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Forord 
 

 
 
 
 
Årsmeldingen er administrasjonens 
informasjon til kommunestyret om kommunens 
virksomhet på et mer detaljert nivå og er et 
tillegg til årsberetningen. De ulike avdelingene 
vil presentere sitt område og den 
tjenesteytingen som er levert i 2017. 
Årsmeldingen er en god innføring i Bardu 
kommunes virksomhet. For meg som rådmann 
er dette den første årsmeldingen som leveres, 
og målet er å gi alle innbyggere og andre, et 
godt innblikk i den fantastiske jobben som 
gjøres av alle våre ansatte.  
 
 
Økonomisk situasjon 
Driftsregnskapet viser et positivt 
regnskapsresultat på 14,3 millioner.  
 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse 
(saldert mot bruk av lån). 
 
Brutto og netto driftsresultat i år 2017 er 
vesentlig dårligere enn i år 2016. Det betyr at 
kostnadene har økt mer enn inntektene i år 
2017.  
 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er 
redusert til 85 %. Dette kommer av at man i år 
2017 ikke tok opp nye lån til investeringer.  
 
Lånefinansieringen av investeringene er gått 
litt ned. 
 

 
 
 
 
 
I kommunens økonomiplan for 2017 – 2020 er 
det vedtatt en målsetting for handlingsregler for 
budsjett- og økonomiplan: 

1. Netto driftsresultat på 1,75 % av sum 
driftsinntekter 

2. Lånegjelden må reduseres og være på 
maksimalt 90 % av sum driftsinntekter. 

3. Fondsbeholdningen bør være på minimum 5 
% av sum driftsinntekter 

4. Ved salg av konsesjonskraft skal maksimalt 
50 % brukes i drift, opptil 10 millioner, alt 
over brukes maksimalt 25 %. 

 
Punkt 1 netto driftsresultat er ikke oppfylt, 
punkt 2 lånegjeld er oppfylt, punkt 3 
fondsbeholdningen er oppfylt, og punkt 4 salg 
av konsesjonskraft er ikke oppfylt. 
 
Det er viktig at Bardu kommune forsetter å 
foreta nødvendige prioriteringer av oppgaver 
og tjenester kommunen kan, bør og må yte. 
Også med tanke på finansiering av ny skole. 
 
Per 31.12.2017 var folketallet i Bardu 3 979 
personer. Dette er en reduksjon på 15 i forhold 
til folketallet per 31.12.2016. Og er tredje året 
på rad at folketallet reduseres. Det er viktig å 
få alle som skal melde flytting til Bardu 
kommune til å gjøre det for å få inntektene 
knyttet til det faktiske folketallet i Bardu. 
Folketallet har stor betydning for kommunens 
skatt og rammetilskudd inntekter, og det gir 
oss rom til å yte litt ekstra innenfor flere 
områder.  
 
Dette sammen med vedtatte investeringer i 
økonomiplan perioden, vil medføre at Bardu 
kommune må ha fokus på å ha rett kvalitet og 
driftsnivå i årene som kommer. 
 
 
Andre positive forhold: 

• Bredbåndsutbygging er vedtatt, og 
utbygging er igangsatt. 

• Kommunestyrets vedtak om ny skole 

• Sommeråpen barnehage 

• Åpen dag for nye innbyggere 

• Interkommunal legevakt i full drift på ny 
lokasjon 

• Rekreasjonsløype for skuter 

• Nyanskaffelser kommunale leiligheter 

• Uteområde Lappraen barnehage 

• Løsning på utfordringer knytt til 
legedekning – Prosjekt ALIS (Allmennlege 
i spesialisering) 
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• Åpning av ny gangvei fra Moegga til 
Storbekkveien 

• Og en rekke andre større og mindre 
prosjekter 

 
 
Lavt sykefravær i 2017. I år 2017 var 
sykefraværet i Bardu kommune på 6,0 %. Til 
sammenligning var det på 7,1 % i 2016. 
 
Avslutningsvis ønsker jeg å takke ansatte, 
tillitsvalgte og ledere for vel utført arbeid og 
innsats for kommunen vår i året som er gått. 
En spesiell hilsen går til alle de som i 2017 har 
blitt pensjonister etter arbeid i Bardu 
kommune, håper dere alle får en flott 
pensjonisttilværelse.  
 

 
 
Jeg vil også takke våre politikere og 
innbyggerne for et godt samarbeid gjennom 
hele året. 
 
 
Bardu, 1. juni 2018 
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Folketall og sysselsetting 
 
Folketallet 
Nedenfor følger en tabell som viser 
folketallsutviklingen i Bardu kommune de siste 
7 år. 
Som det fremgår av tabellen har folketallet i 
Bardu vært relativt stabilt i denne perioden. I 
2010 til 2011 har det vært nedgang i folketallet.  

Per 31.12.2017 var folketallet i Bardu 3 979 
personer. Dette er en reduksjon på 15 i forhold 
til folketallet per 31.12.2016. Og er tredje året 
på rad at folketallet reduseres. 
Sammensetningen av folketallet er svært likt 
Troms fylke.  

 

 
 
Befolkningsutvikling i Bardu kommune. Kilde: SSB  

 

Befolkningssammensetning ulike aldersgrupper i Bardu kommune 
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Arbeidsledige 
Utviklingen av arbeidsledigheten i perioden 2014-2017: 
 

 
 
Ved utgangen av november 2017 hadde Bardu kommune en ledighet på 0,7%. Troms fylke hadde en 
ledighet ved utgangen av november 2017 på 1,6%.  
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Ungdommens motivasjonspris ble i 2017 tildelt Amalie Siljebråten og Benedikte 

Strømsmo Asbjørnsen 
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Kommunen som virksomhet 
 

Organisasjonen 
 

Bardu kommune har to beslutningsnivåer. 
Nivåene består av rådmann og 6 enheter med 
underliggende avdelinger.  
 
 

 
Enhetene er tjenesteytende virksomheter som 
har fått delegert selvstendig ansvar og 
myndighet innenfor eget budsjett til å drifte 
enheten så effektivt som mulig.  
 
Enhetslederne rapporterer direkte til rådmann. 

 

 
Betryggende intern kontroll og etisk 
standard 
 
Bardu kommune har rutiner for internkontroll, 
og regler for etisk standard, men jobber nå 
med implementering av nytt 
internkontrollsystem, Compilo. Dette vil være 
på plass i løpet av høsten 2018. Compilo er et 
digitalt internkontrollsystem der alle ansatte 
skal kunne registrere blant annet avvik som 
måtte oppstå i kommunen, og der ledere gis 
bedre anledning til å følge opp sine ansatte på 
en bedre måte. De etiske reglene ble tatt opp 
til revisjon, og dette arbeidet ble ferdig i 2017. 
Det er ikke avdekt betydelig avvik i 2017.  
 

Likestilling 
Bardu kommune har gjennom sin lokale 
lønnspolitikk pålagt lederne ”å ta ansvar for å 
arbeide målbevisst for at kvinner og menn får 
samme mulighet til lønnsutvikling og 
avansement. Lønnsforskjeller som har sin 
årsak i kjønn skal ikke forekomme.” 
 

Diskriminering 
Bardu kommune har iverksatt tiltak for å 
fremme formålet i diskrimineringsloven og i 
diskriminerings- og likestillingsloven. Dette er 
bla a: 
 

• I nært samarbeid med flyktningtjenesten å 
sysselsette flyktninger i flere av enhetene i 
organisasjonen 

• Det er utenlandske arbeidstakere i de 
fleste enhetene 

• Prioriterer mannlige søkere i stillinger i 
tradisjonelle kvinneyrker. 

• Prosjekt for å få unge under 30 år i jobb. 

Rådmann

Enhet skole og 
barnehage

Enhet helse, 
omsorg og 
barnevern

Enhet tekniske 
tjenester

Enhet landbruk NAV Næring

Stab og 
fellestjenester

Brann og 
redning

Prosjekter
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Oversikt over antall ansatte og årsverk i Bardu kommune 
 

 
 

2016 
 

2017 

Antall ansatte 
 

400 
 

426 

Kvinner  Menn 327 73 341 85 

Årsverk 
 

335,12 
 

349,97 

 

 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Gjennom bruk av kommunens 
internkontrollsystem for Helse - Miljø, og 
Sikkerhet (HMS) ivaretas og forbedres det 
fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.   
 
Av metoder som blir brukt er: 

• Årlige medarbeidersamtaler 

• Årlige vernerunder 

• Sykefraværsstatistikk og 
sykefraværsoppfølging 

 
 

• Avviksbehandling 

• En felles prioritert handlingsplan for HMS 

• AMU-møter med fokus på arbeidsmiljø, 
sykefravær m.m. 

 
Disse tiltakene er en viktig del av det 
overordna styringssystemet.  De er også en 
del av det lovpålagte og systematiske HMS-
arbeidet som igjen gir grunnlag for utarbeidelse 
av handlingsplaner. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lovise Stavem ble tildelt arbeidsmiljøprisen for 2017 
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Bardu kommune har som IA-bedrift, forpliktet 
seg til å arbeide systematisk for å redusere 
sykefraværet, tilrettelegge for 
funksjonshemmede, beholde eldre 
arbeidstakere og bidra til omskolering og 
attføring for de som trenger det.  Dette skal 
skje gjennom god dialog og samarbeid, tett 
oppfølging av sykemeldte og bruk av 
individuell oppfølgingsplan. 

 
Medarbeidere 
Gullklokke etter 25 – år og Norges Vels 
medalje for lang og tro tjeneste deles ut i et 
eget arrangement hvor rådmannen og ordfører 
står for utdelingene. 
 

 
 

Sykefravær 
Det samlede sykefraværet (legemeldt og egenmeldt) er gått ned fra 7,1 % i 2016 til 6,1 % i 2017. 

Tabellen under viser egenmeldt fravær fordelt pr mnd. Som diagrammet viser, er det egenmeldte fraværet 

høyest i månedene januar, februar, mars, og november, desember. Lavest er det egenmeldte fraværet i juli. 
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Kompetanseutvikling  
Kompetanseutvikling styres av den vedtatte 
kompetanseplanen for Bardu kommune. 

Planen rulleres hvert andre år.  Det settes av 
en årlig sum i budsjettet til kompetanse - 
utvikling.  

 

Lærlinger 
I 2017 hadde vi 6 lærling i kommunen, 4 i skole o 
barnehage og 2 i helse og omsorg. 
 
 

Uønsket deltid 
Bardu kommune jobber kontinuerlig med å 
redusere uønsket deltid, ved at ansatte i 
deltidsstillinger får øket sin stillingsprosent når det 
åpnes en mulighet. Det er utarbeidet retningslinjer 
mot uønsket deltid. 
 
 
 
 
 
 

Lønn og andre tiltak i likestillings- og 
rekrutteringsarbeid 
Bardu kommune har gjennom sin lokale 
lønnspolitikk pålagt lederne ”å ta ansvar for å 
arbeide målbevisst for at kvinner og menn får 
samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. 
Lønnsforskjeller som har sin årsak i kjønn skal ikke 
forekomme.” 
 

Sommerjobb for unge 
Bardu kommune har ikke lengre en egen spesiell 
ordning for sommerjobber for ungdom i Bardu. 
Men den enkelte enhet bestemmer selv om det 
skal lyses ut sommerjobber, og disse budsjetteres 
over den enkelte enhets budsjetter. 
Sommerjobbene rekrutteres blant Bardus 
ungdommer. 
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Interkommunalt samarbeid 
 

 
Bardu kommune deltar aktivt i arbeidet i Midt-
Troms regionen. 
 
Flyktningtjenesten deltar i et faglig nettverk 
sammen med andre flyktningtjenester i Midt 
Troms; Berg, Tranøy, Torsken, Dyrøy, Balsfjord, 
Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen og Bardu. 
 
Enhet for skole og barnehage deltar i 
interkommunalt nettverk innen pedagogisk 
utviklingsarbeid. I dette regionsamarbeidet 
igangsettes blant annet etter- og videreutdanning 
samt flere pedagogiske satsinger – i 2017 har 
«språkommunearbeidet» vært det dominerende 
satsingsområdet. 
 
Bardu kommune er sammen med kommunene 
Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken 
og Tranøy med i samarbeidet Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll. Det er to ansatte i ordningen 
som styres innenfor regionsamarbeidet. 
 
Bardu kommune deltar i samarbeidet Midt-Troms 
Friluftsråd og er vertskommune for friluftsrådet. 
 
Bardu kommune er vertskap for felles brannvesen 
og felles feiervesen som er et samarbeid mellom 
kommunene, Bardu, Lavangen og Salangen. 
På beredskapsiden er Bardu kommune er med i 
IUA (interkommunalt samarbeid mot akutt 
forurensning), og 110-sentralen (alarmsentralen) 
Troms region.  
 
Kommunen er også med i interkommunalt 
samarbeid om kart på web-løsning for Midt-
Troms. Utredningsarbeid om interkommunalt 
plankontor er tatt opp igjen etter et initiativ fra 
Målselv kommune der dette er tenkt lagt til 
Innlandets Hus. 
 
Interkommunalt samarbeid om veterinærvakt og 
klinisk veterinærtjeneste. Lavangen, Salangen, 
Ibestad, Dyrøy og Bardu har en avtale om 
veterinærsamarbeid, utgjør 1,02 stilling som 
kommuneveterinær. Salangen er vertskommune.  
 
Barneverntjenesten i Bardu er med i 
Barnevernlederforum; et interkommunalt 
samarbeid med barneverntjenester i 11 
kommuner; Salangen, Lavangen, Gratangen, 
Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken, 
Tranøy. I 2017 har det vært utredet muligheter for  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
et utvidet samarbeid mellom barneverntjenestene 
i kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, 
Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Ibestad.  
 
Kommunene ønsker et interkommunalt samarbeid 
om akuttberedskapen i regionen og det jobbes 
videre med dette i 2018. 
 
Legevakta er et samarbeid mellom kommunene 
Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Ibestad. 
Bardu er vertskommune og tjenesten er lokalisert 
på helsehuset i Bardu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legevakta er organisert under HOB i Bardu 
kommune, men det interkommunale samarbeidet  
har en egen styringsgruppe som består av 
rådmennene fra alle 5 samarbeidskommunene.  
Bardu kommune og legevakta har avtale med 
UNN om å drifte Lysbehandling/ Hud poliklinikk. 
Lysbehandlingen er plassert på legevakta. 
 
Hege Hammer Bech arbeider som prosjektleder 
for ulike samhandlingsprosjektene innenfor helse 
og omsorg, noen av dem med utgangspunkt i 
legevakten. Hun rapporterer direkte til 
styringsgruppa. Her er legevakta involvert i flere 
prosjekter. 
 
Jordmor i Bardu kommune har vaktsamarbeid 
med Målselv kommune. 
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Fra øvelse i Bardu 

Pleie- og omsorg deltar i interkommunalt 
samarbeid knyttet til utfordringer i forbindelse med 
samhandlingsreformen. Samarbeidet er forankret i 
kommunesamarbeidet i IKL –kommunene 
Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv, samt 
LØKTA. 
 
Bardu kommune har konsesjonsavtale med 
Helsedirektoratet om å arrangere lovpålagte 
akuttmedisinkurs for legevaktpersonell.– i 2017 
hadde vi 10 kurs og totalt 240 deltakere. 
Kursansvarlig Hege Hammer Bech og 
hovedinstruktør Mona Martinsen 

 
Bardu deltar i Byregion Midt-Troms som er et 
samarbeid mellom kommunen i regionen; Lenvik, 
Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg og 
Torsken. Byregionprogrammet er en satsing i regi 
av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 
som skal øke kunnskapen om samspillet mellom 
by og omland for å styrke disse områdenes 
regionale vekstkraft. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

 
Bardu kommunes drift er omtalt i følgende tjenesteområder: 
 
Folkevalgte 
Stab 
Brann og redning 
Helse og barnevern 
Pleie og omsorg 

Landbruk 
NAV kommune 
Skole og barnehage 
Tekniske tjenester 
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Ordfører Toralf Heimdal 

Folkevalgte 
 

Organisering 
Bardu kommune har følgende styrer, råd og utvalg: 

• Kommunestyre 

• Formannskap 

• Utvalg for omsorg og oppvekst 

• Plan-teknisk utvalg 

• Administrasjonsutvalg 

• Dispensasjonsnemnd 

• Klagenemnd 

• Kontrollutvalg 

• Seniorråd 

• Ungdomsråd 

• Rådet for funksjonshemmede i Bardu 

 

 

 
 
 
 
 
Møteaktiviteten i de faste politiske organene har vært slik: 
 

 2016 2017 

Utvalg Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret 8 96 9 106 

Formannskap 9 79 9 73 

Plan-teknisk utvalg 5 23 6 20 

Utvalg for omsorg og 
oppvekst 

5 30 6 24 

Ungdomsrådet 5 35 6 23 

Seniorrådet 5 11 5 16 

Administrasjonsutvalget 4 6 4 11 

 
 
Seniorrådet har avlagt egen årsmelding. 
 
 
Noen av sakene kommunestyret har 
behandlet dette året er: 

 

• Tilsetting av rådmann 

• Kulturminnekompetanse i kommunene 

• Kommunale vigsler 

• Gang- og sykkelvei Beredskapsveien FV87 

• Vurdering av renovasjon i Bardu 

• Ulovlig hyttebygging ved Altevatn 

• Dialogen 

• Samisk virkemiddelområde for næring 

• Utarbeidelse av Tromsdokumentet 

• Anmodning om bosetting av flyktninger 2017 

• Grunnerverv Kirkemo 3 

 
 
 
 
 
 

• Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 

• Bredbånd Steilia – Østerdalen – Innset – 
Sørdalen 

• Bredbåndsutbygging del 1, Salangsdalen, 
Moegga-Tune, Moan 

• Prosjekt – Aktivitetsplikt for unge under 30 år 

• Høring om eiendomsskatt på 
produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg 

• Veipakke Midt-Troms 

• Evaluering av sommerstengte barnehager 

• Oppnevning av fjellstyre 
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Bardu ungdomsråd 2017-2018 

• Utbygging Kirkemo 3 

• Vedlikehold Nordhusveien 

• Høringsnotat om forslag til forskrift for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

• Avlastningssenter og omsorgsbolig 

• Utearealer og lekeområde Lappraen 
barnehage 

• Bevilgning til ombygging av Veksthuset 

• Rask/kommunepsykolog 

• Kjøp av bolig/leiligheter 2017/2018 

• Kulturhistorisk landskap 

• Næringsvennlig region – Bardu, Gratangen, 
Lavangen og Salangen 

• Nybygg-renovering-ombygging av Setermoen 
skole og Bardu ungdomsskole 

 
 
 
 

 
Planer: 

• Strategisk næringsplan Bardu kommune 

• Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

• Kommunedelplan – vann og avløp 2016-
2025 

• Regional næringsplan Midt-Troms 

• Planprogram for regional transportplan 2018-
2029 

• Rullering av kommunal planstrategi 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

• Kommuneplanens arealdel Bardu kommune 

• Reguleringsplan Stormoegga massetak 
 

Retningslinjer: 

• Revidering av vedtektene for barnehage  

• Forskrift om kommunalt løypenett for 
snøskuter i Bardu kommune 

• Delegasjonsreglement Bardu kommune 
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Enheten Brann og 
redning  
 
Brann og redning er et kasernert brannvesen. 
Vi har samarbeid med Forsvaret/forsvarsbygg 
vedrørende beredskap til Setermoen leir. 
Videre har vi et brannvernsamarbeid med 
kommunene Lavangen og Salangen. Dette 
omfatter felles brannsjef, forebyggende 
avdeling med feiere, samt overordnet vakt. 
 
Økonomi: Brann og redning hadde et 
mindreforbruk på kr. 838.000,- 
 

Mål for enheten 
Hovedmålet innenfor beredskap er, ved innsats, 
å redde liv samt redusere skadeomfang og tap 
av verdier. Hovedmålet for forebyggende 
avdeling er å forebygge brann, slik at tap av liv 
og verdier unngås. 
 

Måloppnåelse  
 
Særskilte brannobjekt: 
I 2017 hadde Bardu brann og redning 92 
særskilte brannobjekt, og det ble utført tilsyn på 
54 av disse objektene. Erfaringen er at det 
trengs forskjellige fremgangsmåter for å nå 
fram og få best mulig effekt av det 
forebyggende arbeidet. Forebyggende avdeling 
er fortsatt i en omstilling og jobber kontinuerlig 
med å få på plass et robust system som 
forsterker det forebyggende arbeidet iht. 
intensjonene i forskrift om brannforebygging.  
 
Feiing og tilsyn: 
Feiertjenestens arbeid er i hovedsak tilsyn og 
feiing av fyringsanlegg. Dette er et særs viktig 
arbeid, særlig fordi feierne møter 
innbyggere/beboere i deres hjem. Det gir oss 
anledning til å informere om forebyggende 
brannvern i hjemmet som er relevant og 
tilpasset den enkelte beboer. Feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg i fritidsboliger er kommet inn som 
et forskriftskrav på lik linje med boliger generelt. 
Dette har medført ytterligere ressursbruk med 
planlegging og kartlegging.  
 
Fyringsanlegg - tilsyn 

 
 

 
Fyringsanlegg - feiing  

Kommune 
Antall 

skorsteiner 
Varslet 
feiing 

Gjennomført 
feiing 

Bardu 2160 823 615 

Lavangen 622 298 182 

Salangen 1350 552 370 

SUM 4134 1673 1167 

 
BBR har i løpet av 2017 deltatt i flere nasjonale 
kampanjer. Målet er å gi viktig kunnskap til 
risiko- og målgrupper som skal bidra til redusert 
risiko for brann, og at risiko- og målgruppene 
skal oppleve informasjonen om brannsikkerhet 
fra myndighetene og andre aktører som 
samordnet, helhetlig og målrettet.  

 
• Komfyrvaktkampanjen – kampanjen ble 

avhold 8 februar.  

• Brannvernuka er en nasjonal kampanje 
i uke 38 hvert år. Uken avsluttes med 
Åpen dag på Setermoen brannstasjon. 

• Aksjon boligbrann: Røykvarslerdagen 
1. desember og første uke i desember. 
Deler ut røykvarslerbatteri og har 
stands ute på kjøpesenter i 
samarbeidskommunene.  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommune 
Antall 

fyringsanlegg 

Varslede 
tilsyn med 

fyringsanlegg 

Gjennomførte 
tilsyn med 

fyringsanlegg 

Antall 
avvik 

Antall 
anmerkninger 

Bardu 2160 344 279 529 305 

Lavangen 622 65 41 53 39 

Salangen 1350 369 250 222 279 

SUM 4134 778 570 804 623 
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Mål for kommende år: 
Vi må ha høyt fokus på å forebygge brann og 
jobbe målrettet mot enkelte risikogrupper som 
er mer utsatt for å omkomme i brann. 
Brannvesenet vil sammen med andre 
kommunale tjenesteytere få igangsatt en 
arbeidsgruppe med mål om å:  
 

• Kartlegge brukere som ikke klarer å 
ivareta egen brannsikkerhet, eller 
har en adferd som medfører risiko 
for brann. 

• Bidra til at nødvendige 
brannforebyggende tiltak blir 
iverksatt. 

• Bidra til at brukere som leier 
kommunal bolig, har bolig som er 
tilpasset brukers funksjonsnivå i 
forhold til brannsikkerhet. 

• Fortsette arbeidet med å innlemme 
flere kommuner i 
brannvernsamarbeidet. 

• Ferdigstille ROS analyser og felles 
brannordning.  

• Ferdigstille revidering av 
internkontroll.   
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Stab og fellestjenester 
 

Beskrive tjenesten/avdelingen:  
Stab og fellestjenester består av avdelingene 
lønn- og personal, økonomi og regnskap, IT, 
kultur, bibliotek og service, og har tilsammen 
17 årsverk.  
 
Staben utfører tjenester både internt og 
eksternt.   
Til organisasjonen gis tjenestene regnskap, 
fakturering, innfordring, skatteinnkreving, 
budsjett- og økonomiplan, økonomisk 
rapportering,  utlånsforvaltning lønn, 
rekrutteringsbistand, forhandlinger, rådgivning i 
personalarbeidet, overordnet 
arbeidsgiverpolitikk, HMS, internkontroll, 
utvikling og drift av kommunens samlede IT- 
og telefonsystemer, innkjøp og anskaffelser av 
IT og telefoni, brukerstøtte og tilgangsstyring 
IT, kulturminneforvaltning, koordinering av 
kulturelle arrangementer, inngående post til 
kommunen, fagansvar for kommunens 
samlede arkiv og for saksbehandlersystemet, 
informasjon og sosiale medier. I tillegg er 
staben møtesekretariat for alle politiske utvalg. 
 
Publikumsrettede tjenester er: 
spillemiddelforvaltning, tilskudd lag og 
foreninger, bibliotektjeneste, 
ekspedisjonstjeneste inkl. betalingsmottak, 
informasjon og veiledning om kommunens 
tjenester, saksbehandling av 
skuterdispensasjoner, skjenkebevillinger og 
tilskudd ulike formål. 
 

Mål for avdelingen: 
• God kvalitet i tjenestene 

• God medvirkning for brukerne 

• Godt arbeidsmiljø og tilfredse 
medarbeidere 

• God økonomistyring 
 

Kriterier for måloppnåelse: 
• Tilgjengelig, vennlig og 

imøtekommende overfor brukere 

• Vi har rettidig data i våre systemer og 
vi gir tydelige svar 

• Vi gir god veiledning til innbyggere og 
brukere 

• Vi har forsvarlig saksbehandling  

• Vi samarbeider med frivillige 
organisasjoner og innbyggere og 
inviterer til brukermedvirkning 

• Vi har lavt sykefravær og et godt 
arbeidsmiljø. 

• Vi skal ikke ha avvik fra vedtatt brutto 
ramme 

• Vi rapporterer innenfor frister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering av tjenesten: 
• Vi etterstreber å holde oss oppdatert 

på regelverk for å gi god veiledning og 
-informasjon 

• Det er innført nytt 
saksbehandlersystem for å 
effektivisere saksbehandlingen 

• Hjemmesidene er oppdatert 

• Det innføres kvalitetssystem for hele 
org. 

• Det er et utviklingsfokus i alle 
avdelinger i stab 

• Sykefraværet i staben ligger lavt 3,4% 
i 2017 

• Regnskapet ble dette året levert 
tidligere enn de siste år 

• Lønn er utbetalt til rett tid hele året 

• Det gis svar på henvendelser og 
søknader innenfor lovpålagte frister 

• Økonomisk resultat i 2017 viser et 
overforbruk i stab på kr ......  Dette 
skyldes i hovedsak behov på IT siden.  
Endring i lisenser både som følge av 
lisensrevisjon og behov ved overgang 
til nytt saksbehandlersystem. I tillegg 
har en byttet ut servere og 
nettverkskomponenter for å stabilisere 
driften av IT-systemene våre. 

 

Resultatmål for kommende år: 
• Ta i bruk modulene personalmeldinger 

og ferie/fravær i HRM 

• Overgang til mobiltelefoni 

• Elements – få alle moduler til å 
fungere som de skal 

• Gjennomføre flere møter med 
superbrukere i Elements 

• Flere til å gå over til e-faktura  

• Ajour med regnskap til enhver tid 

Mari M. Siljebråten, Lovise Stavem, Hilde Eggen og Bengt 

Eggen bistår besøkende på kommunehuset og biblioteket. 



Årsmelding Bardu kommune 2017 
  Side 21 

 

• Gi betalingsoppfølging ang. bestillinger 
IT tilbake til enhetene 

• Gjennomføre kurs i offentleglova for 
saksbehandlere 

• Gjennomføre oppfriskningskurs i 
Elements for de med behov 

• Gjennomføre faste personalmøter og 
fagledermøter i stab 

• Videreutvikle informasjonsarbeidet  

• Fortsatt lavt sykefravær 

• Holde de økonomiske rammene i 
budsjett 

 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen: 
Prosjekt Fremoverlent kommune kom i gang 
våren 2017.  Fokus har vært Compilo og 
Velferdsteknologi.  Det arbeides også med 
organisasjonsutvikling.  
 
Regnskapsavdelingen har fortsatt stort fokus 
på digitalisering og effektivisering av rutiner og 
har jobbet videre med etablering av gode 
rutiner for avstemming og kvalitetssikring. Vi 
har fortsatt arbeidet med å få tilsendt 
leverandørfakturaer elektronisk, og får nå ca. 
80% av alle fakturaer elektronisk. Dette har gitt 
en stor effektiviseringsgevinst. For utgående 
fakturering har det vært fokus på reduksjon av 
antall papirfakturaer. Det ble høsten 2017 kjørt 
kampanje for å få flere til å tegne avtale om e-
faktura og avtalegirotrekk. . 
 

 
Mariann M. Kristiansen, Aina Jacobsen, Berit 

Elverum og Beate Sørensen arbeider på vår 

økonomiavdeling 
 
På skatteområdet jobbes det godt og 
kommunen oppnår god måloppnåelse ved 
kontroller fra Skatt Nord. Bardu kommune er 
sammen med kommunene Berg, Dyrøy, 
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy med i 
samarbeidet Midt-Troms arbeidsgiverkontroll. 
Denne administreres av regionsamarbeidet. 
 

Kommunens lønn og personalavdeling har en 
sentral funksjon i forhold til å utvikle en felles 
lønns- og personalpolitikk. Det gjennomføres 
intern skolering av ledere i ulike områder 
innenfor personal og økonomi månedlig. Det 
avholdes faste månedlige møter med 
hovedtillitsvalgte, og det gjennomføres ulike 
drøftings og forhandlingsmøter med 
tillitsvalgte.  
På lønnssiden har det vært fokus på 
digitalisering og kvalitetssikring av lønnsdata. 
Det er også innført rutiner for digitale 
sykemeldinger. 
 

 
Marit Berg og Inger-Johanne Myre arbeider på 

lønn og personalavd. 
 
 
Det arbeides systematisk på IT avdelingen og 
en har i dag bedre oversikt, dokumentasjon og 
kontroll av IT-systemene. Det benyttes digitale 
verktøy for raskere håndtering og bedre 
oppfølging av brukerstøttesaker. Det er også 
gjennomført prosjekter for hele eller deler av 
organisasjonen som har gitt de ansatte bedre 
verktøy, mer fleksibilitet, raskere og mer stabile 
arbeidsverktøy. 
 
På serviceavdelingen har det vært jobbet 
med oppdatering av kommunens 
hjemmesider dette året. Post og 
arkivtjenesten har hatt en viktig rolle ved 
innføringen av nytt saksbehandlersystem 
høsten 2017. Det samme gjelder 
møtesekretariatet for politiske utvalg. Etter 
litt innkjørings-utfordringer fungerer 
systemet godt og har gitt oss en 
effektiviseringsgevinst. Saksbehandling i 
forbindelse med skutedispensasjoner tar 
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mye av servicekontorets ressurser på 
vårhalvåret. Fylkesmannen har varslet 
gjennomgang av praksisen for å klargjøre 
regelverk rundt dette.  
I ekspedisjonen har en tatt i bruk elektronisk 
kassemodul for innbetalinger til kommunen, 
dette forenkler rutinene.  
 

 
Mari M. Siljebråten ble ny medarbeider i staben i 

2017 
 
På kultursiden startet vi opp KIK - 
kulturminnekompetanse i kommunene i 2017, 
med mål om å få oversikt over kulturminnene i 
Bardu. Viktige kulturminner er med i 
kommuneplanens arealdel og tilknyttet egne 
bestemmelser. Arbeid med ungdommer er 
primært knyttet til ungdomsrådet og MOT, 
Bardu ungdomsskole startet opp som 
samfunnsbygger. Spillemiddelforvaltning, 
kulturmidler, kulturpris, ungdommens 
motivasjonspris er faste årlig oppgaver. 
Innenfor prosjekter er det Bardu bygdebok, 
gårds- og slektshistorie som er det største. 
Ellers jobbes det med sivil militært 
kultursamarbeid og VillmarksRock som det 
største enkeltarrangementet.    

 

 
 
 
Bardu folkebibliotek har hatt et år med flere 
ulike arrangement; klassebesøk, forfattermøte, 
foredrag og bokprat. Det har vært gode 
besøkstall på arrangementene. De totale 
utlånstallene har gått litt ned, mens 
utlånstallene for barn har gått opp. Åpningstid 
og bemanning er likt som tidligere år (1 
årsverk). 
 
 
 

 

Velkomstdag for nyinnflyttede til Bardu 
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Enhet helse omsorg og 
barnevern 
 
Enhet helse, omsorg og barnevern er organisert 
med 10 avdelinger under enhetsleder.  
 
Enheten består av avdelingene Nedre, Øvre og 
Sentrum (Nordstua) som til sammen tilbyr 
sykehjemstjenester, hjemmebaserte tjenester og 
demensplasser. Sykehjem- og hjemmebaserte  
tjenester er organisert som en integrert tjeneste. 
Avdeling Bo- og oppfølging innbefatter psykisk 
helse dag, psykisk helse døgn, 
miljøarbeidertjenesten, Bekkebo og 
støttekontaktordningen.  
 
Videre består enheten av avdeling legetjenester, 
avdeling ergo-, fysioterapi og folkehelse som 
også omfatter hjelpemidler, avdeling 
helsestasjon, avdeling barnevern og 
interkommunal legevakt. Til enheten hører også 
merkantile tjenester, som består av 1,25 årsverk 
og, kreftkoordinator.  
Interkommunal legevakt levere egen årsmelding. 
Barnevern er administrativt lagt til enheten.   
 

Mål for enheten: 
 «Tidlig innsats, god helse – hele livet».  
I dette ligger at helse- og omsorgstjenesten skal 
ha fokus på forebygging og rehabilitering, samt 
dreie fokus fra institusjonsbasert omsorg til 
hjemmebaserte tjenester. Når helsesvikt oppstår, 
skal pasient/bruker få rett hjelp – på rett nivå. 
Bardu kommune skal sikre tilstrekkelig 
kompetanse, kapasitet og kvalitet på alle 
tjenesteområder inne helse og omsorg.  
 

Vurdering av tjenesten: 
Enhet for  helse, omsorg og barnevern skal yte 
lovpålagte oppgaver i henhold til lov om helse og 
omsorgstjenester i kommunene, samt 
pasientrettighetsloven. Til dels kan dette være 
uforutsigbart, da det kan komme krevende 
oppgaver i løpet av et år, som er vanskelig å 
forutse og planlegge. Bardu kommune har en 
god helse, omsorg og barnevernstjeneste. Dette 
handler først og fremst om dedikerte og 
kompetente medarbeidere i alle ledd. En så stor 
enhet vil alltid ha utfordringer av ulikt slag, men 
viljen til å ta tak i utfordringene er tilstede. 
 

Mål for kommende år: 
• Innføre Compilo 

• Sikre og stabilisere fastlegedekningen 

• Vedta og iverksette handlingsplan for helse 
og omsorgstjenesten i Bardu kommune 

• Opprettholde lavt sykefravær <6% 

 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen: 
• Januar 2017, flyttet interkommunal legevakt 

fra TMS til Helsehuset. For å  kunne 
gjennomføre dette flyttet Fysio/ergo 
Hjelpemiddel/Folkehelse til midlertidige 
lokaler i Sponga barnehage.  

• Enhetsleder og avdelingsledere i pleie og 
omsorg gjennomgikk videreutdanning i 
kvalitetsarbeid vår 2017. 

• Enheten har opprettholdt et lavt sykefravær 
gjennom 2017 og det drives et godt 
sykefraværsarbeid i avdelingene. 

• Etablering av RASK psykisk helsehjelp 

• Det er inngått nye avtale leasingbiler 

• Prosjekt Helsehus 

• Prosjekt velferdsteknologi 
 
 

Avdelingene 
 

AVDELING BARDU 
LEGEKONTOR 
 

Beskrivelse av avdelingen 
Bardu legekontor har ansvar for de kurative 
helsetjenester som ytes innenfor ordinær 
arbeidstid for de som har valgt fastlege ved 
legekontoret. I hovedsak er det innbyggerne i 
kommunen, men også noen fra omkringliggende 
kommuner. I tillegg yter vi øyeblikkelig hjelp til 
enhver som oppholder seg i kommunen, uansett 
bostedsadresse og fatslegetilhørighet. 
 
Det er 6 fastlegehjemler i kommunen i tillegg til 
LIS 1 lege (tidligere turnuslege). Listetaket 
varierer fra 500 til 850 på de enkelte listene. Per i 
dag er det 5 åpne lister. Bardu kommune fyller 
således sin forpliktelse overfor befolkningen om 
at de skal ha et reelt valg for fastlege. Totalt 
antall personer som har valgt fastlege ved dette 
kontoret er 4261. Det betyr at det er flere enn 
Bardus innbyggere som har valgt å ha fastlege i 
kommunen. 
 
Personellsituasjonen: Medarbeidere : Vi har 5,2 
stillinger, hvor 1 stilling er sykepleier, 1 er 
bioingeniør, og resterende helsesekretær. 2017 
har vært et år hvor vi har hatt stabil og god 
bemanning. Vi har fått an ny ansatt etter at en av 
våre ansatte gikk av med pensjon. En annen er i 
langtisdspermisjon, men erstattet av faglig 
kompetent person. 
 
Legebemanningen : 1 av de faste legene er i 
svangerskapspermisjon, 3 stillinger er uten 
fastlege til tross for iherdig innsats for å rekruttere 
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nye kollegaer. 4 av 6 hjemler har vært dekket opp 
av vikarleger, som både er egenrekruttert og 
gjennom utleiefirma. 8 vikarleger har vært hos 
oss ila året. I tillegg har vi fra September hatt en 
tilleggsressurs i en lege som venter på å starte 
opp i LIS 1 stilling fra september 2018. 
I tillegg til å ha listeansvar, er alle de fastlegene 
tillagt kommunale oppgaver. 
Legekontoret yter i tillegg laboratorietjenester til 
sykehjemmet, KAD, asylmottaket, Viken senter 
som spesielt krever medarbeiderressurs. 
 
Tjenestevolum: I 2017 var det 12.000 
konsultasjoner hos lege, 80 sykebesøk, 3900 
telefon/brevkontakter ,mellom lege og pasient, 
500 samarbeidsmøter om enkeltpasienter med 
andre i den kommunale helsetjenesten ( 
hjemmesykepleien, fysioterapeuter, 
helsestasjon). I tillegg 1700 elektroniske 
kommunikasjoner med hjemmesykepleien, og 
1800 sendinger av elektroniske resepter. Utover 
dette er det mange kontakter mellom pasient og 
medarbeidere både på telefon ( rådgivning ) og 
enkle behandlinger hvor lege ikke er involvert ( 
sårskift mm) 
 

Mål for tjenesten 
Å ha høy medisinskfaglig kompetanse i alle ledd, 
som i neste omgang sørger fr at pasientene våre 
får en så optimal tjeneste som mulig i egen 
kommune. Dette innebærer at vi må ha et godt 
og nært samarbeid med de andre i det 
kommunale hjelpeapparat, og 2.linjetjenesten. 
 

Måloppnåelse 
Det ligger helt klart utfordringer i det å ha en stor 
ustabilitet i legebemanningen, både for den 
enkelte pasient som opplever dårlig kontinuitet, 
og for de faste legene som er igjen i forhold til 
stort trykk på veiledning og henvendelser fra 
pasienter/pårørende som ikke lengre har en «fast 
fastlege». Kontoret har gjennom mange år jobbet 
godt med kvalitetsrutiner/internkontroll, og det er 
til stor hjelp i den situasjonen vi er i nå for å sikre 
at rutiner blir fulgt og at vikarer og nytilsatte vet 
hvilken standarder vi jobber etter. 
 

Vurdering av tjenesten 
Avdelingsleder mener at den fortsatt holder høy 
faglig standard, til tross for de utfordringer 
tjenesten har i forhold til stabilitet. Stabile og 
flinke medarbeidere er en nøkkel til dette, i tillegg 
til gode rutiner for daglig veiledning av vikarer og 
nytilsatte. Ventetiden holdes kort kontoret sett 
under ett. Det er lav terskel for å komme til en 
rask vurdering hos lege. For en befolkning som 
har vært svært godt vant med fastleger som har 
jobbet i årevis, vil det nok være misnøye med at 

de ikke lenger kan regne med å komme til sin 
fastlege ved akutt-timer. 
 

Mål for kommende år 
Fortsatt aktiv rekruttering av leger til ledige 
fastlegehjemler. Kommunen gjør et meget godt 
arbeid gjennom prosjektet ALIS Nord som vi 
håper og tror vil gi resultater. 
 
 

 
 

AVDELING ERGOTERAPI , 
FYSIOTERAPI OG FOLKEHELSE  
 

Beskrivelse av tjenesten/avdelingen: 
Avdelinga er organisert i ansvarsområdene: 
Ergoterapi , Hjelpemidler , Fysioterapi , 
Folkehelse  og Frisklivssentralen.  Vi har i 2017 
vært til sammen 6 ansatte i 100 % stillinger ( 1 
ergoterapeut , 1 hjelpemiddelkonsulent, 3 
fysioterapeuter og 1 folkehelsekoordinator) med 
lokaler i Spongaveien 4 hvor vi flyttet inn høsten 
2016. Da flyttet vi ut av Bardu Helsesenter for å 
gi plass til Bardu interkommunale legevakt som 
manglet lokaler. Flyttinga er midlertidig, dvs vi 
skal tilbake til Helsehuset når utbygging eller nytt 
bygg er på plass.    
 

Mål for avdelingen i 2017:  
Hovedfokuset vårt er å levere gode tjenester til 
innbyggerne i Bardu kommune. Vi skal være 
fremoverlent og delta aktivt i de ulike 
utviklingsprosjekter som angår helsetjenestene i 
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Bardu kommune.  Jobbe med internkontroll, 
årshjul, stillings, - og funksjonsbeskrivelser og 
oppdatering av informasjonen for avdelingen på 
Bardu kommunes hjemmeside. Vi skal jobbe for 
godt faglig samarbeid i avdelinga og med resten 
av enheten samt andre enheter det er naturlig å 
samarbeide med. Jobbe aktiv for et godt 
arbeidsmiljø.   
 
Videre har vi følgende delmål: 
● Habilitering og rehabilitering: Øke fokus på 

rehabilitering for eldre, jobbe for å få 
implementert Hverdagsrehabilitering.  Tettere 
oppfølging av barn med 
funksjonshemminger. 

● BPA : Flytte ansvar for personaloppføling og 
turnusplanlegging bort fra 
ergoterapistillingen, pga for mange oppgaver 
knyttet til dette området. 

● Hjelpemidler: Jobbe med det kommunale 
hjelpemiddellageret i kjelleren på Helsehuset. 
Ta inn personer fra NAV som trenger 
arbeidstrening, og gi oppgaver på lageret.  
Ferdigstille lokalet i Sponga etter flyttinga.   

● Primært forebyggende arbeid: 
Frisklivssentralen har som mål å fortsatt gi 
strukturert og tilpasset oppfølging basert på 
individuell veiledning og gruppebasert tilbud 
innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og 
søvn, samt utvide tilbudet med tiltak for barn 
og unge og eldre. Videre skal 
folkehelsekoordinator arrangere Fylkesleker 
for utviklingshemmede, Bardu Fjelltrim, 
ferieaktiviteter for barn for å nå barna som 
bor i lavinntekstshusholdninger og være 
medarrangør på isfisketur for psykisk 
utviklingshemmede i Midt-Troms. I tillegg skal 
det jobbes forebyggende og helsefremmende 
ut fra folkehelseoversikten.   

● Oppstart av samarbeidsprosjekt 
helsestasjon, friskliv, fysioterapi om barn og 
vektproblematikk og 4 mnd. 
fysioterapikontroller for barn på  
helsestasjon, i hht nasjonale retningslinjer.  
Gjenoppta samarbeid med skolen i fht 
screening motorikk 1kl, etter ønske fra 
skolen. 

● Redusere antall pasienter som må vente i 
mange måneder for å få fysioterapi. Tiltak: 
Ta i bruk prioriteringsnøkkel for pasienter 
som henvises til oss, for forsvarlig og 
rettferdig prioritering av pasienter. Innføre 
flere gruppeaktiviteter. Jobbe for å få økt 
ressurs for ergoterapeut og fysioterapeut. 

● Kompetanse: Alle bør delta på et relevant 
kurs i løpet av året. Ønsker å bli flinkere til å 
sette av tid til internundervisning i 
avdelingen.  

● Teknologi / data / programvare: Etablere 
bruker for Exor live øvelsesprogram på 

frisklivssentralen.  Etablere Norsk Helsenett 
for fysioterapeutene, i fbm krav om 
elektronisk registrering av egenandeler til 
HELFO mot frikort tak 2.  Vurdere nytt 
fagprogram for fysioterapeutene.   

● Veiledning: Ta imot studenter fra UiTø, 
ergoterapeut og fysioterapeut. Kursing av 
personalet på Barduheimen i fht hjelpemidler, 
forflytningsteknikk etc. ergo og 
hjelpemiddelkonsulent.  

 

Måloppnåelse  
Vi har jobbet fram års, - og ukeshjul og hatt 3 
halve dager hvor vi har jobbet med 
internkontrollen i avdelingen.  Målsettingen om å 
få implementert hverdagsrehabilitering er ikke 
nådd, pga av mangel på kapasitet i både helse 
og omsorgsavdelingene. Det er ventelister både 
til ergoterapi, - og hjelpemiddeltjenester. 
Oppfølging av ansatte Brukerstyrte Personlige 
Assistenter(BPA) ligger fortsatt hos 
ergoterapeuten, men prosess for å flytte disse 
oppgavene er startet.  
 
Det har vært en fin utvikling av ergo og 
fysioterapitjenestene på Barduheimen. Ergo og 
fysio opplever god driv og samhandling med 
ansatte og pasienter. Gruppetrening på 
Barduheimen en gang pr uke.  
 
Det har i 2017 vært økt pågang av barn med 
sammensatte behov og alvorlige 
funksjonshemminger. Disse krever omfattende 
og koordinerte tjenester fra avdelingen vår. og 
det har til tider vært barn som har måttet vente på 
fysioterapibehandling. Det er også en jevn 
pågang av pasienter som henvises fra 
Setermoen mottak. Dette er ofte krevende 
pasienter med spesiell bakgrunn og historikk.   
 
Vi har i 2017 hatt fokus på gruppeaktivitet og 
gjennom hele året har fysioterapeut blant annet 
hatt artrosegrupper og grupper for muskel og 
skjelettlidelser.  Vi har tatt i bruk 
prioriteringsnøkkel i ventelista for fysioterapi og 
bruker den i prioritering av inntak pasienter. Vi 
mangler rutiner for å følge opp avvik som følge 
av denne.  
 
Frisklivssentralen har nådd målet sitt og utvidet 
med eldretrim, undervisning innen kosthold for 
ungdommer, tilbud for barn med vektproblemer 
og aktivitet for mennesker med 
utviklingshemming. Fylkeslekene ble arrangert 
for 24. gang, sammen med Bardu IL 
håndballgruppa og Setermoen svømmeklubb, 
med over 200 deltakere og ledsagere til stede fra 
hele Troms og nord i Nordland. Nesten 60 barn 
deltok på 3 dager med aktivitet i vinterferien og 
friluftsskolen var fullbooket lenge før fristen og 
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bestod av en uke med full fart fra begynnelse til 
slutt. Isfisketuen fikk dessverre dårligere 
oppslutning enn forventet grunnet dårlig vær. 
Bardu fjelltrim hadde 19 turmål med over 1000 
registrerte turer, flere av turmålene ble skiltet 
etter nasjonal standard og 3 turmål ble kloppet 
ved hjelp av frivillige lag.  
Hjelpemiddelkonsulent Johnny har engasjert 2 
personer fra NAV på arbeidstrening, men ingen 
av dem gjennomførte perioden de ble tilbudt å 
jobbe i.  Ergoterapeut hadde 1.års student i 9 
uker feb-mars, fysio hadde to 2.års stud 7 uker 
okt/nov.  Alle har deltatt på større og mindre kurs 
i løpet av året. Videre har avdelingen vært 
involvert i flere prosjekter ved å sitte i ulike 
arbeidsgrupper; Helse- og omsorgsplan, 
Sjumilssteget, Velferdsteknologi, Compilo 
superbruker, 
Prosjekt Helsehuset. Andre flerfaglige 
grupper/team: Demensteam inkludert pårørende 
skole,   
Folkehelsearbeidsgruppa, prosjekt Barn og vekt 
(samarbeid mellom Helsestasjon, Friskliv, 
Fysioterapi ). Dette viser at vi har oppnådd 
målsettingen om å delta aktivt i «fremoverlente» 
prosjekter i Bardu kommune.  
 

Vurdering av tjenesten 
Avdelingen har i 2017 jobbet med stort 
arbeidstrykk innenfor alle ansvarsområder.  Alle i 
avdelingen er motiverte og gjør sitt beste i 
tjenesten og vi mener yter gode tjenester til 
innbyggerne i Bardu kommune. Det er til tider 
utfordrende å få løst alle oppgavene innen rimelig 
tid, og det har kommet inn noen klager på dette. 
Vi har overholdt budsjettet og regnskapet viser at 
vi har økte inntekter i form av egenandeler på 
fysioterapi. Dette på grunn av nye regler for 
egenandel til fysioterapi. Sykefraværet er svært 
lavt, noe bla et godt arbeidsmiljø bidrar til.  
 

Mål for kommende år  
Jobbe i henhold til ny Helse og Omsorgsplanen 
som skal vedtas i 2018 med visjon om “Tidlig 
innsats, god helse hele livet”.  Øke innsatsen på 
habilitering, rehabilitering og dreie fokuset inn 
mot Hverdagsmestring. Ha en konkret plan for 
hvordan  
 
Hverdagsrehabilitering /hverdagsmestring skal 
innføres i kommunen innen utg av året. Holde 
kurs for hjemmetjenesten 1 gang pr uke i fht 
hjelpemidler.  Jobbe med kompetanseplan i 
avdelinga, se hva slags kompetanse vi har og 
hva har vi behov for i fremtidens helse-tjenester, 
utrede muligheter for samarbeid om tjenester 
interkommunalt. Få på plass den nye fysioterapi 
stillingen og jobbe for kortere ventetid og 
venteliste til fysioterapi.  

Bygge opp et moderne treningsrom med utstyr 
som gjør at vi kan drive moderne og effektiv 
behandling/ trening av pasientene / brukerne 
våre.  Gjennomføre flytting av BPA- 
personalansvaret fra ergoterapeut. Økt fokus på 
hjemmebasert omsorg vil kreve økt innsats av 
ergoterapeut og hjelpemiddelkonsulent for å 
tilrettelegge for dette. Jobbe for økt bemanning 
også på disse ansvarene. Styrke fokus på 
forebygging, jobbe for å opprettholde 
gruppeaktiviteter i frisklivssentralen. Utarbeide en 
oppdatert og informativ hjemmeside for 
avdelingen og fortsette med utvikling av 
internkontroll med bruk av Compilo.  Arrangere et 
fagkurs her i Bardu.  Pasienter trenger ikke 
henvisning fra lege, fra 01.01.18 for å komme til 
fysioterapeut, jobbe for å møte denne 
utfordringen, økt pågang og økt ansvar.   
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
Flytting i «nye» midlertidige lokaler har gjort at 
avdelingen har fått en «restart» og vi er blitt ei 
avdeling som samarbeider tettere om brukerne 
våre, i fht tidligere og vi er aktive i forhold til å se 
på nye måter å jobbe på. Arbeidsmiljøet er også 
godt noe, som gjør at vi jobber effektiv og godt 
med oppgavene vi skal løse og vi har svært lavt 
sykefravær. Det er positivt at  
 
Folkehelsekoordinator har kommet inn i 
avdelingen, både i forhold til implementering av 
forebyggende helsearbeid på alle nivå og 
bevisstgjøring av dette.   
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AVDELING BARDU 
HELSESTASJON 
 
 

Beskrivelse av tjenesten: 
Helsestasjonstjenesten jobber forebyggende og 
helsefremmende mot barn og unge 0–20 år. 
Målgruppen er i hovedsak familier med barn og 
unge 0–20 år. Dette er fordelt på helsestasjon 0–
5 år, skolehelsetjenesten, HFU (helsestasjon for 
ungdom 13–25 år) og jordmortjenesten 
(barselomsorgen). I tillegg ytes det helsetjenester 
til asylanter, flyktninger og familiegjenforente, 
miljørettet helsevern/smittevern og vaksinering/ 
reisevaksinering til enkelte grupper (utenom 
barnevaksinasjonsprogrammet).   
 

Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud, og 
det er gratis.  
Helsestasjonen har pr i dag 5 årsverk; 3 
helsesøstre (hvorav en er konstituert helsesøster 
– nå under utdanning), 1 jordmor og 1 
miljøterapeut; forebyggende helsearbeid blant 
barn og unge 0–20 år.  
 
Helsestasjon 0–5 år  
Helsestasjonen 0–5 år gjennomfører 
helsestasjonsprogrammet med de anbefalte 14 
konsultasjoner inkl. hjemmebesøk. Det tilbys 
ekstra oppfølging ved behov. Inkludert i 

helsestasjonsprogrammet er veiledning av 
foreldre og tilbud om vaksinasjon ihht 
barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøster 
deltar i ansvarsgrupper og utarbeidelse av IP 
(individuell plan) for barn med spesielle behov.         
Lege og fysioterapeut deltar i 
helsestasjonsprogrammet i henhold til bestemt 
plan og ved behov.  
 

 
 
Skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten har tilbud til barn i 
grunnskolen. Tilbudet starter med 
skolestartkonsultasjon i 1. klasse. Videre følges 
skoleelevene opp med barnevaksinasjons-
programmet, screening vekt/lengde m/evt 
oppfølging i 3. og 8. klasse, helsesamtale i 8. 
klasse, pubertetsundervisning, seksual-
undervisning, samtaler med enkeltelever, 
undervisning/samtaler i grupper etter behov og 
undervisning i psykologisk førstehjelp 5. og 8. 
klasse. Det gjennomføres også veiledning av 
foreldre, og helsestasjonen deltar i ansvars-
grupper og utarbeidelse av IP (individuell plan) 
for barn med spesielle behov. 
Skolehelsetjenesten har kontortid på 
sentrumsskolene 1–2 ganger i uka, på 
grendeskolene hver 3. uke.  
 
 
HFU (helsestasjon for ungdom) 
Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom i 
alderen 13–25 år. Her kan ungdom få råd og 
veiledning blant annet når det gjelder fysiske, 
psykiske og sosiale problem, seksualitet, testing 
og behandling for seksuelt overførbare 
sykdommer og prevensjon (LARC). 
Ungdommene kan møte jordmor, helsesøster og 
lege ved behov.  Åpent en dag hver uke kl 14-17, 
drop-in tjeneste. 
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Helsetjenester til asylanter, flyktninger og 
familiegjenforente 
Det gjennomføres en helsesamtale (kartlegging 
fysisk og psykisk helse) med alle nyankomne 
asylanter, flyktninger og familiegjenforente, 
oppfølging av ulike problemstillinger, 
støttesamtaler, tuberkulosekontroll og 
vaksinering etter anbefalt program. 
Helsestasjonen har et tett samarbeid med 
mottaket, flyktningetjenesten og legene som har 
ansvar for denne gruppen brukere.  
 
Jordmortjenesten (barselomsorgen) 
Jordmor jobber 100 % stilling, hvorav 40 % er 
jordmorberedskap med følgetjeneste.  Dvs at 
jordmor er på jobb annenhver uke, og hver 
onsdag. Følgetjenesten er et interkommunalt 
samarbeid med Målselv kommune. De øvrige 60 
% av stillingen er fordelt mellom svangerskap- og 
barselomsorg, og 10 % er HFU. 
 
Miljøterapeut – forebyggende og 
helsefremmende arbeid blant barn og unge 
Miljøterapeut har samtaler med barn og unge 0–
20 år om ulike problemstillinger, 
undervisning/veiledning i grupper 
(barn/ungdom/flyktninger) om ulike tema og 
miljørettede tiltak til barn og ungdom på skole og 
fritid. Miljøterapeut har faste kontordager på 
skolene og er også ute i miljøet i friminutt og 
lignende.  
 
Miljørettede tiltak 
Helsesøster går tilsyn sammen med 
kommunelegen hos barnehager, skoler, 
campingplasser, idrettshall, asylmottak og så 
videre. Smittevernarbeid gjøres sammen med 
legen ved behov. Ansvar for årlig 
influensavaksinering.  
 

 
 

Mål for avdelingen 
Kun tilby reisevaksinering til enkelte grupper – 
mer kapasitet til lovpålagte tjenester. 
Innføre psykologisk førstehjelp i 4./5. og 8. klasse 
på skolen. Innføre helsesamtale i 8. klasse. 
Innføre LARC på HFU ifm prosjekt «Forebygging 
av abort og uønskede svangerskap».  
Starte samarbeidsprosjekt med fysio/folkehelse 
ift  oppfølging vekt/lengde screening 3. klasse. 
 

Måloppnåelse 
Helsestasjonen har satt i gang og jobber med alle 
målene som er nevnt ovenfor.  
 

Vurdering av tjenesten 
Helsestasjonen opplever stort arbeidspress på 
alle områder i tjenesten. Det er mange oppgaver i 
de nye nasjonale faglige retningslinjene som skal 
implementeres. I tillegg jobbes det internt i 
avdelingen med å få skriftliggjort rutiner og 
prosedyrer.  
 

Mål for kommende år 
Innføre tilbud om foreldreveiledningskurs til alle 
familier 
Jobbe med å få utarbeidet rutiner og prosedyrer 
ift ulike deler av tjenesten 
Økt bemanning for å kunne ha kapasitet til å 
utføre de nasjonale faglige retningslinjene i 
helsestasjon – og skolehelsetjenesten, og 
barselomsorgen.  
 

Annet 
Ila 2017 har vi fått tilført miljøterapeutstilling for 
barn og unge til helsestasjonen 
 
 
 

AVDELING BO OG 
OPPFØLGING 
 
Et overordnet mål for Bo & oppfølging har vært: 
«Vi skal være best i det vi gjør» 
Dette kan oppfattes som et hårete og uoppnåelig 
mål, derfor har vi for å synligjøre prosess valgt å 
dele det overordnede målet vårt opp i 
«undermål», for å få frem vårt fokus. Ikke alle 
målene vil være målbare uten for eksempel en 
brukerundersøkelse, men de hjelper oss til å løfte 
blikket og jobbe samme vei.  
1. Kompetanseheving (reel kompetanse jfr 

kompetanseplan)  
(Vi skal heve kompetansen i hver 
underavdeling innenfor det feltet vi jobber.)  

2. Samhandling  
(Vi skal av våre samarbeidspartnere bli 
oppfattet som profesjonelle tjenesteytere, 
som overholder våre forpliktelser i avtaler) 
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3. Organisering av tjenester for en adekvat og 
målrettet praksis 
(Våre tjenester skal være synlige for 
sluttbrukeren, og skal oppleves som 
ivaretagende) 

4. Forsvarlighet/ Internkontroll 
(Alle ansatte skal følge rutiner retningslinjer 
og lovverk i arbeidet med å levere forsvarlige 
og tilfredsstillende tjenester) 

5. «Hvem er vi» 
(Vi skal av sluttbrukeren oppfattes som gode 
representanter for våre tjenester i vår 
kommune.) 

 

Mål oppnåelse i 2017  
Til felles for hele avdelingen i 2017 har vært 
kvalitetssikring av gode tjenester gjennom fokus 
på målrettet kompetanseutvikling, samt etablering 
av vernepleier 1 og sykepleier 1 funksjoner for å 
bidra til en forankring av lovpålagte oppgaver. Vi 
jobber ut ifra fellesforståelsen om at holdningen 
«en for alle-alle for en» er grunnleggende for et 
godt arbeidsmiljø og god praksis.  
 
Kompetanse heving 
I avdelingen «Bo og oppfølging» er vi i hovedsak 
tro til kursrekkene LØKTA gjennomfører. Fra vår 
avdeling har vi en sykepleier 1 som er en del av 
ressursgruppen innenfor nettverket «Psykisk 
Helse», og leder av tjenesten er en del av 
ressursgruppen innenfor nettverket for 
«mennesker med psykisk utviklingshemming». 
Dette gjør at vi i vår kommune er med på å 
påvirke hvilke kurs som settes opp i regi av 
LØKTA, noe som for oss har vært dyrebart, med 
tanke på fokuset vårt på målrettet 
kompetanseheving.  
 
I tillegg til ordinær kursrekke har vi i fra 
Miljøarbeidertjenesten ni medarbeidere i ABC- 
løpet for mennesker med psykisk utviklings-
hemming «Mitt livs ABC», som er et 
kompetansehevingsløp utarbeidet av Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse på 
oppdrag fra og i samarbeid med 
Helsedirektoratet.  
 
I forbindelse med prosjektet RASK -psykisk 
helsehjelp har vi i avdelingen Psykisk helse dag 
fire medarbeidere som tar utdanningen «kognitiv 
terapi» 
 
I avdelingen Psykisk helse døgn har vi fra 
november etablert fagdag hver sjette uke, der det 
skal legges inn små kurs, intern opplæring, 
veiledninger etc. I november hadde vi felles 
førstehjelpskurs denne dagen, og i desember ble 
det lagt inn veiledning. Målet for 2018 er kunne 
sette opp halvårsplaner/ årsplaner med oversikt 
over hva som skal inngå på hver fagdag.  

En sykepleier 1 funksjon og en vernepleier 1 
funksjon har tildelt oppgave å kartlegge kurs- 
veiledning- og opplæringsplan, samt sette dette i 
system.  
 
Samhandling  
Vår avdeling har deltatt i pilot prosjekt 
«samhandling i mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommune»,  i regi av LØKTA. Som leder av 
tjenesten har jeg vært møteleder under møtene/ 
veiledningene våre, som har vært første tirsdag i 
hver måned. Deltagere har vært Bardu Kommune 
(leder og terapeut fra dagavdeling), VOP 
Sjøvegan (psykolog/ leder), Ambulerende enhet 
Silsand (leder) og døgnavdeling Silsand 
(koordinator). Koordinator fra LØKTA har deltatt i 
starten ved hver veiledning, og har en nødvendig 
kontroll på prosjektet (for å overholde 
inngangsverdiene). Prosjektet har bidratt til å øke 
kvaliteten på samhandlingen, samt at det er nå 
en lavere terskel for å ta kontakt. 
 
Med bakgrunn i bestilling fra OSO, så ble det 
opprettet et KSU (-1. 2017) som skulle jobbe for 
å bedre retningslinjene for inn- og 
utskrivningsklare pasienter. I lys av min rolle som 
leder av psykisk helse tjeneste i Bardu Kommune 
fikk jeg forespørsel om å bidra inn i arbeidet. Det 
har vært en viktig prosess, og denne ferdigstilles 
med implementeringsplan mars 2018.  
 
Videreføring av samhandling med videregående 
skole (Bardufoss) fra 2016 ift ADL trening/ styrke 
ferdigheter for mestring og mulighet til mest mulig 
selvstendighet.  
 
Organisering 
Med bakgrunn i store endringer i 
problemstillingene til våre tjenestemottagere, 
samt nye tjenestemottagere, har det vært behov 
for en omfattende kartlegging og omveltning av 
bruk av boligmasser.  
✓ Tjenester for mennesker med psykisk 

utviklingshemming har flyttet til Vekved. 
Prosessen har pågått siden 2013 (steg-for-
steg) og omhandler normalaldring, der det 
har vært et endret behov for bolig. Vekved gir 
også muligheten til at de som er mestrer å bo 
mer selvstendig har mulighet til det, noe som 
har gitt oss som tjeneste mulighet til å 
komme i posisjon til mennesker som har 
behov for oppfølging, men som ikke 
identifiserer seg med dette behovet.  

✓ I Bekkebo er det opprettet to 
«førstegangshybler» som bidrar til at det kan 
gjennomføres en forsvarlig kartlegging av 
ADL-ferdigheter før endelig bosted avgjøres. 
Disse hyblene fikk sine første beboere fra 
september 2017. 
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✓ Tidligere Åsveien Bofelleskap heter nå 
«Nordhagen bokollektiv» og huser nå 
mennesker med omfattende psykiske lidelser 
og rusproblematikk.  

✓ I Psykisk helse dag er det fra desember 2017 
etablert «RASK- psykisk helsehjelp»- et 
lavterskel for mennesker fra 16 år. Dette 
prosjektet skal gå over tre år, og vil 
innarbeides første del av 2018.  

Mål for 2018 er å sørge for at det ikke blir en 
miks av problemstillinger/ diagnoser, men at 
vi sørger for å være ryddige, målrettet og 
konkrete i tilbudet vårt.   
 
Forsvarlighet og internkontroll 
Vi har i 2017 jobbet mye med fokus på 
holdninger og verdier i personalmøter, og i 
arbeidsdagen. For å kunne oppnå god og 
forsvarlig praksis er det viktig at alle følger rutiner 
og retningslinjer. 2018 blir året der dette kommer 
til å være ytterligere i fokus, og et godt bidrag inn 
i dette arbeidet, vil være etablering og bruk av 
avvikssystemet Compilo.  
 
Hvem er vi 
Det er ikke «dem i kommunen», men «vi i 
kommunen». Vi som har førstekontakten med 
våre tjenestemottagere, er ansvarlige for å sørge 
for at tilbudet vi yter oppfattes som godt (nok).  
 
Veien videre i 2018.  
Vi forsetter en allerede etablert og god 
utviklingsprosess, i overnevnte mål i 2018.  
 
1. Dagaktivitet. Som en del av ressursgruppe i 

LØKTA, samt leder av tjenester for 
mennesker for psykisk utviklingshemming i 
Bardu Kommune, har jeg i 2017 bidratt inn i 
prosjektet «MirMa»- mine ressurser-mitt 
arbeid.  Dette arbeidet skal ikke videreføres, 
men vi må internt i Bardu Kommune se på 
våre tilbud, og hva kan vi gjøre for å øke 
aktivitet og tilbud.  
I psykisk helsetjeneste er møteplassen i 
regi av avdelingen avsluttet. Men den er 
drives videre av de som har benyttet seg av 
tilbudet. Bardu Kommune bidrar til at de har 
lokaler.  
Mål: I løpet av 2018 skal det gjøres en 
kartlegging av behov for dagaktivitet.  

2. Fysiske lokaliteter for Psykisk helse dag. Vi 
fortsetter arbeidet med å se etter andre, mer 
egnede lokaliteter. Årsaker: 1) Uegnet (lytt, 
trangt, samt utrygt ved utageringer. 2) 
brukere av tjenesten  føler seg utlevert og 
synlige i sin sårbarhet 3) for lite 
kontorplasser.  
 
 

 

AVDELING ØVRE 
 

Beskrivelse avdeling 
 Avdeling øvre består av en sykehjemsavdeling 
og en sone i hjemmesykepleien. 
Sykehjemsavdelingen er en avdeling for pleie- og 
rehabilitering, og har 12 plasser. 
Hjemmesykepleien dekker deler av sentrum, 
Østerdalen, Sørdalen, Salangsdalen og til 
kommunegrensen mot Salangen. Avdelingen 
ledes av avdelingsleder, og sykepleier 1 har 
ansvaret for den daglige driften i sykehjem og 
hjemmesykepleien. 
 

Mål og måloppnåelse 
Det overordnede målet for tjenesten er å gi 
brukerne den service og trygghet som er 
nødvendig for å kunne bo i eget hjem så lenge 
det er mulig, og kunne tilby korttidsopphold og 
avlastningsopphold på sykehjemmet ved behov. 
Sykehjemsavdelingen har i lengre tid hatt et 
stabilt klientell på langtidsplass, men dette endret 
seg i 2017. Iplos sumrapporter viser en økning 
fra ca 320 døgn korttid-/avlastning for hele 2016, 
til ca 450 døgn i 2017 på avdeling øvre. 
 
I 2017 har avdelingen hatt et særskilt fokus på 
dokumentasjon av helsehjelp, og tjenesten har 
deltatt i prosjekt om temaet “Dokumentasjon av 
helsehjelp - et kompetanse- og 
kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i 
Troms”. Tjenesten har også en lokal 
arbeidsgruppe, som arbeider med 
kvalitetsforbedring av dokumentasjon i tjenesten. 
 
Sykehjemsavdelingen har jobbet, og jobber 
kontinuerlig med ernæring. Etter at  middagen ble 
flyttet fra kl 13 til kl 16, har det vært en stor 
nedgang i forbruk av sukker og fett. Kartlegging 
av ernæringstilstand, og oppfølging av tiltak har 
vært, og er et viktig fokusområde. 
 
I hjemmesykepleien har det vært jobbet mye med 
organisering. Våren 2017 ble Mobil Omsorg tatt i 
bruk, Mobil Omsorg er en webapplikasjon, dette 
betyr at ansatte i hjemmesykepleien har med seg 
nettbrett ut med arbeidslister, og de har tilgang til 
fagprogrammet gjennom hele arbeidsdagen. 
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Gjennom tett samarbeid mellom avdelingsleder, 
sykepleier 1 og øvrige ansatte, legges det opp til 
en dynamisk drift i avdelingen, det vil si at 
personalressursene tilpasses i forhold til 
arbeidsmengde. Sonene i hjemmesykepleien, 
øvre og nedre, samarbeider godt med fordeling 
av brukere, og fordeling av arbeidsoppgaver.  

 
 
 
Mål for kommende år 
Avdeling øvre vil fortsatt ha et stort fokus på 
ernæring, og dokumentasjon. 
  
Kunne tilby avlastning og korttidsopphold til 
brukere, for å forebygge slitasje hos pårørende, 
og sørge for at brukere kan bo i eget hjem så 
lenge som mulig. 
 
Kompetanseutvikling på følgende områder:  

• Psykisk helse og rus 

• Lindrende behandling 

• Demens 
 

Mer bruk av velferdsteknologi, blant annet bruk 
av overføring bilde/lyd til legevakt fra sykehjem.  
 
Arbeide for et fortsatt lavt sykefravær, gå tidlig 
inn med tiltak for å forebygge fravær. 
 
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
Til jul og påske legges det opp til aktiviteter som 
baking og pynting sammen med pasientene. 
 
I 2017 ble det kjøpt inn rickshawsykkel til 
tjenesten, dette er en populær aktivitet blant 
pasienter og personale. 
 

En gang pr uke har sykehjemsavdelingen besøk 
av elever fra 8.klasse, elevene prater med 
pasientene, leser aviser, går turer etc. Dette er et 
veldig bra tiltak fra skolen. 
 
Alle avdelinger har i forlengelsen av 
sykefraværsprosjektet hatt fokus på nærvær. 
Dette resulterte i et meget lavt sykefravær, 3,8 % 
for avdeling øvre i 2017.  
 
Ansatte gjennomfører opplæringsprogrammene: 
Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i 
eldre år, og Velferdsteknologiens ABC. 
 
Ansatte fra avdelingen er med i ressursgruppa for 
lindring. 
 
Avdelingen har hatt lærling, som har tatt 
fagprøve, og jobber i tjenesten. 
 

  
 

 
 

  

Kveldsmat avdeling øvre 

Nye biler i hjemmetjenesten 



Årsmelding Bardu kommune 2017 
  Side 32 

 

AVDELING NEDRE 
 

Beskrivelse tjenesten/avdelingen  
Avdeling Nedre har sykehjemsavdeling med 16 
plasser (Opprinnelig 19, men 3 rom har vært 
stengt siden 2016), samt Hjemmetjeneste sone 
Nedre. Avdeling Nedre har ca. 27 årsverk (med 
leder.  
 

Mål for avdelingen  
• Kontinuerlig jobbing med 

sykefraværsforebygging, med fokus på mye 
informasjon, samt tilrettelegging.  

• Være god på ivaretakelse av elever, 
studenter og nyansatte, med hensyn til 
kvalitet og omdømme  

• Mer aktivitet og trening i beboernes hverdag 

• Kvalitetsutvikling, lage nye rutiner på flere 
områder, samt jobbe med revidering av 
eksisterende rutiner.  

• Oppussing/renovering av pasientrom 

• Reduksjon av antall avvik, og samtidig fokus 
på viktigheten av å skrive avvik og at det 
faktisk blir gjort i en hektisk hverdag.  

 
Måloppnåelse 
• Sykefraværet på avdelingen går i bølger, 

som alltid, men er generelt ikke 
bekymringsfullt høyt. For hele 2018 er 
fraværet på totalt 8,2 %, og det er høyest for 
egenmeldt fravær (6,4%). Vi jobber fortsatt 
jevnt med forebygging, i form av informasjon 
til ansatte, tilbud om tilrettelegging ved 
helseplager, og ved å være tett på de ansatte 
ved sykefravær. Vi jobber også med at 
kollegaer skal ha ei positiv holdning til 
tilrettelegging, fordi det krever noe av alle 
andre på jobb, når en enkelt ansatt skal tas 
hensyn til, ofte i en hektisk hverdag. 
Eksempelvis så lykkes vi med å tilrettelegge 
for gravide som jobber på 
sykehjemsavdeling, nettopp fordi kollegaer 
tar hensyn og bidrar til at disse får en lettere 
arbeidshverdag.  
 

• Vi har stor pågang av elever og studenter fra 
videregående skole (helsefag) og fra 
Sykepleier/Vernepleierutdanning. Vi har også 
elever fra Bardu Ungdomsskole, da de har 
fag som dreier seg om arbeidspraksis (blant 
annet faget «Innsats for andre»). Det er 
krevende å følge opp elever/studenter, og 
mange ansatte er veiledere for disse nokså 
hyppig. Spesielt ungdommer i 14-15 års 
alder trenger god oppfølging for å få et godt 
inntrykk av vår arbeidsplass. Men det er et 
veldig viktig arbeid, da spesielt med tanke på 
rekruttering og ikke minst vårt omdømme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det har vært gjort veldig mye godt arbeid når 
det gjelder aktivitet for beboerne på 
sykehjemsavdelingen. Personalet har lagt til 
rette for håndarbeid som utføres av noen av 
beboerne. De har bakt jønnbrød, 
pepperkaker, hvetebakst og lapper sammen 
med pasientene. De har hatt rullatorløp med 
beboere, og det spilles brettspill, yatzy, 
bowling, og noen legger puslespill. 
Personalet forsøker å trene med beboere, 
men her gjør også fysioterapeut og 
ergoterapeut en veldig viktig jobb. Det gode 
samarbeidet med dem er av vesentlig 
betydning. I 2017 har fysioterapeut klart å ha 
en fast gruppetrening i uken på Storstua med 
stor suksess.  

 
  

• Når det gjelder kvalitetsutvikling, så har vi 
jobbet for å få Compilo i drift, fordi det ville 
danne grunnlaget for å jobbe kontinuerlig 
med rutiner. Vi har ikke hatt ønsket fremdrift, 
fordi dette er en omfattende prosess som 
omfatter hele kommunen. Vi har likevel 
jobbet med utarbeiding av nye rutiner og 
revidering av gamle, i påvente av Compilo. 
  

• Oppussing av pasientrom (bygg og 
eiendom): dette har pågått i 2016 og hele 
2017. Det har vært en krevende prosess, 
som har tatt lengre tid enn antatt. Til tross for 
dette har vi opplevd personalet som veldig 
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positivt innstilt hele veien, fordi det har vært 
en motivasjon i det å gradvis få bedre 
boforhold for pasientene, samt triveligere 
arbeidsforhold.  
 

• Avvikshåndtering: vi er flinkere på å snakke 
om avvik, og gjennomgår avvik med jevne 
mellomrom. Dette for å få økt fokus på hvilke 
avvik vi har, og hvilke som går igjen, noe 
som gir større bevissthet rundt dette.  
 

Vurdering av tjenesten 
Vi leverer en god tjeneste til våre brukere, med få 
eller ingen klager. Vi har dyktige medarbeidere, 
med god kompetanse.  
 
Når det gjelder hjemmebaserte tjenester har vi 
hatt en klar økning i antall oppgaver, men også 
økning i kompleksitet, noe som har gitt oss 
utfordringer de siste 2-3 årene.  
 
I perioder har vi hatt ledige plasser på 
sykehjemmet, men for det meste har vi alle rom i 
bruk. Det meste er langtidsplasser, men i 2017 
har vi klart å holde av noen flere rom til 
korttidsplasser. 
 

 
 
 
 

Mål for kommende år 
Målene vil være de samme som for 2017, da 
flere av målene er noe som må jobbes godt med 
over tid for at effekten skal bli varig. 
Kvalitetsutvikling vil imidlertid dreie seg mye om 
implementering av Compilo, som er et 
omfattende arbeid på vårt område.  
I tillegg: For 2018 vil det være et mål å bidra til at 
oppussing av Storstua (som budsjettert for 2018) 
blir gjennomført på best mulig måte. Denne 
oppussingen krever at vi organiserer oss 
annerledes i perioden, med bespisning/oppvask i 
andre lokaler enn Storstua.  
Vi bør ha som mål å bli enda bedre på 
rehabilitering, der man jobber planmessig og 
intensivt med trening for at oppholdet på 
sykehjemmet skal bli av kort varighet. Dette 
krever et godt samarbeid mellom institusjon og 
hjemmetjeneste. 
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
• Gave fra Husmorlaget: Pengegave til 

«utsmykking» av korttidsrom/avlastningsrom 
på avdeling Nedre, nærmere bestemt interiør 
(ikke bygg). Dette er snakk om rom som ikke 
er inkludert i oppussingen som har pågått fra 
Bygg og Eiendom sin side. Gaven fra 
Husmorlaget ble gitt med en klar oppfordring 
til å utsmykke gamle og slitne pasientrom på 
den gamle delen av Barduheimen. Med 
gaven fra Husmorlaget har det blitt kjøpt inn 
følgende: TV og TV-veggfester, knagger, to 
klesskap, to bord, en stol, vegglamper, bilder, 
bildelister, pynteputer, sengetepper (til å 
legge oppå sengetøyet), veggklokker, 
gardiner, adventsstjerner og kunstige 
blomster. Dette har blitt fordelt på 2 rom, og 
noe har også blitt fordelt til et tredje rom.  
(Fordi dette er et rom som ofte blir åpnet for 
korttidsplass).  

 

• Produksjon av hjemmelaget juletrepynt, 
lappetepper, heklede middagsbrikker, duker, 
og annen «pynt» til å dekorere avdelingen. 
Det meste gjøres av personalet, på fritiden, 
eller mens de sitter sammen med 
pasientene. Dette har gjort hele avdelingen til 
et triveligere sted å være på, både for 
pasienter, besøkende og ansatte.  

 

• Triobike-Taxi! Sykkelen vi fikk kjøpt inn for 
midler fra Bones-legatet + gavekonto har 
vært en suksess, og har vært mye brukt 
første sommer og høst. Veldig positivt! 
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AVDELING NORDSTUA  
 

Beskrivelse av avdelingen 
Nordstua er en tilrettelagt avdeling for personer 
som lever med demenssykdom.  Størrelsen på 
avdelingen er mindre(10pas) enn en «vanlig» 
sykehjemsavdeling. Grunnen til dette er at 
omgivelsene skal være oversiktlig for pasientene.  
 

Mål og måloppnåelse 
Vi har flere mål for avdelingen, og ett av dem er å 
la pasientene bevare det funksjonsnivået hver 
enkelt har, og hjelper der det er nødvendig.  Det 
er viktig at pasientene bevarer sin integritet og 
verdighet. Pasientene skal oppleve en verdig og 
innholdsrik hverdag på Nordstua, hvor hver 
enkelt pasient blir sett og hørt.  
 
Vi har hatt fokus på spesielt ernæring i 2017, og 
målet her var å oppnå bedre ernæringstilstand 
hos pasientene. Ved å endre våre rutiner, som å 
endre tidspunktet for middag til kl 16, og innføre 
lunch kl 1230, så fikk pasientene nå fire 
fullverdige måltider. Dette har bidratt til bedre 
ernæringstilstand hos de fleste, og mindre 
feilernæring.  
 
Rekruttering av kvalifisert helsepersonell, samt 
øke kompetansen innad i avdelingen, er også et 
mål for avdelingen. Vi ser en nedgang i antall 
utdannende helsefagarbeidere, og på Nordstua 
står vi ovenfor et generasjonsskifte i 
personellgruppa.  Dette oppleves som en reell 
utfordring, og noe som må jobbes kontinuerlig 
med. 
 
Vi har jobbet aktivt med sykefravær i avdelingen, 
og vi har temaet oppe på hvert personalmøte. Vi 
har et lavt sykefravær, og de ansatte blir gjort 
kjent med statistikken på personalmøtene.  
 

Vurdering av tjenesten 
Nordstua er en liten avdeling med sine 10 
plasser, men passelig stor for pasientgruppen. 
Det er uheldig å ha større avdeling for denne 
pasientgruppen, fordi det blir for uoversiktlig for 
dem. En skjermet avdeling skal være en avdeling 
med en stødig og kjent personale, faste og trygge 
rammer, og være forutsigbar.   
Vi ser en stor økning av personer som rammes 
av demens i dagens samfunn, og på sikt vil det 
bli behov for å utvide tilbudet til denne gruppen.  
 

Mål for kommende år 
Vi skal fortsette med aktiviteter, bruke 
sansehagen mer og dra på turer i nærområdet, 
for å øke trivselen til pasientene.  
Rekruttere helsepersonell og øke kompetansen 
innad i avdelingen.  

 
 
Vi skal også videre jobbe aktivt med 
sykefraværet, og fortsette å holde det på et lavt 
nivå. 
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
Vi har en sansehage som er tilknyttet Nordstua, 
hvor vi har mange ulike blomster, planter og trær. 
Disse er med på å stimulere sansene til de med 
demens, og hagen er inngjerdet slik at de også 
kan bevege seg fritt utendørs. Sansehagen 
brukes spesielt mye om sommeren, hvor vi 
tilbringer mye tid ute når været tillater det. Vi var 
så heldige at vi fikk penger av Bardu Rotary Club, 
slik at vi fikk kjøpt inn ny og flott sittegruppe til 
sansehagen. 
 
Vi prøver også å arrangere ulike aktiviteter, og i 
2017 hadde vi blant annet besøk av kopplam på 
våren og på sommeren fikk vi besøk av to 
ponnier fra øvre Bardu, som gresset i 
sansehagen til de eldres begeistring. Vi kjører 
turer med de som ønsker det, for å se 

hjemplasser og 
nærområder. Vi 
var også på 
besøk i Polar 
Park i sommer, 
noe som 
pasientene satte 
stor pris. 
Tjenesten kjøpte 
også inn en 
Triobike, som ble 
flittig brukt av 
pasientene på 
Nordstua. 
Sykkelturene 
satte de stor pris 
på, og vi gleder 
oss til å ta denne i 
bruk igjen når 
snøen forsvinner. 



Årsmelding Bardu kommune 2017 
  Side 35 

 

AVDELING SERVICE  
 
Serviceavdelingen PLO er kjøkkenet ved 
Barduheimen sykehjem. Avdelingen har som 
hovedoppgave å sørge for et godt og 
ernæringsmessig riktig kosthold for beboerne ved 
Barduheimen sykehjem. I tillegg produserer vi 
middag til hjemmeboende i tjenesten. 
Avdelingen bemannes av 2,75 årsverk, fordelt på 
tre pers. I tillegg en 80 % stilling med 
lønnstilskudd. 
 
Vi har siden 2006 drevet produksjon med kok – 
kjøl, sous – vide, hot – fill, vakuumering og 
modifisert atmosfære.  
Det produseres måltider fra kjøkkenet til 
kjølelager. Maten blir hentet ut til avdelingene (3 
avdelinger) og regenerert og servert der. 
Med denne omleggingen fra kok – server til kok – 
kjøl reduserte vi bemanningen fra 5,75 til 2,75 
årsverk. 
 
Avdelingen har som hovedmål å gi beboerne ved 
sykehjemmet et variert, godt og ernæringsmessig 
riktig kosthold. 
Dette gjøres gjennom god menyplanlegging, 
gode innkjøp, samt en trygg og god produksjon. 
Kjøkkenet har en stabil arbeidsstokk (ansatt fra 5 
til 40 år) med lavt sykefravær og godt 
arbeidsmiljø. 
 
Avdelingen har fokus på rasjonell og 
kostnadseffektiv drift. Vi driver med en stor grad 
av egenproduksjon med hjemmelaget 
husmannskost. Det tas hensyn til tradisjon, 
årstider og sesong under menyplanlegging og 
produksjon. Alt av brød og kaker bakes ved 
kjøkkenet. Vi kan levere lunsj o.l. på bestilling til 
kurs og møter innenfor kommunens regi. 
 
For kommende år er målet å øke inntektene fra 
salg til kurs og møter samt middagsombringing. 
Her er det god kapasitet. 
 
Jobbe for å få tatt inn lærling i løpet av året.  
Det er nå 12 år siden kjøkkenet åpnet og det 
begynner å bli behov for vedlikehold av overflater 
som flisfuger i gulv, dører dørkarmer, 
vinduskarmer og vegger der det ikke er fliser. 
 
 
 
 

 
 
 
 

BARNEVERNSTJENESTEN  
 
Barneverntjenesten i Bardu kommune har 5 fast 
ansatte; 3 saksbehandlere, 1 tiltakskonsulent og 
barnevernleder som i tillegg til å lede tjenesten 
jobber som saksbehandler i barnevernssaker. I 
de tre første månedene av 2017 var tjenesten 
styrket med 100% saksbehandlerressurs.  
Tiltakskonsulentstillingen er i sin helhet finansiert 
av fylkesmannen. Alle stillingene er besatt av 
barnevernspedagoger/sosionom.  I 2017 hadde 
tjenesten et sykefravær på 11 prosent.  
 
Ved å gå inn på:  
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern
_kommunemonitor/#/1922 
som er en kommunemonitor for barnevernet vil 
en kunne få opp sentrale tall og sammenlikne 
seg med andre kommuner.  
Ift myndighetskravene har barneverntjenesten 
mye avvik ift overholdelse av frister for 
undersøkelsessaker (26,3 % fristbrudd), 
evaluering av hjelpetiltak (45,5 % av 
tiltaksplanene evaluert) og oppfølgning av 
fosterhjem (50% gjennomført).  
 
Barneverntjenesten har system for samarbeid 
med alle barnehagene i kommunen gjennom 
deltakelse i ressursteam sammen med PPT og 
helsesøstertjenesten.  Vi har også fast samarbeid 
med Nedre Bardu skole gjennom deltakelse i 
ressursteam. 
 
Barnevernleder er medlem av Arbeidsutvalget for 
politirådet og kommunenes kriseteam. Videre har 
barnevernleder deltatt i arbeidet med å utarbeide 
Plan mot vold i nære relasjoner og i 
Sjumilsstegets arbeidsgruppe.  
 
Det har i 2017 pågått en utreding av mulighetene 
for interkommunalt samarbeid mellom 
barneverntjenester i regionen. Dette arbeidet er 
ikke avsluttet.  
 

Mål for avdelingen 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg 
til riktig tid.  Videre skal barneverntjenesten bidra 
til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 
 
I vårt arbeid med barn, ungdom, foreldre og 
nettverk har vi fokus på at de som har behov for 
våre tjenester opplever å bli møtt på en god og 
respektfull måte.  Barneverntjenesten tilstreber å 
yte gode tjenester basert på en barnevernfaglig 
vurdering av hva som er til barnets beste.  
Barneverntjenesten i Bardu skal være en god 
arbeidsplass hvor de ansatte opplever 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/1922
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/1922
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utfordringer, faglig og personlig utvikling, trivsel 
og mestring ift arbeidsoppgaver.   
 
Barneverntjenesten ser viktigheten av å skape 
nettverk og samarbeid med andre 
barneverntjenester og inngår i interkommunalt 
samarbeid på ledernivå med deltakelse i 
Barnevernlederforum for Midt Troms. Det er 11 
kommuner som inngår i dette samarbeidet.  
 

Måloppnåelse 
Barneverntjenesten har ikke gjennomført 
brukerundersøkelse og har derfor ikke god 
kunnskap om hvor tilfredse brukere av vår 
tjeneste er. I løpet av året har vi fått 
tilbakemeldinger fra familier som er fornøyd med 
kontakten med og hjelpen fra barnevern-
tjenesten, men også tilbakemeldinger fra foreldre 
som ikke opplever å ha blitt møtt på en god måte, 
og som ikke er fornøyd med tiltak/mangel på 
tiltak fra tjenesten.  Vi har i 2017 ikke hatt 
klagesaker til Fylkesmannen.  
I beskrivelsen ovenfor er det referert til avvik ift 
myndighetskrav og frister i barnevernloven. Dette 
er tall per 2017 som barneverntjenesten ikke er 
tilfreds med.   
 

Vurdering av tjenesten 

Styrker: Barneverntjenesten i Bardu har dyktige 
ansatte som strekker seg langt for å yte gode 
tjenester til vår målgruppe. Barneverntjenesten 
har et godt arbeidsmiljø og en kultur for å hjelpe 
hverandre og gjøre hverandre gode. 
Barneverntjenesten har et tiltaksbudsjett som gir 
oss muligheten til å gi gode hjelpetiltak.   
 

Sårbarhet: I perioder hvor enkeltsaker krever 
svært mye er vi sårbar ift og samtidig ha 
ressurser til å ivareta arbeidet i de andre sakene.  
Dette medfører økt risiko for at barn ikke får riktig 
hjelp til riktig tid, samt risiko for avvik ift frister i 
barnevernloven.  Tjenesten er også sårbar ved 
sykefravær. Tjenesten er videre sårbar ift tilgang 
på tiltak. Størrelsen på tjenesten gir ikke rom for 
at vi kan ha kompetanse innenfor   
 

Mål for kommende år 

Barneverntjenesten vil i 2018 ha et forsterket 
fokus på rutiner og internkontroll som verktøy for 
å overholde barnevernlovens myndighetskrav ift 
frister for undersøkelser, evaluering av tiltak og 
tilsyn med barn i fosterhjem. Barneverntjenesten 
har i dette arbeidet dialog med Fylkesmannen i 
Troms. Opplæring og riktig bruk av fagsystemet 
(data) vil være svært nyttig.  
Barneverntjenesten ser viktigheten av å få 
reetablert et formalisert arbeid med alle skolene i 
kommunen, og vil ta initiativ til dette.  
 
I løpet av 2018 skal barneverntjenesten ha 
etablert system for akuttberedskap som 
innebærer at tjenesten skal være tilgjengelig hele 
døgnet, alle dager i året. Det er søkt 
skjønnsmidler sammen med 7 andre kommuner.  
Barneverntjenesten har som mål å ha etablert 
kontorlokaler som ivaretar krav til ansattes 
sikkerhet, og videreutvikling av gode rutiner ift 
ansattes sikkerhet i arbeidet; både på kontoret og 
hjemme hos familier.    
 
Barneverntjenesten har som mål at minimum en 
ansatt deltar på videreutdanning som er en del av 
Nasjonal kompetansesatsing for barnevernet.   
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Enhet landbruk 
 

Beskrivelse av enheten  
Enhet landbruk har ansvar for forvaltning 
av økonomiske og juridiske virkemidler som 
gjelder landbruket. Enheten har videre 
ansvaret for viltforvaltning herunder 
elgforvaltning og fallvilt, det interkommunale 
skadefellingslaget for rovvilt, avholdelse av 
jegerprøveeksamen, samt å jobbe for at 
kommunen har tilfredsstillende tilgang på 
tjenester fra dyrehelsepersonell og en 
velfungerende veterinærvaktordning. Vi er 
førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge i 
landbrukssaker. Enheten ønsker å ha en aktiv 
rolle i forhold til næringsutvikling innen 
tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer.  
Enhet landbruk har 2 fast ansatte. Vi bistår 
Salangen tilsvarende 40% stilling og nytt fra 1. 
september 2017 er at vi bistår Gratangen 
tilsvarende 15% stilling.  I mai inngikk vi en 
avtale med Dyrøy kommune om kjøp av 
bistand på skogkultur spesielt, tilsvarende 50% 
stilling fra mai ut november. I tillegg kjøpte vi 
skogtjeneste hos Salangen med hovedvekt på 
skogsveg, tilsvarende 15% stilling.   
 

Mål for avdelingen 
• God kvalitet og god medvirkning for 

brukerne 

• Godt arbeidsmiljø og tilfredse 
medarbeidere 

• God økonomistyring 
 

Måloppnåelse og vurdering av 
tjenesten 
• Vi er tilgjengelige, vi holder oss faglig 

oppdatert slik at vi kan gi god veiledning 
og forsvarlig saksbehandling.  

• Det er laget årshjul for hvert av de tre 
fagområdene, jord, skog og vilt.  

• Vi har god dialog med faglag og har i 
samarbeid med dem, arrangert flere kurs 
og fagdager i 2017.  

• Vi har lavt sykefravær og et godt 
arbeidsmiljø. 

• Det ble et overskudd/ mindreforbruk på 
enheten med kr 201’ i 2017. Dette er 
fordelt i hovedsak på økt inntekt 
saksbehandlingsgebyr, økte refusjoner fra 
andre kommuner, mindre lønnsutgifter, 
mindre innkjøp, mindre utgifter til kjøp av 
tjenester fra andre kommuner.  

 
Vi arrangerte fagdager «Grovforøkonomi» i 

november 2017 for 16 deltakere 
 
 

Mål for kommende år 
• Oppdatert hjemmeside med årshjul 

• Være imøtekommende og ha rask 
responstid og gi forhåndsvarsel ved 
mer enn 3 ukers saksbehandling 

• Være med å arrangere fagdager i 
samråd med samarbeidsutvalget for 
landbruket 

• Fortsatt lavt sykefravær 

• Aktiv i forhold til bruk av SMIL og 
NMSK- midler.  

 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
Vi har sluttført UT- prosjektet «Opp og fram» 
med flere aktiviteter. Prosjektet har vært viktig 
for nettverksbygging. Både nye og etablerte 
gårdbrukere har via kurs og sosiale kvelder fått 
en møtearena. Et aktivt lokalt landbruksmiljø er 
en viktig faktor for rekruttering i næringa. 
To gårdbrukere har fått støtte fra Innovasjon 
Norge og kommunen til å bygge nye 
driftsbygninger.  
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Håkstad/ Bones med Storkletten 7. juni 2017. Tøff 

vinter og sein vår ga mye avlingssvikt 
 
 
2017 var et år med mye avlingssvikt, noe som 
førte til mye ressursbruk både for kommune og 
næring. En illustrasjon på dette er at vi var ute 
og talte ca 11.000 rundballer i våre 3 
kommuner, og total erstatningsutbetaling var 
på kr 6,78 mill.  
 
I Bardu er det god tilgang på skogs-
entreprenører og dette har medført god 
hogstaktivitet. Lokalt må det sies å være gode 
avsetningsforhold for skogsflis. Anslår at det 
hogges 3600 m3 vedvirke. Iflg Allskog er det 
levert i underkant av 200m3 til Finnfjordbotn. 
Det er lokale gårdssagbruk som foredler og 
selger trelast i småskala forhold. 

Hogstkvantum på 10000 m3 anslås til en 
bruttoverdi på ca 2 million.  Det ble i 2017 
ferdiggodkjent 3150 meter med traktorveger. 
 
Økt innsats på skogkultur medførte betydelig 
kontakt med skogeiere og det ble i 2017 
plantet 166 000 planter. Fylkesmannen 
bevilget totalt kr 860.000 i NMSK- midler 
(Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket) til 
kommunen. På slutten av året blåste «Ylva» 
ned en god del skog, spesielt i Salangsdalen. 
Total kubikkmasse som blåste ned var om lag 
1500 - 2000 m3.  
 
Ikke dokumentert sau tatt av bjørn, ikke søkt 
om skadefellingstillatelse. 
 
Det nydyrkes i Bardu, og kommunen behandlet 
nydyrkingssøknader og søknader om tilskudd 
fra kraftfondet til 100 dekar sist år. Fire fikk 
kommunalt tilskudd fra kraftfondet (tre fra 
2016) til kjøp av melkekvote. Ingen solgt 
melkekvote. Snitt grunnkvote+ leid for kumelk i 
Bardu er 233.034 liter, (176 977 liter i Troms) 
fordelt på 14 melkebruk (hvorav 1 samdrift). To 
store geitebruk med snitt grunnkvote+ leid på 
120.783 liter (snitt Troms 95 872 liter).  
 
Bardu har hatt generasjonsskifte/forpakning på 
et bruk i drift og ei nyetablering på sau, 
snittalder per gårdbruker er 48 år. Det er 
ubetalt to tilskudd til nyetablering, et tilskudd til 
nyetablering innenfor spesialisert 
storfekjøttproduksjon og et tilskudd til nytt 
medlemskap i sauekontrollen. 
 
 
Når det gjelder viltforvaltning ble det tildelt 223 
elg i kommunens forvaltningsområde, hvorav 
211 ble felt.  
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NAV Bardu 
 
NAV Bardu består av den statlige Arbeids- og 
velferdsetaten og de kommunale tjenester som er 
lagt til kontoret. Til sammen utgjør dette arbeids- 
og velferdsforvaltningen i Bardu. Kontoret har 
både statlige og kommunalt ansatte 
medarbeidere. På kommunal side har kontoret 
ansvar for de oppgaver som fremgår av Lov om 
sosiale tjenester i NAV. I tillegg har kontoret 
oppgaver innen rusomsorg og avlastning. 
Flyktningtjenesten er formelt underlagt NAV-leder, 
men er ikke en integrert del av NAV Bardu. 
 

Mål for avdelingen 
Felles mål for kontorets kommunale og statlige 
tjenester 

• Flere i arbeid og aktivitet, færre på 
stønad 

• Et velfungerende arbeidsmarked 

• Rett tjeneste og stønad til rett tid 

• God service tilpasset brukers 
forutsetninger og behov 

• En helhetlig og effektiv arbeids- og 
velferdsforvaltning 

 

 
Måloppnåelse 
Vi har i løpet av året avklart flere personer til 
ordinært arbeid. Bardu kommune hadde i 2017 
den laveste arbeidsledigheten i Troms. 
Saksstatistikken viser at nærmere 80 % av alle 
søknader etter Lov om sosiale tjenester blir 
behandlet innen 1 uke.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av tjenesten 
Aktiviteten har vært større i 2017, sammenlignet 
med 2016. Dette gjenspeiles i flere behandlede 
saker. Totalt antall behandlede saker var i 2017 
på 338, mot 260 saker i 2016. Til sammenligning 
var tallet 229 i 2015. Det har altså vært en økning 
på 109 saker – tilsvarende 48 % - i løpet av 2 år.  
Det ble utbetalt kr 2 154 250 i økonomisk 
sosialhjelp – mot kr 1 196 430,- i 2016. I 2015 var 
tallet kr 885.240. En økning på kr 1.269.010 – 
tilsvarende 143 % på 2 år. 
 
Det er sannsynligvis flere årsaker til økt 
saksmengde og utbetalinger fra NAV, men den 
viktigste enkeltårsaken er kommunens bosetting 
av flyktninger over de senere årene. Enkelte 
flyktninger har ikke tilegnet seg tilstrekkelig 
norskkunnskap til å gå rett ut i ordinær jobb eller 
utdanning etter å ha gjennomført 
introduksjonsprogram. Det blir da ofte en periode  
med sosialhjelp, mens NAV jobber for å finne 
arbeid og/eller aktivitet. Ut over dette har det vært 
flere familiegjenforeninger, både ektefeller og 
barn. Hvis kommunen da ikke har ledige 
barnehageplasser blir forelder hjemme – med 
økonomisk sosialhjelp som ytelse. Andel etnisk 
norske som mottar sosialhjelp er relativ stabil. 
 
At kontorets ansatte uten økt bemanning har 
maktet å behandle 80 % av sakene innen 1 uke 
på tross av den store økningen i saksmengde og 
en del sykefravær i 2017, er imponerende. 
Belastningen har imidlertid vært større enn det 
som er akseptabelt over tid, og har ført til man 
har måttet nedprioritere gjeldssaker. Det har 
også medført man i liten grad har kunnet jobbe 
forebyggende og med tiltak for å bidra til at 
sosialhjelpsmottakere blir selvforsørget og 
uavhengig av sosialhjelp.. 
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Øvrige tjenester NAV-kontoret leverer hadde i 
2017 ingen større endringer. Det ble behandlet 
20 barneavlastningssaker mot 28 i 2016 og kjøpt 
avlastningstjenester for ca. 1,1 million kroner.14 
saker var rusrelatert i 2017, mot 12 i 2016. Det 
ble registrert og jobbet med 7 gjeldsrådgivnings-
saker i 2017, 5 slike saker i 2016. Gjeldssaker 
har en liten økning, men der er sannsynlig at 
økningen hadde vært større hvis det hadde vært 
kapasitet til å ivareta denne tjenesten på en god 
måte.  
 

 
Mål for kommende år 
Ut over videreføring av felles mål for NAV, er det 
et mål å rydde i NAV-kontorets oppgaver. 
Rusomsorg og avlastning er oppgaver som ikke 

hører naturlig inn under NAV, men bidrar til å 
flytte fokus fra NAV-kontorets kjerneoppgaver. 
Dette er allerede er tatt opp med kommunens 
øverste ledelse og forventes å finne sin løsning i 
løpet av 2018.  
 

 
Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen 
NAV-kontoret byttet til kommunalt eide lokaler i 
2017. Det forventes besparelser på grunn av 
dette.  
Det var arbeidet med å etablere et kommunalt 
«aktivitetspliktprosjektet» i samarbeid med 
BAPRO. Prosjektet hadde mål om oppstart i 
løpet av året, men kom først i gang fra 15. januar 
2018.    
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Flyktningtjenesten 
 
Tjenestens hovedoppgaver er å bosette flyktninger 
etter avtale med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMD i) og administrere 
kommunens introduksjonsordning for nyankomne 
flyktninger med rett og plikt.  
 

Mål for avdelingen 
1. Gjennomføre planlagt bosetting.  
2. Tilby nødvendig rådgivning og støtte til de 

bosatte med utgangspunkt i den livssituasjonen 
de er i. 

3. Jobbe aktivt for å styrke nyankomne 
innvandrers deltakelse i det ordinære arbeids- 
og samfunnsliv, og deres økonomiske 
selvstendighet. Introduksjonsordningen er 
hovedarena.  

 

Måloppnåelse 
1. Bosatte totalt 24 flyktninger. 5 av disse kom på 

familiegjenforening mens 19 ble bosatt etter 
avtale med IMD i.  

2. Flyktningtjenesten har innarbeidet rutiner som 
skal sikre tilgjengeligheten for bosatte og 
samtidig sikre rom til saksbehandling. 
Eksempelvis drar flyktningtjenesten til 
voksenopplæringen en gang i uken for at 
introdeltakere og andre bosatte på skolen kan 
gjøre timeavtaler og få nødvendige avklaringer 
(«drop in»).  

3. 7 deltakere avsluttet sine introprogram i løpet 
av året. 4 startet på videregående skole, 2 
fortsatte på grunnskole for voksne og 1 gikk 
over i tiltak fra NAV i påvente av oppstart på 
videregående.   

 

Vurdering av tjenesten: 
Tjenesten har opplevd økt arbeidsmengde som 
springer ut fra økt bosetting de siste to årene, og 
endring av hvem som bosettes. Familier vil 
nødvendigvis ha større behov for oppfølging enn 
enslige, og for mange er situasjonen de flyktet fra 

fortsatt pågående noe som innebærer stor 
bekymring for familie i hjemlandet.   
Flyktningtjenesten samarbeidet tett med flere 
aktører. Vi deltar i et interkommunalt nettverk i Midt-
Troms sammen med 10 andre kommuner. Fagleder 
er også vara for troms i Faglig Forum for 
Kommunalt Flyktningarbeid, FFKF.  
 

Mål for kommende år 
Å lykkes med å kvalifisere bosatte flyktninger til 
ordinær arbeids- og samfunnsliv er en 
dugnadsoppgave. Målet er å fortsette det gode 
samarbeidet med nåværende samarbeidspartnere, 
og etablere et tettere samarbeid med øvrige 
kommunale avdelinger. Det ønskes at flere 
kommunale tjenester skal åpne for språk- og 
arbeidspraksis. Introdeltakerne er på ulike 
norsknivåer, men felles er målet om å kvalifisere 
seg til arbeid og/eller videre utdanning. Å få 
mulighet til å praktisere språket utenfor et 
klasserom og å få innsikt i norsk arbeids- og 
samfunnsliv er en forutsetning for å lykkes.  
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen: 
• Gikk over til helelektronisk arkiv februar 2017 

• Alle som deltar i kommunes 
introduksjonsprogram og som har omsorg for 
barn har foreldreveiledningsprogrammet ICDP 
som tiltak. To ansatte startet prosessen med å 
bli sertifiserte ICDP-veiledere.  

• Ny mal for individuell plan i 
introduksjonsprogram, utarbeidet av IMD i, ble 
tatt i bruk. Er et bedre arbeidsverktøy som 
tilrettelegger for individuell tilpasning i større 
grad enn tidligere.  

• Introduksjonsprogrammet er helårlig, på fulltid. 
Det innebærer at på dager hvor 
voksenopplæringen har stengt organiserer 
flyktningtjenesten andre tiltak. På flere av disse 
dagene har det vært gjennomført dialogkafe i 
samarbeid med blant annet barnevernet, NAV, 
tannpleier, helsesøster og brann og redning. 

  

Fra dialog kafé 24.oktober 

2017 hvor deltakerne også fikk 

hilse på ordfører og rådmann 
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Enhet skole og barnehage  
 
Bardu kommunes 5 barnehager, 4 
grunnskoler, kulturskole og Voksenopplæring 
har i 2017 levert tjenester på et bra 
kvalitetsnivå til bygdas befolkning. 
Barnehagene og skolene i kommunen har 
satset stort på språkarbeidet i 2017 og 
kommunen har gjennom mottaket og bosetting 
fått tilført flere nye barn og unge til barnehagen 
og skolen. Bardu har god dekning av 
pedagoger i barnehagene og er klar for den 
nye bemanningsnormen. Skolene har fokusert 
spesielt på lesing og skriving i alle fag og 
startet opp arbeidet med innføring av ny 
overordnet del av læreplanen som kom i 
august 2017. Voksenopplæringen har dette 
året flyttet midlertidig til Fredly og hatt full drift 
med både introduksjonsprogram og grunnskole 
for voksne. Kulturskolen leverer også god 
kvalitet gjennom høyt kompetansenivå på sine 
ansatte.  
 

 

Beskrive tjenesten/avdelingen:  
 
Sentrale elementer for barnehagene og 
skolene i Bardu 2017 

 
Språksatsing 
I 2017 har arbeidet rundt språksatsingen i stor 
grad vært fokusert rundt det å skape 
sammenheng mellom ulike nivåer i 
opplæringen, helt fra barnehage til 
ungdomsskole.  Arbeidet med en helhetlig plan 
for språkarbeidet med den tilhørende 
«språktrappa» har preget arbeidet i hele 
enheten i år. Barnehagestyrene melder om 
stort engasjement blant de ansatte i arbeidet 
med «språkpakkene» og i skolen er man på 
vei mot målet om at alle lærerne skal definere 
seg som «språklærere» uansett fag. 
 
Forbedre overganger: 
I det lokale utviklingsarbeidet har det å 
forbedre overganger i barnehage og skole 
(mellom barnehage og skole, fra barneskole til 
ungdomsskole) bidratt til positive 
samhandlinger mellom de ulike trinnene. 
 
Ny rammeplan i barnehagen 
Arbeidet med innføringen av den nye 
rammeplanen i barnehagen er godt i gang. 
Fokus på voksenrollen har bidratt til gode 
prosesser og bevisstgjøring blant både ansatte 
og foreldre  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innføring av ny overordnet del og paragraf 
9a 
Ny overordnet del med verdier og prinsipper 
for grunnopplæringen er en del av det nye 
læreplanverket, og ble fastsatt ved kongelig 
resolusjon 1. september 2017. Skolene i Bardu 
har aktivt satt seg inn i denne nye delen. 
Gjennom den nye paragraf 9A i 
opplæringsloven har skolene fått nye regler om 
elevenes skolemiljø. Målet er et mer effektivt 
regelverk mot mobbing og bedre håndheving. 
En stadfestelse av nulltoleranse og en 
innskjerpet aktivitetsplikt arbeides det daglig 
for å oppnå i Bardu-skolene. 

 
Innkjøring av ny barnehage -Lappraen 
Første hele driftsår i Lappraen barnehage er 
nå gjennomført og til tross for noen utfordringer 
med nybygget, ser man store besparelser i 
driftskostnader, både reint tekniske og 
gjennom besparelser av personalkostander i 
en større og fleksibel organisasjon. 
 
 

Vurdering av tjenesten: 
 

Skole  
Elevundersøkelsen  
I elevundersøkelsen 2017 ser man at svarene 
til elevene i Bardu kommune på 10.trinn er 
over landsgjennomsnittet på følgende 
områder: Læringskultur, faglig utfordringer, 
felles regler og støtte hjemmefra. På faktorene 
motivasjon og elevdemokrati er de på 
landsgjennomsnittet. På de øvrige faktorene;  
trivsel, mestring, utdanning og yrkesveiledning 
og støtte fra lærerne er svarene rett under det 
nasjonale snittet. 

 
Elevene på 7.trinn fra Bardu kommune svarer 
følgende i forhold til landsgjennomsnittet: 
Over gjennomsnittet på faktorene: Faglig 
utfordring og støtte fra lærerne. De svarer likt 
med det nasjonale snittet på faktorene: felles 
regler, vurdering for læring og støtte 
hjemmefra. Mens det er under gjennomsnittet 
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på faktorene: motivasjon, mestring, trivsel, 
elevdemokrati og læringskultur 

 
Nasjonale prøver og grunnskolepoeng: 
På 5. trinn ligger Bardu kommune over 
landsgjennomsnittet for resultatene på lesing 
og regning, mens de i engelsk er likt med det 
nasjonal gjennomsnittet. 
 
Gjennomsnittet for grunnskolepoeng (10.trinn) 
steg i 2017 til 40,9 mot 39,2 fra året før, dette 
er 0,2 poeng bak gjennomsnittet i Troms og 
0,5 poeng under det nasjonale snittet. 
 
Nedgang i spesialundervisning 
Skolene i Bardu har en total nedgang i andelen 
spesialundervisningen fra 8,0% til 7,8% 
 

Barnehage 
Foreldreundersøkelsen 
Bardubarnehagene deltok i nasjonal 
foreldreundersøkelse i november 2017. 
Foreldreundersøkelsen er en frivillig 
undersøkelse der foreldre får si sin mening om 
barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og 
samarbeidet mellom hjem og barnehage. 
Foreldreundersøkelsen er først og fremst et 
verktøy for den enkelte barnehage, men gir 
også viktig informasjon om foreldrenes 
opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt 
nivå. Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 
5 er best.  Total fikk Bardu kommunes 
barnehager 4,54 som er noe over 
landsgjennomsnittet på 4,49. 
 
Sykefravær 
Totalt for enheten i 2017 er 7,1% - en nedgang 
fra 8,4% i 2016 
Totalt for skole i 2017 er 7,2 % - en nedgang 
fra 8,1 % i 2016 
Totalt for barnehage i 2017 er 7,0 % - en 
nedgang fra 8,8 % i 2016 

 
 
Mål for kommende år: 
 
Overordnede mål for skolen og 
barnehagen: 
Alle barn i Bardu skal ha et godt og 
inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Alle elever i grunnskolen skal beherske 
grunnleggende ferdigheter og ha gode 
fagkunnskaper. 
Alle ungdommer fra Bardu skal 
gjennomføre og bestå videregående 
opplæring 
 
 
 

Satsingsområder: 
- Bardu kommune er kommet med i 

satsingen «inkluderende skole og 
barnehagemiljø» hvor man gjennom lokale 
nettverk skal arbeide spesielt med 
innføringen av «Overordnet del - verdier 
og prinsipper for grunnopplæringen» og 
opplæringsloven kapittel 9a i skolen,  og 
fortsette innføring av rammeplanen i 
barnehagen - med spesielt fokus på 
voksenrollen. 
 

- Videreføre det gode arbeidet med 
språksatsingen både i skole og barnehage, 
hvor skriving og lesing skal knyttes ekstra 
opp mot en styrking av realfagene. Bardu 
kommune kom med i 4. pulje av 
realgfagskommune-satsingen. Både 
barnehage og skole skal styrke sitt arbeid 
med realfagstemaer gjennom arbeidet 
med innføring av ny rammeplan i 
barnehage og arbeidet med nye 
læreplaner i skolen.  

 

Resultatmål 
- Bardubarnehagen skal få en score på over 

4,55 ved foreldreundersøkelsen i 2018 
- Skolene i Bardu skal score over det 

nasjonale gjennomsnittet på mer enn 5 
faktorer i elevundersøkelsen på både 7. og 
10.trinn, og likt med landsgjennomsnittet 
på de resterende faktorene. 
Grunnskolepoengfaktoren skal over 41. 

 

Andre positive tiltak eller endringer i 
enheten: 
 
- Bygging av NY skole vedtatt 

Kommunestyret vedtok 8.nov 2017 at det 
skal bygges en ny skole ved Barduhallen 
hvor både Setermoen skole og 
ungdomsskolen skal inn i et skolebygg.  
Alle i skolen ser frem til nye og 
fremtidsrettede læringsarealer. 
 

 
Bardu ungdomsskole 
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Bardu Læringssenter –  
Voksenopplæringa 
 
Juni 2017 flyttet Voksenopplæringa fra 
Smestad til Fredly i påvente av innflytting i nye 
lokaler i Veksthuset. Vi ser alle fram å flytte og 
samle hele virksomheten vår i Veksthuset, 
hvor vi også blir samlokalisert med 
Flyktningtjenesten og NAV. 
 
Vi er i dag 10 stykker som arbeider ved 
Voksenopplæringa, hvor av 8 er lærerstillinger 
og en assistentstilling. I tillegg har vi knyttet til 
oss to bosatte tospråklige morsmålslærere, 
som er behjelpelig i gjennomføringen av pliktig 
50 timers samfunnskunnskap.  
 
Våre morsmålslærere er sertifisert som lærere 
i dette obligatoriske faget bosatte må ha 
gjennomført innen 3-5 år etter ankomst og som 
deltakerne må ha for å søke statsborgerskap 
eller permanent opphold i Norge. Våre bosatte 
innvilges mellom 550-3000 timer 
norskopplæring alt etter behov. Elevene 
vurderes etter normer satt av Kompetanse 
Norge, hvor A2 er nivået som kreves for 
permanent opphold i muntlig og skriftlig. B2 er 
minimumsnivået som kreves for inntak til 
høyere utdanning. De må ha resultatet B2 i alle 
de fire norskprøveformene: muntlig, skriftlig, 
lytting og lesing. Noen utdanninger krever også 
høyere språknivå. 
 
Siden skolestart januar 2017 har vi hatt 
nærmere 200 elever ved Læringssentret. Vi tok 
i januar 2017 i bruk og implementerte 
fagsystemet Visma Voksenopplæring i våre 
rutiner. Dette har hatt til hensikt å lette vår 
informasjonsutvekslingen mellom 
Flyktningtjenesten, NIR og IMDI. Skolen er 
underlagt Introduksjonsloven, Opplæringsloven 
og Voksenopplæringsloven. 
Vi har i dag nærmere 30 deltakere, som enten 
er underlagt kommunens introduksjonsordning 

eller er i kategorien familie/arbeidsinnvandrere. 
Våren 2017 hadde vi noen få avgangselever 
på Grunnskole for voksne, våren 2018 har vi 
flere deltakere som avslutter skolegangen hos 
oss og som har søkt seg inn på videregående 
skole eller høyere utdanning. 
 
Vi tilbyr norskopplæring for bosatte på 
Setermoen Mottak som er tildelt rett/plikt til 
norskopplæring fra IMDI. Antall deltakere 
knyttet til mottaket varierer fra uke til uke, alt 
etter ankomst og avreiste beboere. Alle som 
ankommer Norge innvilges 175 timer 
norskopplæring. Innvilges retten til bosetting i 
Norge får mottakselevene, gjennom 
enkeltvedtak, rett til minimum 600 timer i 
norsk- og samfunnskunnskap. 
 
Skolen arrangerer flere obligatoriske prøver og 
eksamener pr år, deriblant de fire obligatoriske 
Norskprøvene inntil fire ganger i året. I tillegg 
arrangerer vi Samfunnskapsprøven og 
Statsborgerprøven ved etterspørsel og i tråd 
med gjeldene føringer gitt av UDIR, IMDI og 
Kompetanse Norge.  
 
Vi har følgende dagtilbud til bosatte i Bardu 
kommune:  
• Norsk og samfunnskunnskap for 
minoritetsspråklige, inntil 3000 timer ved behov 
• Betalende norskkurs for arbeidsinnvandrere.  
• Eksamensrettet 2-årig grunnskole for voksne, 
30 timer pr uke  
 
Grunnskolefagene det undervises i er: 
matematikk, engelsk, norsk, KRLE og 
samfunnsfag. Vitnemålet for voksne er likestilt 
med vitnemålet fra ungdomstrinnet.  
 
 
Bildene er hentet fra juleavslutninga 2017 og 
påskeavslutninga 2018: 
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Bardu kulturskole 
 
Beskrive tjenesten/avdelingen:  
Bardu kulturskole har i 2017 hatt 3,45 stillinger 
som i vårsemesteret var fordelt på fire 
personer. Disse er alle utdannede musikere og 
gir tilbud innen blåseinstrumenter, 
strykeinstrumenter, bandinstrumenter og 
klassisk piano. I vårsemesteret hadde 
kulturskolen 86 elevplasser. Sommeren 2017 
gikk en av lærerne av med pensjon og 
kulturskolen fikk ikke ansatt en erstatter i 
denne stillingen.  I høstsemesteret stod 
dermed 45% stilling vakant og kulturskolen 
hadde 75 elevplasser. Kulturskolen har også et 
eget strykeorkester og leverer dirigenttjeneste 
til Setermoen skolekorps og Bardu 
musikkforening.  
Kulturskolens elever og lærere har spilt på 
mange konserter, tilstelninger og møter i løpet 
av året. Dette er både interne konserter, 
strykeorkesterkonsert med innleide 
instruktører, konserter på Barduheimen, 
vårkonsert, høstkonsert og julekonserter i regi 
av Bardu musikkråd for å nevne noen. I tillegg 
spilte kulturskoleelever på flere tilstelninger 
som f.eks markering av Bardu Røde Kors sitt 
70-års jubileum. 
  

Mål for avdelingen:  
Overordnet målsetting: Arbeide for at alle 
interesserte barn, unge og voksne i Bardu 
kommune skal få et kulturtilbud gjennom 
opplæring – utfoldelse – opplevelse. Gjennom  

dette bidra til å skape et kvalitativt bedre 
samfunn, og å utvikle gode oppvekstvillkår for 
barn og unge. 
 

Måloppnåelse:  
Kulturskolen når den overordnede 
målsettingen langt på vei. Elever og foresatte 
er fornøy med tilbudet de får og gir 
tilbakemelding på at de lærer mye og får 
mange gode opplevelser gjennom konserter, 
opptredener og prosjekter de deltar på i regi av 
kulturskolen. Kulturskolen får imidlertid 
forespørsler om det er mulig å gi tilbud innen 
fagområder som ikke finnes ved skolen og 
klarer dermed ikke å gi tilbud til alle som 
ønsker det.  
 

Vurdering av tjenesten:  
Kulturskolen har høy kvalitet på 
undervisningen. Dette er et resultat av at 
skolen har høyt utdannet personale med lang 
erfaring i å jobbe som pedagoger. 
 

Mål for kommende år:  
Fortsette å levere tjenester av høy kvalitet. 
Utvide med flere fagområder slik at tilbudet blir 
bredere og når ut til flere brukere. 
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen:  
 
I 2017 hadde kulturskolen for første gang 
ansvaret for UKM. Den lokale mønstringen ble 
gjennomført på Ala Grendehus søndag 12. 
februar. 

  

Lars Gaute og Stine Maren Steien var et av innslagene 

som gikk videre til fylkesmønstringen 
Unge arrangører 2017 
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Bardu ungdomsskole  
 

Beskrive tjenesten/avdelingen:  
Bardu ungdomsskole har i 2017 bestått av 149 
elever og 26 ansatte, som utgjør 23,14 
årsverk. Bardu ungdomsskole har våren 2017 
gjennomført skriftlig eksamen i norsk hovedmål 
og sidemål. Resultatene var over 
landsgjennomsnittet i hovedmål og litt under 
landsgjennomsnittet på sidemål. Gledelig å se 
at standpunktkarakterer og eksamensresultater 
er ganske så samstemte. Dette viser at det er 
gjort en god jobb med tanke på 
vurderingsarbeidet i de tre årene elevene er 
her på Bardu ungdomsskole.  
Det er også gjennomført lokalt gitt eksamen 
med gode resultater. Snittet var på over fire.  
 

Mål for avdelingen: 
Utdanning av elever til videre skolegang og 
arbeidsliv. Fortsette arbeidet med lesing og 
skriving i alle fag. Tilegne oss enda mer 
kompetanse med tanke på vurderingsarbeid. 
Få på plass et godt opplegg rundt de 
minoritetsspråklige elevene.  
 

Måloppnåelse: 
Vi har i 2017 klart å holde fokus på lesing og 
skriving i alle fag. Utfra de jevne resultatene 
mellom standpunktkarakterene og 
eksamensresultatene ser vi at vårt arbeid med 
vurderingspraksisen er noe vi lykkes godt med.  
Vi har kommet i gang med å få på plass et 
godt opplegg rundt våre minoritetsspråklige 
elever, men vi har ikke kommet helt i mål enda. 
Fra høsten 2018 har vi fått på plass en person 
som har ansvaret for oppfølging av de 
minoritetsspråklige elevene, og håper da at vi 
kommer enda nærmere målet vårt om å få til et 
godt tilpasset opplegg rundt de 
minoritetsspråklige elevene.  
 

Vurdering av tjenesten: 
Lav sykefraværsprosent blant de ansatte. For 
perioden 01.08.2017 – 31.12.2017 er 
sykefraværet ved BUSK 2,3 %. Det kan jo 
nevnes at det pr. 01.04.2018 er på 2,1%. Viser 
at trivselen er stor på BUSK.  
 

Mål for kommende år: 
Fortsette det gode utviklingsarbeidet som vi er 
i gang med i regi av regionen. Fortsette å ha 

fokus på de grunnleggende ferdighetene 
(lesing, skriving og regning). Revideringen av 
læreplanen vil gjøre at mye av fokuset vårt vil 
bli på å implementere «ny overordnet del». Det 
vil si at vi skal ha mer fokus på hvordan få en 
mer praktisk tilnærming til lærestoffet for 
elevene. Fornyelsene av de enkelte 
læreplanene i de ulike fagene vil også komme 
mer i fokus utover høsten 2018, dette sammen 
med den nye regionsatsningen på 
inkluderende barnehage- og skolemiljø og 
realfagskommune satsningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen: 
Veldig positivt at det ble bestemt at det skulle 
bygges ny ungdomsskole i Bardu.  
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Nedre Bardu skole og SFO  

 
Skolen har 36 elever fra 1. - 7. klasse og 10 
ansatte. Skolen ligger flott til ved Barduelva, 
ikke langt fra kommunegrensen til Målselv. På 
samme tun ligger Nedre Bardu barnehage som 
vi har god kontakt med. 
Skolen har et fantastisk uteområde med 
ballbinge, hinderløype og flere flotte 
lekeapparater som elevene kan boltre seg i. Vi 
er opptatt av å lære barna bruk av naturen og 
nærområdet i undervisningen 
 
 
Nedre Bardu skole jobber for at alle elever skal 
nå sine potensialer. 
Våre stikkord for å nå dette er: inkludering, 
åpenhet, ansvarlighet. 
Sammen med SFO har vi også som mål at alle 
brukerne skal føle seg  
trygge og ivaretatt i sin kontakt med oss. 

 

 
 
2017 har vært et litt utfordrende år med tanke 
på det fysiske arbeidsmiljøet. En stor 
vannlekkasje i desember 2016 gjorde sitt til at 
det måtte tenkes alternativt for å drifte skolen.  
Alle ansatte har gjort en formidabel jobb med å 
holde skolen åpen og ivareta en forsvarlig 
pedagogisk utvikling. Det har brukt gymsalen 
som både klasserom og SFO hele våren 2017.  
Her må både barn og voksne berømmes for 
sin innsats med å opprettholde læringstrykket i 
alle fag, samt fokus på utvikling av barnas 
sosiale kompetanse. 
 
Vi har mange aktiviteter gjennom året hvor vi 
fokuserer på opplevelser og mestring. 
Turdager med hele skolen, vinteraktivitetsuke 
med blant annet isfiske, og vi bruker kokeboka 
vår etter Den Naturlige skolesekken prosjektet 
flittig. 
 
 
 

 
 
 
Vi har et veldig godt samarbeid med FAU, som 
muliggjorde en reise til Vitensenteret og 
teaterforestilling i Tromsø i november. 
Lokalbefolkningen er en stor bidragsyter inn i 
skolen, det arrangeres blant annet 
«Nissemarsj» til Skoelvbrua hvor pensjonister 
stiller med bål, pølser og varm saft. 
Skolen har flere dag- og kveldsarrangementer 
med utstillinger og konserter, her er det ofte 
fullt hus hvor grendas befolkning, og ikke bare 
foresatte til elevene, stiller opp. 
 
I november startet vi opp med månedens 
ferdighet tilknyttet sosiale mål. Her har vi vært 
igjennom takknemlighet, hjelpsomhet, 
tålmodighet, ærlighet, samarbeid og 
læringsglede. Gode diskusjoner rundt de ulike 
ferdighetene har vært prioritert på alle trinn. 
  

Mål for kommende år: 
Vi har som mål å fortsette vårt påbegynte 
utviklingsarbeid i tilknytning til regionale 
satsninger og fagfornyelsen fra UDIR.  
Vi skal gi et fullgodt opplæringstilbud til alle 
elevene i området og fortsette vårt fokus på 
faglige- og sosiale ferdigheter.  
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Setermoen skole  
 

Beskrive tjenesten/avdelingen:  
Skolen hadde i 2017 ca. 265 elever fordelt på 
14 klasser. Skolen tar imot elever fra 
Setermoen mottak og elevtallet varierer 
gjennom hele året. 
 
Skolen skal være en lærende organisasjon og 
skolens utviklingsarbeid ledes av 
utviklingsgruppa som består av rektor, 
lærerspesialist i norsk, lærerspesialist i 
matematikk og fagveileder for 
spesialundervisning.  
 

Mål og måloppnåelse, vurdering av 
tjenesten: 
I tilknytning til språkkommunestrategien har 
skolen hatt følgende innsatsområder: 
Innsatsområde 1 og tilhørende resultatmål: 
Styrke de ansattes kompetanse innenfor 
språk, lesing og skriving slik at 
- alle lærere definerer seg som språklærer 
uansett fag  
- alle ansatte skal være bevisst sin rolle som 
gode språkmodeller, legge til rette for godt 
språkarbeid og lede gode læringsprosesser. 
Innsatsområde 2 og tilhørende resultatmål: 
Arbeide med å skape sammenheng mellom 
barnehagenes og skolenes språkarbeid slik at:  
- det foreligger en helhetlig plan for 
språkarbeidet fra barnehage til og med 
ungdomstrinn. 
Innsatsområde 3 og tilhørende resultatmål:  
Identifisere og følge opp barn og elever med 
språkvansker med særlig fokus på gutter, slik 
at: 
- resultatene på nasjonale prøver og eksamen 
ligger på eller over landsgjennomsnittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å nå målene innenfor innsatsområde 1 har 
alle lærerne deltatt i kompetanseheving 
gjennom Språkløyper, med fokus på lesing og 
skriving som grunnleggende ferdighet. 
Grupper av lærere har deltatt i ulike regionale 

nettverk som tidlig innsats og 
begynneropplæring, særskilt norskopplæring 
og nettverk for lærerspesialister. I forbindelse 
med pilotering av lærerspesialistfunksjonen 
har skolen to lærerspesialister, en i norsk 
(lesing og skriving som grunnleggende 
ferdighet) og en i matematikk (regning som 
grunnleggende ferdighet). Lærerspesialisten 
skal bidra til faglig utvikling hos lærere, faglig 
styrking av det kollektive 
profesjonsfellesskapet og sikre høy kvalitet på 
undervisningen innenfor norsk, lesing og 
skriving i alle fag samt realfag. 
Arbeidet med å skape sammenheng mellom 
barnehagenes og skolenes språkarbeid pågår 
fortsatt og vi nærmer oss målet om en helhetlig 
plan for språkopplæringen i barnehage og 
skole. Skolen har stort fokus på innsatsområde 
3 der målet er at hver enkelt elev skal få den 
tilpasning som han/hun har krav på slik at 
eleven kan nå sitt potensiale for læring. Dette 
gjelder også elever med minoritetsbakgrunn 
som har liten eller ingen kompetanse i norsk 
og/eller sitt eget morsmål. Skolen har tatt i 
bruk verktøyet Conexus Engage som gjør det 
lettere å få oversikt og veiledning i hvordan 
jobbe videre med den enkelte elev. 
Resultatene på nasjonale prøver i 2017 var 
over landsgjennomsnittet på alle prøvene 
(lesing, regning, engelsk). Dette skyldes nok 
ikke arbeidet som har vært lagt ned bare det 
siste året, men et strukturert og målrettet 
arbeid over tid. 
 
 
I tillegg til språkkommunestrategien har skolen 
følgende hovedfokus:  
 
Læringsmiljø: Målet er at elevene opplever et 
godt og inkluderende læringsmiljø der ingen 
blir utsatt for mobbing. I elevundersøkelsen 
høsten 2017 sier elevene på 5.-7. trinn at de 
trives godt på skolen og at de har noen å være 
sammen med i friminuttene. I følge elevene 
forekommer mobbing sjelden, men det finnes 
en liten gruppe elever som sier at de er blitt 
mobbet på skolen de siste månedene. 
Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn 
rødt nivå
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Tilpasset opplæring - TPO: Skolens fysiske 
rammer består av 14 små klasserom og 8 
grupperom.  Av grupperommene er det kun 3 
rom som kan disponeres av alle klasser/elever.  
Hver krik og krok av skolen brukes til 
undervisning – ganger, garderober, 
spesialrom, scene. Selv med mange og 
kreative løsninger kan kravet om tilpasset 
opplæring være vanskelig å innfri.   
 
Spesialundervisning – SPU: Elever som ikke 
får tilfredsstillende utbytte av TPO har krav på 
spesialundervisning. Antall elever med vedtak 
om SPU har økt det siste året. Vi må spørre 
oss om hva dette kan henge sammen med og 
om hvorfor vi ikke klarer å ivareta den enkelt 
elev godt nok gjennom TPO. 
 
Særskilt norskopplæring - SNO: Høsten 
2017 hadde skolen 25-30 minoritetsspråklige 
elever med vedtak om særskilt 
norskopplæring. Skolens fysiske rammer i form 
av rom, begrenser hvor mange timer SNO 
disse elevene får. Skolen startet høsten 2017 
med 2 elevgrupper som fikk 8 og 10 timer SNO 
per uke.  På grunn av svært store variasjoner i 
nivå og alder hos elevene, fungerte ikke dette 
så godt. Elevene ble da delt inn i 4 mindre 
grupper med 4-5 timer SNO per uke. Selv om 
det ble færre SNO-timer, ble undervisningen 
bedre tilpasset den enkelte elev. 
 

Det er svært gledelig at det i 2017 ble gjort 
vedtaket om bygging av ny skole.  
 
Setermoen skole er den eneste skolen med et 
helårs SFO-tilbud. Ansatte på sfo er også 
ansatt som fagarbeidere/assistenter i skolen. I 
skolen er de fleste knyttet opp til enkeltelever 
som har spesielle behov. Assistenter og 
fagarbeidere har en svært viktig rolle i arbeidet 
med elevenes sosiale kompetanse og 
relasjonsbygging.  
 

Mål for kommende år: 
Mål neste skoleår, felles for skolene i Region 
Indre Midt –Troms: 

• Elevene skal ha et godt og 
inkluderende læringsmiljø:  

Stikkord her er «Overordnet del - verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen» prosjektet 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» og 
opplæringsloven kapittel 9a. 

• Elevene skal mestre grunnleggende 
ferdigheter og ha god faglig 
kompetanse 

Stikkord her er læreplanforståelse og vurdering 
for læring. 

• Flere elever og lærlinger skal 
gjennomføre videregående opplæring 

Stikkord for barneskolen er tidlig innsats i 
barnehage og skole, progresjon mellom trinn 
og skoleslag og tverrfaglig samarbeid. 
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Øvre Bardu oppvekstsenter  
 
 

Beskrivelse av avdelingen: 
Oppvekstsenteret består av en to- avdelings 
barnehage og en 1-7 skole med SFO. 
Barnehage, skole og SFO har et nært 
samarbeid med særlig fokus på arbeidet med å 
skape gode overganger for barna. Rektor er 
øverste leder for avdelingen i nært samarbeid 
med styrer i barnehagen og daglig leder på 
SFO. Avdelingen har stabilt og godt kvalifisert 
personale. 
 
Skolen er firedelt og høsten 2017 var det 46 
elever der, hvorav 15 barn hadde plass på 
SFO. Det er et stabilt elevtall med svingninger 
pluss/ minus 50. I barnehagen er det 36 
ressurser fordelt på en avdeling for barn 1-3 år 
og en avdeling for barn 3-6 år. Barnehagen er 
også vertsbarnehage for Viken senter som 
disponerer 8 ressurser hos oss. 
 

Mål for avdelingen: 
Både skolen og barnehagen tar aktivt del i 
språkarbeidet som skjer i hele kommunen 
gjennom at vi er en av landets 55 
språkkommuner. Det å styrke personalets 
kompetanse innenfor språkfeltet har vært et 
viktig mål for denne satsinga. Skolen arbeider 
med å oversette og implementere ny 
overordnet del av læreplanen, mens 
barnehagen gjør samme jobben i forhold til ny 
rammeplan for barnehager. Begge planene ble 
vedtatt i 2017. 
 
Både skolen og barnehagen har trygghet og 
inkludering som overordnet mål i arbeidet, og 
bruker ulike innfallsvinkler i dette arbeidet. Det 
at alle skal oppleve vennskap er en viktig del 
av det å skape trivsel og forebygge mobbing i 
hele avdelingen. 
 

Måloppnåelse for avdelingen: 
Språksatsinga har bidratt til økt 
språkkompetanse hos personalet. I 
barnehagen har dette skjedd både gjennom 
deltakelse på ulike eksterne kurs og gjennom 
systematisk arbeid med Språkløyper i 
månedlige fagmøter for personalet. Både 
skolen og barnehagen har i tillegg hatt godt 
utbytte av deltakelse i ulike lærende nettverk 
der fokus har vært utvikling gjennom 
erfaringsdeling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trygghet og inkludering er noe det må jobbes 
med kontinuerlig, men når det er sagt så viser 
både foreldreundersøkelsen i barnehagen og 
elevundersøkelsen på skolen at vi er på riktig 
vei også her. 
 

Vurdering av tjenesten: 
Foreldre- og elevundersøkelsen i barnehage 
og på skolen er med når vi vurderer tjenesten. 
Vi er lydhøre for de tilbakemeldingene vi får, 
og disse danner grunnlaget for det videre 
arbeidet. Også personalets egne vurderinger 
gjennom arbeidsåret legges til grunn. Vi ser at 
vi har relativt stor tilfredshet, og vi mener selv 
at vi arbeider godt faglig for stadig å være i 
utvikling. Det å være en del av en større 
satsing som språkkommune prosjektet har 
vært, har vist seg å være en suksessfaktor og 
viktig motivasjon for å få med hele 
personalgruppa. 
 

Mål for kommende år: 
Målet for kommende år er å opprettholde den 
gode driven framover i arbeidet med å 
implementere de nye fagplanene i skole og 
barnehage. Kommunen skal være med på to 
nye satsinger framover; realfagskommune og 
inkluderende barnehage og skole. Disse 
satsingene vil være til god hjelp i 
implementeringsarbeidet. 
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Positive tiltak i avdelingen:  
Både barnehagen og skolen bruker uterommet 
aktivt som læringsarena. Skolen har uteskole 
som en innarbeidet metode. Vi får også 
positive tilbakemeldinger på at vi lar 

barnehagebarna få være med på snarefangst 
av ryper. Ellers er det gjennomgående at barna 
og deres behov er i fokus i alt planarbeid.  På 
personalsiden er det nå flere som er i gang 
med både grunnutdanning og videreutdanning. 
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Fageråsen barnehage 
 

Beskrivelse av tjenesten/avdelingen: 
Fageråsen barnehage er barnehagen med 
naturlig uteområde, og nærhet til naturens 
mangfold! Den innehar 3 avdelinger, med plass til 
54 ressurser.  Barnehagen er en pedagogisk 
virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. 
Den skal bidra til en god start på livet, og livslang 
læring. De måter som personalet jobber på, er 
ment å være til barnets beste!  
 
I Fageråsen barnehage mener vi at barn utvikler 
seg i samspill med andre barn og voksne. 
Barnets anstrengelser og egen aktivitet i møte 
med omverdenen har stor betydning. Dette betyr 
at vi må søke å ta vare på de behov barna faktisk 
har, og gi dem mulighet til å utvikle seg fra sitt 
eget ståsted. I barnehagen skal barn få støtte og 
hjelp til å utvikle seg til den beste versjonen av 
seg selv!  
 

Mål for avdelingen: 
Satsningsområdet for 2017 har vært SPRÅK. Det 
overordnede målet med språkarbeidet er å styrke 
barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre i 
stand til å lese og skrive. Den enkelte barnehage 
har ut i fra eget ståsted konkretisert arbeidet 
videre. Siden Bardu kommune ble 
språkkommune i 2016, har personalet i 
Fageråsen lagt ned et utrolig arbeid i forbindelse 
med å legge til rette for å øke barns kompetanse 
på språk.  
 
Det som ligger i bunn for alt godt arbeid og 
utvikling, er gode rollemodeller. Derfor har 
personalet i Fageråsen brukt mye tid på å 
vurdere blant annet sin egen praksis, sine 
arbeidsmåter, og sine tegn på god praksis i 
forbindelse med hverdagssituasjonene og ellers 
planlagte og spontane stunder i barnehagen. 
Personalet skal være gode rollemodeller for 
barna, og også for hverandre! 
 

 
 
Vi har hatt voksenrollen i fokus, da dens 
betydning også har betydning for barnas 
læringsutbytte. Personalet har lagt til rette for 
godt språkarbeid, først og fremst i 
hverdagssituasjonene, men også i planlagte 
stunder. Personalet skal hele tiden vurdere om 
læringsprosessene er gode nok, og eventuelt 
gjøre endringer slik at det blir til barnets beste!  
Kompetansen hos den enkelte har blitt styrket 
gjennom blant annet fagdager og refleksjon, og 
arbeidet fortsetter inn i 2018.  
 
Satsningsområdet har blitt sett på i sammenheng 
med innføring av ny Rammeplan for 
barnehagen. Rammeplanen er et 
styringsverktøy som vi har påbegynt 
implementeringen av. Dette arbeidet fortsetter inn 
i det neste året, og her legger man til rette for 
faglige utvikling hos personalet. 
 

Måloppnåelse:  
Vi er på god vei mot målet. Arbeidet som er 
påbegynt har satt i gang en del gode prosesser 
som vi tar med oss videre. Det viktige er at vi 
klarer å få alle med på de prosessene som er satt 
i gang, og at dette bidrar til faglig utvikling i 
organisasjonen. Dette nyter barna godt av! 
 

Mål for kommende år: 
Målet videre vil bli å kunne se ny rammeplan i 
sammenheng med nye satsningsområder. 
 

Andre positive tiltak eller endringer i 
enheten: 
Positive tiltak er at man har klart å skape bedre 
samarbeid med andre instanser, da det er viktig å 
spille på hverandres kompetanse.  
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Lappraen barnehage 
 
 

Beskrivelse av 
tjenesten/avdelingen: 
Lappraen barnehage er en 4-avdelings 
barnehage som åpnet 16.august 2016. Barn 
fra mange land og verdensdeler har plass her. 
Mangfoldet vi er en del av er en berikelse og 
ressurs for oss alle! 
 
Barnehagen ligger sentrumsnært plassert 
mellom Øvre og Nedre Lappraen. Det er kort 
avstand til flotte og varierte turområder. 
Barnehagen består av fire like store 
avdelinger. I tillegg er det felleskjøkken og 
fellesrom som er midtpunktet i barnehagen og 
som er en hyggelig møteplass for små og 
store. 
 
Uteområdet er ikke ferdig opparbeidet, men 
lekeapparatene er levert og vil bli montert i 
løpet av våren. 
 
Avdelingene er fordelt som følgende: 

Gofoten 24 plasser 3 – 6 år 

Hjerterommet 24 plasser 3 – 6 år 

Armkroken 12 plasser 0 – 3 år 

Smilehullet 12 plasser 0 – 3 år 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hovedmålet:  
Alle skal trives i barnehagen vår! 
 
Visjon:  
«Mer trygghet, mer glede, der vi som 
voksne er tilstede» 
 
Satsingsområde: Hovedfokuset har vært å 
styrke de ansattes kompetanse innenfor språk, 
slik at de ansatte skal være bevisst sin rolle 
som gode språkmodeller, legge til rette for godt 
språkarbeid og legge til rette for gode 
læringsprosesser.  Systematisk jobbing med 
gjennomføring av ulike pakker innenfor 
«Språkløyper» har vært en suksessfaktor i 
denne prosessen.   
 
Vi har hatt fokus på to utvalgte tiltaksområder: 
«Å ta i bruk det vi har av språkmateriell for å 
variere formidlingen av bøker» og «De voksne 
som ressurspersoner i leken med spesielt 
fokus på de flerspråklige barna» 
 
Dette barnehageåret har vi jobbet med Alf 
Prøysens verden. Vi ønsket å vise barna hvem 
Alf Prøysen var og noen av hans ulike 
verdener og skikkelser han har skapt i sine 
historier og sanger. Prosjektet blir avsluttet 
med en felles avslutningskonsert. 
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Nedre Bardu barnehage 
 

Beskrivelse av 
tjenesten/avdelingen: 
Nedre Bardu barnehage er en flott 2 avdelings 
barnehage som ligger rett ved Nedre Bardu 
skole nede ved Elverumskrysset med plass til 
36 ressurser (27 barn, 18 over 3 år og 9 barn 
under 3 år). Det var 18 ressurser ved oppstart 
høsten 2017, (1 avd.)  
I løpet av vinteren 2017 måtte vi utvide fra en 
enavdelingsbarnehage med alle barna fra 1 til 
5 år på en avdeling til 2 avdelinger hvor vi 
kunne dele inn i  en småbarnsavdeling fra 1-2 
år og en storbarnsavdeling med barn fra 3 -5 
år. Dette gjorde at vi kunne tilpasse aktiviteter 
og dagsrytme til begge avdelingene på en mye 
bedre måte.  
Vi har hatt tilvenning med nye barn gjennom 
hele vinteren og frem til og med april 2018. 
Språkkommunesatsing. Gjennom hele året har 
Nedre Bardu barnehage hatt fokus på språk og 
lesing gjennom språkkommunearbeidet 
språkstier, et verktøy som er lagd av UDIR. 
Dette har vært et meget godt verktøy som alle 
ansatte i barnehagene i Bardu kommune har 
vært med på og som har hevet kunnskapen til 
alle ansatte gjennom IGP arbeid på lesing og 
språk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I år hadde vi en førskoleunge, dette ble meget 
spesielt, hun fikk i hvert fall god voksentetthet 
(1 til 1). Gjennom året hadde vi et samarbeid 
med skolen slik at hun har vært sammen med 
førsteklassebarna på skolen og hatt 
undervisning med dem. 
Vi har gjennomført alle planene som var 
planlagt i aktivitetsplan. 

• Begrepsplan, (BU=begrepsundervisning). 

• START = sosial kompetanseplan. 
(følelser) 

• Friluftsuke, Forut-kafe, Lucia konsert, 
Solfest, Samefolkets dag, Påskevandring 

• 17-mai markering, Dugnad 
 
1 august kom det en ny rammeplan for alle 
barnehager som vi har begynt å implementere. 
Dette arbeidet, samt realfagsatsing og 
Inkluderende skole og barnehagemiljø kommer 
til å bli satsingsområder fra neste barnehageår 
samt aktivitetene vi har gjennom hele året som 
er fast.  
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Seterveien barnehage  
 

Beskrivelse av avdelingen. 
Seterveien barnehage er en fire avdelings 
barnehage med totalt 57 barn – 21 barn under 
tre år og 36 barn over tre år. På småbarnsfløya 
har vi aldershomogene barnegrupper. En 
avdeling med 1 -  åringer og en avdeling med 2 
-  åringer. Dette for å gi et best mulig tilpasset 
barnehageopphold for de minste barna. 
Barnehagen ligger høyt og fritt med god tilgang 
til flotte turområder. 
Barnehagen disponerer en grillkåte som ligger 
ovenfor skiløypene. Denne brukes flittig som 
utgangspunkt for fine turer. Her kan klær 
tørkes, barna hvile og spise gode måltider som 
lages over åpen ild. 
 

Mål for avdelingen. 
Vi er en språkkommune, og hovedmålet for 
kommunens strategiplan – Språkstien – er å 
styrke ansattes kompetanse innenfor feltet slik 
at alle barn og unge i kommunen skal få 
utfordringer og oppleve mestring. 
Seterveien har med bakgrunn i kommunens 
strategiplan laget sin egen plan der vi arbeider 
mot følgende mål: De voksne skal være 
tilstede og tilgjengelige for barna i hverdagen – 
og bevisste på hvordan vi bruker 
språket/språkbegreper i samvær med barna. 
Barnehagene har også fått ny Rammeplan for 
barnehager som skal implementeres i 
hverdagen. Her settes det krav til personalets 
kompetanse og endringsvilje. 
Vårt viktigste mål er å skape en så god 
hverdag som mulig for barna våre. Det er i 
Seterveien de lever sin hverdag, og vi arbeider 
for å gi barna omsorg, læring, opplevelser og 
utfordringer. 
 

Måloppnåelse for avdelingen. 
Barnehagen har kommet godt i gang med å 
implementere Strategiplanen Språkstien og 
Rammeplanens innhold i hverdagen for barna.  
Vi bruker personalmøter på ettermiddagstid til 
dette arbeidet. Det er viktig at alle føler seg 
delaktig i dette arbeidet – at alle får bidra til  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utformingen av hvordan vi vil ha det her hos 
oss. Til beste for barna. Voksenrollen er viktig i 
dette arbeidet, og vi har hatt flere kurs der 
dette var temaet. Med meget gode 
kursholdere.  
Hele personalgruppa har gjennomført 
Språkløyper – en kompetansehevingspakke 
om barns språkutvikling, lesing og god 
barnelitteratur.  
Dette har samlet hele personalgruppa og 
bidratt til at den gode lesestunden med barna 
har blitt faste innslag i hverdagen. 
 

Vurdering av tjenesten 
Planer og målsetting har liten verdi uten en 
god utføring. Og jeg må berømme 
personalgruppa for den jobben de utfører i 
hverdagen. De planlegger og tilrettelegger for 
at hverdagen skal bli så god som mulig for 
barna våre, og har gjennomført alle tradisjoner 
og aktiviteter i aktivitetsplanen vår.  
Barnehagen har gjennomført en 
foreldreundersøkelse i mars i år. Her var 
tilbakemeldingsprosenten på 66,5%, og gode 
tilbakemeldinger på at foreldrene er fornøyde. 
Her fikk vi også fire kommentarer – hvorav tre 
var ønske av praktisk art. Alle disse ønskene 
har vi gjort noe med, noe foreldrene setter pris 
på. 
 

Mål for kommende år 
Implementeringen av ny Rammeplan og 
språkarbeide vil være noe  som vil fortsette 
hele neste år. Kommunen har søkt og fått 
innvilget  deltagelse i to nye prosjekt : 
Inkluderende barnehage og skole  + 
Realfagkommune. Disse to nye prosjektene 
må vinkles  opp  mot Rammeplanen fordi 
innholdet  i prosjektet faktisk går rett inn i 
fagområdene i Rammeplanen.  
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Positive tiltak i avdelingen. 
Barna har fått mange fine turer i skog og mark, 
både sommer – og vinterstid. Personalet er 
flinke med å skape spenning og forventning. Et 
eksempel er Grånissen som bor på loftet og 
vekkes til mørketid. …grøss og gru.  Vi har fått 
innført planleggingstid for alle yrkesgrupper,  
 

 
noe som er viktig for det pedagogiske arbeidet.  
Personalet fikk en fantastisk blåtur i våres som 
det snakkes om ennå. Slike turer gjør noe 
positivt med samholdet i gruppa. Og vi har 
ryddet og endret på alle rom og lagre så man 
ser hva man har – og hva man ikke trenger. 
Dette gjør hverdagen bedre for alle. Det er 
summen av alle de små tingene som teller…… 

  



Årsmelding Bardu kommune 2017 
  Side 57 

 

Forberedelse til Jukkigassi ifm Reistadløpet 2018 

Riving av Barnas hus barnehage 

Enhet tekniske tjenester 
 
Enhet tekniske tjenester har tre avdelinger;  

• Bygg og eiendom  

• Kommunalteknisk  

• Plan og utvikling ,  
Det er gitt egen beskrivelse fra hver avdeling i 
denne årsmeldingen.  
 
Det er lavt sykefravær i enheten og 
arbeidsmiljøet er god.   Det har vært flere store 
prosjekter som ble jobbet med i 2017, blant 
annet nytt boligfelt, hovedplan VA , 
kommuneplanens arealdel, plan for ny skole 
mm.  I 2017 ble det på drift satt fokus på gode 
systemer og rutiner, inntekter og digitalisering i 
enheten. Dette vil man jobbe videre med  i 
2018. 
 
 
 

Bygg og eiendom 
 

Beskrive tjenesten/avdelingen 
Avdeling Bygg og eiendom er ansvarlig for drift 
og vedlikehold av kommunal bygningsmasse 
og eiendommer. Bebygd areal består av ca. 
50 000 m2. Herunder også kommunale 
boliger, som utgjør 100 boenheter. Avdelingen  
 
 

 
 
 
har også ansvaret for drift av parker og 
idrettsanlegg som inkluderer tilrettelegging for 
alle kulturelle- og idrettslige arrangement, dette 
inkluderer Barduhallen som nå er knyttet til 
avdelingen som ansvarsområde, med 
driftsansvar. 
Avdelingen har renholdsansvar for kommunale 
bygg, inklusive institusjonslokaler.  
 

Mål for avdelingen 
Drive avdelingen i tråd med gitte rammer og 
politiske vedtak. 
 

Måloppnåelse 
Måloppnåelsen har vært meget god i 2017, 
med et betydelig mindreforbruk. Vi har 
gjennomført store oppgraderinger på 
branntekniske installasjoner, i tillegg til 
oppgraderinger av flere tekniske anlegg.  
 

Vurdering av tjenesten 
Tjenestene som leveres av avdelingen, og av 
de ansatte, ut til brukerne av kommunale bygg 
og eiendommer, tror vi oppleves som svært 
god.  
 

Mål for kommende år: 
Drive avdelingen i tråd med gitte rammer og 
politiske vedtak. 

  



Årsmelding Bardu kommune 2017 
  Side 58 

 

Kommunalteknikk 
 

Beskrive tjenesten/avdelingen    
Avdelingen er organisert som en egen 
fagavdeling innen enhet tekniske tjenester. 
Avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold 
av vann, avløp, renseanlegg, renovasjon, vei 
og veilys, samt investering i nye anlegg og 
videreutvikling av eksisterende anlegg og 
installasjoner.   
 
Avdeling er delt opp i følgende ansvar: 

• 6215 kommunale veier 

• 6216 kommunale veilys. 

• 6221 Vannforsyning 

• 6230 Avløpsanlegg 

• 6235 Septik 

• 6240 Renovasjon husholdning 

• 6241 Renovasjon fritidsbolig 

• 6251 Renovasjon deponi 
 

Mål for avdelingen 
Avdeling kommunalteknikk skal levere gode 
infrastrukturtjenester for dagens og fremtidens 
behov, hindre forurensning, ha fokus på å 
utvikle våre medarbeidere og være en god 
arbeidsplass.  
 

Måloppnåelse 
Avdelingen har i tillegg til planlagte 
vedlikeholdsprosjekt fått gjennomført og startet 
vedtatte prosjektene i økonomiplanen for 2017.   
 

Vurdering av tjenesten 
Avdelingen leverer et bredt spekter av små og 
store tjenester til våre innbyggere som sikrer 
miljø og infrastruktur på en god og 
servicevennlig måte.   
 
 
 
 
 

Mål for kommende år 
Avdelingen har fokus på vedtatte prosjekter 
samtidig som vi skal ivareta infrastrukturen. 
Noen av hovedfokusene til avdelingen i 2018: 

• Kirkemo 3, nytt boligfelt 

• Nytt vannbehandlingsanlegg til 
Setermoen vannverk 

• Videreutvikling av Steiland deponi 

• Digitalisering av lendingsdata 
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Oppmåling av hyttetomter ved Altevatnet 

Plan og utvikling 
 

Beskrive tjenesten/avdelingen 
Ansvarsområder: 
Naturforvaltning og miljøvern:   
Byggesaksbehandling    
Kart og oppmåling   
Arealplanlegging (kommuneplanens arealdel og 
regulerignsplaner) 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Planstrategi 
Prosjektledelse utbyggingsprosjekt 
Prosessrådgivning til utarbeiding av 
kommunedelplaner  
 
Ansatt ressurs 
Avdelinga har hatt 3 hele stillinger til å dekke 
alle ansvarsområder. I tillegg er det kjøpt 
tjenester til bistand byggesaksbehandling 1-2 
dager pr uke. Dette har ikke vært 
tilfredsstillende og det har gått ut over 
publikumsservice ved at saksbehandlingen har 
tatt lenger tid. Det er heller ikke gjennomført 
tilsyn i byggesaker slik som det burde. 

 

Mål for avdelingen 
Tjenesteutøvelse med høyeste kvalitet og 
integritet i hht gjeldende lov- og regelverk, og 
levere best mulig beslutningsgrunnlag for 
politiske og administrative vedtak. 

 

Måloppnåelse/gjennomført 
1. Vedtak av kommuneplanens arealdel 
2. Vedtak kommunal planstrategi 
3. Vedtak av reguleringsplan Kirkemo 3 
4. Vedtak reguleringsplan GS-vei Nedre 

Bardu. 
5. Oppfølging prosjektering av Kirkemo 3 med 

anbudsprosess 
 

Vurdering av tjenesten: 
Vi har lidd under manglende ressurs på 
byggesak. Dette er nå rettet opp for 2018. Det 
er stort trykk på avdelinga med uferdig arealdel, 
kommende rettsak hyttebygging, sluttføring av 
reguleringsplan for ny skole, oppfølging boligfelt 
Kirkemo 3, ny beredskapsplan, rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel, 
klagebehandling skuterløyper.  
 

Mål for kommende år: 
• Ferdigstille kommuneplanens arealdel og 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 

• Byggeklare tomter byggetrinn 1 i Kirkemo 3. 

• Ingen restanser på byggesak ved årsslutt 

• Vedtatt reguleringsplan skole 
 

 

Andre positive tiltak eller endringer i 
avdelingen: 
Ansettelse av byggesaksbehandler, som også 
skal arbeide med Kommunal beredskapsplan, 
blir en merkbar forbedring av kapasiteten. 
Digitalisering av arkiv vil føre mer effektiv 
saksbehandling. 
  

Reguleringsplan boligfelt Kirkemo 3 i 3D terrengmodell 

Kommuneplanens arealdel drapert over 3D terrengmodell. 

Elverum/Brandsegg 
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