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RÅDMANNENS FORORD 
 

I tillegg til lovpålagt regnskap og årsberetning, ønsker rådmannen å legge fram årsmelding fra alle 

enhetene i Målselv kommune. I tillegg er årsmeldinger fra de interkommunale ordningene kommunen 

deltar i tatt med, da disse inngår i kommunens 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. 

 

2015 ble et år hvor det var store utskiftninger i kommunens ledelse og sentrale posisjoner i 

sentraladministrasjonen. Dette kombinert med pågående omorganisering og skifte av økonomi -  og 

personalsystem ga noen utfordringer som tok tid å løse. God innsats og tålmodighet fra involverte og 

hele kommuneorganisasjonen bidro til at en kom i havn for 2015. 

 

I 2015 var det kommunevalg hvor kommunen fikk ny ordfører og kommunestyre. Valget ble 

gjennomført på en god måte av rutinerte og dyktige valgmedarbeidere. 

 

Målselv kommune hadde også i 2015 en forholdsvis høy befolkningsvekst i samsvar med 

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

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

når det gjelder overføringer. 

 

I perioden 2012 -  2014/15 ble kommunens totale bemanning redusert med mer enn 30 årsverk i tråd 

med kommunestyrets vedtak. Dette har vært en krevende prosess for alle ansatte. Rådmannen opplever 

likevel at det produseres gode tjenester innenfor gjeldende rammer og ønsker å berømme ansatte og 

ledere for den innsatsen som legges ned. 

 

I 2015 var det en liten reduksjon i nærværet blant våre ansatte. Det totale nærværet endte på 90,2 % 

mot 90,32 i 2014.  Økt nærvær bidrar til både bedre kvalitet på tjenestene og bedre økonomi. Derfor 

må det fortsatt være stort fokus på dette arbeidet framover. 

 

Regnskapet for 2015 er levert med et positivt resultat på kr. 16,5 millioner. Dette er et resultat av god 

budsjettdisiplin blant våre ansatte, i tillegg til noen engangseffekter som ikke handler om ordinær drift. 

Dette forklares i årsberetningen. Resultatet viser oss at underliggende negativ driftsutvikling er i ferd 

med å flate ut. Vi har gjort endringer som har gitt effekt. Likevel er det dessverre ikke slik at vi kan 

friskmelde økonomien helt, men resultatet gir kommunen en liten økonomisk buffer.  

 

 

 

Hogne Eidissen, Rådmann 
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MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 

Antall årsverk 2013-2015 

 

 2013 2014 2015 

Sentraladministrasjonen 28,90 28,75 25,1 

Fellesutgifter 2,72 2,06 1,62 

Undervisning 160,62 153,83 136,46 

Barnehagene 87,59 85,01 90,24 

Familieenheten 34,72 33,47 38,15 

Bo-og oppfølging 55,19 53,83 51,94 

NAV 6,95 7,60 6,5 

PRO-tjenesten 111,98 109,36 120,95 

Kultur 5,07 6,32 11,43 

Byggforvaltning 35,59 33,72 36,35 

Vann, avløp vei og renovasjon 14,78 15,36 17,8 

Brannvesen 8,45 8,00 8,065 

Miljø, areal og næring 14,54 12,99 10 

Sum antall årsverk 567,10 553,30 554,605 

Sum årsverk pr. 31.12   554,605 

 

 

 Tallene representerer årsverk i gjennomsnitt for hvert år. Pr. utgangen av 2015 var det 554,6 

årsverk.  

 Talene er høye, og skyldes at noen vikarer ligger inne på faste stillinger.  

Nærværsutvikling 

 

Lokal statistikk, basert på både egenmeldt og legemeldt sykefravær: 

 

ÅR 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

gj.snitt 

hele 

året 

2009 88,55 88,29 87,55 88,52 88,23 

2010 89,09 88,49 88,94 89,69 88,81 

2011 89,37 90,35 91,05 90,24 90,21 

2012 89,85 90,3 88,95 89,03 89,56 

2013 89,53 91,96 91,82 90,96 91,02 

2014 89,36 90,38 90,68 90,99 90,32 

2015 89,8 90,6 90,7 90,9 90,2 

      

 

 

 Nærværsprosenten i 2014 er litt usikker pga. skifte av personal- og lønnssystem v/årsskifte 

2014/2015 og kan være litt lavere enn oppgitt.  Det kan derfor se ut for at nærværet for 2015 har 

en svak økning i forhold til 2014 

 Gjennomsnittlig fraværsprosent i 2015 var på 9,8, der langtidsfraværet gjør størst utslag.  

 Nærvær/sykefravær varierer ganske mye mellom enheter/tjenesteområder, både i forhold til 

langtids- og korttidsfravær.  Det jobbes aktivt med å øke nærværet, hvor det etter en løpende plan 

jobbes spesielt opp mot noen enheter/avdelinger med stort sykefravær. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og IA 

 

 I 2014 startet vi med nytt elektronisk kvalitetssystem «Kvalitetslosen», som også gjelder for HMS.  

En del av HMS-systemet vårt er innlagt i Kvalitetslosen, men det gjenstår en del arbeid med 

revidering, innlegging og systematisering. 

 Årsrapport over verne- og miljøarbeidet for 2015 er laget og behandlet av Arbeidsmiljøutvalget. 

 Vi har vært IA-bedrift siden 2002 og har hatt fortløpende lokale intensjonsavtaler. 

 Personalkonsulenten som er IA-kontakt har løpende deltatt på møter vedr. sykemeldte og 

oppfølging, tilrettelegging, attføring i 2015. 

 Plan for livsfasepolitikk ble første gang vedtatt i juni -07, bl.a. med tiltak for arbeidstakere over 62 

år.  11 ansatte over 62 år har i 2015 benyttet seg av tiltaket.  

  

Etikk 

 

 Målselv kommune har arbeidsgiverpolitisk plattform (vedtatt 2013) og innkjøpsreglement der 

etiske problemstillinger er tatt opp.   

 Kommunen vedtok i 2007 innmelding i KS’ styrevervregister. 

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte ble vedtatt 2014. 

Kompetanseutvikling 

 

Sektorovergripende tiltak: 

 I 2015 deltok en enhetsleder og to verneombud på HMS-kurs (40 timers kurset), og en 

avdelingsleder deltok på dagskurs HMS.  

 Flere ansatte har deltatt på div. korte kurs. 

 

Statlig stimulerte kompetansetiltak: 

 Rektorskolen, videreutdanning i «kompetanse og kvalitet» m.v. (Utdanningsdirektoratet) 

(Alle rektorene har nå minimum rektorskolen). 

  Midler til Kompetanseløftet (200’) er brukt til stipend i f.m. grunnutdanning som helsefagarbeider    

 og sykepleier, samt videreutdanning innen PRO og Bo- og oppfølging. 

 

Organisasjonsutvikling 

 

 Lederavtaler er utarbeidet mellom rådmann og alle enhetsledere. 

 Videreføring av prosjekt innen PRO for utvikling av enhetene i forhold til organisasjon, rutiner, 

ansvar og strategi m.v. 

 

Rekruttering  

 

 Vi har fortsatt noe problem med å rekruttere nok sykepleiere.  Innenfor teknisk sektor har det vært 

rekrutteringsproblem i forhold til rekruttering av leder, fagleder og ingeniør. 

Det har vært tilfredsstillende dekning av lærere og førskolelærere i faste stillinger, men har vært 

vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer både i skolene og barnehagene, spesielt ved sykefravær.  

 Generelt vedr. lønn og rekruttering: Personlig lønnsplassering vurderes og brukes relativt ofte ved 

tilsetting for å rekruttere folk med den kompetansen vi trenger. Har likevel ikke alltid mulighet til 

å konkurrere med privat eller statlig sektor. 
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Lærlinger 

 

 Ved årsskiftet 2015/2016 hadde vi 10 lærlinger. Av disse var 2 i IKT-fag, 3 i barne- og 

ungdomsarbeiderfag og 5 i helsefag.  

 

Likestilling  

   

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

       Ledernivået (rådmanns- og enhetsnivå, inkl. Fellestjenesten) har 13 kvinner og 10 menn pr.  

       des. -15. 

       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: Kartlegging av ufrivillig deltid ble gjennomført i 2014, og 

kommunestyret vedtok «Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid i Målselv kommune». 

   

 

 Medarbeiderundersøkelsen ble ikke gjennomført for noen enheter i 2015, det er vedtak at 

den skal gjennomføres annen hvert år. Neste blir høsten 2016. 
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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 (2015) 2014 2015 

Brutto drift for kontroll og styring / innbygger 

(110) 
106 208 213 

Brutto drift for politisk styring pr innbygger (100) 417 444 769 

 

 Kommunen har forholdsvis mye større kostnader enn landssnittet knyttet til kontroll og styring 

(herunder revisjon) 

 Kostnadene til politisk styring ligger høyere enn landsnitt, noe av årsaken er at etterlønn til 

ordfører er ført her, samt kommunereformen og kommunevalget.  

 

Det er avholdt disse politiske møtene i 2015: 

Type møte /utvalg Antall 

planlagte  

Antall 

ekstraordinære 

Kommunestyre 11 1 

Formannskap 8 3 

Administrasjonsutvalg  8  

Plan og Næring utvalg 7  

Eldreråd 4  

Råd for funksjonshemmede  4  

Viltnemd 5  

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  4 123 6 907 2 784 

Sum inntekter  -55 -2 156 -2 101 

Netto ramme 4 068 4 751 -683 

Alle tall i hele tusen 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 93,44 % 100 % 116,8 % 

 

 Noe av avviket ligger til kommunereformen og nasjonalparkstøtte. 

 Etterlønn til ordfører er også ført her.  
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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. 

 

 Sentraladministrasjonen består av rådmann, to kommunalsjefer, stab og fellestjenesten. 

 

Stab / Fellestjenester 

 

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 økonomisjefen.  

 

Stab består av økonomisjef/leder for fellestjenesten, personalsjef (opphørte 01.09.15), skolefaglig 

rådgiver, barnehagekonsulent, plansjef (startet 01.09.15).  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 2014 2015 

Årsverk 26,45 27,0 27,3 27,3 25,3 

Ansatte 31 31 32 31 27 

 

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

 Skolefaglig rådgiver og barnehagekonsulent (1,6 årsverk) sitt i stab men tilhører rammeområde 

undervisning og barnehage. 

 I forbindelse med omlegging av økonomisystem har vi leid inn tidligere ansatte. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 Landssnitt (2015) Kostra gr 11 2013 2014 2015 

Brutto drift til administrasjon / 

innbygger (120) 3 566 3 745 4 054 

 

4 159 

 

3 640 

Brutto drift til 

administrasjonslokaler (130)   390 367   169 217 401 

 

Kommentar:  

 Vi ligger på landssnittet og omtrent det samme som sammenlignbare kommuner. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter                                                                                                      19 969 19 124 -845 

Sum inntekter  -1 809 -2 318 -509 

Netto ramme 18 160 16 806 -1354 

Alle tall i hele tusen 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 91,34 % 100 % 92,5 % 

Jobbnærvær i % 94,9 % 97,0 % 94,9 % 
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Kommentar: 

 Positivt avvik skyldes ledighet i stillinger, samt overflytting av lønnsutgifter til 

investeringsbudsjettet ifbm. skifte av ERP-system. 

 Dessverre noe redusert nærvær. To person i langtidssykemelding, ikke jobbrelatert. 

 Medarbeiderundersøkelsen ikke gjennomført i 2015. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

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

administrasjonen. 

 Implementering av nytt lønns- og økonomisystem «Visma» har tatt mye ressurser og energi. 

 Knapphet på ansatte/kompetanse har medført behov for overtid og innleid ekstrahjelp. 

 Rekruttering av nye medarbeidere i 2015, rådmann, personalkonsulent og økonomikonsulent. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Saksbehandler har fullført kurs i offentlige anskaffelser. Ellers har fokuset vært på Visma – 

implementering.  
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RAMMEOMRÅDE UNDERVISNING 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk grunnskolene, inklusiv Sameskolen 107,51 102,63 101,9 

Kilde GSI.  

 

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, 

Leirskolen og den interkommunale PP- tjenesten som alle har egen årsmelding.  

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 Målselv Kostra 

Gr. 11 

Troms Landet 

uten Oslo 

 2013 2014 2015 2015 2015 2015 

Andel elever i kommunens 

grunnskoler, av kommunens 

innbyggere 6-15 år 

101,4 99,2 94,6 97,0 96,1 96,0 

Andel timer spesialundervisning av 

antall lærertimer totalt 
20,2 20,1 20,3 19,5 21,3 17,6 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 
10,1 9,3 9,0 8,2 8,7 7,9 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  40,3 41,5 40,2 -- 40,6 40,7 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223), per elev 
112602 111605 107333 110130 112270 102819 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), 

per innbygger 6-15 år 
5 097 5116 

*5005 

2785 
3104 2701 2146 

Andel elever i grunnskolen som får 

skoleskyss 
40 66,7 67,4 35,4 35,1 23,2 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 

(222), per innbygger 6-15 år 
16 059 17837 13219 16021 19534 16856 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202) 

pr innbygger 6-15 år 
87 555 84 136 

*85060 

87 280 
89 282 87746 82 513 

Kilde SSB. * pga feilført funksjon i foreløpig kostrarapport fra kommunen er tallene korrigert fra de 

som er fra SSB. Korrekte tall er merket med *. 

 

Kommentar: 

 Netto driftsutgifter til grunnskole har vi hatt en liten nedgang og samlet sett ligger litt under 

sammenlignbare kommuner.  

 

Brukerperspektiv (mål og resultat)  

Samlet resultat for alle våre grunnskoler: 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 7.kl/10.kl 

(elevundersøkelsen) 

4,6 / 4,3 5,0 / 5,0 4,83/4,83 

Score på faglig utfordring 7.kl/10.kl 

(elevundersøkelsen) 

   4,2 / 4,1 4,0 / 4,2 4,11/4,27 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon 

mellom hjem og skole (foreldreundersøkelsen) 

92,5 % 80 % 91,3 % 
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 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Kartleggingsprøver 2. trinn leseferdigheter – andel 

elever over bekymringsgrense 

89,2 % 88 % 82 % 

Kartleggingsprøver 2. trinn tallforståelse – andel 

elever over bekymringsgrense 

75,4 % 89 % 78 % 

 

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

september 2014 ble vedtatt et mål om 1,0. Dette tilsvarer verdien 5,0. Vi har altså endra til dette slik at 

verdiskalaen skal samsvare med de andre tallene i undersøkelsen. 

 

Kommentar:  

 Vi ser en betydelig bedring på opplevd mobbing, men jobber for forbedring med mål om 5,0.  

 Resultatet fra elevundersøkelsen vedr. mobbing tas på alvor, og rapporter viser at det jobbes godt 

med dette på de enkelte skolene. 

 På faglige utfordringer er vi så vidt over målsettingene. 

 I forhold til de objektive måleparameterne i kartleggingsprøver 2. trinn ser vi en liten bedring i 

tallforståelse hos 2. klassingene, mens på leseferdighetene har vi en nedgang. Dette er det fokus på 

sammen med skolelederne.  

 

Økonomi (ressursbruk) 

 

Samlet resultat for hele ramma: 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  108 271  115 755  -7 484  

Sum inntekter  -31 519  -41 934  -10 414  

Netto ramme 76 751  73 821  2 930  

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 215 

 97,51 % 100,00 % 96,18 % 

Jobbnærvær i % 92 % 92 % 92,4 % 

 

Kommentar:  

 Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. Positive avvik på Voksenopplæringa på 0,7 

mill. kroner, Leirskolen på 0,2 mill. kroner og skole/sfo på 2 mill. ligger bak mindreforbruket. På 

skole og sfo ligger en del større refusjoner på ulike tiltak, økte foreldrebetalinger samt besparelser 

ifbm. fravær og permisjoner. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Personell/vikarer er vanskeligere å få tak i enn tidligere. Årsaken synes å være i tillegg til lav 

arbeidsledighet, at «konkurrerende» virksomheter, både innen undervisning og omsorg har blitt 

etablert/utvida og etterspør samme type kompetanse. 

 Knappe ressurser gir lite handlingsrom for løsninger ut over minimum drift. 

 Nye oppgaver,  

o Administrasjonen blir utfordra med flere oppgaver og nye fokusområder samtidig som tid 

til ledelse har vært uforandret over mange år. 

o Fokus på måling, resultater, analyser, bearbeiding og planer har mye bra med seg, men det 

tar tid og øker stressnivået hos lærerne, spesielt under trange rammer. 

 De siste årene har det kommet flere ressurskrevende elever i skoleåret enn tidligere, og dette 

skaper utfordringer både pedagogisk og organisatorisk/økonomisk. 
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Satsingsområder og kompetanseheving:  

 Vi har i arbeidet med en felles kvalitetsplan med satsingsområder for Målselvskolen som ble 

vedtatt av kommunestyret i oktober 2015. De enkelte skolene lager sine egne handlingsplaner for 

å nå sine mål. 

 Videreutdanning  

Skoleåret 2014-15 deltok 4 lærere på den statlige ordningen med støtte til videreutdanning mens 

det fra høsten 2015 var 7 deltagere. Fra høsten 2015 har vi også 1 deltager på Rektorskolen. 

 Satsingsområdene for Regionen (se egen årsmelding) gjenspeiles i alle skolene. 

 

 

Bardufoss ungdomsskole 
 

 Kommunens største ungdomsskole med 221 elever 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 32,4 26,4 25,59 

Ansatte 38 33 33 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 

2015 

Score på opplevd mobbing 4,6  5,0 4,8 

Score på trivsel med lærerne 3,9 4.1 4,0 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 4,1 4,1 4,2 

Andel foreldre som er fornøyd med forventningene 

ansatte har til elevens oppførsel mot hverandre 

4,8 4,9 4.7 

 

Kommentar:  

 Mobbing: Resultatet viser at det er blitt bedre enn sist måling. Skolen er fornøyd med resultatet, 

men følger fortsatt opp arbeidet med å redusere mobbing. Skolen arbeider kontinuerlig med å 

bedre læringsmiljøet bl. a. ved hjelp av LP-modellen, MOT og den nyutviklede "årshjul og 

handlingsplan mot mobbing". Det at skolen har miljøterapeut og LOS funksjon på skolen har også 

positiv påvirkning på resultatet. Skolen har hatt et sterkt fokus på de nye 8. klassingene høsten 

2015 og de som var nye i 2014. Resultater fra disse trinnene er svært positive. 

 Trivsel med lærer: Ligger omtrent på samme nivå som 2014(litt bedring). Det viser seg at 

arbeidet med skolemiljøet gi positiv utvikling på dette området. 

 Faglig veiledning: Klar bedring.  

 Foreldreundersøkelsen: Her er det nytt spørsmål. Scoren på 4,8 er bra. Skolen har litt liten svar 

prosent på foreldreundersøkelsen i 2015 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2012 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  17 649 18 848 -1 199 

Sum inntekter  -1 604 -3 191 -1 587 

Netto ramme 16 044 15 656 388 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

  100 % 97,6 % 

Jobbnærvær i % 91,6 %  95 % 93,0 % 
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Oppfølging av utfordringer 

 Redusere sykefraværet 

 Skolen har nå implementert LP og bedre skolemiljø i hverdagen. Det jobbes nå styrt med 

ungdomstrinn i utvikling "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. 

 Det er belastende at politisk nivå ber om enda flere rapporter fra skolene. 

 Skolen er nå ferdig utbygd og den restaurert delen av skolen ble tatt i bruk månedsskiftet 

september/oktober. Offisielle åpning av hele skolen var 5.november. Det har vært og er fortsatt en 

god del feil ved bygget som har tatt mye av administrasjonstiden til rektor. Det virker som at det 

vil fortsette med det årene fram over. 

 Skolen fikk høsten 2015 enslige mindreårige som nå går i innføringsklasse. Skolen fikk kort tid på 

å tilrettelegge og skaffe lærere/assistent til klassen. 

 Dette skoleåret har det kommet mange nye elever fra Aleris som også har gitt problemer med å 

skaffe nok lærere og assistenter. Utfordringen er at skolen ikke har ledige lærere eller assistenter 

til å kunne gå inn på den korte fristen (14 dager).  

 

Nyheter fra områdene 

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

skriveopplæring. 

 Skolen er i 2 termin med ungdomstrinn i utvikling. Skolen har to lærerspesialister som sammen 

med rektor jobber god ut blant de ansatte. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Ungdomstrinn i utvikling, samarbeid mellom skole og hjem, spesialundervisning 

 Har lærer på etterutdanning i norsk og rådgivning (regjeringens program) 

 Lesing og skriving i alle fag 
 

 

Bjørkeng oppvekstsenter  
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 11,88 13,34 12,46 

Ansatte 20 19 19 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 2013 2014 2015 

Score på opplevd mobbing, 7. og 10. klasse sammenslått 5 4,6 4,7 

Score på faglig utfordring 7. og 10. klasse sammenslått 4,6 4,5 4,3 

Andel foreldre fornøyd med kommunikasjon skole - hjem    

 

Kommentar:  

 Resultater 7. og 10. klasse tatt om høsten siste tre år. 

 Foreldreundersøkelse ikke gjennomført høst 2015 3. og 9. klasse. 
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Kommentar: 

 Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomført 2015. 

 Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig.  Tema for samtale er framtidsvurdering på bakgrunn av 

resultater, deltakelse ang satsingsområder (LP, skriving i fagmåloppnåelse jamfør forventa 

resultat, arbeidstakers bidrag for å gjøre arbeidsplassen attraktiv, behov for kompetansepåfyll, 

klasseledelse og mobbing) 

 Jobbet med avklaring av sykefravær / arbeidsavklaring 

 Jobbet med tilrettelegging i forhold til arbeidstakere for å unngå sykemeldinger. 

 Ansatte tilbake i jobb etter planlagte operasjoner og rehabilitering. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  8 853 8 559 294 

Sum inntekter  -779 -903 -124 

Netto ramme 8 074 7 655 418 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 98,53 % 100 % 94,0 % 

Jobbnærvær i % 88,7 % 95 % 95 % 

 

Kommentar:  
Årsaker til underforbruk: 

 Kjøpestopp fra oktober 

 Vikarbruk ved fravær minimalt pga oppfordring til sparing 

 

Oppfølging av utfordringer 

2015 har vært et stabilt år hva arbeidsstokk angår.  Dette kombinert med kjøpestopp gjorde at vi ikke 

kunne gå til innkjøp og oppdatering av datapark som planlagt i høst.   

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Ungdomstrinn i utvikling (UIU) – innfasing av pulje 3 med økt fokus på 

 Vurdering for læring 

 Klasseledelse / relasjonskompetanse / læringsmiljø 

 Skriving i fag 

 Varierte arbeidsmetoder som igjen skal hindre frafall i videregående skole. 

 Kompetanseløft for lærere – 2 av lærere med på ordning.  Denne ordningen henger sammen med 

satsingen (UIU) 
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Fagerlidal skole 
 

 Kommunens største skole med et elevtall som har variert mellom 220 til 228 elever dette året. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 27,70 29,45 27,4 

Ansatte 35 36 33 

 

Brukerperspektiv (elev-  og foreldreundersøkelsen høsten 2015) 

 Status 2013 Status 2014 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 4,61 4,6 4,7 

Score på trivsel med lærerne 3,92 4,4 4,2 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og veiledning 3,71 4,5 4,2 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon 

mellom hjem og skole 

100 % 93,8 % 96 % 

Andel foreldre som er fornøyd med forventningene 

ansatte har til elevenes oppførsel mot hverandre 

- 93,8 % 100 % 

 

Kommentar:  

 Svarprosent på elevundersøkelsen var 97,8% og på foreldreundersøkelsen var den bare på 42,9% 

av foreldre (en fra hver familie) på 3. og 6. trinn. Det har vist seg vanskelig å få god svarprosent 

på foreldreundersøkelsen. 

 På mobbing har vi litt bedre tall enn tidligere for hele skolen. Det er ennå et stykke fra målet og vi 

arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre disse tallene 

 På foreldreundersøkelsen er svarprosenten litt lav, foreldrene er godt fornøyd med 

kommunikasjonen med skolen. Håper at vi klarer å få høyere svarprosent neste år. 

 

Økonomi  

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  17 133 18 255 1 122 

Sum inntekter  -783 -1 539 -756 

Netto ramme 16 350 16 716 366 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 102,43 % 100,00 % 102,23 % 

Jobbnærvær i % 92,44 % 95 % 92 % 

 

Kommentar: 

 Utgiftene er høyere enn budsjettert, men det er også inntektene. Dette gir likevel et netto 

overforbruk på 366'. Dette skyldes i hovedsak at noe av refusjon for sykepenger er "inndratt" til 

kommunen. Vi har også hatt større forbruk en budsjettert knyttet til spesielt en ressurskrevende 

elev. 

 Innkjøps og ansettelsesstoppen har ført til at vi har redusert vikarbruken og redusert innkjøpene 

ganske mye. 

 Ser man Skole og SFO under ett, er vi totalt sett 247' i pluss. Dette skyldes en liten regnefeil i 

beregning av assistentressursene mellom skole og SFO, kjøpestopp, samt mer inntekt på 

foreldrebetaling i SFO enn forventa. 

 Jobbnærværet er identisk med målsettinga for 2014. Fraværet skyldes i stor grad 

langtidssykemeldte etter operasjoner, kronisk lidelser og overgang til øket uføregrad. 
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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, "Syngende skole," 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. Vi avslutter flere av disse prosjektene i løpet av inneværende skoleår og da blir 

det forhåpentligvis ikke så store utfordringer for den daglige driften  

 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 områdene 

 Prosjektet "bedre skolemiljø", som ble avslutta i 2014, videreføres i praksis på skolen, med et 

fortsatt strukturert arbeid for å bedre skolemiljøet og et konkret og detaljert årshjul for dette 

arbeidet. 

 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 

 Skolen er med på prosjektet "Syngende skole" i regi av Krafttak for sang. Dette er kort fortalt 

synging hver dag for alle elever. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kurs og samlinger knyttet til satsingsområdene i regionen. 

 Kursing av noen ansatte i tegnspråk og hørselsproblematikk 

 Kursing av noen assistenter og noen lærere om elever innenfor autismespekteret 

 Kursing av alle assistenter i Zippys venner 

 Kursing av alle lærere i lesing og skriving i alle fag ved hjelp av "Språkløyper" fra skrivesenteret. 

Dette gjennomføres på skolen av adm og ressurslærer i plantid for lærerne. 

 To lærere på kursrekke i naturfag  

 To lærere tar matematikk gjennom satsinga "kompetanse for kvalitet". 

  



      Målselv kommune                                                                                                                                        Årsmelding 2015 
 

_______________________________________________________________________________________ 

17 

 

Karlstad skole 
 

 1-7 skole 

 67 Elever 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 8,23 8,33 9,0 

Ansatte 12 12 13 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 7. klasse 5,0 5,0 5,0 

Opplever du at lærerne bryr seg om deg 4,6 4,1 4,9 

Når jeg har problemer med å forstå 

arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av 

lærerne 

4,8 3,6 5,0 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon 

mellom skole og hjem 

100 75 100 

 

Kommentar: (Tallene er hentet fra elev og foreldreundersøkelsen) 

 På elevundersøkelsen har alle elevene svart 100%. Foreldreundersøkelsen har 53 % svart. Det har 

vært sendt purring til foreldrene flere ganger, Det har vært en nedgang på svarene fra i fjor med ca. 

10 % 

 Skolen har gjort det godt på begge undersøkelsene og ligger godt over målene. Det er nå viktig å 

fortsette arbeidet så en klarer å holde de gode resultatene. 

 Karlstad skole er spesielt stolt over mobbetallene. Her har skolen i de senere år ligget på beste 

karakter. Dette kommer nok av at det jobbes systematisk med læringsmiljøet på skolen. Hendelser 

på skolen tas tak i umiddelbart og får ikke ligge på vent. Annet arbeid legges til side ved slike 

hendelser og skolen tar straks tak i problemet. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  5 732 6 051 319 

Sum inntekter  -31 -594 -563 

Netto ramme 5701 5 457 -244 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 95,3 % 100 % 95,7 % 

Jobbnærvær i % 93 % 95 % 93 % 

 

Kommentar:  

 Skolen har et positivt avvik 

 Kjøpestoppen har ført til gode tall der en ikke har tatt inn vikar og handlet minimalt 

 Lagrene er tomme etter kjøpestopp så her vil det måtte fylles opp 

 Inntektene er større enn budsjettert. Dette skyldes vesentlig sykepengerefusjon og 

fødselspengerefusjon. 
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Oppfølging av utfordringer 

 Skolen er blitt flink til å tilpasse undervisningen i sammenholdte klasser. 

 Stram økonomi fører til mindre delingstimer i de skriftlige fagene. 

 Trenger en del penger til litt større vedlikeholdsarbeid på skolen. Taklekkasjer 

 Trenger mer digitalt utstyr da mye er slitt og i dårlig forfatning 

 Digitale tavler bør det settes av penger til i økonomiplan 

 

Nyheter fra områdene 

 Skolen har sammen med regionen jobbet med kompetanseutvikling i lesing/skriving for alle 

lærerne. 

 Sammen med universitetet i Stavanger jobber skolen med språkløyper et opplegg i lesing og 

skriving. 

 Skolen har opprettet ei utviklingsgruppe fra høsten 2014, som skal jobbe spesielt med 

utviklingsarbeid. 

 Gruppa består av rektor, ressurslærer i lesing/skriving og lærerspesialist. 

 Skolen har gjennom UDIR fått være med i et utviklingsprosjekt der en har fått inn en 

lærerspesialist i 2 år. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kompetanse arbeidet er i forhold til det arbeidet som pågår i regionen. 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter, avd. skole 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 8,95 8,87 8,66 

Ansatte 15 13 14 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 1,5 1,0 1,5 

Score på trivsel med lærerne 4,4 4,3 4,2 

Score på opplevelse av faglig veiledning  4,6 3,8 4,5 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon 

mellom hjem og skole 

86,9 % 85 % 96,8 % 

Andel foreldre som er fornøyd med forventningene 

ansatte har til elevenes oppførsel mot hverandre 

95,7 % Ikke angitt 96,7 % 

 

Kommentar:  

 Målkortene bør revideres. Dette pga endringer i undersøkelsene og spørsmålsformuleringene i 

disse. 

 Vi er ikke fornøyd med resultatet på opplevd mobbing, men har avdekket og jobbet godt med de 

tilfellene som kommer fram i elevundersøkelsen. Læringsmiljøprosjektet har gitt oss gode 

redskaper for dette arbeidet, og vi mener selv at vi har gode rutiner i arbeidet med et godt miljø for 

alle elever. På en liten skole med lavt elevtall gir en elev stort utslag på slike måleparametre. 

 Grundig og systematisk planlegging førte til rekordstor svarprosent på Foreldreundersøkelsen med 

i overkant av 90%. I tillegg viser det veldig positive resultatet at vi har et godt skole-hjem-

samarbeid preget av stor grad av tillit. 

 På en liten skole kan prosentandel på Foreldreundersøkelsen være vanskelig å regne ut sikkert pga. 

såkalte prikkeregler. Det bør derfor brukes gjennomsnittstall som på Elevundersøkelsen. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  5 982 6 924 942 

Sum inntekter  -669 -1 799 -1 130 

Netto ramme 5 313 5 125 -188 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 91,94 % 100 % 96,44 % 

Jobbnærvær i % 94,05 % 95 % 96,2 % 

 

Kommentar:  

 Overskudd som følge av ansettelses- og innkjøpsstopp for andre år på rad. Dette gir en 

uforutsigbarhet ifht å planlegge året og økonomien. Det føles urettferdig når man ikke får noe 

tilbake for å levere overskudd flere år på rad. 

 I medarbeidersamtaler er det gjennomgående at de ansatte er fornøyd med både arbeidssituasjonen 

og arbeidsmiljøet. 

 Vi har hatt gjennomgang av sykefraværsordning og permisjonsreglement på personalmøter, med 

fokus på tilstedeværelse. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Mangelen på en avtale med fylkeskommunen ang. faste ansatte til oppfølging av elever i 

institusjon gir oss mange utfordringer på personalsida på skolen. Midlene følger elevene fra de 

begynner til de slutter på skolen, og når disse elevene sjeldent verken begynner eller slutter ved 

skoleårets begynnelse eller slutt, blir det vanskelig å finne kompetent personale. Det gir oss også 

stor gjennomtrekk av midlertidige ansatte, noe som kan være utfordrende for både elever og 

ansatte. 

 Vi har fortsatt trafikksikkerhetsutfordringer rundt parkeringssituasjonen på oppvekstsenteret. 

Parkeringsplassen er ikke utvida etter at barnehagen flytta inn i oppvekstsenteret, og økt barnetall 

og ansatte i barnehagen etter at vi utvida med flere plasser har sprengt kapasiteten. Dette er 

spesielt ei utfordring akkurat når skolebussene kommer morgen og ettermiddag, samtidig som 

mange foreldre henter og leverer i både barnehage og SFO. Vi fikk høsten 2015 lys på 

parkeringsplassen, og dette hjalp veldig på situasjonen. Kapasiteten er likevel fortsatt sprengt, og 

bør gjøres noe med, særlig med tanke på at vi skal godkjennes som trafikksikker skole og 

barnehage. 

 Krevende for rektor å være alene i ledelsen pga mange felt som skal ha fokus (barnehage, skole, 

SFO, institusjonsplasserte elever og samfunnshus). Rektor må også bruke mye tid på vikarjobbing 

for å sikre mest mulig stabil drift av de ulike avdelingene, noe som i perioder er krevende da 

lederoppgavene likevel må gjøres. 

 Mangel på møterom er tidvis et stort problem, da både skole og barnehagen bruker skolelokalene 

til møter. 

 

Nyheter fra områdene 

 Skolen ble høsten 2015 med i prosjektet Syngende skole som skal sette fokus på sang i hverdagen 

og som læringsverktøy. Barnehagen fikk også være med i prosjektet siden vi er oppvekstsenter, og 

er derfor den eneste syngende barnehagen i kommunen! 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kursing i forb. med prosjektet "Syngende skole" for alle ansatte. 

 Kursing og ulike nettverk gjennom region Midt-Troms. 
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Olsborg skole  
 

 Skole 1.-7.trinn 

 122 elever 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 15,1 15,2 16,1 

Ansatte 20 21 21 

 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 4,7 5,0 4,7 

Score på trivsel med lærere 4,4 4,1 4,3 

Score på opplevelse av god faglig hjelp og 

veiledning 

4,8 3,6 4,5 

Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjon 

mellom hjem og skole 

100 % 80 % 80 % 

 

Kommentar:  

 96,1% besvarelse på elevundersøkelsen, 38,5% på foreldreundersøkelsen. 

 Lav deltakelse på foreldreundersøkelsen, gjør at vi må systematisk og grundig planlegge hvordan 

vi skal gjennomføre den neste år (forbedre). 

 Skolen jobber systematisk for bedre læringsmiljø. De tilfellene av mobbing som er kommet fram i 

elevundersøkelsen, er avdekket og jobbet godt med. Det er skrevet 3 enkeltvedtak i den 

forbindelse. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  10 266 10 045 -221 

Sum inntekter  -354 -618 -264 

Netto ramme 9 912 9 427 -484 

Alle tall i hele tusen 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 98,7 % 100 % 95,1 % 

Jobbnærvær i % 97,8 % 95 % 96,5 % 

 

Kommentar:  

 Positivt avvik 

 Har fulgt opp regnskapet fra måned til måned. Har hele tiden hatt så god kontroll som det lar seg 

gjøre. Periodisering gjør at enkelte poster i regnskapet er misvisende noen måneder, men utgjevner 

seg på slutten. 

 Innkjøps- og ansettelsesstoppen påvirket enhet i forhold til at ingenting ble handlet inn. Var nødt 

til å sette inn vikar der det var helt nødvendig. Hadde lagt planer for noen innkjøp, som dessverre 

ikke ble realisert pga innkjøpsstoppen. Derfor ble det et «overskudd» på nesten en halv million 

kroner. 

 Jobbnærværet er høyt, noe vi er godt fornøyd med. Det indikerer at trivselen på arbeidsplassen er 

god. Ambisjonen om å være imøtekommende og løsningsorientert er stor.  
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Oppfølging av utfordringer 

 De økonomiske rammene er trange, noe som gjør oss sårbare i forhold til godt pedagogisk arbeid 

ved sykemeldinger eller annet fravær. Prøver å holde bruken av vikarer nede, men det «sliter» på 

de ansatte. Det går ikke over tid.  

 Har vært utfordrende å være ny som enhetsleder. Mye å sette seg inn i, uten å nødvendigvis få 

opplæring. Litt for mye «prøv og feil». Kunne vært bedre oppfølging. 

 Er hele tiden et dilemma mellom lite tid til pedagogisk ledelse av skolen, og det administrative 

arbeidet.  Anser det pedagogiske arbeidet (og da særlig arbeid med bedre læringsmiljø og 

skoleutvikling) som ekstra viktig med tanke på reduksjon i mobbetall. 

 

Nyheter fra områdene 

 Skolen jobber målrettet med kompetanseheving av personalet i forhold til pedagogisk 

utviklingsarbeid, særlig innenfor lesing og skriving i alle fag, samt grunnleggende ferdigheter. 

 Skolen jobber med Språkløyper, et Løft for lesing og skriving (kompetanseheving på de ansatte).  

 Er gjennom UDIR med i et utviklingsprosjekt der vi har fått inn en lærerspesialist i 2 år. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kompetanseheving i forhold til det arbeidet som skjer i regionen. Kurs og ulike nettverk. 

 

Sameskolen 

Skolen har i 2015 hatt 15 faste elever og 12 elever via fjernundervisning 

  

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 14,6 14,6 14,6 

Ansatte 18 18 20 

 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Score på opplevd mobbing 5,0 5,0 4,33 

Opplever du at lærerne bryr seg om deg 3,6 4,1 4,5 

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på 

skolen, får jeg god hjelp av lærerne 

4,6 3,6 4,0 

 

Kommentar:  

 Elevundersøkelsen viser at elevene stort sett har det bra hos oss. Den laveste skåren vi har tilgang 

på er 3 og høyeste 5. Resultatet er gjennomgått i lærerkollegiet og klassene har jobbet med 

resultatene. Resultatene viser ikke alltid det elevene mener. De mener noe annet når vi gjennomgår 

resultatene. 

 Det er en som har krysset av for noe mobbing Vi har jobbet og jobber aktivt med elevene og deres 

relasjoner de siste årene. Vi bruker skjemaet Avdekking av mobbing for å få fram noe konkret. 

 

Utfordringer:  

 Å få ned sykefraværet 

 Forbedre resultatene for nasjonale prøver på mellomtrinnet 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  8 283 9 911 -1 628 

Sum inntekter  -8 284 -9 911 -1 628 

Netto ramme 1 0 0 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2014 Status 2015 

 - 100 % 100% 

Jobbnærvær i % 79,8 % 85 % 80,5 % 

 

Kommentar 

 Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 1 365 215 som overføres til fond. Da er også resten 

av overforbruket fra 2013 dekket inn. 

 Sameskolen i Troms har hatt et godt samarbeid med NAV i forhold til langtidssykemeldte. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

I 2015 studerte tre lærere, henholdsvis naturfag, tegnspråk og samisk. 
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Voksenopplæring 

 

 Undervisninga i voksenopplæringa er konkurranseutsatt hvor Undervisningsservice AS står for 

undervisninga. Samarbeidet er meget godt og alle tilbakemeldingene gode.  

 Voksenopplæringa holder til i Lokaler i Andselv sentrum. Vi utvida lokalene i 2014 og har 

ytterligere måttet leie tilleggslokaler i 2015 pga økt antall asylsøkere.  

 Målgruppen inneholder fem kategorier: Familiegjenforente, elever med spesielt tilrettelagt 

undervisning (spesialundervisning), bosatte flyktninger, enslige mindreårige (EM), asylsøkere og 

arbeidsinnvandrere 

 

Bemanning faste stillinger (Oppgis i timer undervisning som er mest relevant)  

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Timer 139,8 143,7 226 

Tallene henta fra intern statistikk 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av 

samlede nto driftsutgifter 
-0,2 0,0 0,3* 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per 

innbygger 
-128              19 182* 

* NB her er tallene fra SSB feil, de siste inntektene fra IMDI kom pr mars 2016 og er ikke kommet 

med, dersom de hadde vært med så ville vi hatt netto driftsutgifter i minus (overskudd) på ca 130 kr  

pr. innbygger 

 

Økonomi 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  5 501 6 841 1 340 

Sum inntekter  -5 728 -7 749 -2 021 

Netto ramme -227 -908 -681 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 215 

 156 % 100,00 % - 400 %* 

* Det budsjetterte overskudd ble fire gang større, jf. linje «Netto ramme» ovenfor.  

   Store utslag i % i nettotall når hovedinntektssida er tilskudd/brukerbetaling 

 

Oppfølging av utfordringer 

 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.   
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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 2013 2014 2015 

Årsverk 1,4 1,4 1,4 

Ansatte 2 2 2 

 
Medarbeiderperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 
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 

 

Økonomi 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  809 779 -30 

Sum inntekter  -760 -942 -182 

Netto ramme 49 -163 -212 

Alle tall i hele tusen 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 215 

 - 411 %* 100,00 % - 430 %* 

* Store utslag i % i nettotall når hovedinntektssida er tilskudd/brukerbetaling.  

(Negativt fortegn betyr overskudd på 430 % i forhold til budsjett) 

 

Kommentar: 

 Leirskolen har i år gått med svært hyggelig overskudd på 212’ som skyldes at mange skoler har 

benyttet leirskolen og kapasiteten har vært godt utnyttet. 
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 13,04 12,75 11,96 

Ansatte 29 25 24 

Kilde: Visma og de enkelte årsmeldingene.  

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 Målselv Kostra 

Gr.11 

Troms Landet 

u/ Oslo 

 2013 2014 2015 2015 2015 2015 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 58,3 53,2 53,5 47,2 56,4 58,5 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud 

(215), per innbygger 6-9 år 
10 103 11 559 10 304 4 382 5 500 3 224 

 

 Vi har en dyrere drift ut fra KOSTRA tallene enn sammenlignbare kommuner. Dette antas å ha en 

sammenheng med desentralisert tilbud på små enheter og brukere på SFO med behov for støtte.  

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Samlet for alle SFO 

 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Jobbnærvær i % 88,2 % 92 % 89,3 % 

 

Bjørkeng oppvekstsenter SFO  
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 2,0 2,5 2,2 

Ansatte 3 3 4 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  1 232 1 398 -166 

Sum inntekter  -210 -461 -251 

Netto ramme 1 022 937 -85 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 - 100 % 90.5 % 

Jobbnærvær i % 63,3 % 90 % 83,3 % 

 

Kommentar: 

 God økonomistyring. 

 Fokus på tilrettelegging og minskning av sykefravær.  Tilrettelegging for arbeidstakere som står i 

fare for sykemelding. 
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Oppfølging av utfordringer 

 Avdelingen er svært liten. For tiden er det kun 9 barn med plass hvorav 2 er inne på styrket tiltak 

og har full oppdekking i skole og SFO.  Dette er en utfordring, men også en styrke ved fravær og i 

forhold til voksentetthet / arbeidsmiljø. 

 

Nyheter fra områdene 

 Gjennom året har barnehagen vokst, mens SFO er redusert.  Barnehagen er derfor inne på 

avdelinga til SFO i skoletida og tidvis på ettermiddagstid.  Det er også et godt samarbeid mellom 

bhg og SFO når personell eller barn fra gruppa med utveksling. 

 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Livredningskurs i basseng for to ansatte 

 Zippy-skolering 
 

Fagerlidal SFO 

 

 Kommunens største SFO med et barnetall som varierte mellom 62 og 75 i løpet av året. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 5,41 5,45 4,5 

Ansatte 14 14 12 

 

Økonomi  

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  2 645 2 047 -598 

Sum inntekter  -1 352 -1 367 -15 

Netto ramme 1 293 680 -613 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 87,47 % 100,00 % 52,5 % 

Jobbnærvær i % 82,6 % 85 % 86,6 % 

 

Kommentar:  

 Regnskapet viser et godt nettoresultat som er 613' bedre enn budsjett. Lavere utgifter skyldes noe 

feilberegning av stillingsprosent for assistenter mellom SFO og skole, samt kjøpe og vikarstopp 

som forhindra oss i å kjøpe flere og bedre møbler til SFO-avdelinga.  

 Ser en SFO og skole under ett, er regnskapet 247' i pluss totalt sett på Fagerlidal. 

 Noe bedre fraværsstatistikk, men enda litt å gå på. Skyldes i hovedsak operasjoner og sykemelding 

i overgang til uførepensjon. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 SFO har flere barn med spesielle behov som vi har prøvd å imøtekomme med skolering av de 

ansatte 

 

Nyheter fra områdene 

 SFO-leder gått ned til 68% stilling, og er 32% frikjøpt av utdanningsforbundet 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kompetansehevingstiltak for alle ansatte på SFO: ZIPPY-kurs likt det lærerne på småtrinnet får. 
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 1 ansatt har i 2015 deltatt på ei kursrekke i tegnspråk. 

 En lærling tok fagbrev våren 2015 
 

Karlstad SFO 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 1,71 1,71 1,71 

Ansatte 3 3 3 

 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 

 Etter brukerundersøkelsen våren 2014 har vi jobbet aktivt med å videreutvikle SFOen på Karlstad 

som en god SFO  

 Vi har jobbet for å oppnå bedre kontakt mellom SFO og hjemmet samtidig involvere foreldre mer 

i SFO hverdagen. 

 Vi jobber aktivt for å forbedre leke områdene til barna inne på SFO (dette for å dempe støynivå 

osv) 

 

Økonomi 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  918 951 33 

Sum inntekter  -427 -511 -84 

Netto ramme 491 440 -51 

Alle tall i hele tusen 

 

 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 92 % 100 % 89,4 %  

Jobbnærvær i % 96 % 97 % 88 % 

 

 100% måloppnåelse. 

 10,5 % i pluss i forhold til budsjett. Årsaken ligger i mindre forbruk av vikarer i SFO og 

innkjøpsstopp. Samt sykepenger/svangerskaps refusjoner 

 Innkjøpsstoppen påvirket oss i den grad at vi ikke har kunnet kjøpe inn nytt forbruksmateriell samt 

bruke vikarer ved sykdom.  

 Større vaktbelastning på den enkelte ansatte ved korte fravær. 

 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.  

 Ukentlige møter med de ansatte for å skape forutsigbarhet i arbeidshverdagen. 

 Gjennomføres enkelt og gruppe veiledning 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Antall barn er ikke stabilt gjennom hele skoleåret, dette vil ha innvirkning på SFO sitt 

budsjett. 

 Vi har et relativt stort sykefravær (langtidssykemeldinger). Med bakgrunn av dette har det i 

perioder vært vanskelig å finne vikarer. 
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Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Det er gjennomført kompetanseheving i form av ekstern kursing på assistenter og 

fagarbeidere. Alle har gjennomført kurs/fagdag via BUP Silsand. 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter, avd. SFO 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 1,56 1,99 1,83 

Ansatte 4 3 4 

 

 Elev med ekstra ressurs hadde plass frem til sommeren. Nedgang skyldes ordinær bemanning etter 

sommerferie. 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 

Kommentar: 

 Brukerundersøkelse blant foreldre ikke gjennomført i 2015 (annethvert år). 

 Vil likevel på nytt påpeke at målene vedtatt i økonomiplanen oppleves som urealistiske høye. 

Dette bør revurderes da det ikke oppleves motiverende å aldri klare å nå målene. 

 Foreldre er i stor grad fornøyd, og et velfungerende SFO med god ledelse og pedagogisk innhold 

påpekes både av FAU og på foreldremøter. 

 

 

 

Økonomi  

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  935 902 -33 

Sum inntekter  -429 -447 -18 

Netto ramme 506 455 -51 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 81,04 % 100 % 90 % 

Jobbnærvær i % 94,9 % 95 % 97,3 % 

 

Kommentar: 

 Overskudd pga. nøktern bemanning deler av åpningstida og vikar- og innkjøpsstopp. 

 De ansatte melder i medarbeidersamtaler om høy trivsel på arbeidsplassen. 

 Vi har hatt gjennomgang av sykefraværsordning og permisjonsreglement på personalmøter, med 

fokus på tilstedeværelse. 

 

Nyheter fra områdene: 
SFO preges av god ledelse, stabil bemanning og et godt pedagogisk innhold for ungene.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Zippy-kurs for de SFO-ansatte opplevdes som veldig nyttig og positivt av de ansatte, de man kan 

jobbe med sosial kompetanse på SFO etter de samme prinsippene som på skolen. Ungene blir møtt 

mer likt uansett hvilke voksne de henvender seg til. 
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Olsborg SFO  
 

 SFO for elever på 1.-4.trinn 

 42 elever ved Olsborg skole hadde plass på SFO i 2015. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 2,3 2,6 2,71 

Ansatte 4 5 5 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 

Kommentar:  

 Ingen brukerundersøkelse i SFO i 2015. 

 Foreldrene gir tilbakemelding på at de er førnøyde. SFO er velfungerende med god ledelse, og 

flere gode pedagogiske opplegg. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  1 332  1 359  27 

Sum inntekter  -644 -844  -200 

Netto ramme 688 515  -173 

Negative avvik viser merforbruk 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 82,69 % 100 % 74,7 % 

Jobbnærvær i % 97,2 %  98 % 93,9 % 

 

Kommentar: 

 Positivt avvik på over 170 000 kr. 

 Høyere foreldrebetaling, flere elever i SFO. 

 Dekket opp intern mye av fravær. Dette går ikke i lengden. Slitasje på de ansatte. 

 Innkjøps- og ansettelsesstopp gjorde at noe planlagt innkjøp ikke ble gjort. 

 Er fortsatt fornøyd med jobbnærværet, selv om det er en nedgang fra i fjor. Dette skyldes i 

hovedsak sykemelding som ikke er jobbrelatert.  

 Ledelsen har en klar ambisjon om å være imøtekommende og løsningsorientert, særlig i forhold til 

tilrettelegging ved sykemeldinger. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Bemanningssituasjonen er til tider utfordrende, og sårbart ved sykefravær eller annet fravær. 

 

Nyheter fra områdene: 

 SFO har god ledelse. Flere gode pedagogiske opplegg for ungene. Stor trivsel. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Alle ansatte i SFO gjennomførte Zippy kurs, lik det vi har på småtrinnet i skolen. 

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Bemanningssituasjonen er til tider utfordrende, og sårbart ved sykefravær eller annet fravær. 
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Nyheter fra enheten 

 I forbindelse med at vi har fått flere elever med flerkulturell bakgrunn har SFO tatt initiativ til at 

hvert land vi har elever fra har presentert noe om sine opprinnelsesland. Dette har vi fått til i 

samarbeid med foresatte. 

 SFO gjennomfører et læringsprosjekt: Fra egg til kyllinger. Dette fenger elevene i stor grad, 

samtidig som det har et høyt læringsutbytte. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Alle ansatte i SFO gjennomførte høsten et LØFT kurs som kompetansehevingstiltak. 

 

 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hos oss er en interkommunal ordning sammen Bardu. 

   

 PPT består av 4 pedagogisk psykologisk 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 barn med særlige behov. Tjenesten 

skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering i henhold til § 5-3 i opplæringsloven. 

Departementet kan også gi forskrifter om andre oppgaver den skal bistå i. Det er 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. I 2015 

ble det henvist 61 (38 fra Målselv) nye barn/unge til PPT. Tendensen de siste årene med at det er 

flest yngre barn som henvises, har fortsatt. I 2015 var 44 (begge kommuner) av de ny tilmeldte 

barna fra 9 år og nedover, med flest på 4 og 6 år. Det er i hovedsak barnehage og skole som 

melder. Det viser at man i kommunene har forståelse for at det er viktig med tidlig innsats. Vi 

veiledet også inn imot skoleklasser. Samlet hadde vi ca. 300 aktive saker i begge kommuner. PP-

tjenesten deltar også i tverrfaglig samarbeid. 

Tjenesten skal også bidra med systemrettet arbeid, både i forhold til større felles 

utviklingsprosjekter og mot enkeltskoler. 

 

Økonomi 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  3 782 4 234 452 

Sum inntekter  -1 239 -1 699 -460 

Netto ramme 2 543 2 535 -8 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 105,9 % 100,00 % 99,7 % 
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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 kommunene 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 vertskommune og har styreleder.  

Regionen har følgende prosjekter i meldingsåret: 

 Ungdomstrinn i utvikling 

Nasjonal satsning for alle skoler med ungdomstrinn. Virkemidlene er nettverk, skolebasert 

kompetanseutvikling samt digitale nettressurser. Det er tilsatt utviklingsveileder som skal støtte 

skoleeier og skoleledere. Det er også ansatt ressurslærere som skal støtte arbeidet ute på skolene. 

Universitetet i Tromsø er vår kompetansepartner. Regionens satsningsområde er lesing og 

skriving.  

 Språkøyper 

Språkløyper er en nasjonal satsning som retter fokus mot språk, lesing og skriving i barnehage og 

skole. Det er utviklet nasjonale nettressurser som skolene kan bruke i sitt skolebaserte arbeid. 

 Nettverk 

Regionen leder og administrerer en rekke nettverk, både med lærere med ulike funksjoner, ledere, 

PPT osv. 

Dette er et viktig arbeid og gir utviklingsarbeidet i skolene et viktig bidrag. 

 Studietur til Charlottenlund skole, Trondheim 
Regionen arrangerte også inneværende år en studietur til Charlottenlund skole. Tema for 

studieturen var begynneropplæring på småtrinnet. Målet med begynneropplæringen er tilpasset 

opplæring og tidlig innsats. 

Lese og skriveplan 

Lese- og skriveplanen for regionen ble ferdigstilt våren 2014. I 2015 har vi arbeidet med å ta 

planen i bruk i alle klasserom. Dette er et krevende arbeid som vi må bruke lang tid på. Det er ikke 

gjort å endre de ansattes praksis ved å lage en plan, det er implementeringen av planen som tar tid 

og er krevende.  

 Regionale ressurslærere i lesing og skriving 
Regionen har tilsatt to ressurslærere på til sammen 80 % stilling.  

 Utviklingsveileder 

Det er tilsatt utviklingsveileder i 100 % stilling. En av oppgavene til utviklingsveileder er å lede 

regionens arbeid. 

 Eksamen 

Regionleder har ansvaret for administrering av lokalt gitt eksamen samt kompetanseheving av 

sensorene. 

 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter   1 048 1 048 0 

Sum inntekter  -1 048 -1 970 -922* 

Netto ramme 0 -922 -922 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 215 

Regionen balanseres budsjettmessig i 0 siden Målselv kommune bare er teknisk regnskapsansvarlig. 

 

*Økte inntekter skyldes økte overføringer fra Staten til blant annet lønn utviklingsveileder samt lønn 

regionale ressurslærere. Disse midlene er overført til fond og blir brukt til å videreføre og øke 

ressurslærerstillingene kommende skoleår.  
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RAMMEOMRÅDE BARNEHAGEHAGE  
 

Om rammeområdet:  

I Målselv har vi 7 barnehager, hvorav en er privat (Samisk barnehage). Tre av de kommunale 

barnehagene er organisert i oppvekstsentre (Bjørkeng, Mellembygd og Karlstad), mens de tre andre 

barnehagene er egne enheter (Noraførr/Heggelia, Andslimoen og Olsborg). Noraførr/Heggelia og 

Andslimoen barnehage driver i to hus.  

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 

 Jobbe for å sikre gode overganger fra barnehage til skole, også dette i tråd med Tidlig innsats 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk i barnehagene (Kilde Basil) 91,94 88,71 90,24 

Ansatte    

Antall barn (Kilde Basil) 349 321 343 

 

Kommentar:  

 I tillegg til alle stillinger ute i barnehagene har vi en sentral administrasjonsressurs på 60 % og en 

spesialpedagogressurs på 100 %. Spesialpedagogstillingen brukes ute i de barnehagene der det er 

barn med spesialpedagogiske vedtak. 

  

Fakta om enheten/nøkkeltall (Kilde: Kostra) 

 Målselv kommune Troms 

 

Komm. 

Gr. 11 

 

Landet 

u/Oslo 

 

 2013 2014 2015 2015 

Andel barn i kommunale barnehager i 

forhold til alle barn i barnehage 92,6 93,9  96,8 61,2 51,8 49,6 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 

33 timer eller mer per uke 93,7 92,5  90,4 97,7 94,0 96,9 

Andel minoritetsspråklige barn i 

barnehage i forhold til alle barn med bhg 

plass 4,6 5,9  6,4 10,4 10,6 13,4 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 

godkjent barnehagelærerutdanning 90,0 89,2  88,9 90,6 93,,4 92,6 

Andel ansatte menn   

8,7 

 

8,8 7,2 11,8 6,1 8,3 

Andel barn som får ekstra ressurser til 

styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til 

alle barn i barnehage. Alle barnehager 10,9 7,8  9,9 13,6 13,8 16,4 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 

kroner, barnehager 107486 116848 109231 135443 128587 130734 

Netto driftsutgifter til barnehager per 

innbygger 5606 5971 5752 7510 7166 7706 
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Kommentar: 

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

 Det er færre minoritetsspråklige barn enn sammenlignbare kommuner, den har økt noe men 

prosentandelen kan tyde på at Målselv kommune relativt sett har lite unger med fremmedspråklig 

bakgrunn. 

 Andel barn med ekstraressurser ligger under sammenlignbare kommuner. Denne er økt, men 

behovet øker også med flere barn inn i barnehagene.  

 Våre driftsutgifter er lavere enn andre sammenlignbare kommuner både når det gjelder pr 

innbygger 1-5 og pr innbygger.  

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  48 142 49 495 1 353 

Sum inntekter  -10 785 -14 171 -3 386 

Netto ramme 37 357 35 324 -2 033 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 92,6 % 100 % 94,7 % 

Jobbnærvær i % 89,5 % 90 % 90,5 % 

 

Kommentar: 

 Årsak til mindre forbruk enn budsjettert er mer refusjoner enn budsjettert samt svært problematisk 

å skaffe vikarer ved sykdom. Videre er det avdekket en mindre budsjetteringsfeil. 

 Medarbeiderundersøkelse gjennomføres annethvert år og neste kommer høsten 2016 

 Jobbnærværet har gått litt opp det siste året, noe som er bra.  

 Det er fokus på arbeidsmiljø, og det arbeides systematisk med oppfølging i møter og individuelt.  

 De pågår et systematisk arbeid med gode rutiner for opplæring av nyansatte/vikarer. 

  

Oppfølging av utfordringer: 

 Noen barnehager har et stort behov for vedlikehold av bygningen, enkelte uteområder har behov 

for utbedringer og sikkerhetstiltak mens andre har behov for tilrettelegging av vognskjul, 

stelleplass, garderobe og arbeidsrom for personalet. 

 Det er store barnegrupper i flere av 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. De fleste av barnehagebyggene 

har ikke tilrettelagt med tanke på de yngste barna. 

 Politisk vedtak om å ta inn alle barn som søker innen frist for hovedopptaket gir en del 

utfordringer: 

Svingninger i søkermasse fra år til år utfordrer; budsjett og personal må stå i forhold til antall barn 

som skal ha plass. 

Det er også en utfordring å skulle ha fysisk plass til alle barna som søker. Det er trangt i 

eksisterende barnehager. Det ene året opprettes det midlertidige plasser i midlertidige lokaler, det 

neste tas det ned, for deretter å opprettes igjen. Det bør vurderes å bygge permanente nye 

barnehageplasser dersom alle skal ha plass framover. 

Dette vil gi større forutsigbarhet for barnehagedrifta og bedre arbeidsvilkår for personalet. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Barnehagen har spesielt fokus på forebyggende arbeid mot mobbing ved bl.a å ha fokus på barns 

relasjoner til hverandre og voksnes relasjoner til barna og hverandre.  «Barns trivsel – voksnes 

ansvar».  
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Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Vi har gjennomført en generell kompetanseheving, for assistenter, med en kursrekke på 5 dager. 

 Vi har satt i gang kompetanseheving for assistenter med mål om å ta fagbrev. 

 Vi har gjennomført to dagskurs for alle ansatte i barnehagene, hvor tema er voksnes ansvar for 

barns trivsel og utvikling, og forebygging av mobbing. 

 

Andslimoen barnehage (Rødstua og Gulstua) 

 Har det totale driftsansvaret for 52 ressurser i alderen 0-3 år og 40 ressurser i alderen 3-6 år, samt 

20 ansatte. Av disse ansatte er ca 50 % ufaglærte. Et lavt driftsbudsjett gir oss daglig utfordringer.  

 Det utfordrer å drifte med store barnegrupper i bygg som fysisk mangler tilrettelegging for dette. 

Begge hus mangler blant annet rom og plass for inndeling i grupper. Gulstua har blant annet bare 

2 toaletter til 20 barn.  

 Vi har mange flerspråklige barn (arbeidsinnvandring og flyktninger), og etnisk norske som trenger 

ekstra språkopplæring, noe som er meget utfordrende når grunnbemanningen er 3 voksne, og 

begge stuene har utvidet åpningstid.  

 Begge lekeplassene og byggene har store vedlikeholdsbehov.  

 Barnehagen har fokus på å fremme sosial kompetanse, språk og kommunikasjon, samt vennskap. 

Dette er forebyggende jobbing i forhold til mobbing.  

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 17,6 16,6 16,6 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  9 451  8 901  -550  

Sum inntekter  -2 163  -2 477  -314  

Netto ramme 7 288  6 424  -864  

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 94 % 100 % 88 % 

Jobbnærvær i % 94,8 % 94 % 93,3 % 

 

Kommentar: 

 Innkjøpsstoppen og det at enhetsleder jobber en del vikar – har medført et regnskapsmessig 

overskudd (positivt avvik). 

 Sykemeldte med høyere lønn enn vikaren har medført et positivt avvik etter arbeidsgiverperiodens 

slutt. 

 Vi har et daglig fokus på tilbakemeldinger, veiledning, og det å organisere dagen slik at det gir 

minst mulig stress og støy. 

 Jobber systematisk for å sikre gode rutiner og opplæring av nyansatte og vikarer ved at vi har 

utviklet «Veiviseren». Vi har skriftlige krav til jobbatferd nedfelt i samarbeidsavtalen 

«Dørstokken». 

 Vi har hatt et økt nærvær pga at vi nå drifter med to 0-3 års avdelinger og 3-6 års avdelinger, og 

fordi vi har tett oppfølging (samtaler og veiledning) av ansatte før de blir sykemeldt. Vi har fokus 

på holdningsskapende arbeid i forhold til egen helse, motivasjon, kommunikasjon og relasjon. 

Dette bidrar til et godt arbeidsmiljø.  
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Oppfølging av utfordringer 

 Byggforvaltningen leide et firma som gjennomført kontroll av lekeplassene høsten 2015. Vi har 

ikke fått innsikt i innholdet i rapporten.  Når rapporten blir fremlagt må det utarbeides en prioritert 

vedlikeholdsplan for lekeplassene.  

 Barns trivsel – voksnes ansvar har medført kurs for personalet om å jobbe forebyggende med 

mobbing og relasjonsarbeid.   

 Det er viktig å sette inn nok ressurser når barna er små (Tidlig innsats) slik at man kan unngå en 

del bruk av spes.ped i skolen. Løsningen er bedre voksentetthet, altså færre barn pr. voksen. Med 

dagens grunnbemanning og barnegruppestørrelsen er man avhengig av ekstra ressurser for blant 

annet å jobbe systematisk med språktrening og sosial kompetanse. 

 Vi drifter med 2 0-3 års avdelinger og 2 3-6 års avdelinger for å gi barna et bedre alderstilpasset 

opplegg og utvikling, og en bedre arbeidssituasjon for personalet.  

 

 

Nyheter fra områdene 

 Barnehagen deltar i regjeringens nye strategi for språk-lese-og skriveutvikling som heter 

«Språkløyper», og som gjelder fra barnehage til skolen.  Målet er å styrke barnehagens daglige 

arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter. Den skal hjelpe både de som har 

ekstra utfordringer, og de som trenger ekstra utfordringer. Strategien er et 

kompetansehevingsprogram for personalet.  

 Innskjerping av Barnehagelovens § 19, krav om politiattest, krever at alle som skal oppholde seg i 

barnehagen skal levere godkjent politiattest allerede første dag.  Dette gir barnehagen utfordringer 

når man trenger sykevikarer, og kun har nye ledige som ikke ennå har søkt om politiattest.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Språkløyper er en kompetanseutviklingspakke som skal gi personalet økt kunnskap om barns 

språklæring. Erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som 

redskap i arbeidet med barnas språk.  Og trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for 

alle. 
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Bjørkeng oppvekstsenter avd. barnehage 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk barnehage 10,38 12 12,4 

Ansatte barnehage 12 12 14 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Antall ressurser 78 78 78 

Antall benyttede ressurser 51,6 57,2 57,2 

Antall avdelinger 3 3,5 3,5 

 

 Utvidet med Kalvhauet (0-1 år) halv avdeling fra august 2014. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2013 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  6 734 6 627 -107 

Sum inntekter  -1 420 -1 997 -577 

Netto ramme 5 314 4 630 -684 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 89,5 % 100 % 88 % 

Jobbnærvær i % 96,9 % 98 % 87,1 % 

 

Kommentar: 

 Kjøpestopp fra oktober 

 Lite vikarbruk ved fravær 

 Utvidet avdeling fra august – økte inntekter som ikke var budsjettert. 

 Kun 0,4 stilling økt i forbindelse med økt inntak 

 Økning sykefravær er under kontroll.  Vil endre seg. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Barnehagen sliter med manglende og til dels uegnede lokaler (støy/ akustikk, manglende 

grupperom).  Vi har derfor delt avd Ruten som hadde barn i aldersgruppa 3-5 år slik at de største 

benytter SFO-avdeling i skoletid.   

Dette har ført til noen utfordringer: Blant annet er det ikke tilknyttet toalett og garderobe til avd 

Mauken som oppholder seg store deler av dagen på SFO.  De må gå gjennom hele hallen for å 

komme til personaltoalett.   

Også de ansatte har manglende garderobeforhold i alle avdelinger unntatt Kalvhauet.  Dog må det 

sies at personaltoalett der brukes til lager for renhold.  Viser her til Arbeidsmiljøloven §2-2. 

 I tillegg har grovgarderobe uteblitt fra avdelinga helt siden oppstart.  Dette er nå kjøpt innenfor 

egen ramme.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Barns trivsel – Voksnes ansvar 

 Leder bhg går på desentralisert lederutdanning 
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Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 8.8 8,3 7.0 

Ansatte 10 11 9 

 

Kommentar:  

 Våren 2015 foretok vi en spørreundersøkelse blant foreldrene i barnehagen. Hensikten med 

undersøkelsen var foreldre-medvirkning til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årsplanarbeid, 

foreldresamarbeid og evaluering 

 Barnehagen har gjennomført en del sosiale sammenkomster: 

 Forut aksjon med enkel bespisning, salg av forut artikler og loddsalg 

 Lucia markering for foreldre til den største avdelingen 

 Foreldregløgg for de minste på avdeling Akka 

 Det var ikke brukerundersøkelser i 2015 i bedre kommuner. Den gjennomføres hvert 2 år 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  4 396 4 226 -170 

Sum inntekter  -878 -1 085 -207 

Netto ramme 3 517 3 141 -376 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2014 Status 2015 

 89,9 % 100 % 89,3 % 

Jobbnærvær i % 93,1 % 94 % 94 % 

 

Kommentar:  

 Barnehagen har holdt sine budsjetter ut fra tildelinga, men en er litt i tvil om alle tallene stemmer 

 Den store økninga i inntekter skyldes delvis sykepengerefusjon. 

 Noe sykemeldinger, vi har hatt to faste vikarer men det viste seg og ikke være nok, slik at vi nå 

har skaffet oss en til. Sykefravær har ført til noe merarbeid /belastning på de andre ansatte 

 Våren 2015 utførte vi en del oppussing/maling med egeninnsats av personalet, øker 

trivselsfaktoren. 

 Ombygging av vognskuret, som letter belastningen for de ansatte 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Etter medarbeiderundersøkelsen ble det valgt å gjøre tiltak ved ett av punktene, der det var lavest 

skår. "Fysiske arbeidsforhold"  

- kartlegging av inneklima av Bedriftshelsetjenesten 

-hørselstest av bedriftshelsetjenesten 

-oppussing/maling 

 Ombygging av vognskur – helsebesparende for de ansatte. Dette må vi ha hjelp til hos bygg 

forvaltningen, er første gang meldt i 2012. Det er dessverre ikke blitt gjort noe med. Skal gjøres 

våren 2016 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Det jobbes godt med begrepsopplæring i 5-års gruppen etter metoden "Vi løfter i flokk" og vi 

ser fine resultater, og håper disse vises videre i skoleløpet 
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Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 

 Høst/vår 2014/2015 gjennomfører to assistenter ei kursrekke for kompetanseheving, med 

målsetting å ta fagbrev i barne-ungdomsarbeidet. 

 Lærling i faget barne- ungdomsarbeiderfaget 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avd. barnehage 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 6,8 8,19 8,80 

Ansatte 9 11 11 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  5 092 5 291 199 

Sum inntekter  -1 110 -1 760 -650 

Netto ramme 3982 3531 -451 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2014 Status 2015 

 100,24 % 100 % 88,67 % 

Jobbnærvær i % 85,5 % 90 % 90,4 % 

 

Kommentar: 

 Stort overskudd grunnet nøktern bruk av vikarer og innkjøpsstopp. 

 Fornøyde medarbeidere i barnehagen som bidrar aktivt og tar ansvar for egen arbeidssituasjon i 

stor grad. 

 En barnehage har gjerne mange unge damer ansatt, noe som igjen (gledelig nok) medfører gravide 

ansatte. Arbeidet i barnehage er fysisk krevende med begrensa mulighet for tilrettelagte 

arbeidsoppgaver, noe som da vil kunne medføre sykemeldinger. 

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

ansatte på at de må bruke hjelpemidlene. 

 Jevnlig kontakt og møter med sykemeldte. 

 Vi har hatt gjennomgang av sykefraværsordning og permisjonsreglement på personalmøter, med 

fokus på tilstedeværelse. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 

 Utvidete barnegrupper gir utfordringer i forhold til rom. Vi bruker rom på skolen når det er mulig. 

Men når det er lite bemanning morgen/ettermiddag lar ikke dette seg gjøre. Da blir det trangt på 

den avd. som bruker kjøkkenet, og det blir tidvis mye støy. 

 Mangel på vognskur eller overbygg ute gjør at vogner opptar to rom (vi har mange små barn som 

sover) inne som kunne vært brukt til leke- og oppholdsrom.  

 Mangel på møterom er ei utfordring.  

 En del nye ansatte som skulle ha opplæring og innkjøring på arbeidsplassen samtidig som året 

startet opp med tilvenning av nye barn samtidig. Dette har likevel gått veldig bra! 

 Parkeringssituasjonen for foreldre ved levering og henting. Oppvekstsenteret har ikke fått utvidet 

parkeringsplass etter at barnehagen kom inn i bygget, så foreldrene må kjøre over 

parkeringsplassen og bak oppvekstsenteret for å parkere. Spesielt krevende i perioder akkurat når 

skolebussene kommer morgen og ettermiddag. Dette er ikke alltid trafikksikkert, noe som vil 

oppleves som paradoksalt når vi skal bli trafikksikker barnehage. 
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Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Fortsatt satsning på "Barns trivsel, voksnes ansvar" initiert av kommunen. 

 Vi deltar i nasjonal satsning på lesing og skriving. I denne forbindelse brukes 

nettopplæringsressursen "Språkløyper" i hele personalgruppa. 

 Barnehagen deltar i prosjektet "Syngende skole" sammen med skolen, og er dermed den eneste 

syngende barnehagen i kommunen.  
 

Noraførr- Heggelia barnehage 

Barnehagen har som visjon at den skal være: En trygg plass å være- med mye å lære. Dette skal vi 

oppnå gjennom å skape et trygt og godt miljø for barn og voksne. 

Barnehagens hoved oppgave er å: 

- Ivareta barnets behov for omsorg og lek. 

- Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

- Legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innenfor de syv fagområdene i 

rammeplanen. 

 

Noraførr – Heggelia er sammenslått som enhet fra høsten 2014 med en leder. Fom januar 2015 har vi 

hatt samme ansvar 2415. 

Årsmeldingen for 2015 vil inneholde tall fra begge enhetene vist slik: Heggelia/Noraførr. For 2015 

kolonnen er tallene sammenslått. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 7 + 10,5* 6,5 + 9,5* 18 

Ansatte 8 + 11* 6,5 + 11* 21 

* Heggelia + Noraførr 

 

Økonomi 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  7 489 7 398  - 91 

Sum inntekter  -2 307 -2 905 -598 

Netto ramme 5 182 4 493 -689 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

  100 % 88,8 % 

Jobbnærvær i % 88,4 % + 91,05 % 90 % 91,9 % 

 

Kommentar:  

 Vi har ikke oppnådd mål om 100% balanse. Vi har fått inn mer inntekt enn det var budsjettert 

med.  

Mye av dette skyldes mer foreldrebetaling, sykepenger og svangerskapsrefusjon. Vi har også en 

del midler igjen på ulike poster pga. kjøpestoppen i høst. 

 Barnehagen jevnlig fokus på arbeidsmiljø, åpenhet og ærlighet i arbeidet med nærvær. 

 Barnehagen er med i et lokalt prosjekt sammen med Olsborg bhg. med fokus på nærvær og arbeid 

med dette gjennom å bruke «kokeboka». Prosjektet blir ledet av kommunalsjef Stig Arne 

Holtedahl. 

 Vi har tema arbeidsmiljø og evaluerer på felles møter målene: 

o Ledelsen: Tilstedeværelse ut i fra forutsetningene, tydelighet og informasjon. 

o Personalet: holdninger, samarbeid og kommunikasjon. 

 Vi gjennomfører medbestemmelsesmøter ca. hver 8 uke og ellers ved behov. 
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 Trivselsgruppe er etablert i begge hus og har som mål å planlegge tiltak/arrangement med fokus på 

å bli bedre kjent både innad og på tvers av husene i sosiale settinger. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Styrerassistent. Vi har erfart gjennom 1,5 års drift at det er for mye arbeid for en styrer alene. Det 

er ønskelig at vi skal få ansatt en styrerassistent som skal bistå leder i dette arbeidet. Dette vil vi få 

gjennomført ila våren 2016.Barnehagene vi høsten 2016 ha tilsammen 6fulle avdelinger. 

 Heggelia barnehage har fortsatt utfordringer ift. støy på avdelingene. Men store barnegrupper så 

har det vær en stor fordel og hatt flere små gruppe rom, slik at vi kunne dele gruppen inn i mindre. 

Det jobbes med støydempende tiltak hver dag. Vi gjør vurderer ift. inndeling av gruppestørrelsen 

med tanke på de aktiviteter som gjennomføres ift. rammene vi har. 

 Vi har også hatt en kuldeperiode med kalde gulv og trekk fra gamle vinduer. 

Når det gjelder kalde gulv og trekk så har vi fått lovnad om at gulvbelegg på en avdeling skal 

skiftes, og i den forbindelse skal det også legges gulvvarme. Det skal gjøres kostnads overslag på 

dette. 

 Noraførr barnehage har slitt med at varmestyringen ikke har fungert og det har vært på grensen til 

forsvarlig i enkelte avdelinger når vi hadde en lang kuldeperiode i vinter.  

Dette ble tatt tak i og gjort noe med av en dyktig fagmann. 

Vi har også ytterdører som har vært vanskelig å få igjen. Dette blir også vurdert av 

byggforvaltningen, om dørene kan repareres eller om det må settes inn nye. 

 Felles enhet: Målet er at vi skal jobbe sammen som en felles enhet og men det kan være 

utfordrende pga. beliggenhet. Vi har alle en travel hverdag, men vi har felles personalmøter og 

felles ledermøter (annenhver gang) 

Her jobber vi i basisgrupper på tvers av husene, noe som oppleves som et positivt bidrag. 

 

Nyheter fra områdene 

 Vi startet opp etter jul med prosjektet «Språkløyper». Dette er en landsdekkende satsning som 

Målselv kommune har valgt å delta på. Både barnehager og skole. 

 Barnehagen vår opplever at dette er et positivt prosjekt. Det er opplegg som er lett å gjennomføre i 

praksis. 

    

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Fire assistenter i Noraførr startet høsten 2015 opp med fagarbeiderutdanning på Finnsnes. De vil 

gjennomføre sin eksamen i juni 2016. 
 

Olsborg barnehage 
 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, med hovedoppgaver 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 

 Jobbe for å sikre gode overganger fra barnehage til skole, også dette i tråd med Tidlig innsats 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 16 16/13 13 

Ansatte 17 17/14 14 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  7 357 7 571 -214 

Sum inntekter  -1 989 -2 293 304 

Netto ramme 5 368 5 278 -90 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 89,9 % 100 % 98 % 

Jobbnærvær i % 80,2 % 83 % 87,6 % 

 

Kommentar:  

 Barnehagen har pga sykefravær en del utgifter på vikarbruk, men har fått 491 000 i refusjon ifm 

langtidssykemeldinger. 

 Ifm inntektsavhengig foreldrebetaling, tapte barnehagen ca. 60 000. 

 Barnehagen hadde ikke medarbeiderundersøkelse i 2015. 

 Statustall 2014 er for enheten, mål 2015 er for rammeområde barnehager. Vi har ikke mål for dette 

på enhetsnivå. 

 Personalgruppa har drøftet og jobbet med resultatene fra 2014. 

 Resultatene er jevnt over høye. 

 Olsborg barnehage følger opp sykefravær ihht retningslinjene. Barnehagen har benyttet seg av 

tilretteleggingstilskudd for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Det har de siste årene vært høye søkertall ved hovedopptak. Olsborg barnehage har såkalt utvidete 

barnegrupper med 26 ressurser fra 0-5 år. Barnehagene har samlet sendt en henvendelse til 

strategisk ledelse, der man ønsker å jobbe for å redusere gruppestørrelsene. Vi ser en økning av 

særskilte behov hos barna, og det er også en økende andel fremmedspråklige barn som får plass i 

barnehagen. Som en følge av dette opplever personalet at det er økende krav i arbeidshverdagene 

for å tilfredsstille flere ulike behov. Sykefraværet i Olsborg barnehage har i perioder vært høyt, og 

det er sannsynlig at noe av årsaken ligger i en til tider svært krevende hverdag. 

 

Nyheter fra områdene 

 Olsborg barnehage har de siste årene hatt stør søkermasse ved hovedopptaket, noe som viser at det 

behov for å bygge ut barnehagen med ei avdeling. 

 Barnehagen ble i høst, sammen med øvrige barnehager i kommunen, med i regjeringens strategi 

for å heve leseferdighetene blant barn og unge. Lesesenteret i Stavanger har på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet utviklet kompetansepakker fra barnehage til videregående. Barnehagen 

jobber med kompetansepakken «Språk og leseaktiviteter, som skal heve personalets kompetanse 

på leseaktiviteter og språkutvikling, og økte barnas ferdigheter innenfor språk. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Se forrige avsnitt, strekpunkt to. 

 Barnehagen har også to assistenter som er i gang med kursrekke til Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. 
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RAMMEOMRÅDE FAMILIEENHETEN 
 

Familieenheten består av:  

Barneverntjenesten, Andslimoen legetjeneste, Øverbygd legetjeneste, Fysioterapitjenesten, 

Helsestasjon, Psykisk helsetjenesten under 18 år, Miljørettet helsevern og Administrasjon. 

Familieenheten gir helse- og omsorgstjeneste til barn, voksne og familier. 

 

Barneverntjenestens primæroppgaver er knyttet til å hjelpe utsatte barn og unge. Helsestasjon driver 

forebyggende arbeid med tilbud om skolehelsetjenesten, asylhelsetjenesten og svangerskapskontroll. 

Fysioterapitjenesten driver forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende virksomhet.  

Legetjenesten gir tilbud til pasienter på fastlegelistene, øyeblikkelighjelp og offentlig legearbeid i 

helsestasjon, sykehjem, smittevern og asyl- og flyktningetjeneste. Miljørettet helsevern er et bredt 

område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsen. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 33,27 33,70 38,15 

Ansatte 41 41 48 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra 

kommunen utgjør 3,6 årsverk fordelt på 4 stk.  

 3,60 3,60 

*Familieenheten har fått tilskudd fra Fylkesmann til å opprette 1 årsverk barneverntjenesten. Videre er 

det opprettet 1,4 årsverk (engasjement) i forbindelse med økt arbeidsoppgaver asyltjenesten. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (KOSTRA) 

 2013 2014 2015 

Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs i 

helsestasjonens regi 40 

 

59 

 

38 

Antall ny innskrevne gravide kvinner som har møtt til 

svangerskapskontroll  78 77 

 

92 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt innen 2 uker 

etter hjemkomst 67 68 

 

79 

Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen 

utg. av 8.leveuke 6(ukers kontroll) 

77 

 

71 

 

75 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3års 

alder 67 67 

 

74 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års 

alder 82 65 

 

71 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen 

utgangen av 1.skoletrinn 70 88 

 

67 

Antall fødte barn 72 67 76 

Antall besøk Helsestasjon for ungdom 150 186 167 

Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet tiltaksplan 

i prosent 61 67 

 

86 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 16,1 18,2 17,2 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i 

barneverntjenesten, i kroner 7091 8044 

 

8823 

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mndr, i 

prosent 60 53 

 

44 

Legeårsverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten. 

Avtalte årsverk. 15,8  

 

14,7 

Antall åpne fastlegelister 0 2 3 

FYSAK (egen statistikk) 

Til topps i Målselv    212 stk  198 stk  193 stk 
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(42 barn 

og 170 

voksne) 

 

(42 barn 

og 156 

voksne) 

 

(39 barn 

og 154 

voksne) 

Antall innom frisklivssentralen 32 stk 81 stk 86 

KOLS-gruppe v Effekt, antall deltakere  4-10 stk 1-6 stk 

 

 

I 2015 hadde kommunen flere utbrudd av farlige smittsomme sykdommer: 

Hva Hvor Antall Kommentar 

Tuberkulose  3 Alle sakene krevde miljøundersøkelse pga 

smitteførende tuberkulose. 2 av disse var 

asylsøkere med begrenset omgangskrets. 1 var 

etnisk nordmann smittet i utlandet. 

Miljøundersøkelsen omfattet 116 personer, hvor 4 

var blitt smittet. Alle er nå behandlet og frisk. 

Noro-virus Militærleir Flere Et lite utbrudd omgangssyke. 

Enterohemoragisk E-

coli (EHEC) 

Smittet i 

utlandet 

1 

Familie 

Familien behandlet. Et barn måtte holdes borte fra 

barnehagen i flere uker inntil smittefri. 

Enterohemoragisk E-

coli (EHEC) 

Øverbygd 

sykehjem 

1 Pasienten ble isolert og man hindret ytterligere 

spredning. 

 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Antall klagesaker  6  11 

Avvik kvalitetslosen   13 

Ventetiden ved Fysioterapitjenesten varierer i 

løpet av året og ifht hvor folk ønsker å gå.  Fra få dager til 

8 uker 

 Fra få dager 

til  

4-7 uker 

Ventetiden v Øverbygd legetjeneste varierer i 

løpet av året 

Fra få dager til 

4 uker 

 Fra få dager 

til 5 uker 

Ventetiden v Andslimoen legetjeneste varierer i 

løpet av året 1 – 3 uker 

 Fra få dager 

til 4 uker 

 

Kommentar: 

 Hjemmebesøk innen 7.-10. dag etter fødselen skal prioriteres. Dersom fødselsepikrise fra 

fødeinstitusjon ankommer sent til helsestasjonen, kan dette være vanskelig å få gjennomført. 

Telefonkontakt med mor skal da gjøres umiddelbart etter å ha mottatt fødselsepikrise. 

 Det blir ikke gjennomført hjemmebesøk av jordmor innen første-tredje døgn etter hjemreisen. Når 

jordmor får beskjed om at fødselen er overstått, tar hun kontakt med mor pr telefon etter 

hjemkomst. 

 Klager til Familieenheten er knyttet til tjenester fra Legetjenesten og Barneverntjenesten. 

Fylkesmann har vært involvert i 3 av sakene, uten å finne kritikkverdige forhold i behandling av 

sakene. 
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Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  43 629 52 037 8 408 

Sum inntekter  -11 383 -15 868 4 485 

Netto ramme 32 246 36 169 3 923 

Alle tall i hele tusen 

 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 112 % 100% 112 % 

Jobbnærvær i % 93,29 % 97 % 93,7 % 

 

Kommentar:  

 Familieenhetens avvik er ved Øverbygd legetjeneste og Barneverntjenesten ved Tiltak barn og 

unge. Øverbygd legetjeneste har hatt økt lønnsutgift i forhold til hva som var budsjettert, videre er 

det generert mindre inntekt enn forventet. Avdelingen jobber med å forbedre sine rutiner i forhold 

til takstbruk. Tiltak barn og unge er ikke budsjettert i forhold til antall barn med behov for 

hjelpetiltak, fosterhjem eller institusjon.  

 Familieenheten har jobbet med nærvær gjennom fokus på dialog, trivsel og samarbeid. Trivsel er 

vektlagt, blant annet med mål om å gjennomføre en felles personaltur pr år. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Barneverntjenesten har «vokst ut» av sine eksisterende lokaler. Det er behov for nye lokaler. 

Familieenheten ønsker etablering av Familiens Hus, hvor barneverntjenesten samlokaliseres med 

blant annet helsestasjon. Ansatte i enheten ønsker samlokalisering av tjenestene og ikke økt 

splittelse.  

 Barneverntjenesten har ikke tilpasset samtalerom/møterom for barn. 

 Barneverntjenesten har fortsatt fristoverskridelser. Fylkesmann har i tilsyn påpekt dette og 

manglende tiltaksplaner og oppfølging av tiltak. Barneverntjenesten har forbedret sine rutiner og 

avvik er lukket. Utfordringen er fortsatt å redusere fristoverskridelse til et minimum. 

 Folkehelsemeldingen viser til at skolehelsetjenesten bør styrkes. Målselv kommune fikk økt 

rammeoverføringen, hvor en del var ment å styrke skolehelsetjenesten. I Målselv kommune gikk 

ikke midlene til å styrke skolehelsetjenesten. 

 Psykososiale utfordringer blant elever i grunnskolen og videregående skole. Det er generelt et stort 

press i samfunnet på å prestere på alle områder. Dette er problematikk som helsesøster møter i 

samtale med elever. 

 På enkelte skoler er det utfordringer vedrørende mobbing. Flere saker har vedvart over flere år. 

Helsesøster på skolen er ofte involvert og bidrar i prosessen rundt dette. 

 Asylhelsetjenesten. Fra oktober 2015 ankom det 200 akuttplasserte asylsøkere til kommunen. 

Helsestasjon og legetjenesten gjennomførte oppfølging av disse, med resultat at andre 

arbeidsoppgaver ble satt på vent. Kommune fikk styrket personell ressurs med 1,4 årsverk. 

 Turnuslegeordningen er blitt endret, dette har stabilisert seg ved at det nå stort sett er en jevn 

tilgang av turnusleger, og kommunen får tidlig beskjed om hvem som kommer.  

 Øverbygd legetjeneste utreder innføring av elektronisk time/resept-bestilling. 

 Desember 2015 politisk vedtak om utbygging Målselvtunet hvor Fysioterapitjenesten vil få 

tilpasset lokaler til dagens drift.   

 Kommunen har utfordringer med å systematisere folkehelsearbeidet. Folkehelsekoordinator i 

rådmanns stab vil kunne forbedre dette arbeidet. 

 Folkehelsetiltak som FYSAK og Frisklivssentralen driftes ved hjelp av prosjektmidler. Dette gir 

lite forutsigbarhet for driften da kommunen er avhengig av å søke og få eksterne midler for å 

gjennomføre tiltak. Kommune bør avsette midler til drift av folkehelsetiltak. Folkehelseprofilen 

for Målselv viser at kommunen ligger høyt i muskel-/skjelettplager, overvekt og diabetes 2. Dette 

er akkurat målgruppa for frisklivsarbeidet og viser at styrking av ressurser i Frisklivssentralen er 

fornuftig, nødvendig og vil kunne lønne seg på sikt. 
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 Samhandlingsreformen – pasienter utskrives tidligere fra sykehus til kommune hvor de har behov 

for tett oppfølging og behandling fra legetjenesten, fysioterapeut og helsestasjon. 

 Koordinerende enhet anbefaler opprettelse av tildelingskontor. Saken er utredet. Strategisk ledelse 

må nå vurdere saken. 

 

Nyheter fra områdene 

 

 Rundskriv rekvireringsrett og LARC IS-13/2015. Utvidet rekvireringsrett til helsesøster og 

jordmor for prevensjonsmidler. Avdelingen har ikke endret sine rutiner pr i dag, avventer 

opplæring. Turnusleger i avdelingen setter inn P-staver pr i dag til de som ønsker dette. 

 2 Helsesøster vært med i prosjektet LOS og styrking helsesøster i videregående skole. 

 Frisklivsentralen har hatt engasjementstilling for kostholdsveileder via tilskudd fra Fylkesmann. 

 Aktivitet i Frisklivsentralen har vært: temakveld om kosthold og fysisk aktivitet, kurs for psykisk 

utviklingshemmede om kosthold og aktivitet, samarbeid med LØKTA «vit mer» - kveld om div 

tema, gjennomført ukas-tur i samarbeid med dagsenteret, aktivitetsdag i vinterferien i samarbeid 

med dagsenteret og FYSAK hvor SFO Fagerlidal skole var invitert, tilbud om KID og KIB kurs i 

samarbeid med psykisk helsetjenesten,  

 FYSAK aktiviteter: markering friluftslivets år, kurs i skiteknikk, til topps i Målselv, Turbok for 

Midt-Troms. 

 Ny barnevernlov skal legges fram i august 2016. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 En ansatt i Barneverntjenesten holder på med utdanning i foreldreveiledning i gruppe etter Circle 

of Security (COS)-modellen. 

 Familieenheten tar imot studenter og turnusleger som er i et utdanningsløp. Dette kan være med på 

å rekruttere fagkompetanse til enheten. Familieenheten erfarer at det kan være utfordring å 

rekruttere ansatte med relevant erfaring og utdanning. 

 

 En ansatt ved Barneverntjenesten videreutdanner seg som kunstterapeut. 
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RAMMEOMRÅDE BO OG OPPFØLGING 
 

 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. 

 Psykisk helsetjeneste som består av «Bo- omsorgs og aktivitetstilbud for personer med rus og eller 

psykisk helseproblematikk», «Hjemmetjeneste som følger opp hjemmeboende barn og voksne 

med psykisk helseproblematikk» og «Dagsenter som har dag og aktivitetstilbud, fortrinnsvis med 

rus og psykisk helseproblematikk» 

 Ledelse av psykososialt kriseteam 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 54,6 54,94 51,94 

Ansatte 80 86 92 

 

 Ble trukket ned 3 årsverk i 2015, slik at det skal være 50,44 årsverk i enheten + 1,50 årsverk på 

faste støttekontakter og BPA (brukerstyrt personlig assistent).  

 I 2015 har det vært stor forsiktighet med å ta inn vikarer når noen har vært fraværende fra jobb, 

spesielt i miljøarbeidertjenestene, noe som har ført til innsparinger på lønnskostnader. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (Kostra) 

 Kostra gr.11 2014 2015 

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr 

innbygger 18 år og over (funksjon 234) 1126 1497 843 

Mottaker av hjemmetjeneste, pr 1000 innbyggere 0-66 

år 25 25 29 

 

Kommentar: 

 Det at Målselv har en organisering der de eldre får tilbud fra PRO og de yngre fra tjenesten for 

funksjonshemmede og psykisk helse, gjør det vanskelig å få fram de rette tallene i Kostra, som gir 

mening. I Kostra ligger slike tiltak under pleie og omsorg. 

Kommentar:  

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

og de tjenester brukerne får. I de tilfeller brukerne/pårørende kunne ønsket bedre tilbud, vurderes 

det med bakgrunn i det. 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  62 726 69 333 6 607 

Sum inntekter  -14 703 -19 716 -5 013 

Netto ramme 48 023 49 617 1 594 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

  100 % 103 % 

Jobbnærvær i % Ca. 90 % Ca.90 % Ca. 90 % 
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Kommentar:  

 Negativ avviket på ca. 1,5 mill. kr. Avviket skyldes i vesentlig grad nye ressurskrevende brukere. 

 Ansettelses og vikarstoppen gjorde sitt til at det ble en mer utfordrende og «tøffere» 

arbeidssituasjon. Dette fordi vi kjørte strammere med hensyn til å ta inn vikarer. 

 Det at det ble innkjøpsstopp førte til at planlagte innkjøp ble stoppet, og at man var meget forsiktig 

med innkjøp ellers. Det som spesielt har skapt utfordringer i 2015. Reduksjon av bemanning i 

psykisk helse rammer mye i og med at henvisninger øker. Reduksjon av bemanning i AMMT 

fører til at det blir mye helge stillinger og vanskelig å få tilsatt folk.  

 Det er ikke blitt gjort en medarbeiderundersøkelse for 2015. 

 Det har også vært stort fokus på å bedre sykenærværet, selv om det ikke vises spesielt på tallene i 

tabellen totalt sett. Det er store forskjeller fra avdeling til avdeling. Nærværet er tema både på 

avdelingsledermøter og på månedlige nærværsmøter møter har hatt med de enkelte 

avdelingslederne. Det har også vært jobbet tett opp mot ansatte som har/har hatt stort sykefravær. 

 

Oppfølging av utfordringer 

 Jobbe videre med å gjennomføre omorganisering. Tilpasse avdelingene til ny enhet, og skape gode 

samarbeidsfora på områdene  

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

og se på muligheter og løsninger for samarbeid/samordning.  

 Hvordan imøtekomme det å ta vare på brukere som har behov for større grad av tilsyn, med de 

ressurser man har. Herunder utfordring når det gjelder å ta vare på de som har behov for heldøgns 

tjeneste.». På en best mulig måte vurderes hvor mye ressurser som skal settes inn på de enkelte 

områder. Det vurderes hvem som har mest behov for BOA, og det er startet en prosess med tanke 

på å få etablert 5 småhus på Øverli. Beboerne som får plass der, vil kunne dra nytte av den 

heldøgns bemanning som er på BOA/Psykisk helse. 

 

Nyheter fra områdene 

 Det jobbes videre med 3 prosjekt. Boliger med tjenestetilknytning, småhus ved Øverli samt nye 

kontorer på Øverli. I mangel av kontorer benyttes foreløpig ledig leilighet på BOA. Overflyttet 

ruskonsulent til Øverli benytter lokaler på NAV. Denne avtalen om kontorplass er midlertidig. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Det har vært en del interne kompetansehevingstiltak ved at ansatte som har vært på kurs 

viderefører kunnskapen til andre ansatte. Forelesere har vært hentet inn for å få innlegg for hele 

ansatte gruppa når det gjelder arbeidsmiljø. 

 Noen har startet på eller gjennomført videreutdannings-opplegg i 2015. Der enhetsleder har sett på 

slik videreutdanning som viktig og nyttig også for kommunen, har kostnader med slik 

kompetanseheving blitt dekt delvis av kommunen og med tilskudd fra fylkesmannen. 
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RAMMEOMRÅDE NAV  
 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

 Flyktningebosetting 

 Rusoppfølging (flyttet 011115 til rus/psyk helsetjeneste) 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 5,5 6,5 6,5 (5,5 etter rus ble flyttet) 

Ansatte 6,0 7 7 (6) 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år 2,2 2,2 1,9 

Netto driftsutgifter i sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år 1 599  1 754  1 533 

Andel sosialhjelpsmottakere 18- 24 år 4,9 4,4 3,3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 2,8 måned 2,5 måned 2,1 måned 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Mål 2014 Mål 2015 Status 2015 

Andel søknader om økonomisk sosialhjelp 

behandlet innen 14 dager 

100% 100% 100 % 

Sosialhjelpsmottakere 100 92 85 

Antall mottakere av sosialhjelp under 25 år 35 34 19 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 5 3 1 

Antall mottakere som har mottatt sosialhjelp som 

hovedinntekt i mer enn 6 måneder 

12 14 15 

Antall som har fått gjeldsrådgivning  9  

Antall bosatte flyktninger Bosette 

10 

72 personer, 42 

over 18 år, 30 

under 18 år 

89 personer, 52 

over 18 år, 37 

under 18 år 

 

Kommentar:  

 Vi har et stort fokus på å hjelpe unge med overgang til arbeid, så de ikke blir 

langtidsmottakere av sosialhjelp 

 Vi har får deltakere i kvalifiseringsprogrammet, men de som fyller vilkårene skal ha denne 

rettigheten og det er viktig for å unngå langtidsmottakere av sosialhjelp. KVP er en rettighet 

som bare kan gis 1 gang pr person. 

 Flere bosatte flyktninger har ved utgangen av 2015 bodd mer enn 5 år i kommunen og da 

mister vi integreringstilskudd for dem og de regnes som ordinære innbyggere 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  13 099 11 054 -2 045 

Sum inntekter  -10 598 -11 471 -873 

Netto ramme 2 501 -417 -2 918 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

  100 % -117 % 

Jobbnærvær i % 97% 95,40% 84,70% 
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Kommentar:  

 Mindreforbruket skyldes færre på Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert og mer 

integreringstilskudd enn budsjettert.  

 Samtidig ser vi også en økning i sosiale utgifter, som gjør at vi har økt dette budsjettet, selv om det 

ikke vises på sluttresultatet.  

 Vi har hatt høy nærværsprosent i mange år. En langtidssykmelding er årsaken til nedgang i 

nærværet.  

 

Oppfølging av utfordringer 

 Største utfordring hos oss er mangel på boliger for vanskeligstilte. Det jobbes med dette via 

boligkomiteen. 

 Ved bosetting av flere flyktninger trenger vi enda flere språkpraksis/arbeidstreningsplasser, da 

spesielt for menn og innenfor kommunal sektor  

 

 

Nyheter fra områdene 

 Fra 010116 overtok Troms fylkeskommune «ungkraftstillingen», da vi ikke hadde midler til å 

fortsette driften. (Prosjektet Ungkraft ble avsluttet 311214. Målselv kommune hadde mottatt 

prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet over 3 år med spesielt fokus på utsatt ungdom. 

Etter avslutning av prosjektet ble stillingen videreført i Troms fylkeskommune, Bardufoss/Høgtun 

videregående skole fra 1. januar 2015, som et spleiselag mellom fylkeskommunen, Målselv 

kommune og NAV Målselv(stat)).  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Kurs i regi av fylkesmannen og IMDI 

 Rekruttert 1 ny medarbeider, ledig stilling etter avgang til pensjon. 
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RAMMEOMRÅDE PRO-TJENESTEN 
 

Rammeområde PRO består av to enheter, PRO nedre distrikt og PRO øvre distrikt. Disse er geografisk 

avgrenset. Enhetene får sin økonomiske tildeling fra kommunestyret i en ramme som deles mellom 

enhetene. Enhetsleder har delegasjon på økonomi, personell og fag innenfor sin enhet. Nøkkeltall i 

årsmeldingen er felles mens selve årsmeldingen er basert på resultater på hver enkelt enhet. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 Kostra gr 11- 2015 

Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggerne 80 år og over 

21,4 18,9 18,6 17,4 

Korrigert brutto driftsutgift, institusjon, 

pr kommunal plass, konsern 

1.009.493 1.187.844 1.169.873 1.023.473 

Mottakere av hjemmetjenesten pr 1000 

innbyggere 67 – 79 år 

93 77 87 76 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr 

innbygger 67 år og over 

125.811 133.123 130.726 111.535 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr 

innbygger 80 år og over 

387.513 412.760 416.157 360.681 

 

 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er gått noe ned fra 2014 til 2015.  

 Mottakere av hjemmetjenester er økt betydelig pr 1000 innbyggere 67 – 79 år. Det har også vært 

en betydelig økning av mottakere over 80 år. Dette er en forventet og kjent utvikling. 

 

PRO Nedre distrikt 
 

 Målselv syke – og aldershjem inkl storkjøkken 

 Målselvtunet sykehjem 

 Åpen omsorg -  hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste, støttekontakt, omsorgslønn og 

trygghetsalarm 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 

 PRO tjenesten har mål som både hjemmetjenesten og sykehjemmene strekker seg etter; de som 

mottar tjenester skal få individuell behandling, den enkelte bruker kan og skal være med å forme 

tjenestetilbudet. Dette innebærer også opplevd kvalitet – trygghet og respektfull behandling.  

Det er få klager på de tjenestene som ytes. 

Tjenesten har hele tiden fokus på kvalitetsforbedring. 

 Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i PRO øvre og nedre i 2015.  

 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 

Årsverk 98,2 91,89 89,39 86,35* 

Ansatte   134** 130** 

*  Reduksjon etter nedleggelse vaskeriet på MSAH pr 01.11.15 

** Dersom alle stillinger var besatte vil det være 130 ansatte i PRO nedre, i tillegg vikarer. 
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PRO nedre har jobbet med følgende i 2015: 

 Prosess og planlegging bygging nytt sykehjem. Dette har hatt det største fokuset i 2015. 

 «Etikkprosjektet» - videreføres i 2016 

 «Sykepleier prosjektet på MSAH» - videreføres i 2016 

 «En bedre hverdag» - videreføres i 2016 

 Demensteamet har gjennomført pårørendeskole, kursing og temakvelder i samarbeid med pleie og 

omsorgstjenesten i Bardu kommune. Videreført dagopphold / dagsenter for hjemmeboende 

demente 

 «Dokumentasjon i helsehjelp» - prosjekt vedr tettere oppfølging og fokus på bruk av verktøy for 

dokumentasjon i pleie og omsorgstjenesten (bla PROFIL) i regi av LØKTA 

 Diverse tiltak vedr arbeidsmiljøet  

 Fokus på hverdagsrehabilitering 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  74 671  72 428 -2 243  

Sum inntekter  -14 568  -14 587 -19  

Netto ramme 60 103  57 841  -2 262 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 97,34 % 100 % 96 % 

Jobbnærvær i %  85,8 % 89,28 % 87,7 % 

 

 PRO nedre har positivt avvik på ca kr 2.245 mill. 

Dette skyldes flere forhold: nedtrekk av årsverk, endring i organisering på en slik måte at 

ressursene blir best mulig benyttet, redusert sykefravær samt at åpen omsorg har brukt faste 

hjemmehjelpere som vikarer når det er fravær i hjemmesykepleien. Dette gjøres når det er faglig 

forsvarlig, og ved å omfordele arbeidsoppgaver. «Sykepleieprosjektet» ved MSAH har også gitt 

resultater. 

Det er stort fokus på økonomi i alle avdelingene. For øvrig har PRO nedre hatt budsjetter de siste 

årene som gjør det mulig å holde seg innenfor rammene. 

 Mål for 2015 var 90 % jobbnærvær. Det har vært en gradvis nedgang i sykefraværet fra 2012 fram 

til utgangen av 2014. For 2015 har fraværet økt noe og det er til dels store forskjeller mellom de 

ulike avdelingene.  

 Det har vært og er stort fokus på arbeidsmiljøet, kompetanseheving, kvalitet og faglighet.  

Det brukes mye ressurser på oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. 

Til tross for lite midler til kurs og videreutdanning har personalet vært på flere kurs / seminar 

2015, ikke minst har dette vært mulig pga lave kostnader når det har vært fagdager 

interkommunalt - samarbeidet «gir» mye for små ressurser. 

 Målselv kommune ble i 2015 tildelt kr 380.000,- gjennom Kompetanseløftet 2015.  

Kr 200.000,- ble i sin helhet gitt som støtte / stipend til de ansatte som både tar grunnutdanning 

som helsefagarbeider, sykepleier samt til sykepleiere som tar videreutdanning / master relatert til 

helse / omsorg. Resterende kr 180.000,- ble overført 2016 og er øremerket opplæring gjennom 

ordningen med BPA. Dette gjøres i samarbeid med enhet «Bo og oppfølging». 

 

 I 2015 var det 32 døgn fordelt på 10 pasienter hvor det ble betalt bøter. Til sammen dreier dette 

seg om kr 148.498,-. I gjennomsnitt lå hver av disse pasientene 3,2 døgn hvor Målselv kommune 

ikke klarte å gi sykehjemtilbud som ønsket fra UNN.  

Merk at fra og med 2015 var ordningen med medfinansiering opphørt mens betaling for 

utskrivningsklare pasienter fortsatte som tidligere.  

Pr 2015 var døgnsatsen økt fra kr 4255,- til kr 4387,-. 
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Oppfølging av utfordringer 

 Utbygging og drift av nytt sykehjem ved Målselvtunet.  

Planlegging for prosess og framdriftsplan vedr bygging av nytt sykehjem startet høsten 2014 og 

har hatt det største fokuset i enheten i 2015. Dette er et omfattende arbeid som krever bistand fra 

eksterne aktører samt flere interne enheter. Store deler av de kommende år vil ha dette som et 

hovedprosjekt / hovedmål å jobbe mot. 

 Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer.  

 Rekruttere og beholde fagpersonell.  

 Videreutdanning og faglig utvikling av personalet.  

 

Fokus videre: 

 Fortsette det gode arbeidet med å ha fokus på arbeidsmiljø, kvalitet og faglighet samt styrke 

medarbeiderskapet – involvering og samhandling. 

 

PRO Øvre distrikt 
 

 Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter 

 Hjemmetjeneste 

 Trygghetsalarm 

 Støttekontakt 

 Omsorgslønn 

 Middagsombringing 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 31,64 31,64 34,6 

Ansatte 33 40 41 

 De fleste stillinger er besatt. Noen helgestillinger er ubesatt 

 Enetiltak til ressurskrevende bruker er med her. Driftes i kommunal regi 

 Økning av en 100 % sykepleierstilling fra september 2015. 

 

Brukerperspektiv: 

Kommentar:  

 Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2015. I 2014 ble det gjennomført 

brukerundersøkelse i hjemmetjenesten, hvor brukermedvirkning, respektfull behandling, 

tilgjengelighet på tjenesten og informasjon ble målt. Her hadde åpen omsorg i pro – øvre en score 

på 5,3, hvor snittet i Norge var på 4,9. 

 Tjenesten søker hele tiden å ha en god dialog med brukerne og deres pårørende. Dette gjelder å gi 

nødvendig informasjon og sammen finne gode løsninger til beste for pasienten.  

Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter har 24 sengeplasser, hvor 10 av disse er 

sykehjemsplasser. Tjenesten har forsøkt å ha 2 plasser avsatt til korttid / avlastnings plasser. Dette 

for å kunne ta i mot utskrivingsklare pasienter fra sykehus og for å kunne gi nødvendig avlastning 

og korttid til hjemmeboende i Målselv kommune.  På grunn av til tider stort press på plassene, har 

det i perioder vært mindre tilbud om avlastning / korttid til pasienter og deres pårørende.  

Hjemmetjenesten i Pro – øvre har bemanning på dag og kveld 7 dager i uken. Tjenesten har ikke 

nattjeneste.  

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  29 416  31 528 2 112 

Sum inntekter -  5 019 -6 469 -1 450 
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Netto ramme 24 397 25 059 662 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 101,7 % 100 % 103 % 

Jobbnærvær i % 81,6 %   

 

Kommentar:  

 Overforbruk på vikarbudsjett, overtid og lønn ekstraarbeid. Ved ferieavvikling er det vanskelig å 

skaffe nok faglærte vikarer, derfor ble det et stort overforbruk på overtidsbudsjettet, da fast ansatte 

måtte inn å dekke opp for hverandre. 

 I perioder, hvor en har fått ressurskrevende brukere fra sykehus, har det vært nødvendig å styrke 

bemanning. 

 Hjemmesykepleien har hatt en kraftig økning av antall brukere i løpet av 2015, og en har derfor 

vært nødt til å styrke bemanning i perioder.  

 Det jobbes jevnt med arbeidsmiljøet. Ledelsen og plasstillitsvalgte og verneombud har faste møter 

gjennom året, hvor en sammen setter fokus på arbeidsmiljøet og hvilke satsningsområder som skal 

prioriteres.  

Ledelsen følger opp sykemeldte og søker å finne gode løsninger sammen med den sykemeldte, for 

at denne skal kunne komme tilbake til jobb.  

En har også stort fokus på forebygging av belastningsskader.  

       Pro – øvre har hatt høyt sykefravær, over 20 %, men siste kvartal for 2015 gikk sykefraværet ned  

       til 12,4 %. 

 

Oppfølging av utfordringer 

PRO står overfor de samme utfordringene i 2015 som i 2014 

 Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer.  

 Rekruttere og beholde fagpersonell.  

 Videreutdanning og faglig utvikling av personalet.  

 Utrede hvordan strukturen i PRO skal være for framtiden.  

 

1. Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Tjenesten har hele tiden fokus på økonomi og budsjett. Innkjøp av inventar og utstyr vurderes og 

prioriteres ut fra budsjett. 

En ser at det å ha personale i alle stillinger gir mindre overtid og vikarbyrå brukes lite. Det gir også en 

bedre kontinuitet i pleien. Tjenesten kan være noe uforutsigbar, da en ikke vet hvilke typer pasienter 

en får i tjenesten i løpet av året. I perioder har en pasienter med store hjelpebehov og medisinsk 

oppfølging, noe som gjør at det brukes ekstraressurser for at tjenesten skal være faglig forsvarlig.  

I 2015 har vi sett en kraftig økning av pasienter i hjemmetjenesten. I hjemmesykepleien er det en 

firedobling av pasienttreff i forhold til i 2010.  Tjenesten ser nå effekt av Samhandlingsreformen, som 

kom i 2012. Pasienter blir skrevet raskere ut fra sykehuset og mye av behandling og rehabilitering skal 

skje i hjemkommunen.  Dette er i tråd med intensjonen Samhandlingsreformen har, men det har ikke 

fulgt med økte ressurser til kommunene.  

 

2. Rekruttere og beholde fagpersonale. Fagutvikling. 

Det har i flere år vært jobbet aktivt med å rekruttere fagpersonale. En har drevet motiveringsarbeid opp 

mot ufaglærte i tjenesten og bofaste innbyggere. Sykepleierstudenter har blitt tilskrevet og tilbydd fast 

stilling etter utdanning. Tjenesten ser nå at dette begynner å gi effekt. 

Målselv kommune fikk i 2015 kr. 200.000,-, gjennom Kompetansemidler fra Fylkesmannen, som ble 

fordelt til ansatte som tok grunnutdanning og videreutdanning. Dette er et flott stimuleringstiltak, da 

flere kan se seg råd til å ta en utdannelse / videreutdanning. 

Tjenesten tar i mot sykepleierstudenter og lærlinger. Dette er gode rekrutteringstiltak. 
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Ved Pro – øvre er det nå 2 sykepleiere som har begynt på videreutdanning som distriktssykepleier. 

Dette er en ny videreutdanning, som er kommet i gang etter Samhandlingsreformen, hvor sykepleiere 

skal kunne bli bedre rustet til å behandle / pleie pasienter ute i distriktet. 

 

Boliger til innflyttere og vikarer kan være en 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.  

Kommunen har pr. i dag ingen stipendordning å tilby studenter eller gi til personale som tar 

videreutdanning. Dette kan være en utfordring i forhold til å stimulere for etter – og videreutdanning. 

Internundervisning, fagutvikling og veiledning kjøres av personalet selv på enheten. 

 

3. Utredning av strukturen i PRO 
Det ble i 2014 bestilt en utredning av PRO – tjenesten og det ble valgt å bruke Telemarksforskning til 

dette.  

Det ble utarbeidet en fyldig rapport basert på faktakunnskap, kostra tall, befolkningsvekst, 

alderssammensetning og framtidige behov i kommunen. 

I hovedsak kom følgende fram i rapporten: 

 Anbefaling om å bygge nytt sykehjem på Andslimoen og legge ned MSAH 

 Kommunen ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder antall korttidsplasser 

 Kommunen bør vurdere utbygging av hjemmetjenesten og se nærmere på 

hverdagsrehabilitering. 

 Driften og organiseringen i PRO – øvre bør sees nærmere på, om det er hensiktsmessig slik 

det er nå. 

 

Det ble i 2015 gjort en utredning av Pro – øvre distrikt. 

Ut fra denne ble det anbefalt å omgjøre 11 av 15 plasser ved omsorgssenteret til sykehjemsplasser. 

Tjenesten ser at mange pasienter ved omsorgssenteret egentlig er sykehjemspasienter, og de som har 

behov for korttids – langtidsplass i institusjon har behov for sykehjemsplass.  

Det utredes nå en kostnadsberegning som skal til politisk behandling våren 2016. 

 

Nyheter fra områdene: 

 Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter er med i et prosjekt som er knyttet til interkommunal 

legevakt.  Prosjektet heter «Web – konsultasjon mellom sykehjem og legevakt «. Dette er med 

bakgrunn i St.melding nr. 47: «Pasienten skal få rett behandling – på rett sted – til rett tid «. 

Pasienten skal så vidt mulig behandles så nært hjemmet som mulig.  

Flere sykehjem ligger langt unna legevakt, og målet er at eldre skal slippe unødvendig lang 

transport i ambulanse. Øverbygd sykehjem skal ta i bruk velferdsteknologi, slik at en kan være 

i kontakt med lege på legevakta på lyd / bilde.  

Sykepleierne har fått ekstra kursing gjennom en fagdag sammen med personell på legevakta. 

Prosjektet er planlagt satt i gang i 2016. 

 Sykepleierprosjekt på ØSO fortsetter 

 Prosjekt gjennom LØKTA, som går på dokumentasjon / helsehjelp 

 Etikk – prosjekt. 
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 RAMMEOMRÅDE KULTUR OG IDRETT 
 

 Bibliotekstjeneste med hovedbibliotek i Istindportalen, filial i Øverbygd, og kjøp av 

bibliotekstjenester på Høgtun. 

 Istind Arrangement med husledelse og drift av kulturarrangement og utleieadministrasjon i 

Istindportalen. 

 Kulturadministrasjon med saksbehandling innen kultur, idrett og friluftsliv. Forvaltning av 

spillemidler, tilskuddsordninger, planarbeid, utstrakt samarbeid med profesjonelle kulturinstanser, 

lag- og foreninger. 

  Barne- og ungdomsarbeid med drift av aktiviteter for Barn- og unges aktivitetshus (BUA), 

sekretariat for barne- og ungdomsrådet (BUR), utstyrsbank med utlån av idretts- og fritidsutstyr til 

befolkningen. 

 Kulturskole med drift av kulturskoleundervisning og administrasjon av  DKS, DKSs, MOT og 

UKM. Kulturskolen driver desentralisert med undervisning ved grunnskolene i Målselv og 

Istindportalen. 

 Frivilligsentralen er eid og Målselv kommune og 6 frivillige organisasjoner i Målselv.  

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 9,82 10,32* 11,43* 

Ansatte 14 15* 16* 

Note: 

* I 2014 ble personalansvar for daglig leder ved Frivilligsentralen lagt til Enheten for Kultur og idrett 

 * I 2015 ble det opprettet ressurs til MOT og DKS i Kulturskolen. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Utlån i bibliotekene i Målselv 5,70 5,97 Ikke klare 

Netto driftsutgift til idrett pr. innbygger 207 336 132 

Netto driftsutgifter til aktivtetstilbud barn og unge pr 

innbygger 6-20 år 

106  217 768 

Netto driftsutg. til kommunale musikk-og kulturskoler, i 

% samlede netto driftsutg 

0,8 0,6 0,7 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler, pr. innbygger 6-15 år 

3543 3107 3420 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser for tjenester i enheten i 2015.  

 

Kommentar:  

 Bibliotekene hadde en økning i utlån fra 2013 til 2014. Bibliotektjenesten ligger godt over 

landsgjennomsnittet på utlån pr. innbygger.  Vi arbeider med å få større utlån pr. barn i 

kommunen.  

 I 2015 har prosjektmidler fra Bibliotekromprosjektet bidratt til ny oppgradert 

ungdomsavdeling. Målet er å utvikle biblioteket som et værested for ungdom. 

 To skoler har fått støtte til oppsett og bruk av utlånssystemet Micromark som 

folkebibliotekene i Målselv bruker. Utlånet blir da mer effektivt og oversiktlig for 

skolebibliotek, slik at skolene kan sette fokus på økt leselyst og leseglede.  

 Ekstern medfinansiering av BUA, Barn- og ungdoms aktiviteter, har generert økt oppslutning 

og bruk av tilbudet. 

 Elevtallet i Kulturskolen er på et normalnivå for Målselv høsten 2015. Vi har fortsatt for lang 

venteliste. Vi disponerer stillingsressurs til DKS (Den kulturelle skolesekken sitt tilbud til 
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grunnskoleelevene) og MOT. Dette gjør at Kostra tallene også for 2015 viser høyere tall enn 

det som i realiteten brukes til kulturskoleundervisning i Målselv.    

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  11 294 18 302 7 008 

Sum inntekter  -1 525 -10 018 -8 493 

Netto ramme 9 768 8 284 -1 485 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Kulturskolen i Målselv 90 % 100 % 100 % 

Kultur og idrett 4000-serien 82,1 % 100 % 88 % 

Jobbnærvær i %: Øvrige tjenester Kultur og 

idrett (Agresso tillater ikke samlet rapport for 

enheten) 

95,75 % 84,1 % Felles for 

enheten 

86,80 % 

 

Kommentar:  

Vi har mindreforbruk i 2015. Det begrunnes i: 

 Vi har hatt noen ansatte som har vært langtidssykemeldte uten at det i særlig grad er blitt satt inn 

vikar for disse.  

 Innkjøpsstopp i november hindret spesielt fullføring av planlagte fysiske endringer i lokalene våre, 

innkjøp og oppgradering av kontorutstyr/pc-park. 

 Vi har fått flere tilskudd med midler fra eksterne instanser til aktivitet. Disse midlene er ikke tatt 

med i budsjett for 2015.  Det gir et lavere forbruk enn estimert i forhold til budsjett.  

 Vi har i 2015 hatt større inntjening på arrangement enn det vi har budsjettert med de seneste årene. 

 Frivilligsentralen finansieres med tilskudd fra Kulturdepartementet og Målselv kommune.  

 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser stor trivsel og engasjement i enheten. Vi jobber 

med å sette fokus på hvordan vi kan ivareta høy score på disse områdene. Arbeidet er tuftet på en 

åpen kommunikasjonsform og dialog med fokus på et godt psykososialt arbeidsmiljø som preges 

av refleksjon og inkluderende evaluering i det daglige.  

 Enheten har lavt nærvær i 2015. Dette skyldes en uheldig situasjon med langtidssykemeldte i 

enheten. Vi jobber med tilrettelegging og kommunikasjon med den enkelte. 

 Lavere svarverdi på de to øverste spørsmålene henger kanskje sammen med at enheten startet 

omorganiseringsprosesser i 2014. 

 

 

Oppfølging av utfordringer 

 I forbindelse med omorganiseringa har flere ansatte fått endret arbeidsinnhold og nye oppgaver. 

Opplæring tar tid, og vi jobber med å etablere gode og nye strukturer for at vi skal være så 

samarbeidende og effektive som mulig 

 Det som er vår hovedutfordring er at vi er blitt omorganisert uten at det fysiske arbeidsmiljøet og 

kontorfasiliteter er tilpasset vår drift.  Det medfører stor slitasje for de ansatte å forholde seg til at 

kolleger som er spredd på tre steder i kommunen. Vi trenger felles tilholdssted for bedre 

ressursutnyttelse både av personell og tilrettelegging for aktiviteter og tjenester De ansatte er 

fleksible og engasjerte i jobben sin og takler dette på en god måte. Belastningen for arbeidsmiljøet 

og den enkelte med å jobbe under de fysiske forholdene vi har, er imidlertid foruroligende både i 

forhold til å beholde godt kompetente og ressurssterke ansatte i enheten, men også i forhold til 

hvordan slitasjen på sikt kan påvirke den enkeltes helse negativt. Vi har forbedret 

kontorfasilitetene våre så langt vi kan innenfor egne rammer.  

 Vi ser et sterkere internt samarbeid etter omorganiseringa er i gang. Et eksempel er satsningen 

«Krafttak for sang» hvor også Frivilligsentralen bidrar. 

 Utstyrsbanken (utlån av sports- og friluftsutstyr), trenger en fast base. Tilbudene må 

samlokaliseres med enheten for øvrig for best mulig utnyttelse av de små ressursene vi har 
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tilgjengelig, både med tanke på personell og utstyr. Den midlertidige plasseringen av 

utstyrsbanken på kommunehuset har allerede plassmangel. Servicetorget er belastet med utlånet, 

og denne løsningen er på sikt ikke god for servicetorget.  

 

Nyheter fra områdene 

 Biblioteket er en del av Litteraturhusprosjektet, og som gir økt aktivitet i form av forfatterbesøk og 

temakvelder ved bibliotekene. Vi opplever nå større aktivitet og mer besøk.  

 Biblioteksjef er involvert i prosjektgruppa Nye nettsider for folkebibliotekene i Troms. De nye 

sidene blir lansert i april 2016. 

 MOT i Målselv er inne i sitt andre gjennomføringsår. Aktivitetene går som planlagt. Programmet i 

ungdomskolen ble i 2015 implementert i alle 3 trinn i ungdomskolen. De første UMM (ungdom 

med MOT) er skolert og i drift. 

 I 2015 ble Utstyrsbanken etablert med utlån fra Kommunehuset og Øverbygd brannstasjon. Dette 

er et populært og tilbud med høy frekvens for utlån. 

 Musikkbingen hadde sitt første hele år i drift i 2015. Den brukes til smågruppe- og 

bandundervisning for Kulturskolen, og lånes i tillegg ut til sivile band for unge musikere og 

disponeres deler av uka av Forsvaret, HSTY v/Velferden. Gjennom 2015 er den blitt svært godt 

besøkt.  

 Kulturskolen har innledet et samarbeid med Målselv husflidslag med intensjon om å utvide 

fagtilbudet i Kulturskolen. 

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Personaldag om DIS, (dyktig, imøtekommende, skapende). Fokus på imøtekommende. Ekstern 

foredragsholder.  

 Førstehjelpskurs for alle ansatte v/Bedriftshelse Nord. 

 Fagkurs for kulturskolelærere på Kulturskoledagene i Tromsø. I regi av Kulturskolerådet.  
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RAMMEOMRÅDE BYGGFORVALTNING  
 

Om rammeområdet: Oppsummert definisjon av begrepene bak bokstavene FDVUP i moderne 

eiendomsforvaltning og ansvarsområder for avdelingen: 

 F/Forvaltning omfatter ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale FDVU arbeidet. 

 D/Drift omfatter de aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske 

installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå. 

 V/Vedlikehold er aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske 

installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå.  

 U/Utvikling omfatter tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige verdi 

over tid. Dvs. endringer som ikke er en følge av slitasje, men endrede krav, enten lovmessig eller 

brukerdefinerte. 

 P/Potensialet omfatter strategiske tiltak for å forbedre totaløkonomien, det vil si forberede 

ombygging og utvikling av bygget. 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk (inklusiv Gimlehallen & Bardufoss hallen) 37 36,35 36,35 

Ansatte (inklusiv Gimlehallen & Bardufoss hallen) 40 39 42 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning pr. m² 

596 - 650 

Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning pr. m² 

215 - 72 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning 

245 - 559 

    

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

Andel av brukerne som er fornøyd med 

renholdstjenesten: (sp. 1-7 snitt) 

Ikke 

gjennomført 

 Ikke 

gjennomført 

Andel av brukerne som er fornøyd med 

vaktmestertjenesten (sp 1-8 snitt) 

 

Antall avvik på lovpålagte tilsyn  

Et balansert forhold mellom primær eiendomsdrift og 

brukertjenester 

 

 

Generell kommentar:  

 Leder har etter oppstart i jobben(01.0913) satt fokus- og vært tydelig på rollen mellom brukere 

(andre virksomheter) og bygg forvaltningen. Hittil registrerer vi positive tilbakemeldinger, men 

veien kan være krevende å gå. 

 Et av de viktigste målene er et balansert forhold mellom primær eiendomsdrift og brukertjenester. 

Ansvarsområder og oppgaveoversikt er påbegynt i en tjenestekatalog som skal vurderes 

administrativt før presentasjon for brukerne. Det er sendt en orientering/opplysning om 

virksomhetens primæroppgaver som synes å ha en suksessiv effekt. Dette er av avgjørende 

betydning for Byggforvaltningen`s formål i kommunen. 

 Bygg forvaltningen har fortsatt begrensede ressurser, noe som er med på å begrense ønsket 

aktivitet. Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelse mot interne kjernevirksomheter, 

men mener at driften er effektiv innenfor tildelte rammer og med referanse til tidligere dramatiske 

nedbemanning.   
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 Ovennevnte definisjoner på begreper innenfor rammeområdet/ ansvarsområdet forteller bygg 

forvaltningens «kjerneoppgaver» som støtteenhet. Med en orientering på våre hovedoppgaver 

forventes en bedre forståelse hos brukere på vår rolle i kommunen. 

 Bemanning faste stillinger har vært feil antall i 2013 og 2014. Dette er rettet opp for 2015. 

 

Kommentar nøkkeltall(Kostra); 

 Utgifter i årsregnskap for 2013 på vedlikeholds- og driftsaktiviteter forteller ikke reelle tall da 

det er funnet feil bruk av utgifts arter og funksjoner. Årsregnskap for 2015 er mer i samsvar 

med bruk av utgifts arter og funksjoner iht. Kostra. 

Å sammenligne egne tall mot andre kommuner betinger at det er lik forståelse på bruk av 

funksjoner, utgifts- og driftsarter. Tallmateriale fra årsregnskap 2015 anses å være nær riktig 

iht. Kostra veileder. 

 Det er et tankekors at utgifter til vedlikeholds aktiviteter utgjør bare ca. 50% av et normalt 

behov (kr 150-180/m²) som blant annet Statsbygg og Forsvarsbygg har i sine 

vedlikeholdsbudsjetter. 

 I de siste tre årene er det ikke bevilget budsjettramme på vedlikehold for formålsbyggene. 

Byggforvaltning har påbegynt en vedlikeholdsplan som beregnes å være klar til 

budsjettbehandlingen høsten 2016 hvor de faktiske forhold mht. normalt drifts- og 

vedlikeholdsbudsjett for kommunale formålsbygg vil beskrives. 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  40 564 42 992 2 428 

Sum inntekter  -15 484 -19 651 -4 167 

Netto ramme 25 080 23 341 -1 739 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 % 100 % 93 % 

Jobbnærvær i % 92,3 % 95 % 91 % 

 

Kommentar:  

 Idet enhetsleder ble tilsatt så sent på året(01.09.13) var budsjettoppfølgingen svært uoversiktlig. 

Merforbruk regnskap viste merforbruk på ca. 22% i 2013. Oppfølgingen i budsjettåret 2014 var 

særdeles krevende, med svært streng oppfølging og budsjett disiplin. Med økt fokus på forbruk 

unngikk man stor overskridelse (2,73 %)som leder anser som et svært godt resultat sammenlignet 

med tidligere år. Resultat på- 0,5% i 2015 viser et budsjett i balanse. Dette kan skyldes vedtak på 

øremerkede (ekstra) midler etter 1. halvår 2015. Resultatet viser klart et behov på at det må 

avsettes mer vedlikeholdsmidler som gjør det mulig å etterkomme krav /pålegg,  

feil/ mangler samt brukernes stadige henvendelser om tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for 

Dem.  

 Fremgang viser at det har vært satt fokus på noen viktige områder på enheten.  

 Områder er valgt ut fra samlet arbeider i personalmøter og oppfølges etter tiltaksplan. 

 Mål på resultater viser tydelig fremgang noe som også skyldes mer nærværsarbeider i 2014. 

Nærværsaktivitet har vært både i møter og ved enkelt besøk hos den enkeltes arbeidsplass. 

 For status 2015 er det et gjennomsnitt Jobbnærvær prosent. Jobbnærvær 1.- og 2.tertial 2015 lå på 

ca. 95,4%. Siste tertial viste økende sykefravær grunnet 50% sykefravær renholdsleder, fravær av 

prosjektleder og forsinket tilsatt arbeidsleder. Dette medførte stor arbeidsbelastning på drifts- og 

enhetsleder ut året. 
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Oppfølging av utfordringer 

 En oppbygning av en profesjonell bygg-/eiendomsforvaltning er spesielt krevende og betinger at 

rollen her må være tydelig og avklarende mot brukere med forankring hos arbeidsgiver. For å 

bygge opp-/ beholde god kompetanse og gjøre daglig drift interessant for oss betinger det 

tilrettelegging for driftspersonale å utføre meningsfulle/faglige oppgaver.   

 Flere avklaringer og opprydding av rutiner, prosedyrer, ansvarsforhold etc. i forhold til 

organisasjonen for øvrig har bidratt til en mer effektiv hverdag, bedre oversikt og forståelse for 

vårt reelle ansvarsområde som støtteenhet. 

 Ovenfor nevnte punkter, spesielt på forståelse av vår rolle som støtteenhet,- er den største 

avgjørende faktor for at vi skal kunne makte hovedmålet(kjerneoppgaver) på å støtte de øvrige 

virksomhetene i kommunen.  

 

Nyheter fra områdene 

 Første byggetrinn Bardufoss ungdomsskole stod ferdigstilt med nytt påbygg i 2014. 

Rehabiliteringen av gamle delen ble ferdigstilt 2015.Selv om en uheldig situasjon oppstod ved en 

tak lekkasje (høsten 2014) på grunn av manglende kontroll av entreprenør, er de flotte 

skolelokalene endelig tatt i bruk. 

 Plan på etablering av nødstrømsaggregat for MSAH og ØSO ble påbegynt høsten 2015. 

Aggregatene skal være ferdig montert og driftsklar til bruk innen 1.juni 2016. 

 Nytt ventilasjonsanlegg for ØK avdelingen og fellestjenesten i kommunehuset ble montert og satt i 

drift høsten 2015. 

 Planlegging av Nytt sykehjem på Andslimoen og Boliger m/ tjenesteyting påbegynt. 
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RAMMEOMRÅDE VARV 
 

 
Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 16,6 17,1 17,8 

Ansatte 18 18 19 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Antall vannbehandlingsanlegg 3 3 6 

Antall renseanlegg 6 6 6 

Slambehandlingsanlegg 1 1 1 

Kommunale veger, antall meter 174500 174500 174500 

Vannproduksjon ved Bardufoss Vannverk i M3 2800000 1825000 Ikke klar 

 

Vann: 

 Nye testmetoder og utvidet omfang av vannprøver gir utfordringer på sikt. Vi har startet arbeid 

med forberedelse til fullskalarensing på Bardufoss vannverk, noe som vil bety betydelige 

investeringer. Alternative vannkilder blir vurdert og testet i 2016. 

 Vi har ferdigstilt og drifter nå 3 mindre vannanlegg på Navaren og Sørfjorden. 

 Videre utbygging i Sørfjorden måtte utsettes til 2016 grunnet manglende kapasitet hos 

entreprenør. 

 Ny kommunedelplan vannforsyning påbegynt (hovedplan vann). Ferdigstilles høsten 2016. 

 

Avløp: 

 Nytt infiltrasjonsanlegg anlagt på Jensberg, flere år med problemer løst. 

 Startet arbeidet med akkreditert prøvetaking ihht gjeldende lovverk. Både Øverbygd og 

Andslimoen renseanlegg må ombygges for å oppfylle kravene i akkrediteringen. 

 Drift ved Andslimoen Renseanlegg har vært krevende grunnet endret tilførsel fra Nortura. Vi 

har nå stabil drift og noen mindre justeringer har gitt bedring av luktproblematikk.  

 Vann og avløpsledningene i Rønning Tollefsens vei er skiftet ut og vegen reasfaltert. I 2016 

vil tilsvarende bli gjort i deler av Krokbekkveien. 

 

Veg: 

 Vil i løpet av høsten være ferdig med alle prosjekter relatert til flomskader i 2012.  

 Kommunedelplan vei er vedtatt. 

 

 

Kommentar:  

 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015. 

 Vi har lite fravær, men sliter med å få avklaring på langtidssyke som ikke vises i statistikk. 

 Situasjon uendret fra 2014 til 2015. 

 

 

Kommentar:  

 Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i år, dette er besluttet av rådmannen. 

 Vi vil fortsette å legge best mulig til rette for den enkelte slik at vi kan opprettholde vårt høye 

nærvær. 

 Vi må forvente noe høyere sykefravær grunnet langtidsskade på 2 ansatte, ikke jobbrelatert. 
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 Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter selvfinansierende 33 557 36 490 2 933 

Sum inntekter selvfinansierende -51 377 -51 950 -573 

Sum utgifter vei 16 144 17 263 1 119 

Sum inntekter vei -3 700 -4 015 -315 

(inntekter på vei skyldes i hovedsak nye regler 

for føring av MVA) 

   

Netto ramme, viser tall for hele VARV -5 376 -2 211             3 164 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 103,7 100 41% 

Jobbnærvær i % 97,13 / 97,89 97,6 / 97,69 94,2 

 

Kommentar:  

 Enheten har et merforbruk på MNOK 3,1 ihht budsjett.  

 Hovedårsak til merforbruk er bla. ekstra avsetninger på selvfinansierende knyttet til endrede 

renteforutsetninger  for selvkostberegning samt økning på vintervedlikehold. 

 Innkjøpsstopp medførte at en del planlagt vedlikehold måtte utsettes og vil komme som etterslep. 

Men for vår avdeling var dette tiltaket relativt uproblematisk.  

 

Oppfølging av utfordringer 

 Kommunedelplan vei er vedtatt. Arbeid pågår for å bli trafikksikker kommune. 

 Utbedringsarbeid etter flommen i 2012 er nå inne i en sluttfase, vi vurderer å søke omdisponering 

av bevilgede midler som blir ubenyttet.  

 Regnskap for vei i 2015 ga et lite underskudd. Dette skyltes ekstraordinære kostnader på 

sommervedlikehold. Flere brøytekontrakter er fornyet i 2015, og kostnaden pr. km økte vesentlig. 

I flere av våre områder er det lite konkurranse på anbud grunnet lange avstander. 

 

Nyheter fra områdene 

 Større prosjekt iverksatt for oppgradering av matrikkel samt innføring av Komtek for å sikre riktig 

grunnlag for kommunale avgifter. Prosjektet vil kreve 1-2 årsverk de neste 2-3 år. Dette arbeidet 

pågår for fullt, og framdrift er tilfredsstillende. Dette er nytt for oss, men gruppa fungerer godt og 

vi har oppgradert over 1300 bygg så langt. 

 Enhetsleder VARV har nå også ansvar for enhet utvikling, tidligere MAN. Vi ser allerede at vi kan 

utnytte kompetanse på tvers av enheter og derved utnytte synergier.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Bemanningssituasjonen på VARV er nå tilfredsstillende. Ekstra årsverk til oppgradering matrikkel 

gjør at vi har et årsverk mer enn normal drift tilsier. 

 Prosjektleder VARV er nå i 100 % stilling, våre kostnader til konsulenter er vesentlig redusert.   

 Vi investerer 2 MNOK i nytt utstyr og sanerer noe gammelt utstyr som er svært kostnadsdrivende 

grunnet mye feil. 
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RAMMEOMRÅDE BRANN -Samfunns-sikkerhet 
 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 8,065 8,065 8,065 

Ansatte 16 16 16 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 755 673 685 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger 27 30 41 

Årsgebyr feiing og tilsyn i kr. 200 200 216 

Antall feide piper- i prosent 1311 1050 43,5 

 

Brukerperspektiv (mål og resultat) 

 Status 2013 Mål 2014 Status 2015 

Feide piper 1311 1050 767 

Tilsyn piper og ildsteder 30 30 84 

Tilsyn med § 13 tilsynsobjekter  43 44 42 

 

Kommentar:  

 Feiertjenesten legges nå inn i kom-tek for å sikre bedre faktureringstjeneste. Feieren er under 

utdanning. Denne driver systematisk registrering av alle feie/ tilsynsobjekter i kommunen. Øking 

av feier- ressursen er under vurdering. 

 Mål for tilsyn §13-bygg er 100% tilsyn i løpet av en 2-årsperiode. Foretas av brannsjefen som 

mangler ca. 60% tilsynsressurs/ branninspektør for dette arbeid ( jfr. DSB-tilsyn av brannvesenet 

2002)  

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  7 733 8 153 420 

Sum inntekter  -2 473 -3 570 -1 097 

Netto ramme 5 260 4 583 -677 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 98,88 % 100 % 91 % 

Jobbnærvær i % 89,97 % 90,00 % 98,5 % 

 

Kommentar:  

 Målet her for alle er 100 % balanse mellom budsjett og regnskap. 

 Feiervesenet selvfinansierende, reguleres ved bruk av fond. Brannvesenet, større utgifter enn 

forutsatt grunnet investering i KomTEK: Brannvesenet: litt lavere driftsutgifter enn budsjettert 

grunnet færre ulykkes-utrykninger enn normalt, salg/ leieinntekter direktevarsling litt høyere enn 

budsjettert. 

 Brannmannskapene er pålagt fysisk trening som er tilrettelagt på begge brannstasjonene. Det er 

fysiske minimumskrav til styrke/ utholdenhet for mannskapene som også er underlagt årlig 

helsekontroll og røykdykkertest. Mannskaper som ikke innfrir kravene utelukkes fra 

brannvesenets beredskapsstyrker. Ingen langtidssykefravær i 2015. 
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Oppfølging av utfordringer: 

 Brannvesenet har tatt i bruk nytt nødnett, fått opplæring i bruk av utstyret, og fått utlevert 

personlig utstyr. Det er montert radioterminaler i kjøretøyer, og dekningskartlegging er foretatt. 

Digitale kart over viktige samfunnsinteresser er utarbeidet med objektnavn og kartreferanser.  

 Brannvesenet drifter selv Øverbygd brannstasjon, der soldatene forestår renhold og det meste av 

snørydding. Allsidighetene til disse soldatene resulterer i at det meste av stasjonens vedlikehold så 

vel som restaurering foretas av stasjonspersonellet, bygningsdriften holdes således på bra 

kostnadsnivå. Stasjonens tre hovedporter er byttet, og våtrom i boligseksjonen opp-pusset. Nytt 

låse-system for ytterdørene er innkjøpt og under montering. Innkjøp av tjenestebil/vaktbil i stede 

for videre leie av slik er under vurdering. Utskifting av gamle strømkrevende komponenter utføres 

ihht. driftsmidler. 

 

Nyheter fra områdene 

 Brannsjefen har hatt ansvar for innføring av nytt nødnett for Målselv brann- og redning. Dette 

innebærer utstyrsleveranser, opplæring av opplæringsansvarlige for begge brannstasjonene, 

oppfølging av mannskapene, innkjøp av tilleggsutstyr til nødnett- utstyret, installasjoner i 

kjøretøyer, kartlegging av dekningsgrad, avtaler ang. support, oppdatering av objekter i digitale 

kart og fordeling av ansvarsområder ovenfor 110-sentralen og tilbake- rapportering til sentral 

prosjektleder.  

 Forhandlinger om nye brannvernavtaler med forsvar/ forsvarsbygg er gjennomført for Øverbygd-

området, og i sluttfase for Bardufoss brannstasjon.  Nye medarbeidere er på plass. Brannsjefen er 

medlem i økonomiutvalget for IUA, og medlem i rådsgruppen for 110-sentralen. Feieren 

systematiserer alle brukere fortløpende og legger inn i Komtek. Brannsjefen har gjennomført flere 

teoretiske brannøvelser i bl.a. kommunale arbeidsplassobjekter.  

 

Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Brannmester ved Øverbygd brannstasjon har gjennomført grunnkurs ved Brannskolen, og er i ferd 

med oppkjøring klasse2. 

 Brannmannskapene ved begge brannstasjonene er under kontinuerlig opplæring og øvelser ihht. 

øvelsesplaner. Bardufoss brannstasjon har nå ansatt egen øvingsoffiser (statlig) Alle 

brannmannskaper har fått opplæring i bruk av radioterminaler i nytt nødnett. 

 Rekrutteringsmessig søker kommunen så langt som mulig å tilby samme avlønning som stat (ref. 

Bardufoss brannstasjon) 
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RAMMEOMRÅDE UTVIKLING (MILJØ, AREAL OG 

NÆRING) 
 

 Landbruk: jordbruk /skogbruk og utmarksforvaltning 

 Byggesaksbehandling, arealplanlegging, natur-, miljø- og ressursforvaltning 

 Kart- og oppmåling  

 Næringsutvikling og tilrettelegging 

 

Bemanning faste stillinger 

Nøkkeltall 2013 2014 2015 

Årsverk 14,8 13,7 12,3 

Ansatte 16 14 11 

 

 Ved utgangen av 2015 var det 10,3 ansatte og en ubesatt stilling og enhetslederfunksjonen lagt til 

VARV-enhetsleder; 12,3 stillingsressurser. 

 oppmålingsleder sluttet 01.04.2015 

 kombinasjonsstilling innen oppmåling/geodata og planlegging lyst ut; ingen kvalifiserte søkere. 

 saksbehandler på deling i permisjon, vikar tilsatt etter ca. 2 mnd vakanse 

 næringskonsulent og plansjef flytta til Rådmannens stab 01.11.2015; lønna fra Utvikling ut året. 

 jordbruksleder har ansvar for Viltsaker/Viltnemnda, ca. 30 % stillingsressurs 

 skogmester bruker ca. 30% stilling på utmarksforvaltning og er sekretær for Motorferdselsnemda 

 saksbehandler jordbruk jobber 20% på jordbruk og 60 % med eiendom. Det siste fordeles med 

50% som kommunens grunneier-representant og meglerpakker 10 %. I 2001 ble en 100% stilling 

for forvaltning av grunneierrollen til kommunen lagt ned. Oppgavene har i lang tid vært forsømt 

og det var nødvendig å få oppgavene lagt til en fast stilling, et ansvar Utvikling har blitt pålagt av 

rådmann. 

 50% veterinær-stilling synliggjort i årsverksoversikten for 2013, 2014 og 2015. I 2013 var det to 

ansatte i veterinærordningen, redusert til en fra 2014. 

 

I sum er det altså redusert med 1,4 stilling i tillegg til at 50% ikke-utførte-oppgaver i 

kommuneadministrasjonen nå er synliggjort og tatt inn i Utvikling sitt ansvarsområde. 

Stillingsreduksjonen på 1,9 stillinger er utført innen utgangen av 2015. I tillegg kommer at enhetsleder 

er lagt til VARV-enhet for en prøveperiode. 

 

Kommentar: Stillingsreduksjon er utført ved naturlig avgang og ved at det ikke er tilsatt nye når noen 

slutter. Dette har gitt størst utslag for kart- og oppmåling, deling byggesak og plan. 2. halvår 2015 har 

disse fagområdene disponert 4 stillinger; hvorav 2 nytilsatte i 2015, i tillegg til en vikar for 

saksbehandler på plan- og deling fra 1.10; mot ca. 6,5 stillinger i 2013. Dette har vært en utfordrende 

situasjon for avdelinga generelt og for enkeltansatte spesielt. 

Avdelinga har gjennomført strukturelle endringer ved å slå sammen VARV og Utvikling, og 

koordinerer en del oppgaver mellom fagområdene for å avhjelpe situasjonen. 

 

Fakta om enheten/nøkkeltall (kostra) 

 2013 2014 2015 

Plan: Antall planer vedtatt 2 3 5 

Byggesak: Antall søknader til byggesaksavdelinga som 

kommunen behandlet ferdig 

168 248 225 

Byggesak: ferdigattester + midlertidig brukstillatelse 94 85 52 

Jordbruk: Søknader om produksjonstilskudd  151 141 134 

Jordbruk: Søknader etter jordloven 25 23 15 

Jordbruk: Søknader etter Konsesjonsloven 13 18 15 

Dispensasjoner motorferdsel 212 162 172 
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Kommentar:  
For andre rad; antall søknader til byggesaksavdelinga, er alle vedtak tatt med. I tallene for 2013 er 

søknader uten ansvarsrett ikke registrert. 

Endringer i plan- og bygningsloven med virkning fra 1.7.15 åpner for bygging av mindre bygg uten 

søknad. Kommunen antar at det bygges mer enn det som er søknadspliktig. En må også anta at svært 

få melder fra med ferdigattest, slik at eiendomsregistreringen som gir grunnlag for eiendomsskatten 

ikke blir oppdatert tilsvarende. 

 

Andre nøkkeltall (ikke kostra) 

 2013 2014 2015 

Innovasjon Norge, tilleggsnæring 

landbruk, saker, tilskott 

 1, (0,3mill) 1 (1,0 mill) 

Innovasjon Norge, kjøp av 

landbrukseiendom, saker, tilskott 

 2, (2,1mill)  

Innovasjon Norge, innvestering i 

driftsbygning, saker, tilskott 

 7, (9,4mill) 1 (1,9 mill) 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket, 

saker, kommunalt tilskott 

 4, (0,3mill) 8 (0,3 mill) 

Skogkultur, tynning, planting, 

stell av plantefelt, god økning 

 1580da (1,3mill) 474da (0,6mill) 

Skogsvegprosjekt, ferdigstilte 

veger, tilskott, god økning 

 11,6km (2mill) 6,0km (3,1mill) 

Søknader til kommunalt 

næringsfond 

23 44  

Elg tildeling / felt, 

(fellingsprosent) 

320/291(90,9%) 350/267(76,3%) 320/244/76,2% 

Elg, fallvilt 23 70 22 

 

 

Økonomi (ressursbruk) 

Driftsregnskapet pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik kr 

Sum utgifter  13 995 17 942 3 947 

Sum inntekter  -6 618 -11 098 -4 480 

Netto ramme 7 377 6 844 -533 

Alle tall i hele tusen 

 

Balanse mellom budsjett og regnskap i prosent Status 2014 Mål 2015 Status 2015 

 100 % 100 % 93 % 

Jobbnærvær i % 95,16 % 91,51 % 92,4 % 

 

Kommentar:  

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015. 

Enheten har økt nærværsandelen fra 2014.  

 

Oppfølging av utfordringer: 

 Det er gjennomført en god del oppdatering av hjemmesidene til Miljø, Areal og Næring/Utvikling 

 Vedtak i veinavnsaka ble gjort  

 Mange store byggesaker starta opp (med forhåndskonferanser og tillatelser) 

 Oppfølging avtale med Norsurvey i oppmålingssaker  

 Arbeidet med planregisteret utsatt  

 Innlegging i Kvalitetslosen påbegynt 

 Følgende er oppført som tiltak for å møte utfordringene med stillingsreduksjon for 2015: 

Gjennomgå rutiner og arbeidsoppgaver for å finne rasjonaliseringsgevinster og bedre 
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informasjonen mellom publikum og kommune for å opprettholde service og etterrettelig 

saksbehandling, tross store kutt i stillingsressursene på avdelinga.  

 

Kommentar:  

 Effekten av nedbemanninga vil først bli synlig fra 2016. Utfordringa framover vil i stor grad være 

knytta til forvaltning, drift og vedlikehold av informasjon, verktøy, arkiv og kompetanse. For å 

opprettholde framdrift på saksbehandlinga vil det ikke være ressurser til drift av hjemmesider, 

planarkiv, byggesaksarkiv, matrikkel, oppgradering av verktøy og kunnskap knytta til endringer i 

lov og forvaltning. Dette er vesentlige faktorer som må driftes for å opprettholde rettssikkerheten 

og kvaliteten på kommunens ansvarsområder etter lovverket. 

Nyheter fra områdene 

 Prosjekt stedsutvikling Bardufoss videreført med fokus Andslimoen og Bardufoss sentrum. 

 Prosjekt Lokal forankring av reindriftsnæringen videreført. Fra nov-15 er større andel av 

prosjektoppfølginga flytta til Fylkesmannen i Troms. 

 Høy aktivitet på plansida med høyere andel private reguleringsplanforslag, egenproduserte 

reguleringsplaner og planer fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har i løpet av året hatt 3 

parallelle reguleringsplanprosjekt under arbeid; noe som krever Målselv kommunes 

tilstedeværelse og oppfølging. 

 Kystsoneplan Tromsøregionen og arbeidet med regional forvaltningsplan for vannregion Troms 

har krevd ressurser fra nær sagt alle fagområder. Forvaltningsplanen må betegnes som særlig 

ressurskrevende; noe som kan ha sin årsak i svak prosjektstyring fra regionalt hold og statlige 

myndigheter. 

 Arena Utmark sitt arbeid med opprettholdelse og videreutvikling av kompetansestillinger innen 

utmark i Målselv er tatt opp igjen. 

 Prosjekt Målselvfossen, hjertet i Målselv er satt i gang, i første omgang er gangbru og laksesjået 

restaurert, tilskott kr. 190 000,- 

 Målselv kommune har prioritert ressurs til koordinering av utbyggingsaktivitetene på Rustahøgda. 

Fokus i 2015 har vært å tilrettelegge for å framtidig parkeringsplasser, nytt kryss fra E6 og nye, 

trafikksikre busstopp. Planleggingsarbeidet fortsetter inn i 2016 med samarbeid mellom 

kommunen, Statens vegvesen, Troms Fylkeskommune og aktørene med tilhold i området. 

 

 Gjennomførte kompetansehevingstiltak/rekruttering: 

 Enheten oppdaterer seg kontinuerlig innen de ulike fag- og forvaltningsdisipliner. 

 Vi har i perioden klart å utføre pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, men dette har kun 

vært mulig fordi alle ansatte i utvikling / VARV har vist stor fleksibilitet og påtatt seg oppgaver 

utenfor eget arbeidsfelt. Mange nye har jobbet hardt for å fylle store sko, vi har klart dette fordi to 

enheter har samhandlet godt.  

 

 

 


