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Hilsen fra ordføreren  

Dokumentet vi nå holder i hendene er blitt til gjennom gode møter mellom politikerne i 
Målselv og mellom politikere og innbyggere; barn og unge, og voksne i alle aldre. Vi har 
hatt folkemøter og arbeidsverksteder for å finne både mulighetene og utfordringene 
Målselvsamfunnet har i dag og i framtida. Vi har kjent på hva som er vår identitet, vårt 
fellesskap og vår styrke. Og vi har samlet oss om en felles visjon og tre hovedmål. 

Jeg er derfor veldig stolt og glad over det vi har skapt i felleskap og med felles 
forståelse. Vi er enige om hvor vi må legge vår ekstra innsats for å videreutvikle et 
Målselvsamfunn som tar vare på alle grupper og generasjoner og som skal gi gode vilkår 
for oppvekst, næringsutvikling og bærekraftig utvikling. 

Visjonen vår Mulighetslandet Målselv; Målselv har mange muligheter – sammen tar 
vi dem i bruk er fylt av framtidstro og entusiasme. Det er virkelig en god kommune vi bor 
i med mange muligheter og mange engasjerte innbyggere. 

Satsningsområdene våre peker på tre sentrale temaer som er veivisere mot 
visjonen. Barna er kommunens framtid. Ved å gi dem best mulig ballast inn i voksenlivet 
legges også fundamentet for vår felles framtid med røtter i vår felles historie og 
lokalsamfunn.   

Ved å ha med oss folkehelseperspektivet i all kommunal virksomhet skaper vi et 
målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med aktive 
og robuste innbyggere. Målselv skal ha gode møteplasser for alle generasjoner på tvers 
av generasjonene. 

Vi må legge til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom god infrastruktur.  
Målselv ligger midt i Troms – midt i smørøyet – og har derfor et fantastisk mulighet for å 
videre utvikle en særlig god infrastruktur som knutepunkt innen transport og 
samferdsel med egen flyplass. Utbygging av breibånd vil i de nærmeste årene være et 
viktig og stort satsningsområde i Målselv. 
 

I dag utvikler og endrer samfunnet seg raskt. Det som i går var sannhet kan i 
morgen være avleggs. Derfor er det viktig med et levende dokument og en plan som 
utvikler kommunen som organisasjon og samfunn.  
 
Helene Rognli 
ordfører 
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Innledning 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven og består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Samfunnsdelen skal gi overordnede mål og strategier for en langsiktig og 
bærekraftig utvikling av kommunen. Den skal også gi føringer for kommuneplanens 
arealdel. Det er utarbeidet et faktagrunnlag med utviklingstrekk i tillegg til selve 
samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen gjelder fra 2015-2026. Handlingsdelen skal vise hvordan planen skal 
følges opp gjennom prioritering av ressurser, planleggingsoppgaver og samarbeid de 
nærmeste fire årene. Virkningen av samfunnsdelen blir ikke synlig før i årsbudsjett og 
økonomiplan fra 2016. 

Målselv kommunes samfunnsdel fra 2007 blir med dette revidert i sin helhet. Den 
bygger på et omfattende arbeid med medvirkning og politisk arbeid gjennom 
folkemøter, workshop og gruppemøter. Plan- og næringsutvalget har vært 
styringsgruppe. En god del er gjenkjennbart fra forrige prosess for samfunnsdelen  
og særlig fra arbeidet som var lagt ned i Trivselsplanen fra 2008.  
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Visjon 
I 2006 ble ”Målselv – mulighetslandet” vedtatt som visjon. Tittelen fra forrige 
samfunnsdel har på mange måter festet seg som et motto for Målselv. Kommunen går 
derfor videre med å forsterke det: 
 
 
 
Mulighetslandet Målselv   
Målselv har mange muligheter – sammen tar vi dem i bruk 
 
Visjonen skal være retningsgivende 
for det videre arbeidet med 
utvikling av Målselv. Den ivaretar 
og peker på prinsipper og 
utfordringer om en ønsket fremtid 
for kommunen vår. Viktige 
prinsipper som er lagt til grunn i 
visjonens innhold er ønsket om 
samarbeid, utvikling, fellesskap, 
involvering, vekst, godt omdømme, 
stor aktivitet og et livskraftig 
samfunn. 
 
 

 

 

1. Hovedtemaer  
Det er vedtatt åtte hovedtemaer for samfunnsutviklingen i planprogrammet : 

1. Demografi og bosetning 
2. Folkehelse og levekår 
3. Kultur 
4. Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting 
5. Utdanning 
6. Samferdsel og infrastruktur 
7. Samfunnssikkerhet 
8. Organisering av kommunale tjenester 

 
Alle disse hovedtemaene vil bli vurdert innenfor tre utvalgte satsingsområder og 
videreført inn i handlingsdelen. 
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2. Satsingsområder 
Gjennom prosessen med folkemøter, workshops og arbeidet i styringsgruppa, har tre 
satsingsområder pekt seg ut: 

 Oppvekst 
 Infrastruktur 
 Folkehelse 

I planprogrammet er også samfunnssikkerhet vedtatt som hovedtema. Dette er et 
sektorovergripende tema og er derfor omtalt i et eget kapittel i denne planen. 
Samfunnsdelen skal også gi føringer for arealbruken.  
 
Alle hovedtemaer for kommunen som forvalter, tjenesteyter og aktør skal sees i lys av 
satsingsområdene. Det innebærer at alle planlagte tiltak skal styre mot de målene som 
er satt i samfunnsdelen. 

 

2.1 Oppvekst 
 
 
Hvorfor dette er viktig å 
prioritere: 
 
 
Gode oppvekstsvilkår er viktig 
både for å få folk til å bli her og 
nye til å komme hit. Kjennskap til 
kommunen, følelse av tilhørighet 
og gode opplevelser gjennom 
oppveksten øker sannsynligheten 
for å ville komme tilbake som 
innbygger i voksen alder.  
Gjennom å synliggjøre 
mulighetene i form av 
naturopplevelser, kultur og 
tradisjoner, og ikke minst 
arbeidsmarked, kan kommunen 
gjøre seg fortjent til å få 
ungdommen tilbake etter endt 
utdanning. Det vil også kunne 
bidra positivt når det gjelder 
folketallsutvikling. Et godt 
fellesskap, integrering og felles 
forståelse om trygghet og gode 
oppvekstsvilkår er et gode i seg 
selv, og styrker Målselvs 
omdømme. 
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Overordnet mål: 

Gi de unge en best mulig ballast inn i voksenlivet 
Vi vil: Sånn vil vi gjøre det:  

 Skape trygghet, tilhørighet og 
bolyst 

 Skape gode læringsmiljø 
 Legge til rette for tilbakeflytting og 

bosetting 
 Gi Målselv konkurransefortrinn 

ved å tilby gode oppvekstvilkår 

 Målselv vil gjøre barn og ungdom 
kjent med og stolt av 
hjemkommunen sin 

 Målselv ønsker å motivere unge til 
å delta i samfunnslivet og på 
arenaer der de får mulighet til å 
bruke ressursene sine og oppleve 
mestring. 

 Målselv vil styrke miljø for læring 
og veiledning i møte med barn og 
unge 

 Målselv skal legge til rette for gode 
arenaer mellom ungdom, 
kommunen og næringslivet 

 Målselv skal ivareta gode 
basistilbud i bygdene 

 Målselv vil legge til rette for 
bredde i organiserte og 
uorganiserte tilbud. 

 Målselv vil bidra til god 
integrering av barn i familier som 
har fått bosetning. 
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2.2 Infrastruktur  
Hvorfor dette er viktig å 
prioritere: 
Etter noen tiår med sterk 
utbygging og teknologiske 
fremskritt er det nødvendig å 
bruke ressurser på 
vedlikehold. Kommunen må 
prioritere innsatsen, styrke det 
som må videreføres og bygge 
opp det som må til for å møte 
fremtida. En god infrastruktur 
er en viktig forutsetning for 
næringsliv, bosetting og 
friluftsliv. 
 
 
 
 
 

Overordnet mål 
Legge til rette for bosetning og næringsutvikling gjennom god infrastruktur 

Vi vil:  Sånn vil vi gjøre det: 

 Skape et levedyktig landbruk 
 Skape næringsutvikling og 

etablering 
 Ta vare på kommunal eiendom 

 Målselv skal legge til rette for god 
infrastruktur i form av veg, vann, 
avløp, elektronisk kommunikasjon, 
bygninger og areal 

 Målselv skal sikre trygge 
skoleveier 

 Målselv skal ha en aktiv rolle i 
arbeidet med å utvikle Bardufoss 
lufthavn 

 Målselv skal styrke vilkårene for 
lokalt næringsliv og 
primærnæringene 

 Målselv skal ha en aktiv rolle ifm 
muligheten for realisering av 
bruforbindelsen Karlstad– Gullhav. 
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2.3 Folkehelse 
Hvorfor dette er viktig å 
prioritere:                         
Samhandlingsreformen 
krever at kommunen i 
sterkere grad enn før 
fokuserer på å begrense og 
forebygge sykdom. Det 
forventes også at hver 
innbygger tar større ansvar 
for egen helse. Dette krever 
både målrettet innsats fra 
kommunen og flere frivillige.  
 
Den største 
befolkningsøkningen er 
forventet blant de eldre. Den 
eldre generasjonen er 
imidlertid stadig friskere. 
Mange bidrar fortsatt mye i 
samfunnet gjennom frivillig arbeid og avlastning for yngre familiemedlemmer.  Ved å 
skape gode møteplasser mellom eldre og barn/unge kan de gjensidig gi hverandre 
positive opplevelser som kan forebygge ensomhet og psykiske helseproblemer. 
 
 
 
 

Overordnet mål: 
Ha med folkehelseperspektivet i all kommunal virksomhet for å skape et 

målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med aktive 
og robuste innbyggere. 

Vi vil: Sånn vil vi gjøre det: 
 Bedre livskvalitet, bolyst og trivsel 
 Satse på forebyggende tiltak som 

kan gi samfunnsøkonomisk gevinst 

 Målselv skal gjøre 
frisklivsaktiviteter tilgjengelig for 
alle. 

 Målselv skal ha gode møteplasser 
for alle generasjoner og på tvers av 
generasjoner 

 Målselv skal ha fokus på å fremme 
god psykisk helse 

 Målselv vil løfte frem 
friluftslivskulturen i det utvidete 
kulturbegrepet 
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 Målselv ønsker å satse på 
folkehelse i arbeidslivet  

 Målselv skal følge opp kravet om 
universell utforming 

 Målselv ønsker å involvere de 
eldre som ressurs 

 

3. Samfunnssikkerhet 

 

Innledning 
Samfunnssikkerhet 
går på aktiv 
forebygging av 
uønskede hendelser 
og samfunnets evne 
til å takle 
krisesituasjoner. I all 
samfunnsutvikling 
må 
samfunnssikkerhets-
perspektivet tas med. 
Gjennom 
samfunnsdelen må 
det tilrettelegges for 
et trygt og robust 
samfunn for 
innbyggerne. 
 

3.1 Spesielle utfordringer 
Vestlandsforskning konkluderte i 2006 med at Målselv er blant de fire mest 
klimasårbare kommunene i landsdelen. Målselv skårer høyt når det gjelder flom, 
historiske skadeskred leire, klimautslipp fra transport per innbygger og energiforbruk 
per innbygger. (Regional klimasårbarhetsanalyse for Nord-Norge, VF-rapport 4-06) 
E6 med tilførselsveier og Bardufoss lufthavn kan være en kilde til større ulykker. 
 

3.2 Utviklingstrekk 
Forventet klimaendring vil føre til økt havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, 
økte nedbørsmengder og økte temperaturer. Dette vil også gi Målselv større 
utfordringer. All planlegging må bygge på et langtidsperspektiv som tar opp i seg økt 
vær og vind. 
 
Trafikkmengden forventes å øke. Statens Vegvesen planlegger å utbedre krysset til 
Moen/Målsnes for å forebygge ulykker. E6 langs Takelvdalen skal utvides i bredden. I 
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Heggelia vil det bli bygd rundkjøring for å sikre smidig trafikkavvikling når Bardufoss 
leir kraftsamles.   
 
Hele E6-strekninga gjennom Målselv er nevnt som satsningsområde i Nasjonal 
Transportplan (NTP) for 2014-2023. Det forventes at utbedringstiltak, oppgradering, 
trafikksikkerhets-tiltak og kollektivtilrettelegging blir fulgt opp i påfølgende NTP. 
Kommunen må være aktiv pådriver for at de nødvendige tiltak blir prioritert og 
realisert. Trafikksikkerhetstiltak kan være forebyggende, men kommunen må likevel ha 
beredskap for å takle ulykker. Ved større ulykker må kommunen påregne ekstern hjelp. 
 

3.3 Tiltak 
Arealplan 
Det er lagt inn hensynssoner i områder som er skred- eller flomutsatt i arealdelen til 
kommuneplanen. Alle som ønsker å gjøre noe i fareområdene må dokumentere at det er 
trygt. I tillegg er drikkevannskilder med nedslagsfelt, skytebaner med 
restriksjonsområder og områder med brann- og eksplosjonsfarer avmerket som 
hensynssone. Det betyr at innenfor områdene er det begrensinger på hva som er tillatt. 
 
Helhetlig ROS-analyse 
Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å kartlegge hvilke uønskede hendelser som 
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer 
og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. En slik risiko- og sårbarhetsanalyse er 
utarbeidet og lagt frem for kommunestyret i sak 90/14. I den vurderes 25 alvorlige 
kriser og ulykker som kan ramme Målselv kommune. Hovedfokus er rettet mot større 
hendelser som har et omfang som gjøre at kommunens kriseledelse blir involvert.  
 
Hendelsene deles inn i de tre hovedkategoriene menneskelig svikt og systemsvikt, 
naturhendelser og tilsiktede uønskede hendelser. Planen skal revideres første året etter 
hvert kommunestyrevalg. Ressurslister, tiltakskort og handlingsplaner vil bli løpende 
oppdatert. 
   
 Beredskapsplan 

Den helhetlige ROS-analysen ligger til grunn for rullering av den overordnede 
beredskapsplanen og planlegging av beredskapsøvelser. I 2012 ble det foretatt en større 
revidering av beredskapsplanen. Strukturen ble endret for å gjøre planen mer 
oversiktlig og handlingsorientert. Kriseledelsen skal gjennomgå beredskapsplanen hvert 
år.  

ROS-analyser for enkelttiltak 
Alle kommunale planer etter plan- og bygningsloven skal ha utarbeidet en risiko- og 
sårbarhetsanalyse som viser at eventuelle tiltak og utbygginger er trygge.  

 

Overordnet mål: 

Målselv skal tilrettelegge for et trygt og robust samfunn for innbyggerne. 
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Vi vil: Slik vil vi gjøre det: 

 Aktivt forebygge uønskede 

hendelser 

 Ha gode planer for å takle 

krisesituasjoner. 

 Ha oversikt over eksisterende og 

forventede trusler 

 Utarbeide og holde oppdatert en 

helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

 Håndheve hensynssoner i 

arealdelen strengt. 

 Ha en systematisk oppdatering av 

beredskapsplanen 

 
 

4. Arealstrategi 
 
I planprogrammet er det bestemt at samfunnsdelen skal legge premisser for hvordan 
områdene kan videreutvikles og tilrettelegges bærekraftig for å ivareta de ulike 
brukerinteressene i 
et lengre 
tidsperspektiv.  
Samfunnsdelen 
skal legge føringer 
for arealbruken.  
Før rullering av 
arealplanen skal 
det utarbeides en 
arealstrategi for å 
tydeliggjøre 
prioriteringene for 
primærnæringene, 
øvrig næringsliv, 
forsvar, bosetting 
og infrastruktur. 
 

 

4.1 Mål for arealforvaltningen 
Levende bygder med et attraktivt landbruk er et viktig nasjonalt og lokalt politisk mål. 
Dette krever livskraftige lokalsamfunn med tilbud om lokale tjenester. Å ivareta det 
spredte bosettingsmønsteret med sin senterstruktur er et overordnet mål samtidig som 
regionsenter Bardufoss skal styrkes til gode for hele kommunen. 

Nærmiljøfunksjoner som barnehage, skole med SFO, nærbutikken og lokale møteplasser 
som grende- og samfunnshus er livsnerven i distriktene. Dette er en viktig forutsetning 
som er med på å gjøre det mer attraktivt for neste generasjon å overta en 
landbrukseiendom og holde den i aktiv drift. Rasjonalisering i landbruket gir færre 
bønder. For å sikre levedyktige lokalsamfunn må en legge til rette for boligbygging og 
annen næringsstruktur i tillegg til primærnæringene. 
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Det skal være attraktivt å bo i Målselv enten en bor sentralt på Bardufoss eller i 
distriktene. Alle deler av kommunen skal ha et tilbud om boligbygging, enten i regulerte 
felt eller i LNFR- områder. 

Målselv kommune skal være en attraktiv kommune for etablerte og nye virksomheter, 
og har ambisjoner om å bli ledende i Nord-Norge på opplevelsesbasert turisme spesielt 
innenfor kultur- og naturopplevelser. Målselv Fjellandsby og Målselvfossen turistsenter 
er de største satsingene, men tilbudet er bredt. Det skal til en hver tid være tilstrekkelig 
næringsareal i områder med utbygd infrastruktur til å dekke denne etterspørselen. 

Fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel er konsentrert til små og mellomstore 
hyttefelt i tillegg til Målselv fjellandsby. Planen legger ikke til rette for spredt 
fritidsbebyggelse. 

4.2 Sentrumsutvikling 
 
 
Den overordnede 
strategien for videre 
utvikling av Bardufoss 
er bestemt i 
forbindelse med 
forprosjekt 
Stedsutvikling 
Bardufoss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fremtidig vekst skal fortrinnsvis kanaliseres til de sentrale områdene i aksen 

Heggelia-Andselv-Andslimoen. 
- Andselv skal videreutvikles med sentrumsformål under arbeidstittel 

”Møteplassen”. 
o Aktivisering av byrom 
o Vekst innover 
o Konsentrert innsats- torg og gågate 
o Allianse og samspill 

- En omforen plan skal styrke og motivere til næringsutvikling på Andslimoen 
under arbeidstittelen ”Kraftsenter”. 

o Nye rammer for utvidet arealbruk 
o Allianse og samspill 

Det gjennomføres i perioden 2014-2016 et hovedprosjekt Stedsutvikling Bardufoss som 
følger opp disse strategier. 
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5. Oppfølging av kommuneplanen 
Kommuneplanen er det overordnede dokumentet i kommunens plansystem. Det betyr 
at alle andre planer skal bygge på denne. Ved behov kan kommuneplanens mål 
konkretiseres og eventuelt utdypes gjennom målbare mål og tiltak i tema- eller 
kommunedelplaner. 
 

 
Kommuneplanens handlingsdel vil sammen med økonomiplanen danne grunnlag for 
årsplan og –budsjett for sektorene.  Ved årets slutt vil måloppnåelsen evalueres og 
rapporteres gjennom årsmelding og årsregnskap. 
 

 
 
 
Rådmannen har ansvar for det rullerende plansystemet. 
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Min drøm 
 
 
Bli en fotballspiller 
Få en fin familie 
Å bli noe som betyr noe for andre 
Reise og oppdage nye ting 
Tørre å synge framfor alle 
Flytte til New York og bli modell 
Spille gitar 
Bli Norgesmester i Taekwondo 
Verdensfred 
Bli fotballspiller 
Skatepark 
Bli verdens beste fotballspiller 
Jobbe på Coop 
Å eie en stall med mange hester 
Bli dyrlege 
Bli populær 
Å bli en profesjonell turner 
Få hest 
Bli artist 
Bli lege 
Få en flott familie 
Hilse på ulver 
Få en hest 
Dra til space 
Temme villhester fra Australia 
Å eie en hest 
Å få en ponni 
Bli millionær 
Dra til Island for å oppleve naturen, 
hester og få en Islandsk kone 
Jobbe i hæren 
Bli politi 
Å alltid ha venner 
Å arrangere et stort arrangement 
Bli lykkelig og å bli en super frisør 
Bli fotballspiller 
Musiker og turner 
At det blir en Gokartbane i Målselv 
 
 

 
 
 
 
 
At det en gang kommer en person på 
døra og spør om jeg vil ha en hest gratis 
Reise mange steder 
Å bli fotballproff på FC Bayern 
Å se Liverpool/Everton 
God utdanning 
Bli Coop-kjendis 
Å bli kjent 
Å dra på jentetur til London 
Jeg vil bli kokk og lærer 
Å alltid ha mine bestevenner 
Min drøm er å bli rik 
Bli politi 
Eie en privatjet 
Ikke være i militæret 
Reise til New York 
Trene agility med en hund 
Å bli pilot 
Å få hest 
Å få hund 
Bli sjef på Statoil 
Å bli kjendis 
Å bli dyrlege 
Eie en dyrebutikk 
Bli rik 
Eie og jobbe i en dyrepark 
Leve for alltid 
Begynne med hundekjøring 
Utdanne meg som advokat 
Eie en løve 
Få en kattunge 
Møte idolet mitt 
Vinne mange dansekonkurranser 
Å ha mange venner 
 
Dette er en presentasjon drømmer fra 
våre ungdommer.  
Vis mot ta egne valg. 

 
 


