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1 Innledning 
Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven for å klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 

Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i 

tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985). 

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer   

omfattende enn nødvendig. Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye 

kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte 

kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som 

skal prioriteres. 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan hvor man tar stilling til mål og strategier, men en 

arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon og skal gi grunnlag for å 

vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. 

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er 

konstituert. 

 

Planstrategien bør inneholde: 

- Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 

- Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi for god sammenheng mellom god 

samfunnsutvikling og arealbruk 

- Vurdering av sektorenes planbehov 

- Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel 

 

I forholdet mellom kommunal planstrategi og kommuneplan skal planstrategien utrede 

utviklingstrekk og hovedutfordringer i kommunen, mens kommuneplanen setter mål og utreder 

strategier for hvordan vi skal nå måla. 

 

Målselv kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i juni 2015 med overordna mål og 

satsningsområder. Med en fersk gjennomgang av utviklingstrekk og hovedutfordringer til kommunen 

fra dette arbeidet, vil planstrategien i hovedsak rette fokus mot hvilke planarbeid som vil være 

vesentlig for å følge opp samfunnsdelen.  

 

Som kunnskapsgrunnlag tar vi utgangspunkt i Statusbilde Målselv fra kommunereformarbeidet. 

 

1.1 Nasjonale forventninger og regionale føringer 
Nasjonale forventninger: 

- Gode og effektive planprosesser 

- Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging 

- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regional føringer som bør legges til grunn for kommunens arbeid med planstrategi og planarbeid:  

- Kunnskapsgrunnlaget 2015 for regional planstrategi Troms 2016-2019 

- Fylkesplan for Troms 2014-2025 

- Regional transportplan Troms 2014-2023 

- Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025; Arktisk landbruk - ei næring med mange 

muligheter 

- Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024  

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027  

 

2 Utviklingstrekk og utfordringer 
2.1 Demografi 

  
 
Folketallet har økt jevnt siden bunnen ble nådd i 2009 med 6490 innbyggere. Økt folketall tilsier økte 
bevilgninger gjennom rammetilskudd og skatt, men samtidig øker også etterspørselen etter ulike 
tjenester fra kommunen. Ved inngangen av 2.kvartal 2016 er det 6750 innbyggere i Målselv. 
Den største utfordringen i forhold til fremtidig økonomi er at økningen i folketallet i Målselv er 
betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Det betyr at Målselv kommune får en mindre del av det 
totale rammetilskuddet til tross for samme vekst i lønn og andre utgifter. 



 
Veksten i folketallet kommer i gruppa 16 år og eldre. I gruppa 66+ viser det seg at gruppa 80 år og 
eldre har en liten økning.  Kommunens befolkningssammensetning endres om man ser perioden 
2009 til 2014 under ett. Trenden er at de yngste gruppene minker, mens de eldre øker. Denne 
endringen i sammensetningen forventes å bli sterkere utover i prognoseperioden og vil medføre økt 
behov innenfor pleie- og omsorgstjenesten på ulike nivåer. Det blir viktig å planlegge i god tid for 
fremtidens behov, både i forhold til omfang og kvalitet, innenfor de gitte økonomiske rammer. 
 
Statistisk sentralbyrå utarbeider befolkningsfremskrivninger på lavt, middels og høyt nivå. Alle 
alternativene viser befolkningsvekst. Kommunen legger middels vekst til grunn i sitt arbeid, selv om 
prognosene er høyst usikre og basert på historiske utviklingstrekk siste ti år. I dag er det 4 yrkesaktive 
per person over 66 år. I 2030 vil det bare være 3. 



 
Ved alle framskrivingsmodellene kommer befolkningsøkningen i hovedtrekk fra innvandring.  Det 
flerkulturelle har alltid preget lokalsamfunnene i Målselv, og befolkningstilveksten fra 2009 har i all 
hovedsak kommet fra arbeidsinnvandring og bosatte flyktninger. Befolkningsveksten vil også i de 
nærmeste ti-årene komme fra tilflytting. Dette betyr at integreringsarbeid vil være viktig på alle nivå i 
kommunens virksomhet. 
 

  



2.2 Økonomi 
Målselv kommune har gjennom flere år effektivisert drift for å tilpasse aktivitetsnivå til de inntekter 

som forventes framover. I denne prosessen har en sett på de demografiske framskrivninger opp mot 

løpende utvikling, og bildet er tydelig: sammensetningen endres i retning flere eldre relativt til yngre. 

Dette innebærer at kommunen har vært nødt til å planlegge ressursbruken for, og innrette den etter, 

spesielt pleie – og omsorgssektoren. 

Pleie og omsorgssektoren samlet: 

 

Som det framgår av figur over, har Målselv kommune prioritert en relativt større andel av sine 

ressurser mot pleie og omsorgssektoren enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Dette 

medfører at relativt mindre andel av ressursene fordeles på bl.a. barn og unge målt ved netto 

driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter til barnehage og skole. 

Målselv kommune har en langsiktig gjeld på 88,4 % av kommunens brutto inntekter, noe som er 

under landssnittet. Med flere tunge investeringer liggende inne i handlingsplanens økonomidel, vil 

bildet endre seg markant og en stadig større del av kommunens inntekter vil gå til å betjene gjeld. 

Det må tas høyde for i framtidig planlegging et høyere rentenivå, økt ressursbruk spesielt til 

eldreomsorg samt fortsatt stort vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse. Dette vil kreve 

ytterligere omstilling og effektivisering av tjenester, og det er viktig at det avsettes økonomiske og 

personalmessige ressurser til å gjennomføre dette arbeidet. 
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3      Satsningsområder fra Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 
 

Målselv kommunes visjon er: Mulighetslandet Målselv 

Målselv har mange muligheter – sammen tar vi dem i bruk 

Visjonen skal være retningsgivende for det videre arbeidet med utvikling av Målselv. 

Kommuneplanens samfunnsdel har pekt ut tre satsingsområder med overordnete mål for å bygge 

opp under kommunens visjon.  

Alle enheter i kommunen sorterer under ett eller flere av disse satsingsområdene, og tiltak under  

ett av satsingsområde kan gi virkninger for flere enheter. I den videre vurdering av sektorenes  

planbehov og prioritering av planoppgaver, følger vi hovedinndelingen fra disse satsingsområdene, 

men har i tillegg lagt inn et ekstra fokus på helse, omsorg og sosial tjenester. 

 

       
Karlstad musikkorps på Fossmotunet mai 2012; innspilling av «Gøy på landet». 
 

 

Satsingsområde  Overordnet mål 

Oppvekst  Gi de unge en best mulig ballast inn i voksenlivet 

Infrastruktur Legge til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom god infrastruktur 

Folkehelse Ha med folkehelseperspektivet i all kommunal virksomhet for å skape et 

målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med 

aktive og robuste innbyggere 



 

3.1 Folkehelse 

 

Onsdagsrenn Mellembygd idrettslag 

 

I forbindelse med samhandlingsreformen trådte både Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven i 

kraft fra 1.1.2012. Folkehelseloven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og 

utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Kommunene får et særlig ansvar for helsefremmende 

og forebyggende arbeid. Dette krever en systematisk og langsiktig innsats. Grunnlaget for god helse 

legges først og fremst utenfor helsetjenesten. Folkehelsearbeid krever dermed et tverrsektorielt 

arbeid.  

Gjennomgående perspektiver ved planarbeidet etter Kommunal planstrategi 2016-2019 skal i tillegg 

være: 

• Universell utforming fremheves som en del av rammeforutsetningen/verdikriteriet i alle planer og 

tiltak i Målselv kommune. Universell utforming skal være et overordnet prinsipp i all planlegging, 

tilrettelegging og tjenesteleveranse. 

• Sektorprinsippet skal ligge til grunn ved at ansvaret for å følge opp tiltak ligger innenfor de 

enkeltes faglige ansvarsområde. 

• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 

og styresmakter og legge til rette for barn og unges medvirkning. 

• Likestilling, integrering og mangfold mellom grupper; enten de er alders- eller interesserelatert, 

tilflyttere, samer eller innvandrere, skal ligge som rammeforutsetning og verdi for alle planer og tiltak i 

Målselv kommune. 

• FN´s Barnekonvensjon skal konkretiseres i kommunens arbeid med barn og unge og søkes 

implementert også utover kommunens eget ansvarsområde, jfr. Sjumilssteget. 



Målselv har utarbeidet en Oversikt over helsetilstanden og de faktorer som påvirker den (2015). I 

tillegg blir det årlig oppdatert en folkehelseprofil for kommunen som viser utvikling innen 

hovedtemaområder; 2016-målingen vedlagt.  Det drives ikke et planmessig arbeid i folkehelse-

perspektiv i dag som kartlegger folkehelseutfordringer, for så å strukturere og koordinere tiltak rettet 

mot disse utfordringene i kommunen. Dette skal nå inn i arbeidet med den planlagte «Folkehelse-

arbeid i Målselv kommune». Under trekkes fram noen av de viktigeste utfordringene: 

 «Folkehelsearbeid i Målselv kommune» skal være en tverrsektoriellplan og innbefatter også 

frivillighet og lokalsamfunn. Planprosessen bør i oppstartsfasen vurdere ytterligere undersøkelser for 

å kartlegge folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer, og om det er særlige utfordringer i enkelte 

grupper, jamfør «gjennomgående perspektiv ved planarbeidet etter Kommunal planstrategi 2016-

2019». I tillegg er det viktig å kartlegge kriterier og påvirkningsfaktorer for de områdene der Målselv 

har positive resultat i sitt folkehelsearbeid. Det videre planarbeid skal legge til rette for at dette blir 

både styrka og videreført. 

 

Utfordringer i befolkningssammensetning: 

- Befolkningsveksten er lav og en langt større andel eldre over 66 år vil øke andelen 

aldersrelaterte sykdommer og hjelpe- og pleiebehov. 

- En større andel flyktninger og arbeidsinnvandring krever god integrering og bevisst arbeid for at 

disse kan ta aktivt del i samfunnet som helhet; arbeid, omsorg, helse og fritid. 

Utfordringer i oppvekst og levekår: 

- Økende andel barn og unge med angst, depresjon og stress-symptomer  

- I barne- og ungdomsskole har det vært høy andel av opplevd mobbing. Selv om tallene er blir 

bedre er det fortsatt et viktig område å ha fokus på  

- Unge ensomme  

Utfordringer i miljø; sosialt, fysisk og kjemisk: 

- Dårligere resultat på drikkevannsindikatorene 

- Høyere andel misnøye med lokalmiljø blant unge 

- Geografi (sentralisering av aktivitetstilbud) og avstander kan generere inaktivitet og isolasjon 

Utfordringer i helse, levevaner og sykdom 

- Høyere andel av muskel- og skjelettlidelser, diabetes 2  

- Mangler nyere tall på helse, aktivitetsnivå og kosthold; siste fra perioden 2008-11. 

- Andelen overvektige er høyre enn landsgjennomsnittet og aktivitetsnivået avtar drastisk etter 

fylte 15  

- Selv om røyking avtar, er fremdeles røyking hovedårsak til alvorlige sykdommer 



3.2 Helse, omsorg og sosiale tjenester 

 

 Høst ved Skartjønna 

Helse- og omsorgsenhetene i Målselv kommune har bra fagkompetanse innen de fleste fagområder. 

Kommuneoverlege ivaretar ansvaret for samfunnsmedisin. Målselv er en geografisk stor kommune 

og har på noen områder utfordringer med å sikre likt tilbud til alle innbyggerne. Avstander kan også 

være utfordrende for å sikre et godt tverrfaglig samarbeid. Det vil være viktig å sikre kontinuitet og 

rekrutering for framtida. Både for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet og for å sikre god 

rekruttering bør et planmessig arbeid prioriteres.  

Rådmann vurderer at en «Helse og omsorgsplan» vil være et godt verktøy for å samordne 

tjenesteområdene og strukturere del- og temaplaner for en mer langsiktig satsning. Det er under 

utarbeidelse en rus og psykisk helseplan. Det må vurderes om denne skal tas inn i den nye «Helse- og 

omsorgsplanen».  

Det tverrsektorielle arbeidet med Sjumilssteget driver en kontinuerlig samordning for å ivareta barn 

og unges levekår og rettigheter.  Gjennom tett dialog utarbeides handlingsplaner med tiltak 

kontinuerlig. Erfaringene fra Sjumilssteget skal i tillegg videreføres som gjennomgående perspektiv 

for nye planer etter planstrategi 2016-2019. To av enhetslederne har gjennomført videreutdanninga 

«Helse i plan».  

Målselv kommune ønsker å videreføre det interkommunale legevaktsamarbeidet, og vil ta initiativ til 

revisjon av de interkommunale planene for kreftomsorg og rehabilitering. 

3.3 Oppvekst, kultur, og utdanning 

 

 



Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet mål å gi de unge best mulig ballast i livet. Å 
skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge er en av kommunens aller viktigste oppgave. 
Og å favne alle er en oppgave som krever tverrsektoriell og planmessig innsats.  
Kommunen skal i den kommende perioden: 
- Vurdere kapasitet og dimensjonere barnehage- og skoletilbudet i tråd med befolkningsutviklingen 

- Rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og 

lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole, barnevern).  

- Utrede status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i barnehage og skole 

for samiske barn i kommunen. 

Barnehage: 
Barnehagene i Målselv har god dekning av barnehagelærere og mange assistenter som enten har 
fagbrev, eller er under utdanning.  
Barnehagene har et godt interkommunalt samarbeid med de andre kommunene i Indre Midt-Troms; 
Bardu, Salangen, Lavangen og Dyrøy, og vi har en felles kompetanseplan for hele regionen som alle 
kommunene jobber etter. 
Barnehagene har fokus på overgang barnehage-skole, systematisk begrepsinnlæring og tidlig innsats 
som ledd i forebygging av frafall i videregående skole. Språk er en viktig del av denne satsingen, og 
fra inneværende barnehageår deltar vi i prosjekt «språkløyper». Et annet satsingsområde i Målselv-
barnehagene er utvikling av sosial kompetanse og barns trivsel. Dette ses igjen opp mot forebygging 
av mobbing i barnehage og skole og er en del av kommunens helhetlige arbeid på dette området. 
 
Skole: 
Det er stor kunnskap om tilstanden i skolen og den faglige og sosiale utvikling både på bakgrunn av 
årlige brukerundersøkelser, diverse nasjonale prøver og faktagrunnlaget fra gjentatte Ung-data 
undersøkelser. 
For opplæring har vi en rekke planer og rutiner som skal sikre at kvaliteten i Målselvskolen bli 

ivaretatt. Senest høsten 2015 ble Kvalitetsplanen for Målselvskolen 2015-2018 vedtatt i 

kommunestyret KS vedtak 115/2015 den 05.11.2015.  

Kvalitetsplan for Målselvskolen skal bidra til å nå vår visjon om å utvikle en framtidsrettet skole. Vi 

ønsker å skape en skole som gir rom for aktivt utviklingsarbeid og som stimulerer til et ønske om å 

videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i et trygt, inspirerende og faglig godt læringsmiljø for 

alle aktørene i skolen. 

Gjennom å fokusere på noen prioriterte områder settes det tydelige krav og forventninger for 

skolene. Målselvskolen skal skape et best mulig grunnlag for elevenes læring ved å legge til rette for 

økt utbytte av læringsarbeidet, både faglig og sosialt. Læringslyst og læringstrykk skal prege 

Målselvskolen i årene framover. I dette arbeidet er det viktig å opprettholde og skape gode 

samarbeidsrelasjoner innad i skolene, mellom skolene, med foreldre og andre aktører. 

Kvalitetsplanen for Målselvskolen 2015-2018 er første strategiske skritt i denne retning. Gjennom 

denne kvalitetsplanen ønsker Målselv kommune som skoleeier å sikre kvaliteten i arbeidet som 

gjøres på hver skole, som del av vårt forsvarlige system i henhold til Opplæringslovens §13.10 krav til 

skoleeier om å ha et forsvarlig system for vurdering og om kravene i opplæringsloven og forskriftene 

til loven blir oppfylte. 

Målselvskolen har et godt rammeverk for utvikling, Vi er kommet langt i kvalitetsarbeidet og har god 

retning og utvikling. For neste planperiode kan det være aktuelt å vurdere å lage en egen sektorplan 

for området. 

 



Kultur 

Målselv har et rikt og mangfoldig kulturliv som spenner fra kreativ kunstutfoldelse i mange sjangre til 

mer tradisjonelle kunstuttrykk. For å styrke og ta vare på mangfoldet er det behov for å sette dette 

inn i en planmessig helhet. Gjennom en kulturplan vil en tydeligere få fram mangfoldet og 

muligheten for samhandling og videreutvikling.  

Frivillighet og integrering er nøkkeltema som bør få stor plass i arbeidet. Mangfold både i ulike 

kulturuttrykk og ulike befolkningsgrupper, gjør dette arbeidet viktig både i folkehelseperspektiv og 

for å nå kommunens oppvekstmål for barn og unge.  

 

Målselv kommune har deltatt i prosjektet «Kulturminnekompetanse i kommunene» i regi av Troms 

fylkeskommune. I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført registreringer av kulturminner i regi av 

Midt-Troms museum og Målselv historielag. Kommunen har forpliktet seg på å bruke denne 

kunnskapen i kommunens videre planarbeid og å ta opp spørsmålet om det skal utarbeides egen 

kulturminneplan for kommunen; KS vedtak 7/2015 den 12.2.2015.  

Kjennskap til, og stolthet for, egen kultur og historie er et av delmålene i satsningsområde oppvekst: 

Målselv vil gjøre barn og ungdom kjent med og stolt av hjemkommunen sin. I Målselv finner en 

automatisk freda kulturminner i tilknytning til samisk veidekultur (automatisk freda dersom eldre enn 

100 år). Nyere tids kulturminner fra etter 1537 har ikke det samme rettsvernet. Med en stor 

omlegging av drifts- og bosettingsformer de siste 80 til 100 år, betyr det at mye av kulturminnene fra 

norsk bosetting i Målselv kan bli borte dersom kommunen ikke inntar en bevisst holdning til disse. 

Kommunen ønsker å samle kjennskap om, og prioritere videre arbeid med, lokale kulturminner 

gjennom en egen kulturminneplan. 

    
Befaring mai -16 med Riksantikvaren: Stua på Brandskognes og Alapmoen 

 

3.4 Infrastruktur og stedsutvikling 
Gjeldende arealplan fra 2012 legger kommuneplanens samfunnsdel av 2007 til grunn. 

Utbyggingsmønsteret med hovedtyngde av områder for bebyggelse, anlegg og næringsstruktur langs 

E6 og regulerte og planlagte områder for bebyggelse i tilknytning til de ulike distriktssentrene, 

ivaretas i all hovedsak i denne planen. Gjeldende samfunnsplan for 2015 - 2026 sier at «før rullering 

av arealplanen skal det utarbeides en arealstrategi for å tydeliggjøre prioriteringene for 

primærnæringene, øvrig næringsliv, forsvar, bosetting og infrastruktur». Arealstrategien skal 

utarbeides på bakgrunn av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse spesielt med tanke på effekten 

av klimaendringer på lokalt nivå.  

 



De viktigste utfordringene knyttet disse temaene vil være: 

 

 

 

 

 

Primærnæringene: 

- Kartfesting av landbrukets kjerneområder og hensiktsmessig infrastruktur i forhold til landbrukets 

utviklingsmuligheter 

- Reindrifta sine vilkår i Målslev kommune for verdiskaping og utvikling 

 

Øvrig næringsliv: 

- Tilstrekkelig og hensiktsmessig areal til nyetableringer og styrking av dagens næringsstruktur 

- Lokalisering av områder for tyngre industri. Vurdere Andslimoen industriområde opp mot mer 

egnete områder som Fossmoen og steinbrudda/areala rundt Buktamoen gjenvinningsstasjon 

- Gjenbruk av areal fra strukturendringer i offentlig og privat sektor 

 

Forsvar: 

- En arealforvaltning som sikrer forsvarets tilstedeværelse 

 

Bosetting 

- Områder som er avsatt til boligformål med krav om reguleringsplan blir i distriktene ikke regulert. 

For å minske andelen dispensasjonssaker, bør det sees på muligheter for at arealplanen i større 

grad kan ivareta en mer helhetlig boligutvikling i alle deler av kommunen. 

- Fortetting av eksisterende boligområder 

 

Infrastruktur 

- Legge til rette for framtidig infrastruktur med et energibehov som i mindre grad gjør bruk av fossilt 

brennstoff og optimalisere transportfunksjoner 

- Tilrettelegging for videreutvikling av gang- og sykkelvegnettet, kollektivnett med 

kollektivknutepunkt og vurdere Målselv kommune som en del av framtidig jernbanestruktur i nord 

- Universelt utformet og trafikksikker kommune  

 

Fritidsbebyggelse: 

- Målsnes som attraktivt område for ferie og fritid 

- Rekkefølgebestemmelser som i større grad regulerer utbyggingstakt og prioriterer mellom de ulike 

planområdene for å unngå at store areal blir regulert og ikke utbygget 

- Legge til rette for fortetting/klynger i LNFR-områder med spredt fritidsbebyggelse 

 

Utmark: 

- Prioritere områder for stillhet opp mot utmarksbasert næringsutvikling og reiseliv 

Friluftsliv: 

- Tilrettelegge for bedre tilgjengelighet og attraktive utearealer 



4 Planstatus og planbehov 
4.1 Planoversikt 2016-2019 

 Plan Vedtatt Dekningsområde Kommentar 

O
V

ER
O

R
D

N
A

 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

Sak 

57/2015, 

11.6.2015 

Kommunen som 

organisasjon, 

tjenesteyter og 

samfunnsutvikler 

 

Kommuneplanens 

arealdel 2012-2025 

Sak 

120/2012, 

13.12.2012 

Fysisk tilrettelegging 

areal og samfunn 
 

Økonomiplan 2017-

2020 

Sak 

111/2016, 

07.12.2016  

 Rulleres årlig 

Overordnet 

beredskapsplan med 

Informasjonsplan og 

Handlingsplaner 

Sak 

98/2012, 

15.11.2012 

 
Oppdatert oktober 

2016 

Atomberedskapsplan   
Oppdatert januar 

2016 

Helhetlig Risiko- og 

sårbarhetsanalyse for 

Målselv kommune 

Sak 

53/2017, 

14.06.2017 

  

Kommunedelplan helse 

og omsorg 2017-2029 

Sak 80/2017 

01.11.2017 

Helse- og 

omsorgssektoren 

Målselv kommune 

 

Plan for psykososialt 

kriseteam i Målselv 

kommune 

Sist 

oppdatert 

26.10.2015 

Ved ulykker; 

koordineres via 

beredskapsplanen 

 

 

Smittevernplan 

Sist 

oppdatert 

2013 

Linka opp mot 

beredskapsplanen 
 

O
P

P
V

EK
ST

 

Plan Vedtatt Dekningsområde Kommentar 

Kvalitetsplan for 

Målselvskolen 2015-

2018 

KS 5.11.2015   

Sjumilssteget: 

Kommuneanalyse 2012 

og handlingsplan 

Sak 

93/2012, 

15.11.2012 

Tverrfaglig møte 

mellom 

skole/barnehage, PPT, 

helsesøster og 

barnevern. 

Nye 

satsingsområder 

vurderes i 

Sjumilssteget 

Kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2017-2020 

 

 

 

Sak 

79/2017, 

01.11.2017 

Hele kommunen 
 

 



FO
LK

EH
EL

SE
 

Plan Vedtatt Dekningsområde Kommentar 

Boligsosial 

handlingsplan 2009-

2013 

Sak 

15/2010, 

25.2.2010 

Sikre tilfredsstillende 

boforhold for alle 
 

Rus- og psykisk 

helseplan for Målselv 

kommune 2016-2019 

  
Under utarbeidelse 

 

Bevillingspolitisk 

handlingsplan og 

bevillingspolitisk 

plattform 2012-2015 

   

Vold i nære relasjoner 

2015-2017 

-Med særlig fokus på 

barn og unge 

Sak 38/2015 

7.5.2015 
 Handlingsplan 

Kommunal 

handlingsplan for 

ivaretakelse av 

veteraner og deres 

familier 

2005   

Selvmordsforebyggende 

plan 
  

Temaplan underlagt 

kommunedelplan 

helse og omsorg 

2017-2029 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R
 

Plan Vedtatt Dekningsområde Kommentar 

Klima- og energiplan 

2009 - 2014 
2009? 

Kommunens egen 

virksomhet og 

samfunnsutviklingen 

som helhet 

Rullering startet 

opp 

Utviklingsplan Næring 

2016-2019 

Sak 

69/2016, 

den 

22.06.2016 

  

Vedlikeholdsplan 
Sak 

20.6.2013 
Kommunale bygg 

Ny under 

utarbeidelse 

Hovedplan veg 2015-

2025 

Sak 

4.12.2014 
  

Trafikksikkerhetsplan 
Sak 

3.12.2015 

Heile kommunen. Årlig 

rullering av 

handlingsdel 

 

Hovedplan avløp  Siste 2011-2014  

 
Kommunedelplan 

vannforsyning 2016-

2028 

Sak 

79/2016, 

den 

14.09.2016 

 S 

 

 



 
A

N
D

R
E 

Plan Vedtatt Dekningsområde Kommentar 

Mål og rammer 

for 

viltforvaltninga 

 
Vedtatt i sak 28/2012 i 

Viltnemda 
 

Kommunal 

tiltaksstrategi for 

SMIL 2017-2020 

UPLN sak 

63/2016, den 

29.11.2016 

Spesielle miljøtiltak i 

landbruket 
 

Tiltaksstrategier 

for nærings- og 

miljøtiltak i 

skogbruket i 

Målselv 

kommune 2014-

2016 

  
Oppdateres for 2017-

2020 

Eierskapsmelding 

for Målselv 

kommune 

Sak 104/2016, 

den 07.12.2016 
  

Hovedplan 

skogsveger 
   

 

R
EG

IO
N

A
LE

 O
G

 IN
TE

R
K

O
M

M
U

N
A

L 
P

LA
N

ER
 Plan Vedtatt Område 

Interkommunal rehabiliteringsplan for 

2015-2018 
 

Bardu, Salangen, Lavangen og 

Målselv 

Kreftplan for Målselv, Bardu, Salangen 

og Lavangen 2012 - 2016 
20.9.2012 

Bardu, Salangen, Lavangen og 

Målselv 

Regional forvaltningsplan for 

vannregion Troms 2016-2021 

01.07.2016 av 

Klima- og 

miljø-

departementet 

Vannregion Troms 

Flerbruksplan for Bardu- og Målselv- 

vassdraget 
1994 

Rådgivende for 

arealplanarbeid og lokal 

forvaltning 

Regional plan for biblioteksamarbeid i 

Midt Troms 2010-2011 
  

Kystplan Tromsøregionen 

Interkommunal kystsoneplan 

Sak 90/2015, 

den 17.9.2015 

Kommunene Balsfjord, 

Karlsøy, Lyngen, Målselv og 

Tromsø 

 

 
 

 



4.2 Kommunal planstrategi 2016-2019 

 Merknad Vedtatt Ansvar 2016 2017 2018 2019 

Overordna planer 
 
Kommunal planstrategi Mulig å 

samkjøre ved 
neste revisjon 

2012 Rådmann    X 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2026 

2015 Rådmann    X 

Kommuneplanens 
arealdel 2012-2025 

 2012 Utvikling   X  

Økonomiplan 2018-2021 Årlig revisjon 2015 Rådmann   X X 

Beredskapsplan Årlig revisjon 2012 Rådmann   X X 

Kompetanseplan alle 
sektorer 

Ny  Rådmann   X  

Oppvekst 
 
Kvalitetsplan for 
Målselvskolen 2015-
2018 

 2015 Oppvekst  X   

Kulturminneplan Registrering 
pågår - Ny 

 Kultur  X   

Kulturplan Ny  Kultur    X 

Folkehelse 
 
Boligsosial handlingsplan 
2009-2013 

 2010 Bo og oppfølging   X  

Rus og psykisk helseplan 
2016-2019 

Under 
utarbeidelse 

 Familieenhet X    

Folkehelsearbeid i 
Målselv kommune 

Tverrsektoriell  Rådmann   X  

Friluftskartlegging  Ufullstendig 2012 Utvikling/helse  X   

Infrastruktur 
 
Klima- og energiplan 
2018-2029 

 2009 Utvikling  X   

Vedlikeholdsplan 
kommunale bygg 2013 

Under 
utarbeidelse 

2013 Byggforvaltning X    

Hovedplan veg 2015-
2025 

Under 
utarbeidelse 

2014 VARV    X 

Trafikksikkerhetsplan 
2016-2025 

Årlig rullering 
av 
handlingsplan 

2015 VARV    X 

Kommunedelplan avløp 
2017-2029 

Under 
utarbeidelse 

 VARV   X  

Strategiplan for tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging, 
byggesak 

Forskrift om 
bygge-sak § 
15  

 Utvikling    X 

Temaplan for 
bredbåndsutbygging 

Ny- KSsak 
28/2017 

      

Fysisk planlegging 
 



 

5 Vedlegg 
Folkehelseprofil for Målselv kommune 2016  

Statusbilde for Målselv kommune, Kommunestyret 25.6.2015, sak 73/2015  

 

 

Omregulering 
Rustahøgda 

Varsel om 
oppstart 

 Utvikling  X   

Områderegulering 
Andslimoen 

Arbeidet 
påstartet 

 Utvikling     

Detaljregulering Øverli Boliger med 
tjenestetilknyt
ning 

 Utvikling/ 
Byggforvaltning 

 X   

E6 Buktamoen – Olsborg Inkludert 
Olsborg 
Sentrum 

 Utvikling   X?  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1924&sp=1&PDFAar=2016
https://www.malselv.kommune.no/statusbilde-maalselv-kommune.356660.no.html

