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Vedlagte bilag:
 Høring Målselv kommune – Kommuneplanens samfunnsdel; Prosjektet Grønt reiseliv –

bygdeturisme i Troms, 18.12.2014
 Merknader / innspill til Kommuneplanens samfunnsdel; Målselv Venstre, 5.2.2015
 Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel; Fylkesmannen i Troms, 
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 Svar: Høring – offentlig ettersyn: Målselv kommune – Kommuneplanens samfunnsdel 
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Utrykte bilag:
 Innspill – Målselv kommune – Kommuneplanens samfunnsdel; Statens vegvesen, 

14.1.2015
 Høringssvar Kommuneplanens samfunnsdel; Nerbygda ve og vel, 25.1.2015
 Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel for Målselv 2015 – 2026; Forum for 

natur og friluftsliv i Troms, 29.1.2015 
 Tilbakemelding faktadelen Kommuneplanens samfunsdel; Familieenheten Målselv 

kommune, 10.2.2015

Bakgrunn:

Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2026 ble i Kommunestyret sitt møte 4.12.2014 lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn. Det er kommet 8 høringsuttalelser. Vi sammenfatter disse under 
utredning og gir fortløpende rådmannens tilbakemelding på synspunkt og forslag til endringer i 
kursiv.

Utredning:

Prosjektet Grønt reiseliv – bygdeturisme i Troms (samarb.prosjekt mellom Fylkesmannen og 
fylkeskommunen i Troms og Innovasjon Norge) syns det er flott at reiseliv er tatt inn i 



kommunens planverk og viser til en doktorgrad om turisme som driver for økonomisk utvikling 
i bygdene som inspirasjon.
Tas til etterretning.

Statens vegvesen har ingen merknader til samfunnsdelen og kommunen lykke til i det videre 
arbeid.

Nerbygda ve og vel har behandlet planen og har ingen merknader til den.

Forum for natur og friluftsliv Troms merker seg flere positive moment rundt frivillighet, 
friluftsliv og folkehelse. 
Ved satsning på god oppvekst mener FNF at tilrettelegging for naturopplevelser i ung alder er 
grunnleggende viktig både for trivsel, bomiljø og folkehelse. Viktige grep som anbefales er å 
ivareta grøntområder der folk bor og rundt barnehager og skoler, samt å følge Midt- Troms 
friluftsråd sitt konsept «Læring i friluft». Andre viktige moment er å gi gode rammevilkår for 
lag og foreninger og videreutvikle samarbeid med dem.
FNF er glad for at god infrastruktur nevnes som viktig forutsetning for friluftsliv. De anbefaler 
at «å stimulere til aktiv og miljøvennlig transport» inkluderes i målsetningen. Som da bør 
videreføres ved å sikre trygge skole- og barnehageveier, satsning på gang- og sykkelsti og gode 
rutiner for offentlig transport samt tilstrekkelig utfartsparkeringer sommer/vinter.
Til satsningen på folkehelse understreker de at friluftsliv har lave investeringskostnader med 
stor samfunnsøkonomisk gevinst. Viktige moment er sikring av areal, tilrettelegging, 
vedlikehold, informasjon og aktivitet og et tett samarbeid mellom kommune, friluftsråd og 
frivillighet.
Tas til etterretning.

Til kapittelet om samfunnssikkerhet etterlyses større fokus på klima og miljø og på hvordan 
Målselv kan bidra for å dempe forventede klimaendringer. Anbefaler å sette dette inn i det 
forebyggende fokuset som samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet vektlegger i 
helsekapittelet.
Tas til etterretning.

Til arealstrategi legger FNF vekt på at nærmiljøfriluftslivet holdes i hevd samtidig som en har 
som målsetting å bevare mest mulig av den villmarkspregede naturen som karakteriserer 
kommunen.
Tas til etterretning.

Målselv Venstre har detaljerte forslag til endringer, utdypninger og tillegg i sin 
merknad/innspill til kommuneplanens samfunnsdel. De fem hovedbetraktningene gjengis her 
med rådmannens kommentarer i kursiv, i tillegg til at hele dokumentet legges ved.

Venstre ønsker at det i innledningen synliggjøres at Kommuneplanens samfunnsdel er «mor» til 
og grunnlag for alle sektorenes plane herunder oppvekst og kultur, helse og samfunnstjenester, 
bolig næring og infrastruktur og ikke bare kommuneplanens arealdel.
Jamfør  PBL § 11-1, 1.ledd skal kommunen ha

«en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og arealdel». 
Videre utdypes i 4.ledd 

«en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene 
eller mer».

Rådmannen anbefaler at behovet for eventuelle sektorplaner tas inn i utarbeidelsen av 
handlingsdelen og settes i sammenheng med økonomiplanen.



Venstre mener at visjonen Mulighetslandet Målselv med undertittel Målselv har mange 
muligheter – sammen tar vi dem i bruk ikke kan forstås som en ønsket framtid og noe man 
strekker seg etter, men at den mer er en beskrivelse av hvordan vi tenker og vil det skal være i 
nuet. En visjon bør ha en viss målbarhet som både ansatte og politikere vet de kan strekke seg 
etter og som er målbar.
Styringsgruppa har med bakgrunn i medvirkningsprosessen og i sitt arbeid med samfunnsdelen 
kommet fram til at motto fra forrige plan bør videreføres med en utdyping og visjon som peker 
framover.
Et tilfeldig søk på «visjon» fra andre kommuner i Norge gir dette resultatet:
Stavanger: Sammen for en levende by
Bergen: Bergenserne skal vite ALT!... om kommunen sin – når de trenger det
Svelvik: Sammen skaper vi et attraktivt og levende samfunn
Voss: Bygd for sterke opplevingar
Hol: Det skal være en positiv befolkningsutvikling i Hol kommune
Lenvik: Lenvik kommune; førr ongan! Sammen skaper vi tiltak og trivsel

Venstre mener at satsningsområdene oppvekst, infrastruktur og folkehelse er, slik de kommer 
fram i planen, generelle i forhold til overordnete mål og i forhold til hvordan vi vil gjøre det. 
Samfunnsplanen burde i større grad ha behandlet og drøftet langsiktige utfordringer, konkrete 
mål og alternative strategier for sektorenes målgrupper.
Tas til etterretning.

I arealstrategien står det at Bardufoss skal styrkes som gode for hele kommunen. Hvis fylkets 
definisjon på regionsenter skal følges, gjelder det bare området fra den gamle vaskeritomta til 
den gamle apotektomta. Hensikten med et regionsenter er å kunne trekke til seg regionale 
oppgaver og være en styrke for bygdene. Bardufoss må nå defineres av kommunen til å være fra 
Sundlia til og med Andslimoen, mener Venstre. I motsatt fall kan Bardufoss risikere å falle 
utenfor som regionsenter i neste rullering av Fylkesplanen.
Nylig vedtatt fylkesplanen viderefører regionsenterfordelingen i Troms slik de ble definert i 
Fylkesplan for Troms 2004-2007, trolig utarbeidet med utgangspunkt i veiledningsmateriale T-
1365 fra Miljøverndepartementet. Arealbegrensningene i Fylkesplan for kjøpesenter gjelder 
bare for lokalisering av kjøpesenter og er utarbeidet etter Rikspolitisk bestemmelse om 
midlertidig etableringsstopp for kjøpesenter utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, fastsatt 
av kongelig resolusjon 8.1.1999. Regionsenter defineres ikke ut fra lokalisering eller 
arealbegrensning men hovedsakelig ut fra regionalt og nasjonalt viktige funksjoner.

Om sentrumsutvikling i punkt 4.2 viser Samfunnsdelen til strategiene som ble fastlagt i 
forprosjekt Stedsutvikling Bardufoss og som er førende for hovedprosjektet Stedsutvikling 
Bardufoss 2014 – 2016. Venstre mener at en i samfunnsdelen også bør drøfte og beskrive 
alternative strategier for sentrumsutvikling. Rigide avgrensninger kan stoppe nyetableringer i 
regionsenteret. Om det skal eller ikke skal tillates detaljhandel på Andslimoen er bare en av 
faktorene som trenger en grundigere drøfting med alternative strategier.
Vedtatt planprogram reiste følgende problemstilling:
I samfunnsdelen må det vurderes om senterstrukturen skal ligge fast, og hva som er terskelen for 
et livskraftig samfunn dersom tjenestetilbudet blir nedbygd. Hva er tangeringspunktene for 
positiv endring?
Politiske innspill og merknader forventes å komme fram og drøftes i de politiske prosessene som 
samfunnsdelen har vært igjennom, og de gis utover ikke dette kommentarer fra rådmannen.

Famileenheten har i sitt høringssvar foreslått justeringer i faktagrunnlaget innenfor sitt 
ansvarsområde. 



Disse endringene er:
 Siste setning i punkt 2.2.1 strykes: Det betyr ikke at skoler, barnehager, teknisk sektor og 

andre kommunale instanser ikke jobber kontinuerlig med folkehelsearbeid, men er en 
praktisk inndeling for å få presentert feltet.
I andre setning føyes «voksne» til: «Hovedmålgruppa er barn, ungdom, voksne og deres 
familie»

 Nest siste avsnitt i punkt 2.2.3.2 strykes: Fysioterapiårsverk i kommunehelsetjenesten 
har god dekning, men kunne med fordel styrket arbeidet med hverdagsrehabilitering og 
forebygging, og erstattes med: Antall årsverk i fysioterapitjenesten er bra sammenlignet 
med mange andre kommuner, men i forbindelse med samhandlingsreformen forventes 
det stadig mer av kommunene ifht forebygging og rehabilitering. Satsing på 
hverdagsrehabilitering er et område som er svært aktuelt i forbindelse med at det blir 
flere eldre. Dette vil kreve mer ressurser – både fysioterapi og ergoterapi, som vi ikke 
har pr i dag.

 Under punkt 2.2.3.6 strykes de to første og den siste setningen. Punktet blir i sin helhet: 
Frisklivssentralen er en forebyggende og helsefremmende kommunal helsetjeneste med 
tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, 
kosthold og tobakk. 
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt risiko for,
eller begynnende utvikling av, sykdommer eller plager som kan relateres til levevaner. 
Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse. 
Frisklivssentralen er organisert under fysioterapitjenesten og er 0,3 årsverk av den ene 
fysioterapeutstillinga. I tråd med samhandlingsreformen og økt satsing på forebyggende 
arbeid – har frisklivssentralen en viktig rolle i helsetjenesten. Det vil være behov for økt 
ressurs – samt kompetanse innen kosthold og ernæring.

Da disse endringene ikke kom inn i tide til at faktadelen ble lagt fram til politisk behandling, 
Anbefaler rådmann at faktadelen endres i tråd med de faglige råd.

Fylkesmannen i Troms skriver innledningsvis om forholdet mellom handlingsdel og 
økonomiplan, og synes det er positivt at kommunen har intensjoner om at handlingsdelen til 
kommuneplanen og økonomiplanen skal bygge på hverandre. Handlingsdelen skal også, i tillegg 
til å konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomisk rammer, si noe om og gi grunnlag for 
kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. I planforslaget gir 
kommunen uttrykk for at planprogrammets hovedtemaer skal vurderes innenfor de tre utvalgte 
satsningsområder, mens ikke alle temaer f.eks organisering av kommunale tjenester innenfor 
enkelte viktige sektorer er like fremtredende. En mer helhetlig og oversiktlig tilnærming savnes 
i planforslaget.
Om hensynet til samfunnssikkerhet og klimatilpasning etterspør Fylkesmannen en tydeligere 
redegjørelse for oppfølging av funn i kommunens helhetlige ros-analyse og da særlig i forhold 
til Sivilbeskyttelsesloven. Videre trekkes frem klimatilpasning i et 
samfunnssikkerhetsperspektiv for all planlegging etter plan- og bygningsloven med henvisning 
til «Klimahjelperen» og «Klimaprofilen».
Tas til etterretning.

Fylkesmannen framhever at folkehelse og levekår er et av hovedtemaene i planen. I 
planprogrammet hadde kommunen med intensjoner om å lage oversikt over befolkningens helse 
og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Selv om kommunen har med 
Folkehelseprofilen som faktagrunnlag utgjør ikke denne hele oversikten. Videre vurderer 
Fylkesmannen at mål og strategier innen folkehelse er formulert ganske enkelt.
Kommunen bør 

a) Utarbeide en oversikt over helsetilstanden og 



b) Bruke kommuneplanens samfunnsdel til å fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet, som er egnet til å møte utfordringer kommunen står over for med 
utgangspunkt i oversikten.

Fylkesmannen viser i tillegg til sammenhengen mellom tilskuddsordningene Kompetanseløftet 
for å styrke kompetanse innen helse- og omsorgssektoren; jo flere som deltar på kompetanse-
hevingstiltakene, jo mer tilskudd.
Tas til etterretning.

Hensynet til miljø er, i følge Fylkesmannen, i liten grad innarbeidet i planen. Fylkesmannen 
ønsker et bredt fokus på mål/strategier og tiltak på miljøsektoren i planen og savner føringer for 
å ta vare på biologisk mangfold og sikre innbyggerne tilgang til variert natur og varierte 
muligheter for friluftsliv.

Til dette vil rådmann kommentere at for en kommune som i all hovedsak karakteriseres av store 
sammenhengende naturarealer, store avstander mellom bosetning og infrastrukturtiltak og et 
tverrsnitt gjennom dalen som gir et mangfold av tur- og naturopplevelser for alle deler av 
kommunen for både fiske, stille skog, bratte lier, klatring og lek i nær sagt alle varianter, vil den 
naturlige innfallsvinkelen til kommuneplanens samfunnsdel være et hovedfokus på de marginale 
faktorene som må til for å skape levedyktige lokalsamfunn.
Kommunen tar likevel Fylkesmannen sin anmodning om å etterstrebe et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for å ta beslutninger om aktuell arealbruk som berører natur og miljø til 
etterretning. Vi noterer oss at det bør satses på å øke befolkningens bevissthet i forhold til 
biologisk mangfold som har betydning for lokalsamfunnet og at dette bør tas med i det videre 
kommunale planarbeidet.

I forhold til opplevelsesbasert turisme og naturopplevelser etterlyser Fylkesmannen både Øvre 
Dividalen nasjonalpark, Dividalen landskapsvernomåde og at Målselvvassdraget nevnes. 
Fylkesmannen etterlyses mål og strategier for å sikre at kommunens arealer holdes fri for 
forurensning og forsøpling, og setter dette inn i perspektivet med trygge oppvekstvilkår for barn 
og unge.

I mål for arealforvaltningen stilles det spørsmål om reindrifta regnes med til primærnæringene, 
og fylkesmannen oppfordrer til en tydeligere bevissthet om reindrifta som næring og 
kulturbærer for det samiske i Målselv kommune.

Fylkesmannen ser det som positivt at oppvekst er ett av tre satsningsområder og trekker også 
fram at barne- og ungdomsrådet er opprettet og at «det tverrfaglige møtet» er innført som del av 
kommunens arbeid med Sjumilssteget.
Tas til etterretning.

Fylkesmannen foreslår at kommunene tar med ett punkt om i universell utforming og likestilling 
som gjennomgående perspektiv for kommunen som tjenesteyter. Fire ulike alternativ foreslås; se 
vedlegg.

Vurdering:

Troms Fylkeskommune vil berømme Målselv kommune for et godt og oversiktlig dokument 
som skisserer tre satsningsområder, mål, delmål og tiltak. Men de savner en bedre oversikt over 
temaet «organisering av kommunal tjeneste» i lys av de tre satsningsområdene. De viser til god 
medvirkning med folkemøter, workshop og gruppemøter. Den politiske forankringen synes også 
god.



Et sentralt mål i arealforvaltningen er å bidra til levedyktige lokalsamfunn med opprettholdelse 
av landbruk og legge til rette for spredt boligbygging som sammen med landbruket skal bidra til 
levedyktige bygder. De trekker fram at en nærmere drøfting av «bærekraftig utvikling» i 
samfunnsdelen vil bidra til å synliggjøre kvalitativt ulike verdier knyttet til arealressursene, og 
utfordre til et mer helhetlig perspektiv på arealforvaltningen som bidrar til levedyktige og 
livskraftige miljø.

Om klima og miljø bør samfunnsdelen vise til arbeidet med lokal klima og energiplan for 
Målselv og synliggjøre at klimautfordringene også angår og opptar Målselv kommune. De viser 
til Klimaprofil for Troms og veileder i klimatilpasning i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven.
Fylkeskommunen viser til nylig vedtatt Regional plan for landbruk 2014-2015 og Fylkesplan for 
Troms 2014-2025 i tillegg til følgende planer under arbeid: Reional plan for friluftsliv, regional 
plan for idrett og anlegg, regional plan for handel og service og regional plan for reindrift.
Tas til etterretning.

Vurdering:
Alle høringssvar med konkrete innspill til planen legges ved. Forslag til justeringer i faktadelen 
fra familieenheten er i sin helhet gjengitt. Mens øvrige høringssvar er tilgjengelige som uttrykte 
bilag.
Kommuneplanens samfunnsdel legges fram uten endringer, mens faktadelen er justert fra 
rådmann etter innspill fra familieenheten.

Rådmann anbefaler at Plan – og næringsutvalget som har vært styringsgruppe for arbeidet med 
samfunnsdelen, gjør en samlet vurdering om, og i tilfelle hvilke, justeringer som skal tas inn i de 
endelige dokument.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan og næringsutvalget 
legger saken fram for kommunestyret med slik

innstilling:
1. Faktadelen til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 endres med følgende punkter:

o Siste setning i punkt 2.2.1 strykes: Det betyr ikke at skoler, barnehager, teknisk 
sektor og andre kommunale instanser ikke jobber kontinuerlig med 
folkehelsearbeid, men er en praktisk inndeling for å få presentert feltet.
I andre setning føyes «voksne» til: «Hovedmålgruppa er barn, ungdom, voksne 
og deres familie»

o Nest siste avsnitt i punkt 2.2.3.2 strykes: Fysioterapiårsverk i 
kommunehelsetjenesten har god dekning, men kunne med fordel styrket arbeidet 
med hverdagsrehabilitering og forebygging, og erstattes med: Antall årsverk i 
fysioterapitjenesten er bra sammenlignet med mange andre kommuner, men i 
forbindelse med samhandlingsreformen forventes det stadig mer av kommunene 
ifht forebygging og rehabilitering. Satsing på hverdagsrehabilitering er et område 
som er svært aktuelt i forbindelse med at det blir flere eldre. Dette vil kreve mer 
ressurser – både fysioterapi og ergoterapi, som vi ikke har pr i dag.

o Under punkt 2.2.3.6 strykes de to første og den siste setningen. Punktet blir i sin 
helhet: Frisklivssentralen er en forebyggende og helsefremmende kommunal 
helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor 
områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt 
risiko for, eller begynnende utvikling av, sykdommer eller plager som kan 



relateres til levevaner. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer 
og mestring av egen helse. Frisklivssentralen er organisert under 
fysioterapitjenesten og er 0,3 årsverk av den ene fysioterapeutstillinga. I tråd med 
samhandlingsreformen og økt satsing på forebyggende arbeid har 
frisklivssentralen en viktig rolle i helsetjenesten. Det vil være behov for økt 
ressurs samt kompetanse innen kosthold og ernæring.

2. I kommuneplanens samfunnsdel gjøres følgende endringer:
 …
 …

3. Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026, Målselv kommune, vedtas i medhold av 
plan- og bygningslovens § 11-15.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 05.06.2015 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Faktadelen til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 endres med følgende punkter:
o Siste setning i punkt 2.2.1 strykes: Det betyr ikke at skoler, barnehager, teknisk 

sektor og andre kommunale instanser ikke jobber kontinuerlig med 
folkehelsearbeid, men er en praktisk inndeling for å få presentert feltet.
I andre setning føyes «voksne» til: «Hovedmålgruppa er barn, ungdom, voksne 
og deres familie»

o Nest siste avsnitt i punkt 2.2.3.2 strykes: Fysioterapiårsverk i 
kommunehelsetjenesten har god dekning, men kunne med fordel styrket arbeidet 
med hverdagsrehabilitering og forebygging, og erstattes med: Antall årsverk i 
fysioterapitjenesten er bra sammenlignet med mange andre kommuner, men i 
forbindelse med samhandlingsreformen forventes det stadig mer av kommunene 
ifht forebygging og rehabilitering. Satsing på hverdagsrehabilitering er et område 
som er svært aktuelt i forbindelse med at det blir flere eldre. Dette vil kreve mer 
ressurser – både fysioterapi og ergoterapi, som vi ikke har pr i dag.

o Under punkt 2.2.3.6 strykes de to første og den siste setningen. Punktet blir i sin 
helhet: Frisklivssentralen er en forebyggende og helsefremmende kommunal 
helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor 
områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt 
risiko for, eller begynnende utvikling av, sykdommer eller plager som kan 
relateres til levevaner. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer 
og mestring av egen helse. Frisklivssentralen er organisert under 
fysioterapitjenesten og er 0,3 årsverk av den ene fysioterapeutstillinga. I tråd med 
samhandlingsreformen og økt satsing på forebyggende arbeid har 
frisklivssentralen en viktig rolle i helsetjenesten. Det vil være behov for økt 
ressurs samt kompetanse innen kosthold og ernæring.

2. I kommuneplanens samfunnsdel gjøres følgende endringer:
 …
 …



3. Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026, Målselv kommune, vedtas i medhold av 
plan- og bygningslovens § 11-15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.06.2015 

Behandling:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Faktadelen til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 endres med følgende punkter:
o Siste setning i punkt 2.2.1 strykes: Det betyr ikke at skoler, barnehager, teknisk 

sektor og andre kommunale instanser ikke jobber kontinuerlig med 
folkehelsearbeid, men er en praktisk inndeling for å få presentert feltet.
I andre setning føyes «voksne» til: «Hovedmålgruppa er barn, ungdom, voksne 
og deres familie»

o Nest siste avsnitt i punkt 2.2.3.2 strykes: Fysioterapiårsverk i 
kommunehelsetjenesten har god dekning, men kunne med fordel styrket arbeidet 
med hverdagsrehabilitering og forebygging, og erstattes med: Antall årsverk i 
fysioterapitjenesten er bra sammenlignet med mange andre kommuner, men i 
forbindelse med samhandlingsreformen forventes det stadig mer av kommunene 
ifht forebygging og rehabilitering. Satsing på hverdagsrehabilitering er et område 
som er svært aktuelt i forbindelse med at det blir flere eldre. Dette vil kreve mer 
ressurser – både fysioterapi og ergoterapi, som vi ikke har pr i dag.

o Under punkt 2.2.3.6 strykes de to første og den siste setningen. Punktet blir i sin 
helhet: Frisklivssentralen er en forebyggende og helsefremmende kommunal 
helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor 
områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt 
risiko for, eller begynnende utvikling av, sykdommer eller plager som kan
relateres til levevaner. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer 
og mestring av egen helse. Frisklivssentralen er organisert under 
fysioterapitjenesten og er 0,3 årsverk av den ene fysioterapeutstillinga. I tråd med 
samhandlingsreformen og økt satsing på forebyggende arbeid har 
frisklivssentralen en viktig rolle i helsetjenesten. Det vil være behov for økt 
ressurs samt kompetanse innen kosthold og ernæring.

2. I kommuneplanens samfunnsdel gjøres følgende endringer:
 …
 …

3. Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026, Målselv kommune, vedtas i medhold av 
plan- og bygningslovens § 11-15.


