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Kampen om lærerne blir hardere 
Antall utlyste lærerstillinger har økt 
med nesten 40 prosent hittil i år, vi-
ser ferske tall fra FINN jobb. Totalt 
for februar øker antall stillingsutlys-
ninger med 8 prosent sammenlignet 

med samme periode i 2017. Den nye 
lærernormen betyr at norske elever 
vil mangle nesten 1700 lærere ved 
inngangen til neste skoleår. Mens an-
tall stillinger innen undervisning og 

forskning øker, går median-søknader 
ned. Resultatet er et gap mellom tilbud 
og etterspørsel. – Jakten på lærerne 
er i gang, og behovet er stort dersom 
lærernormen skal innfris. Samtidig blir 

nåløyet trangere med de kompetanse- 
og karakterkravene som har kommet til 
læreryrket. Og det er med lærere som 
for de fleste andre yrker: De beste ar-
beidstakerne har mest valgfrihet, men 

både nyutdannede og lærerutdannede 
som ikke jobber i skolen i dag, vil være 
viktig å mobilisere det neste året, sier 
forretningsutvikler i FINN jobb, Hilde 
Sommerstad, i ei pressemelding.

MÅLSELV: Målselv 
Maskin ligger an til å 
få en ny kontrakt med 
Forsvarsbygg på Bar-
dufoss. Kontrakten vil 
ha en verdi på om lag 
20 millioner kroner.
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Morten Kasbergsen
morten@nye-troms.no

Oppdraget går ut på å etable-
re jernvarmerør mellom en ny 
energisentral og 13 bygg på Bar-
dufoss lystasjon. Sentralen skal 
forsyne byggene med miljøvenn-
lig varme. I tillegg innbefatter 
oppdraget ombygging av eksis-
terende fyrrom til kundesentra-
ler for jernvarme, oppgraving og 
sanering av oljetanker og sane-
ring av oljekjeler.

– Totalt skal det graves 1800 
meter med grøft og legges 3600 
meter med jernvarmerør, for-
teller prosjektleder Lars Kristian 
Nerum i Forsvarsbygg.

Kontrakten gjelder ikke byg-
ging av selve energisentralen til 
jernvarmeanlegget. Blant byg-
gene som skal kobles på den nye 

sentralen er brannstasjonen og 
Forsvarets terminalbygg på Bar-
dufoss lufthavn.

Målselv Maskin har i vinter 
gjennomført gravearbeider i 
Heggelia som en del av selska-
pets kontrakt med Forsvarsbygg 
på bygging av ei rundkjøring på 
E6 og ny adkomst til Kapellveien 
og Heggelia leir. Byggearbeidene 
på selve rundkjøringa har ennå 
ikke startet. Rundkjøringa skal 
være ferdigstilt 25. september.

Jevnt i toppen
Forsvarsbygg ikk inn ire tilbud 
på jernvarmeprosjektet. Målselv 
Maskin leverte det laveste tilbu-
det med Norsk Industrirør AS 
fra Oslo hakk i hæl. Bare 56 443 
kroner skilte de to tilbudene. De 
to øvrige tilbudene var om lag 
9 millioner kroner høyere enn 
det Målselv Maskin leverte. For-
svarsbygg har nå informert de 
tre øvrige tilbyderne om at de 
har besluttet å tildele kontrakten 
til Målselv Maskin. Fristen for å 
klage på tildelinga går ut fredag 
9. mars. Onsdag hadde Forsvars-
bygg ennå ikke mottatt noen 
klager, men en av tilbyderne har 
bedt om mer dokumentasjon på 
valget av Målselv Maskin som en-
treprenør. Hvis det ikke kommer 
inn noen klager innen fristen, 
vil Forsvarsbygg inngå kontrakt 

med det lokale selskapet så snart 
som mulig.

– Vi satser på at gravearbeide-
ne kan starte så snart snøen og 
telen forsvinner. Prosjektet har et 
ganske stort omfang, så Målselv 
Maskin vil trenge hele sesongen, 
sier prosjektleder Nerum.

Prosjektet skal være ferdigstilt 
samtidig som den nye energisen-
tralen blir satt i drift 15. oktober.

20-årskontrakt
Forsvarsbygg inngikk 28. febru-
ar kontrakt med Norsk Bioener-
gi AS om kjøp av jernvarme til 
13 bygg på Bardufoss lystasjon. 
Ifølge kontrakten skal selskapet 
levere jernvarme til 73,63 øre per 
kilowatt time, inkludert moms. 
Kontrakten har en varighet på 20 
år. 

Norsk Bioenergi skal bygge en 
energisentral mellom området 
hvor militærpolitiet holder til 
i dag og veien inn til den sivile 
delen av lyplassen på Bardufoss. 

– Det er leverandøren av 
jernvarmen som har byggher-
reansvaret på energisentralen 
og planlegger framdrifta i byg-
ginga av den. Vi har en kontrakt 
med dem som sier at sentralen 
skal begynne å levere varme 15. 
oktober, avslutter Lars Kristian 
Nerum.

KORTREIST GRAVING: Målselv Maskin & Transport AS har i vinter hatt gravemaskiner i sving i Heggelia på oppdrag 
fra Forsvarsbygg. Nå ligger selskapet an til å få en ny gravekontrakt med Forsvarsbygg på Bardufoss. ARKIVFOTO

erina Johansen, Annegret Strobel og Maja Ailyn Geren Bang er aller stoltest over gullbilletten som 

VIKTIG ANNENPLASS: Karoline & Co UB, her ved Kemi Nyheim, 
Andrine Helgesen, Nora Nergård og Andrine Helgesen, viser stolt 
fram beviset på at de fikk andreplassen blant yrkesfaglige ung-
domsbedrifter på ungt entreprenørskaps fylkesmesse på tirsdag. 
Stine Steinsvik Sagmo var ikke til stede da bildet ble tatt.

smesterskap

Målselv Maskin graver 
videre på Bardufoss
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