnehagen har fulgt kursrekka siden den startet opp i september 2013. Prosjektet følges over tre år, der 

planen er at alle ansatte skal skoleres i dette. 
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UNDERVISNING 
 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk grunnskolene 116,04 120,18 119,30 

   Tallene er hentet fra Agresso. De er med stillingene som er knyttet til de eksternfinansierte elevene.  

 

Kommentar: I tillegg til de ansatte på grunnskolene er det en administrativ ressurs som skolefaglig rådgiver i 100% 

stilling. Under rammeområdet Undervisning kommer også Voksenopplæringen, Leirskole, den interkommunale PP- 

tjenesten og kulturskolen som alle har egen årsmelding.  

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 Målselv Kostra 

Gruppe 
11 

Troms Landet 

uten 
Oslo 

 2011 2012 2013 2013   

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-

15 år 
98,1 99,8 101,4 97,7 97,1 96,9 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 16,9 20,6 20,2 19,2 20,9 17,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 11,3 11,1 10,1 9,5 9,0 8,4 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  40,3 40,4 40,3 
Mangler 

i Kostra 
40,2 40,0 

       

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223), per elev 
96751 97787 112602 106 508 108 106 98 578 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år 4806 5 038 5 097 2 766 2 395 1 974 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år 8984 7 836 16 059 15 511 19 984 15 852 

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning (215) per innbygger 6-9   10 103 4 337 5 921 3 503 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202) pr innbygger 6-15 år   87 555 86 585 83 384 79 369 

 

Kommentar: 

 Et elevtall i grunnskole over 100%  av innbyggere 6-16 år antar vi  kan handle om at vi i våre kommunale skoler 

har elever fra andre kommuner i forbindelse med elever i institusjon, fosterhjem og på  sameskolen. 

 Vi har en positiv nedgang på andel elever med spesialundervisning. Kostratallene viser at det fortsatt er en størst 

andel elever i de eldste klassene. 

 Vi ser en økning på korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole samlet sett og ligger nå så vidt over 

sammenlignbare kommuner. 

 Driftsutgifter sin økning forklares spesielt med økning på funksjon 202 og 222. Det ble utbetalt ekstra til Polarbadet 

i 2013 som ble ført med funksjon 202 og det er teknisk ryddet vedrørende Kostraføring i Byggforvaltningens 

regnskap noe som har bidratt til økningen på kostrafunksjon 222. Lønnsmidler skolefaglig rådgiver er flyttet med 

halvt års virkning fra funksjon 120 til 202 i tråd med ny kostraveileder. 

 Vi har dyr skoleskyss sammenlignet med kommunegruppe og landssnitt noe som kan forklares med kommunens 

store geografiske utstrekning.  

 Vi har en dyr SFO tjeneste sammenlignet med andre kommuner. Dette bør ses nærmere på ved å analysere. 
 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Samlet  resultat for alle våre grunnskoler: 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
Score på opplevd mobbing                   7.kl/10.kl 1,7 1,6/1,6*  1,2/1,5* 

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

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning       7.kl/10.kl 3,5 3,3/3,0*  3,67/3,44* 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole 88,14 75% 84,9% 

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

*Ungdomstrinn 

 

Vi gjør oppmerksom på at det i kommunestyrevedtaket fra behandling av tilstandsrapporten i september 2013 ble 

vedtatt et mål om 1,0 
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Kommentar:  

 Vi ser en nedgang i score på opplevd mobbing, men jobber for ytterligere forbedring med mål om 0.  

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing formidles fra flere skoler at tas på alvor, og rapporter viser at det 

jobbes godt med dette, 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): 

Samlet  resultat for alle våre grunnskoler: 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

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

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

deg? 

4,9 4,9 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 

    4,4 4,4 4,3 

Jobbnærvær i % 92,1 93% 93,6 

 

Kommentar: 

 Skolene har jobbet med analyse av resultatene med personalet, med fokus på å plukke 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 skolene. 

 Flere av skolene er generelt fornøyd med resultatene. 

- Det nevnes likevel at gjesteelever krever mye av ansatte på de tre skolene det gjelder.  

- 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. 

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

 Når det gjelder jobbnærvær ser vi en positiv økning! Skolene er raske til å etablere kontakt når noen sykemeldes, 

og 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 nærværskonsulent og fokus på tilrettelegging som hensiktsmessige tiltak..  

 Noen har også søkt om tilretteleggingsmidler for enkelte arbeidstakere.   

 

Økonomi (ressursbruk) 

 
Samlet  resultat for hele ramma: 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  111 109 118 875 7 766 

Sum inntekter  -33 201 -41 286 -8 085 

Netto ramme 77 908 77 589 -319 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 100,85 % 100,00 % 99,59 % 

 

Samlet  resultat for alle våre grunnskoler: 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  66 366   70 079 3 713  

Sum inntekter  -6 483  -9 417 -2 934  

Netto ramme       59 883  60 662      779 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 101,79% 100% 101,3% 
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Kommentar:  

 Samlet sett er det et lite overforbruk på ramma grunnskole på 1,3 %.  Situasjonen er ulik på de forskjellige skolene. 

- Her ligger avvik i forhold til netto sykelønnsbudsjett som ble budsjettert på fellesutgifter med ca 1,1 mill. 

Disse er ligger ikke i budsjett på skolene, kun i ovennevnte fellesoversikt. 

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

medvirkende faktor. 

 Skolene med et underskudd trekker fram følgende faktorer:  

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

ikke dekker faktiske utgifter ved sykefravær.  

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

- Overforbruk pga. nødvendig styrking i elevgrupper. 

 

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 i 2014. Samtidig er det en nedgang i elevtall. 

 På tross av at vår kommune ikke har spesielt lav lærertetthet utfordres hver skole til å tilpasse undervisningen til 

den enkelte elev, spesielt i oppvekstsentrene 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 

 Arbeidet i alle skolene med LP- modellen, oppleves som svært konstruktivt selv om det fører til mye 

møtevirksomhet og kursing av ledere og ansatte. PP Tjenesten er gode støttespillere inn i implementeringen av 

denne metoden. 

 Tidlig innsats med ”Løfter i Flokk” prosjektet hadde i 2013 oppstartsfase. Det er videre gjennomført kursrekker i 

forbindelse med begrepslæring. 

 Videreføring av Zippys venner (sosialpedagogisk opplegg) til 3. og 4. trinn. Faste nettverksmøter er etablert på 

tvers av skolene under ledelse av PPT ansatt. 

 Vurdering for læring prosjektet er sluttført og begynneropplæringskursing er gjennomført 

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

har vært samarbeidspartnere i søknadsprosessen. 

 4 av Målselvskolene er tatt ut til ”Læringsmiljøprosjektet” som er en satsning initiert fra UDIR.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 To nye rektorer har fullført Rektorskolen i 2013, ytterligere 1 rektor 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 et samarbeid om lærer i spansk via lyd/bilde. 

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

 

Kommunens største ungdomsskole med 231 elever høsten 2013. 

 
Bemanning faste stillinger (inklusiv eksternt finansierte stillinger). 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 35 35,54 32,40 

Ansatte 35 40 38 

 
Brukerperspektiv (elev- og foreldreundersøkelse høsten 2013) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Score på opplevd mobbing 1,6 1,0 1,5 

Score på trivsel med lærerne 3,6 3,8 3,88 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 3,0 3,6 3,47 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole 81,4 % 80 % 100 % 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  66,6 % 80 % 83,3 % 

 

Kommentar:  

 Mobbing: Resultatet er bedre enn sist måling. Skolen er ikke fornøyd med resultatet og flere tiltak er satt i gang. 

Skolen arbeider kontinuerlig med å bedre læringsmiljøet bl. a. ved hjelp av LP-modellen og et landsomfattende 

skolemiljøprosjekt styrt av Udir.  Vi har hatt egne undersøkelser som oppfølging av elevundersøkelsen og det kan 

det se ut som det reelle tallet på elever som opplever mobbing er lavere enn det som framkommer i 

elevundersøkelsen. Skolen har hatt et sterkt fokus på de nye 8. klassingene høsten 2013. Resultater fra dette trinnet 

er svært positive. 

 Trivsel med lærer: Vi oppnår målsetting for 2013, men mener vi fortsatt skal kunne forbedre dette. 

 Faglig veiledning: Når ikke målsetting, men har forbedring.    

 Foreldreundersøkelsen: Målsetting er oppnådd på begge perspektivene og det er bra. Pga. svært lav svarprosent 

bør vi ikke legge for mye i resultatet. Grunnen til lav svarprosent, 37 %, skyldes dårlig oppfølging av skolen. Dette 

må og skal bli bedre. 

 
Medarbeiderperspektiv (medarbeiderundersøkelsen vår 2013) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 4,9  4,6 

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

deg? 
4,9 4,9   4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
3,7   4,4 3,5  

Jobbnærvær i % 91,82 % 92 % 92,5 %  

 

Kommentar:  

 Bidrag til måloppnåelse fra ansatte: Når ikke målsettingen. Kan ha sammenheng med at målene ikke er 

kommunisert godt nok. Medarbeidersamtalen i år (2014) har bidrag til måloppnåelse som tema.   

 Mestring ut fra forventning: Når målet. Det er bra! 

 Omdømme: Vi ligger langt unna mål for 2013. Tror gjennom fokus på bedre skolemiljø vil bedre score. 

 Jobbnærværet: Når målsettingen. Sykefraværet skyldes i hovedsak noen lange sykemeldinger etter operasjoner og 

sykdommer. Tror vi skal kunne øke jobbnærvær i 2014.  

 

Økonomi  
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  21 342 21 881 539 

Sum inntekter  -3 064  -4 255 -1191 

Netto ramme 18 278 17 626 -652 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 103,5 % 100 % 96,43 % 

 

Kommentar:  

 Når målsetting: 
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Oppfølging av utfordringer 

 Redusere sykefraværet 

 Det er mange gode prosjekter i skolen: LP, "bedre skolemiljø" og "lesing og skriving i alle fag".  Det er ei stor 

utfordring både å få satt av tid til alt dette arbeidet i tillegg til den daglige drifta.  Alle disse prosjektene utfordres 

også på bruk av vikarer ifbm kursvirksomheten. Dette utfordrer også det økonomiske. 

 Den administrative ressursen i skolen har vært uforandret i flere ti-år. Den store møtevirksomheten og deltagelse i 

mange prosjekter er svært utfordrende ved at rektor får stadig mindre tid til å være pedagogisk leder av skolen. 

 Byggingen av ny skole er i gang. Vi har ikke merket byggingen på noen negativ måte. Litt støy, men ikke 

belastende. 

 Når renovering av gammelskolen starter høsten 2014 håper vi at det skal gå bra. Det kommer til å bli utfordringer 

med romløsninger.  

 

Nyheter fra  enheten: 

 Prosjektet "bedre skolemiljø" startet opp høsten 2013 og går fram til jul 2014 

 Stort fokus på lesing og skriving i alle fag som skal resultere i en ny plan for lese- og skriveopplæring. 

 Skolen var med på "Ny Giv" våren 2013 og er nå startet forberedelsene til oppfølgeren "Ungdomstrinn i utvikling" 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 LP – klasseledelse, samarbeid mellom skole og hjem, spesialundervisning 

 "Bedre læringsmiljø" 

 Matematikkurs 

 Lesing og skriving i alle fag 

 "Ny Giv" 

  

Bjørkeng oppvekstsenter avd. skole 
 

 Grunnskoleopplæring 1.-10. klasse 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk skole 10,33 12,66 11,88 

Ansatte skole 14 20 20 

 

 

Brukerperspektiv (elev- og foreldreundersøkelse høsten 2013) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Score på opplevd mobbing 0,03 1,0 0,05 

Score på trivsel med lærerne 4,06 3,8 4,29 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 3,47 3,6 4,45 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole  80 % 64,28 % 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen   80 %  

 
Kommentar: 

 Skolen hadde svært lav svarprosent på foreldreundersøkelsen i 2012.  Denne var bare på 14%, og resultatet var så 

lavt at en ikke fikk lest noe resultat ut av den.  Vi har derfor jobbet målrettet med å få denne opp i 2013.  Resultatet 

i år ble på 60%, noe vi ser oss fornøyd med.  Utvalget i 3., 6. og 9. klasse var på 25 – til sammen har 15 stk svart på 

undersøkelsen. 

 Fokus på  kommunikasjon skole – hjem (LP). 

 Klasseledelse og relasjonskompetanse (LP). 

 Videreføring av vurderingsarbeidet. 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,8 5,0 5,1 

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

deg? 
4,9 5,0 4,8 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,5 4,6 4,1 

Jobbnærvær i % 94,57% 95% 94,4% 

 

Kommentar: 

 Målrettet jobbing for å øke svarandelen på medarbeiderundersøkelse har vært vellykket i skole og SFO.   

 Økt nærvær: Tema på adm møter og personalmøter.  Brukt tilretteleggingstilskudd for å tilrettelegge for å få ansatte 

til å stå i arbeid frem til behandling. 

 Tidlig inn med oppfølgingssamtaler der uttrykt mål er å få den ansatte tidligst mulig tilbake i arbeid. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  8 267 9 005 738 

Sum inntekter  -521 -984  -463 

Netto ramme 7 746 8 021 275 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 105,79 % 100% 106,53% 

 

Kommentar: 

 Ekstra ressurser måtte iverksettes våren 2013 på grunn av store utfordringer i klassemiljø. 

 Vikarutgifter i forbindelse med kursing og møtevirksomhet med satsingsområde som LP. 

 Gjesteelever Fylkeskommunen ført til større inntektsgrunnlag, men også større utgifter på lønn og drift. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Utfordringer med store sammenslåtte klasse (8-10) på ungdomstrinn.  Spesielt i basisfagene norsk, matematikk, 

engelsk, men også byr dette på store utfordringer i "byggefag" som naturfag og språklig fordypning. 

 

Nyheter fra enheten: 

 LP.  

 Skolegårdsprosjekt; ballbinge, naturlekeplass. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 LP. 

 Veilederkurs nytilsatte. 

 Lederutdanning. 

 Vi løfter i flokk. 

 Veiledet lesing 1.-7. 

 Ressurslærere lesing og skriving. 

 Realfagsatsing; Lego League, Geogebra, Forskerføtter. 
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Fagerlidal skole 
 

Kommunens største barneskole med 234 elever høsten 2013. 

 
Bemanning faste stillinger (inklusiv eksternt finansierte stillinger). 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 25,9 28,6 27,70 

Ansatte 36 38 35 

Tallene er hentet fra skoleporten og GSI. 

 
Brukerperspektiv (elev- og foreldreundersøkelse høsten 2013) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Score på opplevd mobbing 1,7 1,0 1,39 

Score på trivsel med lærerne 3,8 4,1 3,92 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning (3,6) 3,6 3,71 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole 90 % 75 % 100 % 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen * 82 % 75 % 98 % 

*Summen av alle delspørsmål om læringsforhold i foreldreundersøkelsen. 

 

Kommentar:  

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr mobbing har bedret seg siden 2012, vi jobber kontinuerlig med å bedre 

læringsmiljøet bl. a. ved hjelp av LP-modellen og et eget skolemiljøprosjekt.  Vha. egne undersøkelser kan det se ut 

som det reelle tallet på elever som opplever mobbing er lavere enn det som framkommer i elevundersøkelsen. Vi 

har stor tro på at den positive utviklingen vil fortsette også i 2014. 

 På trivsel med lærerne ligger vi litt under målet, mens på faglig veiledning ligger vi høyt over landssnittet for 2013.  

 Svarprosenten på foreldreundersøkelsen var bare på 40 % til tross for mange påminnelser, det er ønskelig at denne 

blir vesentlig større, for elevundersøkelsen var svarprosenten 92,23 %. 

 
Medarbeiderperspektiv (medarbeiderundersøkelsen vår 2013) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,6 4,9 4,1 

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

deg? 
4,9 4,9 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
5,2 4,4 5,0 

Jobbnærvær i % 91,77 % 92 % 92,44 % 

 

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 akkurat over målsettinga. Jobber godt med arbeidsmiljøet bl. a. salatbar hver tirsdag og sosiale 

tilstelninger for alle ansatte. Trivselen for de ansatte er svært god utfra svarene i medarbeiderundersøkelsen. 

 

Økonomi  
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  16 755 17 224 469 

Sum inntekter  -1 175  -1 684 -509 

Netto ramme 15 580  15 540 -40  

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 102,37 % 100 % 99,74 % 

 

Kommentar:  

 Kostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert, men det er også inntektene. Dette skyldes i hovedsak refusjon 

sykepenger og kostnader til vikarer.  Totalt sett er det svært positivt at vi på bunnlinja kommer ut med et overskudd 

på 40'.  
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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.  

 Redusere sykefraværet 

 Det er mange gode prosjekter i skolen: LP, Zippys venner, "vi løfter i flokk, "bedre skolemiljø" og "lesing og 

skriving i alle fag".  Det er ei stor utfordring både å få satt av tid til alt dette arbeidet i tillegg til den daglige drifta.  

Alle disse prosjektene utfordres også på bruk av vikarer ifbm kursvirksomheten. 

 Den administrative ressursen i skolene har vært uforandret i flere ti-år. Den store møtevirksomheten og deltagelse i 

mange prosjekter er svært utfordrende ved at rektor får stadig mindre tid til å være pedagogisk leder av skolen. 

 

Nyheter fra enheten: 

 Prosjektet "bedre skolemiljø" startet opp høsten 2013 og går fram til jul 2014. 

 Stort fokus på lesing og skriving i alle fag som skal resultere i en ny plan for lese- og skriveopplæring. 

 Zippy's venner er videreført til 3. og 4. klassetrinn. 

 Avsluttet skoleåret 2012-13 med ei gedigen forestilling knyttet til Egner-året der samtlige elever ved skolen deltok. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Inspektør også ferdig med rektorskolen. 

 En lærer tar videreutdanning for elever med synshemming. 

 3 ansatte deltar på ei kursrekke om bruk av tegnspråk. 

 Ei lang kursrekke i begrepsinnlæring både for lærere og assistenter (vi løfter i flokk). 

 

Karlstad oppvekstsenter (skole) 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 8,10 8,25 8,23 

Ansatte 12 12 12 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2012 Status 2013 

Score på opplevd mobbing 7. klasse 1,0 1,0 1,0 

Score på trivsel med lærerne 7. klasse 4,0 4,1 4,5 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 3,9 3,6 4,4 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom skole og hjem 100 75 100 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen  75 100 

 

Kommentar: (Tallene hentet fra elev og foreldreundersøkelsen) 

 Scorer generelt godt på begge undersøkelsene. 

 På elevundersøkelsen er det 100 % besvarelse. 

 Foreldreundersøkelsen er det ca. 50 % som har svart. Har vært sendt purring til foreldre, samt at de har fått tilbud 

om å komme på skolen dag eller kveld for å gjøre undersøkelsen med veiledning/lån av data.  

 Skolen ligger godt over målene på begge undersøkelsen, jobbe for å holde de gode resultatene. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,5 4,9 5,5 

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

deg? 
5,1 4,9 5,5 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 4,4 5,0 

Jobbnærvær i % 91 95 93,11 

 

Kommentar:  

 Skolen er generelt fornøyd med resultatene da en ligger høyt over målene. 

 Har en del felles sosiale aktiviteter i lag utenom arbeidstid. 

 Vil fortsatt jobbe med målene for å holde resultatene gode. 
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 Har en del langtidssykemeldinger som gjør fraværet litt over målene. 

 Har godt samarbeid med NAV angående kronisk syke. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  4 979  5 148   169 

Sum inntekter     -72    -167  -95 

Netto ramme 4 907  4 981 94  

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 99,7%  100% 101,5 %  

 

Kommentar:  

 Skolen har brukt billige vikarer og derfor fått overskudd på refusjoner fra NAV. 

 Har fulgt nøye med på økonomien med rapportering hver måned. 

 Jobbe med at det tildelte budsjettet er rett i agresso (Gjøres av økonomi). 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Økonomien er stram, så en må følge nøye med. 

 Tilpasse undervisningen i sammenholdte klasser, men en har fått god erfaring på dette. 

 Problemer med kald vannet til SFO (Jobber i lag med Byggforvaltning om dette). 

 

Nyheter fra områdene: 

 5- åringene fra barnehagen har hatt lokaler på skoler fra høsten 2013. 

 Nytt satsingsområder "Vi løfter i flokk". 

 LP arbeidet jobbes det godt med. 

 Ferdigstilt jungelparken ute. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 2 lærere kurset i 8 dager på Vi løfter i flokk samt 1 assistent kurset i 2 dager på samme emne. 

 Rektor ferdig med rektorutdanninga i desember 2013. 

 Mye kursing i forbindelse med region både for lærere og administrasjon. 

 1 ny lærer kurset i Zippys venner (sosialpedagogisk arbeid for småtrinnet). 

 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avd. skole 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk  9,63 8,95 

Ansatte  15 15 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
Score på opplevd mobbing 1,8 1,0 1,3 

Score på trivsel med lærerne 4,1 4,1 4,68 

Score på opplevelse av faglig veiledning  (3,3) 3,48 3,8 4,11 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole 93,3% 80% 90,4 % 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen 84,2 % 80% 90,4 % 
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Kommentar:  

Elevundersøkelsen: 

 Pga endringer i spørsmålene i Elevundersøkelsen, er ikke score på faglig veiledning sammenlignbart med tidligere 

tall. Har derfor satt tidligere tall i parentes og sammenlignbart tall i tillegg for 2012. 

 Resultatene på Elevundersøkelsen viser framgang. Vi er fornøyd med dette, men jobber systematisk med fokus på 

elevmiljø og særlig mobbing. Læringsmiljøprosjektet som vi deltar i gir oss god hjelp og veiledning i dette 

arbeidet. 

 Resultatene er drøfta grundig i personalgruppa, og vi har ut fra resultatene plukka ut områder vi har jobba 

systematisk med hele skoleåret. Resultatene er også gjennomgått og diskutert i elevrådet, SU/SMU og FAU. 

 

Foreldreundersøkelsen: 

 Mål for 2013 oppnådd, men bare 52 % deltakelse blant foreldrene høsten 13, til tross for mye oppmerksomhet og 

påminnelser. 

 Resultatene gjennomgått grundig i både FAU og personalgruppa, og skal gjennomgås og drøftes på 

storforeldremøte våren 2014. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,1 4,9 4,9 

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

deg? 
4,2 4,9 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,7 4,4 4,5 

Jobbnærvær i % 97,86   92% 95,99%  

 

Kommentar: 

 Felles tall for skole og SFO. 

 Vi ligger på eller over mål på Brukerundersøkelse for 2013. Vi går opp på noe og ned på noe. Her må tendensene 

ses over tid.  

 Er fornøyd med både resultat på medarbeiderundersøkelsen og jobbnærvær. 

 Medarbeiderundersøkelsen gjennomgått og drøftet i personalgruppa. 

 Gode prosesser og kommunikasjon om arbeidsmiljø i hverdagen og på møter.  

 Jevnlig kontakt og møter med sykemeldte. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  5 141 6 652 1 511 

Sum inntekter  -101 -1 626 -1 525 

Netto ramme 5 040 5 026 -14 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 96,36 % 100 % 99,72 % 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Rektor i vikariat tar Rektorutdanning. 

 Deltakelse i LP, Læringsmiljøprosjekt og Vi løfter i flokk sikrer kompetanseheving av lærere og assistenter. 
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Olsborg skole  
 

 1.-7. trinn 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 16,47 16,89 15,1 

Ansatte   18 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Score på opplevd mobbing 2,0 1,4 1,0 

Score på trivsel med lærerne 3,8 4,1 4,6 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning (3,4) 3,6 4,6 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole 84% 75% 100% 

Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen 84,2 75% 84,2 

 

Kommentar:  

Elevundersøkelsen 

 Pga endringer i spørsmålene i Elevundersøkelsen, er ikke score på faglig veiledning lengre sammenlignbart med 

tidligere tall. Har derfor satt tidligere tall i parentes. 

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedrørende opplevd mobbing er dette året på 0 ved Olsborg skole. Det er vi meget 

godt fornøyde med. Det gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet for et godt læringsmiljø gjennom blant anna 

LP-modellen og læringsmiljøprosjektet. Det er framgang på nesten alle punkter i elevundersøkelsen dette året. 

 Resultatene fra elevundersøkelsen er gjennomgått og drøfta i personalgruppa, i elevrådet, i SU/SMU og i FAU.  

 

Foreldreundersøkelsen 

 Godt fornøyd med resultatet på foreldreundersøkelsen, men ønsker å få opp svarprosenten. 

 Mål for 2013 oppnådd, men kun 60 % deltakelse i utvalgte foreldregruppe høsten 13. Dette til tross for at det var 

tilrettelagt for gjennomføring av undersøkelsen i tilknytning til utviklingssamtaler. 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,8 4,9 5,0 

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

deg? 
5,0 4,9 5,0 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 4,4 4,3 

Jobbnærvær i % 93% 92% 94,8% 

 

Kommentar: 

 Medarbeiderundersøkelsen har et resultat som samsvarer godt med de oppsatte mål på etterspurte punkter.  

 For å øke nærværsprosenten gjør Olsborg skole det de alltid har gjort, nemlig å vektlegge verdier som fellesskap, 

humor og ros på alle nivå i organisasjonen. I tillegg vil jeg trekke fram at ledelsen har en uttalt ambisjon om å være 

ivaretakende, raus og løsningsorientert. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  10 076 10 169 93 

Sum inntekter  -390 -700 -310 

Netto ramme 9 686 9 469  -217 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 98,9% 100% 97,8% 

 

  



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding 2013 
 

_______________________________________________________________________________________ 

48 

Kommentar: 

 Målet er balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Olsborg har noe større inntekter enn budsjettert grunnet en gjesteelev fra en annen kommune der det også er 

refundert midler til spesialundervisning. 

 At skolen får et positivt resultat skyldes i stor grad lite sykefravær og nøkternt forbruk. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Det er mange gode prosjekter i skolen: LP, Zippys venner, "vi løfter i flokk, "bedre skolemiljø" og "lesing og 

skriving i alle fag".  Det er ei stor utfordring både å få satt av tid til alt dette arbeidet i tillegg til den daglige drifta.  

Alle disse prosjektene utfordres også på bruk av vikarer ifbm kursvirksomheten. Dette er ei utfordring å få til på en 

god måte både med tanke på økonomien, tilgjengelige vikarer og kontinuiteten i klasserommene. 

 Den administrative ressursen i skolene har vært uforandret i flere ti-år. Den store møtevirksomheten og deltagelse i 

mange prosjekter er svært utfordrende ved at rektor får stadig mindre tid til å være pedagogisk leder av skolen.  

 

Nyheter fra enheten: 

 Prosjektet "bedre skolemiljø" startet opp høsten 2013 og går fram til jul 2014. 

 Fokus på lesing og skriving i alle fag som skal resultere i en ny plan for lese- og skriveopplæring. 

 Stort fokus på bruk av digitale medier og på digitale ferdigheter hos elever og ansatte. 

 Olsborg skole har nå digitale tavler på alle klasserom, og begge datarommene er oppgraderte med brukte, men 

gode, datamaskiner. Alle ansatte har fått en dags kurs i bruk av digital tavle (Smart-board). 

 Zippy's venner er videreført til 3. og 4. klassetrinn. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 2 lærere har tatt 15 studiepoeng hver i "lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i og på tvers av fag" 

 Rektor har gjennomført rektorutdanning (30 studiepoeng) 

Sameskolen 
 

 Antall elever: Vår 12 Høst 15 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2012 2013 2013 

Årsverk 14,9 15,2 14,3 

Ansatte 17 19  

 
I tillegg er det 1,3 stilling til å betjene fjernundervisninga i Nordsamisk. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

For få elever til å offentliggjøre tall på nasjonale prøver 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

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 % 87,59/ 90,04*  89,36/91,68* 

*Internat 

Kommentar:  

 Tall på medarbeiderundersøkelsen lar seg ikke vise, pga få ansatte. 

 Det jobbes med analyse av resultater og tiltak i personalmøter 

 

Økonomi (ressursbruk) 

 Sameskolen er finansiert gjennom tildelinger direkte fra nasjonalbudsjettet. 

Nyheter fra områdene 

 Sameskolen feiere 30 årsjubileum  
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Voksenopplæring 
 

 Undervisninga i voksenopplæringa er konkurranseutsatt hvor Undervisningsservice AS vant konkurransen og 

forestår undervisninga etter ny anbudsrunde i 2012. Samarbeidet er meget godt og alle tilbakemeldinger vi har fått 

fra brukerne og samarbeidspartnere har vært meget positive. 

 Voksenopplæringa holder til i Lokaler i Andselv sentrum i godt tilpassede lokaler både for elevene og de ansatte.  

 
Bemanning faste stillinger (Oppgis i timer undervisning som er mest relevant)  
Nøkkeltall 2011 2012 2012 

Timer 229 122,3 139,7 

       Tallene henta fra intern statistikk 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede nto 

driftsutgifter 
- 0,7 0,1 - 0,2 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger -321 51 - 128 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) – Ikke gjennomført 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) – Ikke gjennomført 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 

2013 

Avvik kr 

Sum utgifter  5 408 5 923 515 

Sum inntekter  -5 728 -6 736 -1 008 

Netto ramme -320 -813 -493 

 

Kommentar:  

 Voksenopplæringa er svært vanskelig å budsjettere pga at inntekt- og utgiftssida rundt mottak/asylsøkere er svært 

uforutsigbar. 

Pga nettobudsjettering og stor grad av tilskudd, gir overskudd/underskudd store utslag i prosent. 

 

Leirskole 

 
Haraldvollen leirskole er eid og drives av Røde kors. Opplæringslova slår fast at «undervisningspersonalet ved 

leirskoler med fast pedagogisk bemanning skal være tilsett i den kommunen der leirskolen ligg».  

Som vertskommune har vi altså ansvaret for de to lærerne som jobber ved skolen. 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 1,45 1,41 1,38 

Ansatte 2 2 2 

       Tallene henta fra intern statistikk 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Statistikk mangler    

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2011 Mål 2013 Status 2013 

Samme som ovenfor, ingen brukerundersøkelser på området    

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Gruppa for lita til å offentliggjøres (2 stk)    

Jobbnærvær i % 100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar: 

 Det er grunn til å bemerke at her har vi en arbeidsplass som har passert 10 år med 100 % jobbnærvær 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  835 772 -63 

Sum inntekter  -760 -740 20 

Netto ramme 75 32 -42 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 48,3 % 100% 43,4% 

 

Kommentar: 

 På grunn av at det er nettotall som vises og hele drifta finansieres av eksterne midler så svinger resultatet mye uten 

at det er snakk om så mange kroner. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Ulike kommuners ”trusler” med å kutte leirskoleopphold, er et konstant usikkerhetsmoment for leirskolen og dens 

eksistens. Så langt har alle truslene blitt trukket tilbake etter protester fra foresatte og elever. 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
 

 Pedagogisk psykologisk tjenestetilbud (PPT) hos oss er en interkommunal ordning sammen Bardu. 

  

 PPT består av 4 ped.psyk.rådgivere og en merkantil ansatt i halv stilling. PPT er en lovpålagt tjeneste og skal hjelpe 

barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for 

elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever 

det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten f eks som at vi også har ansvaret for å 

bistå i systemrettet  arbeid. I Målselv er vi med på LP-arbeidet (læringsmiljø og pedagogisk analyse), Bedre 

læringsmiljø (initiert av Udir), Zippys venner (undervisningsopplegg for å forbedre barns evner til å takle 

vanskeligheter), Vi løfter i flokk, Sjumilssteget m.m. Vi har etablert ressursteam i alle skoler og barnehager. 

Ressursteamet skal være rådgivende instans for rektor/styrer i saker som angår tilpasset opplæring, tidlig innsats og 

spesialundervisning. Dette har medvirket til at meldte saker til tjenesten har gått ned og at hjelpa til eleven har 

kommet innenfor rammene av tilpasset opplæring. Mer tilpasset opplæring gir mindre behov for 

spesialundervisning. Vår utfordring i 2014: Kapasitet. Vi følger opp 16 barnehager og 11 skoler i et stort geografisk 

område. Vi har en nøkkelrolle i LP-arbeidet som vi strever med å få kombinert med alle andre lovpålagte oppgaver. 

Vårt mål for 2014: Videreføre de oppdragene vi har, og bli en tydeligere tjeneste.   

 
Bemanning faste stillinger  
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Timer / Stillinger PPT samlet er 4,67   4,67 

        

Brukerperspektiv (mål og resultat) - Ikke gjennomført. 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) -Ikke gjennomført. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 2 747 2 290 -457 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2011 Mål 2013 Status 2013 

  100% 83,37 % 

 

Kommentar: 

 Budsjett (revidert): 2 747 340,-. 

 Regnskap: 2 290 465,- 
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Region Indre Midt-Troms 
 

 ”Region Indre Midt-Troms” er vårt interkommunale samarbeidsorgan innafor kompetanseutvikling som organiserer 

og driver fram nesten alle utviklingstiltakene i skolen. 

 Det er brei enighet mellom kommunen at samarbeidet gjør at vi produserer mye mer og bedre kvalitet på 

kompetanseutvikling sammen enn vi ville kunne ha gjort hver for oss. Regionen er organisert med egen styre hvor 

Målselv kommune er vertskummune og har styreleder.  

Regionen har følgende prosjekter i meldingsåret: 

 LP-modellen 

LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. 

Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, og alle lærerne ved skolen deltar. 

 Zippys venner 

Dette er et program for arbeid med sosial kompetanse på 1.-4. årstrinn i barneskolen.  

Målsettingen i programmet er å lære barna: 

 Tidlig innsats for livslang læring 

Et av målene med prosjektet er å utarbeide en kvalitetsplan for lesing og skriving i skolen med mål og tiltak for de 

ulike innsatsområdene. Ei gruppe med representanter fra samarbeidskommunene har arbeidet med denne planen og 

den er beregna ferdig våren 2014.  

 Under her har vi også prosjektet «Vi løfter i flokk» Det er et systematisk arbeid for tidlig innsats med 

begrepsundervisning. Det er retta mot pedagoger som arbeider med 4- og 5-åringene i barnehagen samt pedagoger 

og assistenter som arbeider i 1. – 2. klasse i grunnskolen.  

 

 Mot 

MOT er en holdningsskapende organisasjon, med mål å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. 

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom.  

 

I tillegg til de som er nevnt ovenfor har Målselv kommune på egen hand gjennomført følgende: 

 Rektorutdanning 

Samtlige av rektorene i Målselv kommune har deltatt eller deltar nå på lederutdanning. De fleste har deltatt på den 

nasjonale rektorskolen.  

 Skoleeierutdanning 

Målselv kommune deltar også på skoleeierutdanninga «Gode skoleeiere for Nord-Norge» Det er et 

samarbeidsprosjekt mellom KS, Fylkesmennene i de tre nordligste fylkene samt begge universitetene. Her deltar vi 

med en representant fra administrasjonen og en politiker. Denne utdanninga starta opp høsten 2013 og varer ut 

2014. 

Bemanning faste stillinger  
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Stillinger RIMT 0,65 0,65 0,65 

       Tallene henta fra intern statistikk 

Brukerperspektiv (mål og resultat) - Ikke gjennomført 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) -Ikke gjennomført 

 

Økonomi (ressursbruk) Dette gis som et tilskudd 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter     

Sum inntekter     

Netto ramme 474 474 0 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 100% 100% 100% 
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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 

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 2013.  

 Ungdommens Kulturmønstring Målselv 2013 

Prosjektplanen for UKM; Ung Arrangør - UKM Målselv oppnår fortsatt anerkjennelse og danner grunnlag for 

videreutvikling i andre kommuner i Troms. UKM 2013 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 2011 2012 2013 

Årsverk 4,5 4,5 4,5 

Ansatte 6 6 6 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i % av samlede 

netto driftsutgifter 
0,6 0,7 0,8 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr innbygger 6-15 

år 
2427 2949 3543 

Andel elever i gr.skolealder i kommunens musikk-og kulturskole av antall 

barn i alderen 6-15 år 
20,8 14,5 10,7 

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- 

og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 
5,5 7,0 9,6 

 
Kommentar:  

 Vi har også i 2013 hatt økonomisk gevinst i forhold til eksterne prosjektmidler. Elevtallet i Kulturskolen er lavere 

enn høsten 2013 enn normalt. Vi disponerer stillingsressurs til DKS (Den kulturelle skolesekken sitt tilbud til 

grunnskoleelevene). Dette gjør at Kostra tallene for 2013 viser høyere sum enn det som i realiteten brukes til 

kulturskoleundervisning i Målselv.    
 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2012 Status 2013 

Antall offentlige opptredener 17 17 17 

Antall elever på venteliste 70 30 70 

Antall elever i Kulturskolen 173 250 134 

 

Kommentar:  

 Det er ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for Kulturskolen. Vi har en stabil elevmasse. Det er stabilt 

økende tilsøkning til Kulturskolen. Interessen for flere tilbud innenfor kulturfagene er også økende. 
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Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,5 5,5 5,5 

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

deg? 
5,4 5,5 5,3 

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

innbyggerne i kommunen? 
5,6 5,5 5,2 

Jobbnærvær i % 98,64% 93% 97,32% 

 

Kommentar:  

 Kulturskolen jobber med å opprettholde de gode resultatene i forhold til medarbeiderundersøkelsen og 

jobbnærværet vårt. Dette er for oss tuftet på en åpen kommunikasjonsform og dialog med fokus på et godt 

psykososialt arbeidsmiljø som preges av refleksjon og inkluderende evaluering i det daglige.  

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  3 116 3 017 -99 

Sum inntekter  -518 -596 -78 

Netto ramme 2598 2421 -177 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 98% 100% 93,18% 

 

Kommentar:  

 Vi hadde et mindreforbruk i 2013 på 177 000,-. Dette skyldtes at to av lærerne våre hadde permisjon høsten 2013. 

Vi lyktes bare delvis med å skaffe kvalifisert vikar og stabil vikarordning. I tillegg valgte vi å disponere noe av 

tidsressursen til en stabil løsning for administrasjonen av Den kulturelle skolesekken (for grunnskoleelevene). Dette 

er en oppgave som krever mye tid pga av logistikkutfordringer og kompliserte ordninger innenfor hvert av 

kulturuttrykkene som innbefattes i tilbudet. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Vi jobber med forbedringer i forbindelse med vårt fysiske arbeidsmiljø. Dette er nå kommet til et punkt der vi er 

nødt til å få bedre lokaler til disposisjon. Det vil være naturlig å ha blikk for videre utvikling av dette punktet i nært 

samarbeid med behovene i enheten for kultur og idrett. 

 

 Det er en nasjonal målsetting at 30% av elevene i grunnskolen skal få et tilbud om kulturskoleundervisning. 

Kulturskolerådet har jobbet med dette i en årrekke. I Målselv har vi hatt et aspirantpreget undervisningstilbud kalt 

Kudramuda som har rettet seg mot barn i SFO. Tilbudet har vært attraktivt og etterspurt. I statsbudsjettet for 2013 

kom det midler til et tilbud kalt Kulturskoletimen. Vi hadde arbeidet hardt for å få til en god modell i Målselv 

basert på erfaringene våre fra Kudramuda. Et lovforslag om kulturskoletimen lå klart til vedtak i Stortinget sammen 

med budsjettet for 2014. Dette ble imidlertid tatt av budsjettet ved regjeringsskiftet høsten 2013.  

 

Nyheter fra enheten: 

 Kulturskolen har fra høsten 2013 hatt et undervisningstilbud i animasjon. Dette er et nytt tilbud hos oss. Vi ser at 

elevmassen ønsker nye tilbud og større bredde i undervisningsfagene. Vi ser at animasjonstilbudet er attraktivt og 

ønsker å bruke erfaringer fra dette skoleåret til å vurdere muligheten for å etablere dette som fast tilbud i 

Kulturskolen fra høsten 2014. 

 

 Det ble på senhøsten 2013 bestemt at Kulturskolen skal slås sammen med og ligge under enheten for Kultur og 

idrett. Denne endringa er en utfordring som har tatt mye fokus av vår felles møtetid i personalet.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Vi har over flere år satset jevnlig på store oppsetninger i Kulturskolen. Dette har gagnet involverte elever i 

Kulturskolen og også DKS. Personalet ønsket inspirasjon i forhold til å se på utviklingsmuligheter for større 

tverrfaglig bredde ved felles satsninger. Vi har i fellesskap laget interne kursdager der vi har sett flere oppsetninger 

og fått innsikt i gjennomføringer av disse.  

 

 Vi gjennomførte Kulturskolefestival på Fagerlidal i 2013 skole en helg i januar.  Dette er blitt en stor 

inspirasjonskilde for både elever og lærere. Nytten av å treffes til faglig påfyll, samspill og sosialt fellesskap er en 

uvurderlig kilde til inspirasjon på tvers av fag og skoletilhørighet når vi til hverdags underviser desentralisert ved 
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skolene. Vi har valgt å bruke eksterne instruktører. Dette denne helga og da blir det også faglig kompetanseheving 

som kommer både elever og ansatte til gode. 

 

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 2011 2012 2013 

Årsverk 10,31 11,16 13,04 

Ansatte  29 
 

Kilde: *Intern statistikk i 2011 og 2012, men Agresso i 2013 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 Målselv Kostra 

Gruppe 
11 

Troms Landet 

uten 

Oslo 

 2011 2012 2013 2013   

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 57,4 55,9 58,3 49,8 58,5 61,8 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 96,9 88,3 98,1 90,4 91,5 95,0 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 5753 7 702 10 103 4 337 5 921 3 503 

 

 Sammenlignet med kommuner i Troms har vi like mange barn av aldersgruppa som bruker SFO, men 

sammenlignet med kommunegruppe 11 har vi flere. 

 Vi har en stor andel av barna som forsetter etter første år. Dette kan tolkes som et kvalitetsstempel. 

 Vi har en dyrere drift ut fra Kostratallene enn sammenlignbare kommuner. Økningen de siste tre årene er å anta at 

handler om stadig færre i hvert av tilbudene og at de dermed blir mindre kostnadseffektive. 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Samlet for alle SFO: 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Trygghet til barnet ditt 5,2 4,9 Ikke gj.ført 

Personalets omsorg for barnet ditt 5,0 4,8  

Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt 5,5 5,1  

Hvordan oppleves innemiljøet på SFO 4,4 4,1  

 Ny undersøkelse vår 2014 

 

Kommentar:  

 Forbedring jobbes med ut fra 2012 resultatene også i 2013. 

 Man ønsker å få opp svarprosenten fra foreldrene ved undersøkelsen i 2014. 

 

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 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,8 5,0 4,8 

I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 4,9 5,0 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 4,5 4,3 

Jobbnærvær i % 81,16% 91% 86,07% 

 

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 har en positiv økning. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Samlet for SFO: 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  6 182 6 383 -201 

Sum inntekter  -2 955 -3 333    378 

Netto ramme 3 227  3 050    -178 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 93,83 100 % 94,50 % 

 

Kommentar:  

Oppfølging av utfordringer 

 Antall brukere er ikke stabilt året igjennom.se nærmere beskrivelse under hver skole. 

 I tallene ligger andelen netto sykelønn kun for samleoversikt med kr. 0,24 mill. som ikke er med på her enkelt 

enhet. 

 

Kompetansesatsninger og nyheter fra områdene: 

 Se hver enhet. 

Bjørkeng oppvekstsenter SFO 
 

 Fritidstilbud før og etter skoletid i 38 uker samt heldagstilbud i skolens ferier. 

 Leksehjelp. 

 Profilering: Friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk SFO   1,5 + 0,5* 

Ansatte SFO   3 

*0,5 styrket tiltak..  Årsverkene inkluderer leksehjelp. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,8 5,0 5,1 

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

deg? 
4,9 5,0 4,8 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,5 4,6 

4,1 

 

Jobbnærvær i % 89,4% 93% 98,45% 

 

Kommentar: 

 Mål 2013, resultat. Oppslutning: 

Et av målene var 100 % oppslutning om medarbeiderundersøkelsen.  Den var i 2013 for skole/ SFO på 95%, mot 

60% i 2012.   

 

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har flere ganger vært tema i personalet og i oppvekstsenterets 

ledergruppe.  

 

 Sykefravær fast oppe på interne admmøter.  Vi fokuserer på tidlig oppfølging, og snakker med den enkelte 

sykemeldte om tilrettelegging som arbeidsplassen kan bistå med.  For noen har tilretteleggingstilskudd vært brukt 

for å kunne stå i arbeidet.  Gode resultater feires sammen med de ansatte. 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  827 926 98 

Sum inntekter  -337 -330  7  

Netto ramme 490 595  105 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

  0 121,43% 

 

Kommentar: 

 Foreldrebetaling har sviktet jamfør budsjettering på antall plasser i august.  I løpet av året mistet vi 5 barn.  

Plassene sies opp gjerne i løpet av perioden jan – mars.  Når vi starter opp med 20 barn, og dette reduseres med 5 

plasser i løpet av året, så får det ikke konsekvenser for bemanningsnormen, men inntektsgrunnlaget svikter.  Dette 

er kommentert på avviksrapportering. 

 Små enheter med barn rett over 15 plasser svært dyre. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Oppsigelse av plass midt i SFO-året: Det er vanskelig å gjøre noe med denne utfordringen midt i året med hensyn 

til kommentar ovenfor.  Vi har ved fravær ikke satt inn vikar i perioder.  Det har ingen effekt siden vi har så lavt 

sykefravær i 2013, men har heller ikke ført til økte utgifter. 

 

Nyheter fra området: 

 Naturlekeplass og uteområde for øvrig. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Leder SFO vært med på LP. 

 

 

Fagerlidal skole SFO 
 

 Kommunens største SFO med over 80 barn. Høsten 2013 var det 38 halve og 46 hele plasser, totalt 84 barn. 

 
Bemanning faste stillinger  
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 4,20 5,17 5,41 

Ansatte 13 15 14 

Tallene er hentet fra GSI 

Brukerperspektiv (Brukerundersøkelse SFO, våren 2012) 

Kommentar:  

 Det ble ikke gjennomført noen brukerundersøkelse på SFO i 2013, neste undersøkelse er planlagt våren 2014. 

 
Medarbeiderperspektiv (medarbeiderundersøkelse våren 2013) 

 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,5 4,9 4,8 

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

deg? 
4,9 4,9 4,7 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,9 4,4 5,4 

Jobbnærvær i % 73,55 % 91 % 73,21 % 

 

Kommentar:  

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har bedret seg siden 2012 og vi ligger stort sett over landssnittet med 

unntak på spørsmålet om mestring av jobben utfra forventningene som stilles der vi har en liten nedgang.  

Resultatene har vært diskutert i personalet og det har blitt iverksatt noen tiltak. 

 Jobbnærværet er mye lavere enn målet.  Dette skyldes i hovedsak langvarige sykemeldinger etter ulykker, 

operasjoner og kroniske lidelser og ikke knyttet til arbeidsmiljøet. Vi har flere trivselsfremmende aktiviteter og 

legger stor vekt på tilrettelegging for å holde folk på jobb. 
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Økonomi  
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  2 285 2 647 362  

Sum inntekter  -1 219 -1 693 -474 

Netto ramme 1 066  954 -112 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2012 Status 2013 

 51,07 % 100 % 89,49 % 

 

Kommentar:  

 Regnskapet viser høyere utgifter og vesentlig høyere inntekter enn budsjettert. Dette gir et nettoresultat som er 112' 

bedre enn budsjettert. Årsaken er store refusjoner på sykefravær og større inntekter på foreldrebetaling i tillegg til 

at vi har behovsprøvd vikarbruken og at mange unge vikarer har lavere lønn enn de fast ansatte. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 SFO har hatt stort sykefravær, spesielt knyttet til operasjoner og kroniske lidelser.  

 SFO-leder har redusert stillingen til 50% 

 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 området: 

 Lokalene som SFO bruker har i løpet av året blitt tilpasset mere til det behovet SFO har. Disse lokalene brukes nå 

bare av SFO og ikke til ordinær undervisning 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Alle ansatte har avsatt tid til faglig oppdatering/ajourføring 

Karlstad oppvekstsenter SFO 
 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 1,71 1,71 1,71 

Ansatte 3 3 3 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Alle målene nådd. Neste undersøkelse utføres våren 2014. Gjennomføres hvert 2. år. 

 Personalet jobber kontinuerlig for å skape en trygg og helhetlig SFO tilbud for barn og foreldre. 

 Personalet skal jobbe daglig med å oppfylle verdiene: Trygghet, glede, respekt og nysgjerrighet til barna.   

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 5,3 4,6 

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

deg? 
5,0 5,1 4,5 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 5,2 3,8 

Jobbnærvær i % 91 95 85,68 

Samme tall som skole. 

 

Kommentar:  

Mål 2014,  

 SFO leder og skolens ledelse jobber aktiv for å forebygge sykefravær, forebygge eventuelle "spenninger" på 

arbeidsplassen, samarbeidsproblemer, ytre og indre krav til ansatte og tett og god oppfølging slik at trivsel til og på 

arbeidsplassen er i konstant fokus. Dette gjøres med ukentlige møter med de ansatte for å skape forutsigbarhet samt 

en til en veiledning der dette er nødvendig/behov for. 

 Det skal gjennomføres kompetanseheving på assistenter/fagarbeidere på SFO. Dette gjennomføres med kursing 

både internt og eksternt. 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  863 860 -3 

Sum inntekter  329 409 -80 

Netto ramme 534 451 -83 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

  100 % 84,46% 

 

Kommentar: 

 Regnskapet viser høyere inntekter en budsjettert.  

 Årsaken for inntektssiden er refusjon på sykefravær.  

 Det kan være en utfordring å få tak i vikarer som kan jobbe timebasert. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Antall barn er ikke stabilt gjennom hele skoleåret dette vil ha innvirkning på SFO sitt budsjett. 

 Fra høst 2013 har SFO delt lokale med 5 års gruppen ved Karlstad barnehage. Dette har medført at lokalet til tider 

har vært lite, spesielt i situasjoner der været har gjort at det ikke har vært mulig å dele barna ute og inne. 

 Ved korte sykefravær 1-2 dager har det vært utfordring å få inn vikarer.  

  

Nyheter fra området: 

 Ny SFO leder ansatt fra og med august 2013. 

 SFO har delt lokaler med 5 års gruppen fra Karlstad barnehage. 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter Avd. SFO 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk  1,31 1,56 

Ansatte  4 3 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar: 

 Brukerundersøkelse blant foreldre ikke gjennomført i 2013. Ny skal tas i april 2014 (undersøkelsen tas annethvert 

år). 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,1 5,0 4,9 

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

deg? 
4,2 5,0 4,9 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,7 4,5 4,5 

Jobbnærvær i % 97,86  % 92% 89,84% 

 

Kommentar:  

 Felles tall for skole og SFO. 

 Vi ligger på eller litt under mål på Brukerundersøkelse for 2013. Vi går opp på noe og ned på noe. Her må 

tendensene ses over tid. 

 Få ansatte gjør at en sykemeldingsperiode gir høyt utslag. Er på tross av jobbnærvær i % fornøyd med nærværet i 

hverdagen. 

 Medarbeiderundersøkelsen gjennomgått og drøftet i personalgruppa. 

 Gode prosesser og kommunikasjon om arbeidsmiljø i hverdagen og på personalmøter.  

 Jevnlig kontakt og møter med sykemeldte. 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter   724   655   69  

Sum inntekter   252   308   55  

Netto ramme  472  347 - 124 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 97,61% 100% 73,51% 

 

Kommentar: 

 Manglende og billigere vikar for sykemeldt i en periode, derfor overskudd på lønn. 

 Flere unger enn forventet, derfor høyere foreldrebetaling enn forventet. 

 

 

Olsborg skole SFO 
 

 SFO gjelder 1.-4. trinn 

 

Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 3,25 3 2,3 

Ansatte 7 6 5 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentar:  

 Ingen brukerundersøkelse på SFO 2013, men tallene fra 2012 er gode. Det er ingen indikasjoner på at dette har 

endra seg. Det er planlagt undersøkelse i 2014. 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,8 4,9 5,0 

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

deg? 
5,0 4,9 5,0 

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

innbyggerne i kommunen? 
4,4 4,4 4,3 

Jobbnærvær i % 93% 92% 99,2% 

 

Kommentar: 

 Medarbeiderundersøkelsen har et resultat som samsvarer godt med de oppsatte mål på etterspurte punkter.  

 Meget høg trivsel og god helse på SFO. Kjempegod nærværsprosent! 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  1 483 1 296 -187 

Sum inntekter  -578  -593 -15 

Netto ramme 905 703 -202 

Alle tall i hele tusen, negative avvik viser merforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

  100% 77,8 % 

 

Kommentar: 

 Målet er balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Olsborg har truffet meget godt på inntektsbudsjetteringa, sjøl om den i utgangspunktet var optimistisk. 

 Årsaken til overskuddet skyldes lite sjukefravær og meget stram bemanning. Antall barn på SFO er helt i 

grenseland av bemanningsnormen.  

 Det må presiseres at de ansatte er svært fleksible og løsningsorienterte 
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Oppfølging av utfordringer: 

 Utfordringen på SFO er i første rekke at vi er nødt til å øke bemanninga noe både i begynnelsen og slutten på 

enkelte ukedager for å ivareta forsvarlighet for barna, at foreldre skal kunne ha mulighet til å snakke med en voksen 

i hente/bringe-situasjoner og for at det skal oppleves overkommelig for de ansatte. 

 

Nyheter fra områdene: 

 SFO har brukt foreldre fra ulike nasjonaliteter til å lage mat som er spesielt for sitt heimland. Det har vært både 

smakfullt og lærerikt. 

 SFO er flinke til å bruke nærmiljøet, spesielt på skolefrie dager og i tilknytning til ferier. 
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TEKNISKE TJENESTER 

Byggforvaltningen 
 

 Forvaltningen av bygningsmasse: ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale arbeidet i 

avdelingen. 

 Drift av bygningsmassen: aktiviteter for å opprettholde bygningen med sine tekniske anlegg på et fastsatt 

funksjonsnivå. Dette gjelder daglige aktiviteter. 

 Vedlikehold av bygningsmassen: aktiviteter for å opprettholde bygningen med sine tekniske anlegg på et fastsatt 

funksjonsnivå.  

 Utvikling av bygningsmassen: tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige verdi. Det vil 

si endringer som ikke er en følge av slitasje, men endrede krav,- enten lovmessig eller brukerdefinerte. 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 30 37 37 

Ansatte 40 40 40 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger 2616 3203 4261 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. 

m² 
448 493 596 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 

pr. m² 
35 50 215 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 254 277 245 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Ikke gjennomført. 

 

Kommentar:  

 Ny enhetsleder ble tilsatt 1. september 2013. For 2013 var ikke mål beskrevet. 

 Leder har etter oppstart i jobben satt fokus på forholdet mellom brukere og ansatte i byggforvaltningen. Hittil 

registrerer vi positive tilbakemeldinger. 

 Et av de viktigste målene er et balansert forhold mellom primær eiendomsdrift og brukertjenester. Oppgavene skal 

vurderes og presenteres i en planlagt FDV dokumentasjon som skal påbegynnes. 

 Byggforvaltningen i Målselv kommune har meget begrensede ressurser, noe som er med på å begrense ønsket 

aktivitet. Byggforvaltningen har ikke gjennomført brukerundersøkelse, men  mener at driften er effektiv innenfor 

tildelte rammer og med referanse til tidligere dramatiske nedbemanning.   

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,9 5,1 5,2 

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

deg? 
5,0 5,2 5,0 

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

innbyggerne i kommunen? 
3,9 4,0 3,9 

Jobbnærvær i % 85,9 91% 84,25% 

 

Kommentar: 

 Ny enhetsleder som startet i jobb fra september 2013 tar resultatet til etterretning. 

 Resultatet med omdømme blant innbyggerne er overraskende negativt fordi vår service ikke er rettet mot 

innbyggerne men mot interne virksomheter i kommunen. Det er derfor særdeles viktig at brukere og ansatte i 

kommunen er noe nøktern  mht. oppfattelse av hva vår tjeneste inneholder internt. 
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Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter 36 606 42 558 5 952 

Sum inntekter - 12 484 - 14 969 -2 485 
Sum ramme 24 122 27 589 3 467 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

Mer-/ mindre forbruk i %  115% 100% 114,3 % 

 

Kommentar:  

 Det negative avviket for 2013 kan i hovedsak forklares med tiltak ved skader som oppstod i basseng på 

Gimlehallen, tapte inntekter og ukontrollerte bestillinger for øvrig. 

 Det er ikke balanse mellom budsjett og regnskap. 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: 

 Leder registrerer uryddig fakturering samt uoversiktlige bestillinger som er skjedd tilbake i tid uten oppfølging.. 

Stor utbedring av basseng i Gimlehallen samt tapte inntekter viser stort gap mellom regnskap og budsjett. Hvis man 

ønsker fortsatt bassengdrift er det avgjørende at lekkasjen i bassenget stoppes og at ny taktekking utføres. 

 Stort behov for gode rutiner både på fakturabehandling og andre driftsaktiviteter. Tiltak er allerede igangsatt.  

 Nedslitt bygningsmasse er det ikke så mye driftspersonellet kan gjøre noe med. Oppgradering kan bare skje ved 

større vedlikeholdsramme og investeringer. 

. 

Nyheter fra områdene: 

 Det er investert i både nytt ventilasjonsanlegg og renseteknisk anlegg i Gimlehallen. Dessverre er det oppdaget 

lekkasjer i røranlegg som gjør det vanskelig å utbedre.  Alternative utbedringer vurderes.  

 Innkjøp av tjenester, som er bundet til «Lov om offentlige anskaffelser» må gjennomgås nøye for å unngå feil i 

valg av leverandører.   

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Noen vaktmestere er oppdatert på dør- og adgangskontroll. Leder planlegger oppgradering på tekniske anlegg for 

flere vaktmestere.  

 Noen av de ansatte har tatt fagbrev innen renhold. 
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Vann, avløp, renovasjon og veg (VARV) 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 15,8 16,2 16,6 

Ansatte 17 17 18 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Antall vannbehandlingsanlegg 4 3 3 

Antall renseanlegg 6 6 6 

Slambehandlingsanlegg 1 1 1 

Kommunalt avløpsnett 95320 97400 98600 

Kommunale veier 174500 174500 174500 

Vannproduksjon i m3  2655305 2800000 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Kommentarer: 

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 2013 

  

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

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?   5,0 

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

kommunen? 

 
 4,6 

Jobbnærvær i %, vann / vei og avløp   97,13 / 97,89 

 

Kommentar: 

 Avdelingen har ikke tall å sammenligne med. 

 Avdelingen er i en omstillingsfase og dette vil trolig påvirke resultatene i ny undersøkelse. 

 Enheten har lite fravær. 

 Det er en generell misnøye fra befolkningen på veistandard og vedlikehold. Dette påvirker vårt omdømme, se 

ovenfor. 

 Ellers er resultatene fra VARV på linje med snittet i kommunen. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  46 628 50 627 3 999 
Sum inntekter  -48 047  -55 944 -7 897 
Netto ramme -1 419 -5 317 -3 898 
 

Kommentar:  

 Avdeling VARV har et overskudd i forhold til budsjett for 2013 på 3. 898 mill. 

 Avdeling vei har isolert sett et underskudd på 479.758,- som skyldes konkurs i Målselv Utvikling. 

 Utfordringene på vei er fortsatt store, vi har kun midler til drift, ikke vedlikehold. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Ny ringledning fra Fleskmoen til Buktamoen sluttføres april 2014, sikrer vannforsyning til områdene nord for 

Målselva ved et ev brudd på elvekryssing. 

 Montert nye pumper vannbehandlingsanlegg i Øverbygd. 

 Utbedring av ledningsnettet i Krokbekken fortsetter. 

 Tømmestasjoner for bobiler i drift ved Trollhaugen og fra 2014 også i Øverbygd. 

 Gang og sykkelvei fra Taxi bua til Lia påbegynt, ferdigstilles innen 1/7-2014. 

 Fortau gjennom Øverbygd sentrum ferdigstilt. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Ansatt ny prosjektleder VA med sivilingeniørkompetanse da tidligere leder gikk av med pensjon. 
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Miljø, areal og næring (MAN) 
 

Tjenester og oppgaver i enheten: 

 Næring 

 Arealplanlegging, bygge- og delingssakbehandling, natur-, miljø- og ressursforvaltning 

 Kart- og oppmåling 

 Jordbruk: landbruk/skogbruk og utmarksforvaltning 

 
Bemanning faste stillinger 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 

Årsverk 14 14 13,6 

Ansatte 14 14 14 

 
Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 
 2011 2012 2013 

Plan: Antall planer vedtatt 2 5 2 

Byggesak: Antall søknader om byggetillatelse som kommunen behandlet 

ferdig 
179 155 168 

Byggesak: ferdigattester + midlertidig brukstillatelse 102 138 94 

Jordbruk: Søknader om produksjonstilskudd  93 87 151 

Jordbruk: Søknader etter jordloven 48 26 25 

Jordbruk: Søknader etter Konsesjonsloven 8 11 13 

Dispensasjoner motorferdsel 139 419 212* 

Søknader/tiltak skogkultur, tynning, stammekvisting   25 

Søknad driftstilskudd skogbruk, lang transport, vekslende drift, flistilskott   9 

Søknader skogsvegprosjekt   19 
*Tillatelser totalt på snødekke og barmark 

 

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 5,4 5,2 

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

deg? 
5,0 5,2 4,7 

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

innbyggerne i kommunen? 
3,8 4,2 3,9 

Jobbnærvær i % 90,02  95,16 

 

Kommentar:  

 Arbeidet med målformulering og oppfølging av mål viser lavere måloppnåelse i 2013 enn for 2012.  

 Vi har evaluert resultatene og satt fokus på områder som får lavest resultat; forbedring av rutiner og verktøy 

(utnyttelse og oppgradering av programvare), målformulering og måloppnåelse samt 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. Avdelinga stilte med 

eget lag i bedriftsidrettsklassen i årets Målselvstafett. Årlig medarbeiderdag med flåtetur og befaring på Målselva. 

 

Økonomi (ressursbruk) 
Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 

Sum utgifter  13 316 16 753 3 437  

Sum inntekter  -6 787 -10 251  -3 464  

Netto ramme 6 528  6 501  -27 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 117,14% 100% 99,6% 

 

Kommentar:  

 Regnskapet for 2013 går i balanse og viser at aktiviteten står i forhold til inndekninga. 
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Oppfølging av utfordringer: 

 Lave driftsutgifter til utvikling av egne planer gjenspeiler tilnærmet liten og ingen aktivitet for produksjon av egne 

reguleringsplaner. Mange initiativ til bosetting, lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling kommer ikke i gang 

slik statusen for vedtatte planer er i dag. 

 Vi har prioritert saksbehandling av private planer og har holdt saksbehandlingsfrister for disse med god margin. 

 Stedsutviklingsprosjektet ble gjennomført etter planlagt tids- og budsjettramme. Arbeidet med samfunnsdelen ble 

av ulike årsaker ikke igangsatt før i september. 

 Det ble i løpet av våren 2013 ansatt ny planlegger. Vedkommende sa opp av ulike grunner og sluttet til jul. Noe av 

utfordringa med denne stillinga er at den krever kombinasjon av to fagområder; planlegging og gode GIS-

ferdigheter. Som regel dekker nytilsatte bare ene fagkretsen. Frafallet kan skyldes en kombinasjon at kursbasert 

opplæring blir for lite dekkende når vi ikke har andre på avdelinga som kan følge opp i læringsprosessen.  

 Avdelinga har jobbet sporadisk med kulturminner og friluftsliv i 2013. Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder blir koordinert med prosjektleder i Troms fylkeskommune. 

 Det er utarbeidet plan for oppstart, gjennomføring og ajourhold av bo- og driveplikt. Denne har blitt delvis fulgt 

opp i 2013, mens arbeidsoppgaven har måttet vike plass for ressursbehov for kommuneplanens samfunnsdel fra 

desember av. 

 

Nyheter fra områdene: 

Plan, deling og byggesak 

 Avdelinga har prøvd ut saksbehandling etter ny vedtatt kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Det er 

gjennomført samordningsmøter mellom plan, byggesak og deling for å sikre felles praksis i saksbehandlingen.  

 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse for byggesak i 2013. 

 Gjort et stort arbeid med å bedre informasjonen på hjemmesiden og lagt til rette for fullelektronisk innsending av 

byggesøknader Gjennomføring av tilsyn ihht plan- og bygningslovens bestemmelser har vært nedprioritert i 2013 

til fordel for nevnte punkt over. 

 

Kart og oppmåling 2013 

 Matrikkelloven: Antall registrerte saker i alt: 104.  

 Derav etablering av nye eiendommer: 63 og matrikkelføring av jordskiftesaker: 16. Eiendomsmegleropplysninger 

levert: 55 

 Arbeidet med etablering av vegadresser for hele kommunen har pågått også i 2013. 

 

 Geovekst: Kommunen har oppdatert primærdatabasene i henhold til forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavtalene for 

følgende datasett: Arealressursdata, byggdata, byggtekniske anlegg og vegsituasjon. 

 I geovekstsamarbeidet ble det i 2013 foretatt flyfotografering for oppdateringer av kartbasene for områdene Bardu 

grense, Heggelia, Andselv, Andslimoen, Moen, Olsborg, Buktamo, Karlstad, Holt og Skjold i tillegg til bl.a. 

Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. (På grunn av værforholdene lot denne flyfotograferingen seg ikke 

gjennomføre i 2012).  

 Hele hoveddalføret og tilgrensende områder ble laserskannet for å framskaffe detaljert høydeinformasjon. Skannet 

området ble utvidet særlig med tanke på å kunne brukes i skred- og flomanalyser. 

 

Næring 

 I januar 2013 tiltrådte Elin Byberg i stillingen som næringskonsulent, som følge av dette har første del av året vært 

en innkjøringsfase for den nye næringskonsulenten. Allikevel har det vært stor aktivitet mot næringslivet i 

kommunen og næringskonsulenten har deltatt i flere prosjekter som blant annet videreføring av forprosjekt Arena 

utmark, prosjekt rettet mot reiselivet i kommunen og oppstart og gjennomføring av forprosjekt stedsutvikling 

Bardufoss. 

 

 Forprosjektet stedsutvikling Bardufoss har hatt stor fokus gjennom hele 2013. Norconsult har vært innleid som 

prosjektledere og næringskonsulenten har hatt prosjektansvar og oppfølgingsansvar. Det har vært gjennomført en 

rekke dialogmøter med politikere, næringsaktørene, forsvaret, gårdeiere, reiselivet og andre aktører. Sluttrapport 

for forprosjektet ble lagt frem for kommunestyret i juni 2013, her ble det også lagt frem og vedtatt en handlingsplan 

for oppfølging av forprosjektet. Hovedprosjekt for Stedsutvikling Bardufoss ble lagt frem og vedtatt i 

kommunestyret i desember 2013.  

 

 Som en oppfølging av forprosjektet ble det invitert til dialogmøte med næringslivet på Bardufoss i oktober med den 

hensikt å få etablert en næringsforening i Målselv. Det ble satt ned et interimstyret og næringskonsulenten har 

fungert som sekretær for interimsstyret.  
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 Det har vært gjennomført samtaler med etablerere/næringsaktører og 23 søknader er behandlet til kommunalt 

næringsfond for 2013. 

 Samarbeid med Næringshagen er ivaretatt med faste møter og deltagelse på næringslunsjer og andre arrangement 

som har vært aktuell. Det samme gjelder for samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge og Målselv kommune. 

 Næringskonsulenten er sekretær for Målselv Industribygg AS (MIAS) og har fulgt opp flere prosesser MIAS har 

mot FilmCamp AS og andre styrevedtak som er gjort.  

 Fra juni 2013 til og med desember 2013 har Elin Byberg avviklet omsorgspermisjon og jobbet i en 20% stilling. 

Sylvi Granheim har fungert som næringskonsulent i denne perioden. 

 

Jordbruk 

 Arbeidsoppgavene i 2013 har vært tilskottsforvalting av SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket), RMP (Regionalt 

miljøprogram), produksjonstilskudd, organisert beitebruk, erstatnings- og velferdsordningene i jordbruket. I tillegg 

har vi utført saksbehandling etter jord- og konsesjonsloven og vi er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og 

behandler søknader og attesterer utbetaling av tilskudd og lån til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i 

landbruket.  Vi har også vært sekretær for Motorferdselsnemnda og behandlet søknader etter Lov om motorferdsel i 

utmark. Vi administrerer veterinærvaktordningen for Målselv veterinærdistrikt og nytt for 2013 var at ordningen 

kom inn under Lov om offentlige anskaffelser (utgjør ca. 800.000,- pr år for Målselv) og anbudet ble lyst ut i 

Doffin og det ble inngått avtale med 4 veterinærer for perioden 2014 - 2017. 

 

 I tillegg har vi deltatt tverrfaglig i bla. Oppretting av interkommunalt skadefellingslag for rovvilt, teknisk revisjon 

av arealplan, KF kvalitetssystem, kommunens hjemmeside og interkommunalt samarbeid. 

 

Skogbruk 

Avvirkning;  

 Det er tatt ut om lag 11 000 fastkubikkmeter skogsvirke til en bruttoverdi ved veg på kr. 3,7 mill. Dette er en 

reduksjon i forhold til 2011 pga hogststopp på energivirke. Det er registrert lite sagtømmer, men til eget bruk går 

det ca. 2000fkbm. 

 Det er plantet 811 da og gjennomført skogkultur på 609 da samt tynnet 120 da, samlet investering kr. 1,6 mill. 

 

Tilskudd til skogdrift 

 Lunning og vekslende drift, 700 fkbm tilskudd kr. 35 000,- 

 Flistilskudd, omfatter 8 eiendommer, 11 300  fkbm tilskudd kr 486 000,-. 

 Vegbygging, det er utført arbeid på 22 anlegg, 13 av disse er ferdigstilt, tilskuddet utgjør kr. 715 000,- og 

totalinvesteringene utgjør kr. 860 000,-. 

 Flommen Kirkesdalen, Skogbruksleder har deltatt på flere befaringer og møter i den anledning 

 Naturvern, i forbindelse med pågående verneprosess på Statskog SF sine areal er dette behandlet flere ganger i 

kommunestyret og ordførerne i flere kommuner har uttalt seg i saken. 

 I forbindelse med revisjon av INON er det rapportert inn mange eldre inngrep som ikke er registrert tidligere. 

 Beiteregisteringsprosjekt. Det er gjennomført et mindre beiteregistreringsprosjekt i elgen 

hovedovervintringsområde. Dette var finansiert av Troms Fylkeskommune og Målselv kommune. Det er også gjort 

en mindre registrering av elgbeite på rundballer, 1500 rundballer var skadet av elgen. 

 Viltforvaltningen, tildelt 320 elg, felt 291 som gir fellingsprosent på 91%. Under elgjakta var det 11 påskytninger. 

For resten av jaktperioden er nå elgjakta utvidet til 30.11.. Det har vært 31 påkjørsler, der 14 av dyrene måtte bøte 

med livet og 13 elger har dødd eller blitt avlivet av andre årsaker.  

 Det er solgt 1 490 kg kjøtt i perioden. Saldo viltfondet er kr. 643 445. Det er gjennomført 9 jegerprøveeksamen. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Alle fagområder minus næringskonsulenten deltok på Miljømila 2013; hovedvekt på Naturmangfoldsloven 

 Opplæring i e-stil (saksbehandlingsprogram for tilskott i landbruket) 

 Kurs om offentlighetsloven og forvaltningsloven for alle ansatte 

 To fra planavdelinga inklusiv plansjef deltar høst 2013 på Samplan; en KS-basert videreutdanning i 

samfunnsplanlegging. Fullføres vår 2014.  

 GIS- grunnkurs og reguleringsplan i GIS gjennomført for 2 stk på planavdelinga. 4 deltakere på Fylkesmannens 

årlige plan- og byggesakskonferanse. 
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Brann, redning og beredskap  

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2011 2012 2013 

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) 

 2011 2012 2013 

Netto driftsutgift pr. innbygger 600 691 755 

Netto driftsutgift til funksjon 338 pr. innbygger 19 15 27 

Årsgebyr feiing og tilsyn i kr. 200 200 200 

Antall feid piper 867 934 1311 

 
Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2012 Mål 2012 Status 2013 

Feide piper 934 934 1311 

Tilsyn piper og ildsteder 126 126 130 

Tilsyn med tilsynsobjekter 32 32 58 

 

Kommentar: 

 Behovsprøvd feiing medfører feiing ihht. feierens kartlagte behov. Feieren foretar dessuten kontroll/ tilsyn av ildsteder/  

piper/ røykkanaler samt annen brannsikkerhet i bygning. Mål for §13-bygg er å sikre tilnærmet 100%  tilsyn over en 2-

års handlingsplanperiode. Brannvesenet fikk pålegg fra DSB så tidlig som i 2002 om å styrke tilsynsressursene med min. 

60% branninspektørstilling, dette har kommunen ennå ikke iverksatt. 

  

Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 
 Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

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

tilsyn, fører 

økonomikontroll, 

tilrettelegger for 

medarbeidere. 

Fortsette med 

samme mål som 

for 2012 

Gjennomført 

mål 

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

deg? 

Bra Bra Bra 

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

innbyggerne i kommunen? 

Beredskap 100% 

Forebyggende 95  

Beredskap 100 

Forebyggende 95  

Gjennomført 

mål 

Jobbnærvær i % 94% 95% 95,88% 

 

Kommentar: 

 Nærvær: Brannmannskapene har pålagt fysisk trening som er tilrettelagt på begge brannstasjonene. Det er fysiske 

minimumskrav til styrke/ utholdenhet for alle mannskapene. Mannskapene er underlagt helsekontroll og røykdykkertest. 

Mannskaper som ikke innfrir kravene utelukkes fra brannvesenets beredskapsstyrker. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik kr 
Sum utgifter  7 337 7 545 207 

Sum inntekter  -2 573 -2 953 -308 

Netto ramme 4 763 4 591 -172 
 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2012 Mål 2013 Status 2013 

 98,31% 100% 96,38% 

 

Kommentar: 

 Utgifter: Kraftig øking i avtalefestet tillegg og MVA-kompensasjon. 

 Inntekter: Stor fødselspengerefusjon, økt inntekt kontrakter direktevarsling 

 

  



      Målselv kommune                                                                                                                                          Årsmelding 2013 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 69 

Oppfølging av utfordringer: 

 Det har vært utfordrende å drifte med redusert årsbudsjett på tross av prisstigning. Renhold av stasjonen, montering av 

nytt kjøkken og deler av vintervedlikeholdet har brannmannskapene forestått selv. Brannstasjonen ble på tampen av året 

oppdatert med nye kjøreporter som vil redusere varmetap i vognhallen/ strømbesparende. 

 

 Nyheter fra områdene: 

 Brannsjefen har deltatt i planlegging av øvelse Barents Rescue med Nordnesfjell-utglidning som øvelsesmoment. 

Brannsjefen har videre gjennomført anbudsprosjekt for anskaffelse av ny brannbil til Øverbygd brannstasjon, bilen er  nå 

er satt i bestilling og  produksjon. Brannsjefen sitter i en arbeidsgruppe for Midt- og Nord- Troms som er med på å 

bestemme anskaffelse av nødnettutstyr for brannvesenet i de tre nordligste fylkene, har og opplæringsansvar ovenfor 

egne brannmannskaper samt å utrede dekningsområde for nødnettet i Målselv kommune.  Brannsjefen har deltatt i felles 

akuttforurensingsøvelse for Troms og Finnmark avholdt i Hammerfest. Utredning av mulige samarbeidsformer mellom 

brannvesenet i Målselv og Bardu er iverksatt. Direktevarsling- kontrakter for ca. 30 bygninger er etablert. Merking av 

slokkevannsuttak på Målsnes og i Målselv Fjellandsby er etter påtrykk ferdigstilt 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Nye brannmannskaper tilhørende Øverbygd og Bardufoss brannstasjon er under kontinuerlig opplæring og øvelser ihht. 

øvelsesplan. Brannvesenet har i en årrekke «mistet» brannmannskaper til statlige ledige stillingshjemler på Bardufoss 

brannstasjon grunnet avlønning, men brannsjefen har nå søkt å motvirke dette gjennom så langt som mulig å tilby lik 

avlønning av egne brannmannskaper (statlige er direkteplassert, kommunale i en lønnstige)  Ny utfordring vil være å 

rekruttere ny kompetent feier som erstatter for kommunal feier som slutter våren 2014.   


