
 

 

 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 30.04.2015 

Tidspunkt: 10:00 

 

 
 

Medlemmene innkalles med dette til møtet.  

 

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 

dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 

innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 

vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 

 

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 

alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 

 

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 

som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 

innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 

 

 

Lyngen kommune, den 23.04.15 

 

 

 

Lill Tove Bergmo  

leder  

 Inger-Helene Isaksen 

 utvalgssekretær 
 
 

 

VEDLEGG: 

Saksutredningene  
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 

 1. og 2. og evt 3. vararepresentant for hver liste 

 Rådmannen (ipad) 

 Økonomisjefen (ipad) 

 Leder for teknisk sektor (ipad) 

 Oppvekstsjefen (ipad) 

 Helse- og omsorgssjefen (ipad) 

 

Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer) 

Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 

 Utdanningsforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 

 Beboerrepresentant Laila Hamnvik 

  

Pressen - legges ut på internett:  

 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 

Kopi av innkallingen uten vedlegg: 

 Kommunekassereren 

               

NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4). 
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 2015/872 
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PS 23/15 Kulturprisen 2015  2015/900 
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Fra: Kjellaug Grønvoll (Kjellaug.Gronvoll@lyngen.kommune.no)
Sendt: 17.02.2015 09:25:54
Til: Magnhild Grønvoll; Inger-Helene Isaksen
Kopi: Arne Haugstad; Carol Pascoe; Christian Schousgaard; Gøril Lund; Torunn Odden; Janne 
Elveslett; Marit Olsborg; Inger Grønnvoll; Anette Karoline Samuelsen; Liv-Merethe Sørensen

Emne: FW: Årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding 2014 POBO Troms.pdf
Hei Magnhild og Inger-Helene.

Referat sak til «Råd for folkehelsa», dem behandler den kanskje?, ref sak til levekår.

Hilsen Kjellaug

From: Post Lyngen 
Sent: Monday, February 16, 2015 9:11 AM
To: Kjellaug Grønvoll
Subject: FW: Årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

From: Odd Arvid Ryan [mailto:Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no] 
Sent: Monday, February 16, 2015 8:30 AM
To: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@berg.kommune.no'; 
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 
'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'; Post Kvænangen; Post Kafjord; 
'post@lavangen.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; Post Lyngen; 
'postmottak@malselv.kommune.no'; Post Nordreisa; 'postmottak@salangen.kommune.no'; Post 
Skjervoy; 'post@skanland.kommune.no'; Post Storfjord; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 
'postmottak@torsken.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 
'postmottak@tromso.kommune.no'
Subject: Årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

Vedlagt følger årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms.

Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via 
kommunens postmottak.

Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i  helse- og 
omsorgstjenesten.

Med vennlig hilsen

Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms

Tlf: 77 75 10 00
Faks: 77 75 10 01
E-post: oarya@pobo.no
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Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13, Tromsø
Postadresse: Pasient- og brukerombudet i Troms, PB 6603, 9296 Tromsø

Vi fraråder bruk av e-post til å sende sensitive personopplysninger. Slik opplysninger bør sendes pr post.

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
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Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

 Side 1 av 3 
 

Vår dato 
23.2.2015 

Vår referanse 
2015/3648 

   
 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
 Grønland 1 815 33 370  
tlf.  Drammen  Org.nr. 
 post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 

 
 
 
 
TIL KOMMUNEN 
 
 
  

 

Informasjon om bostøtteordningen i 2015 
Dette brevet inneholder informasjon om bostøtte for 2015. Vi ønsker samtidig å takke kommunene 
for god innsats og godt samarbeid. Det arbeides godt med bostøtte for tiden, og kvaliteten på 
saksbehandlingen ute i kommunene er generelt god! 
 
Det er mye aktivitet rundt bostøtteordningen, og det vil det fortsatt være i 2015. Vi oppfordrer derfor 
alle som arbeider med bostøtte om å følge godt med på informasjonen vi legger ut både på våre 
internettsider og på ekstranettet. 

Nye satser som gjelder fra januar 2015 
For 2015 har Stortinget bevilget 2 810 millioner kroner til bostøtte. Dette er en nedgang på 190 
millioner kroner fra 2014. Det er ventet at 108 500 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 700 
kroner i bostøtte i 2015. 
 
Det er ingen endringer i satsene for egenandel. For øvrig er det endringer i disse satsene: 
 

 Øvre grense for boutgifter øker med 1 000 kroner for alle per år. 

 Dekningsprosenten for beboere i kommunale boliger reduseres fra 80 prosent til 76,8 
prosent. Dekningsprosenten for andre økes fra 70 prosent til 71,9 prosent. Fra 2016 skal 
dekningsprosenten være 73,7 prosent for alle.  

 Formuetillegget øker fra 16 til 65 prosent. 
 

Kommentarer til noen av satsene 
Når dekningsprosenten øker til 71,9 prosent, får søker noe mer bostøtte. Tilsvarende vil søkere 
som bor i kommunale boliger få noe mindre bostøtte når dekningsprosenten blir redusert til 76,8. 
Kommuner som bruker transport i saker med kommunal utleie må derfor påregne noe mindre 
utbetalt i år. 
 
Økt prosentsats for formuetillegg gjør at ca. 3 000 søkere får redusert bostøtte eller at bostøtten 
faller helt bort. Departementets begrunnelse er at «det er ikke rimelig at husstander med betydelig 
formue skal kunne få bostøtte. Departementet foreslår derfor å skjerpe behovsprøvingen av 
bostøtten ved å redusere utbetalingene til mottakere med høy formue.» Enkelte av disse søkerne 
har så høy likningsverdi av egen bolig at likningsverdien alene kan føre til bortfall av bostøtte. Vi 
har sendt brev til alle som blir berørt av endringen. 

Ny overgangsordning som følge av uførereformen 
Fra 2015 blir uføretrygden skattlagt som arbeidsinntekt. For at mottakerne skal sitte igjen med 
tilnærmet det samme utbetalt som tidligere, så har den skattbare uføretrygden økt. Endringer i 
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uføres skattbare inntekt vil som regel ikke få betydning for beregningen av bostøtte før 
skatteoppgjøret for 2015 blir tatt i bruk.  
 
Det er vedtatt en overgangsordning for å forhindre at eksisterende søkere skal falle ut av 
bostøtteordningen som følge av reformen. Overgangsordningen gjelder kun for husstander med én 
eller flere uføre og i tillegg må de ha mottatt bostøtte i desember 2014. 
 

 Søkere skal melde fra hvis forventet inntekt i inneværende år øker til over en gitt grense 
(meldepliktsgrensen). For å ta høyde for økning i skattbar uføretrygd i 2015, har 
meldepliktsgrensen økt fra 50 000 kroner til 95 000 kroner over øvre inntektsgrense for 
søkere i overgangsordningen. 

 
 For husstander som i desember hadde faktisk inntekt som inntektsgrunnlag, vil økningen i 

skattbar uføretrygd gjøre at disse får en vesentlig høyere faktisk inntekt i januar. I disse 
sakene vil det bli gjort et trekk i inntekten i beregningen som tilsvarer økningen i skattbar 
trygd som følger av reformen.  
 
Trekket følger den uføre personlig, og den uføre beholder trekket selv om han eller hun 
flytter og selv om han eller hun er ute av bostøtteordningen i perioder. Vilkåret er at den 
uføre har vært med i en husstand som har fått beregnet bostøtte i desember 2014 med 
faktisk inntekt lagt til grunn. 

 
Overgangsordningen gjelder til og med juni 2016. Regjeringen vil legge fram forslag for Stortinget 
hvordan disse sakene skal behandles etter det.  

Nytt i bostøttesystemet 
I løpet av våren 2015 vil saksbehandlere få online oppslag mot NAV.  Det betyr at saksbehandler i 
kommunen kan se de statlige ytelsene fra NAV når en søknad blir registrert. Det vil gjøre det 
enklere for kommunen å vurdere inntektsopplysningene og inntektssituasjonen i en husstand. Vi 
håper dette kan bidra til at søkere får lagt riktige inntektsopplysninger til grunn allerede i vedtaket, 
og at vi får redusert antall klager på inntektsgrunnlaget.  
 
Husbanken jobber også med å endre registreringsflyten i systemet, slik at den i større grad følger 
rekkefølgen på feltene i søknadsskjemaet.  

Om elektronisk bostøttesøknad 
I dag er det i underkant av 10 prosent av nye søkere som søker elektronisk, og andelen vokser 
hver måned. Med eSøknad får søkere en enklere og mer smidig søkeprosess, mens kommunen 
sparer tid på saksbehandlingen. I dag kan ca. 80 prosent søke elektronisk. Regjeringen har varslet 
at kravet om samtykke skal bortfalle, og vi forventer at fra høsten 2015 så kan alle søke 
elektronisk.  

Registrering av inntektsopplysninger 
I mange søknader mangler det opplysninger om inntektssituasjonen i husstanden. Vi har laget en 
veiledning til hvordan kommunen skal kvalitetssikre inntektsopplysningene og hvordan saker med 
mangelfulle opplysninger skal registreres i systemet. Veiledningen ligger i en artikkel på 
kommunesiden på husbanken.no. 

Spesielt om anslått forventet inntekt 
Vi ber søkere om å anslå forventet årsinntekt i søknaden. Hvis inntekten er over 
meldepliktsgrensen, er ikke søker berettiget til bostøtte i inneværende år. Dette er også grensen 
som gjelder for når vi krever tilbake bostøtte som følge av den årlige etterkontrollen.  
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Det er viktig at kommunen ikke «gjetter» på søkers forventete inntekt. I helt spesielle tilfeller kan 
imidlertid kommunen være rimelig sikre på hva som blir årets forventete inntekt. I slike saker kan 
kommunen registrere inntekten, men søker må da underrettes om hva som er registrert og få 
informasjon om at konsekvensene av å oppgi for lav forventet inntekt, kan være at de får 
tilbakekrav når etterkontrollen blir gjort i påfølgende år. 

Husbanken tar i bruk digital kommunikasjon og digital postkasse 
Digital kommunikasjon med innbyggerne er nå hovedregelen, og fra 2016 skal offentlig sektor ha 
tatt i bruk sikker digital post. Husbanken er tidlig ute, og allerede i løpet av 1. halvår 2015 vil 
bostøttesøkere motta vedtakene sine digitalt.  
 
Vedtakene vil da enten bli sendt til søkers digitale postkasse eller så får søker et varsel om at 
han/hun må logge seg på husbanken.no for å lese vedtaket sitt. Søkere som ikke har e-ID eller 
som har reservert seg mot digital kommunikasjon, vil fortsatt motta vedtaket på papir. 
 
Det er mange gevinster med digital kommunikasjon både for søkere, kommunen og Husbanken. 
Bl.a. vil søkere får raskere tilgang til vedtaket sitt, og vil alltid ha det tilgjengelig. Husbanken sparer 
portokostnader, og samtidig åpner det seg muligheter for en mer tilpasset kommunikasjon med 
søkere. Dette vil gjøre at kommunen får færre henvendelser.  
 
Norge.no er hovedkanalen for all informasjon rettet mot innbyggerne, så den primære oppgaven er 
å lede innbyggerne dit. Vi oppfordrer nå alle til å gjøre seg kjent med informasjonen på Norge.no, 
slik at de kan bidra i arbeidet med å motivere innbyggerne. Benytt også anledningen til å opprette 
en digital postkasse til deg selv! Husk at du kan når som helst reservere deg.      

Nye brev i 2015 
Samtidig som vi setter i gang med digital kommunikasjon, vil vi også lansere nye vedtaksbrev og 
klagevedtak. De nye brevene er utformet etter prinsipper for klart språk.  
 
Varslede endringer i bostøtteloven 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil etter planen sende et lovforslag til Stortinget 
våren 2015. Der vil det bli foreslått at dagens ordning med samtykke skal bortfalle, og at 
behandling av personopplysninger i stedet blir hjemlet i bostøtteloven. Samtidig blir det foreslått 
hjemler for å styrke Husbankens og kommunenes kontrollarbeid.   
 
Vi vil komme tilbake til dette når endringer i loven er vedtatt. 
 
Mulig bruk av nyere inntektsopplysninger fra 2016 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Husbanken om å utrede bruk av inntekt 
som arbeidsgivere innrapporterer etter a-opplysningsloven. På denne måten vil vi kunne få 
fortløpende ferske inntektsdata til bruk for beregning av bostøtte. Supplert med trygdeopplysninger 
fra NAV vil vi ha oppdaterte inntektsopplysninger på de aller fleste bostøttemottakere. 
 
Ordningen vil tidligst kunne bli iverksatt sommeren 2016. Vi kommer tilbake med mer informasjon 
etter hvert. 

Lurer du på noe? 
Du finner mer informasjon på husbanken.no. Der finner du også en oppdatert versjon av 
veilederen. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart eller du har spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
HUSBANKEN 
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Lyngen kommune 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet 

Dato: 19.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 13.00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Rolf Nilsen Medlem  

Harald Haugen perm kl 11.30 Leder  

Jan Hijman Nestleder  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Øistein Hoe Medlem  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for  

   

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Magnhild Grønvoll Rådgiver 

Kjellaug Grønvoll Helse og omsorgssjef 

 

 

 

Lyngseidet 19.03.15 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder        Magnhild Grønvoll 

        Rådgiver 

-�10�-



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/15 Referatsaker   

RS 4/15 Råd for folkehelse - protokoll 05.02.15  2015/57 

RS 5/15 Protokoll fra behandling  2015/57 

RS 6/15 Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt 

funksjonsevne høsten 2015 

 2015/57 

RS 7/15 Valg av råd for funksjonshemmede 2015 - 2019  2015/57 

RS 8/15 Brev oversendt fra leder i Råd for folkehelse 

Harald Haugen 

 2015/57 

RS 9/15 Årsmelding for 2014 fra Pasient- og 

brukerombudet i Troms 

 2015/57 

RS 10/15 Informasjon om bostøtteordning i 2015  2015/1002 

 

 

Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll orienterte og gav en statusbeskrivelse på alle punkter 

som ble fremmet av Råd for folkehelse i tilknytning til budsjettbehandlingen for 2015. 

 

Kjell Nordli gav informasjon om endringer i Husbankens regler.  

Vedrørende startlån så er unge i etableringsfasen ikke lenger i målgruppa, noe som medfører at 

det blir vanskeligere for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet. 

Bostøtten er nå endret slik at den er mer målrettet mot de mest vanskeligstilte. 

 

Beboerrepresentant Laila Hamnvik ble presentert for rådet. Hun kommer med flg innspill: 

Hun savner aktivitet for de eldre som er pasienter. De blir passivisert av å bare bli sittende uten 

noen form for aktivitet. Noen går hvileløs frem og tilbake hele dagen. Det bør legges til rette for 

beboerne, slik at de som har behov for det kan få komme seg ut å gå i frisk luft tur daglig. 

 

Fattigdomsproblematikk v/Anne Elise Lyngdal – utsettes til neste møte 

 

Friluftsåret 2015.03.23 Status v/Magnhild Grønvoll. 

Tiltaket «Friluftsliv for alle», er sendt til trykking. Etter denne skal turkalender i produksjon. 

Rådets medlemmer oppfordrer til å delta på aktiviteter.  
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PS 6/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering. 

 

 

RS 4/15 Råd for folkehelse - protokoll 05.02.15 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. 

 

 

RS 5/15 Protokoll fra behandling 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse er ikke fornøyd med svaret fra kontrollutvalget. Rådet vil følge opp saken. 

Enst. 

Vedtak: 

Råd for folkehelse er ikke fornøyd med svaret fra kontrollutvalget. Rådet vil følge opp saken. 

 

 

RS 6/15 Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne høsten 2015 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  
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Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering. 

 

 

RS 7/15 Valg av råd for funksjonshemmede 2015 - 2019 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Saken utsettes til møtet i mai, da det manglet ett dokument i saken. Enst 

Vedtak: 

Saken utsettes til møtet i mai, da det manglet ett dokument i saken. 

 

 

RS 8/15 Brev oversendt fra leder i Råd for folkehelse Harald Haugen 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tar brevet til orientering. 

Brevet skal legges ved protokollen. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar brevet til orientering. 
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RS 9/15 Årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  
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Behandling: 

VEDTAK: 

Saken utsettes til møtet i april grunnet manglende saksdokumenter. Enst 

Vedtak: 

Saken utsettes til møtet i april grunnet manglende saksdokumenter. 

 

 

RS 10/15 Informasjon om bostøtteordning i 2015 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.03.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/236 -8 

Arkiv: 613 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 20.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Forslag om plassering av boliger for sosialt vanskeligstilte. 

 

Henvisning til lovverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

Rådmannens innstilling 

1. Boliger for sosialt vanskeligstilte blir bygd opp på branntomta, etter grønnbygget på Solhov, 

under forutsetninger om: 

a. At forsikringsselskapet godtar gjenoppbygging og utbetaler forsikringssummen. 

b. At det blir gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Viser til levekårssak 2015/236 «Plassering av boliger/småhus for sosialt vanskeligstilte, hvor 

levekår, etter innspill fra bygdeutvalg/grendelag, valgte å utsette saka. 

Administrasjon ble bedt om å ta kontakt med bygdeutvalg, for å få innspill på plassering av 

boliger til sosialt vanskeligstilte. Det er kommet skriftlig tilbakemelding fra Furuflaten 

bygdeutvalg og Nedre Jensvoll grendelag. Lyngseidet bygdeutvalg inviterte helse- og 

omsorgssjefen på styremøte, under behandling av denne saka. Alle uttalelser fra befolkningen i 

Lyngen, er at de er skeptiske til å plassere boliger for mennesker med rusproblemer i et boligfelt 
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hvor det bor barn. I uttalelsene blir det pekt på at barn har rett til å vokse opp i trygge 

omgivelser, og at det vil skape en stor utrygghet for barn og unge som bor og ferdes i 

nærområdet, om de får en aktiv rusmisbruker i sitt nabolag. 

 

I uttalelsene blir det sagt at denne brukergruppa må plasseres nærmere hjelpeapparatet, da behov 

for bistand og oppfølging anses nødvendig. Både Lyngseidet bygdeutvalg og Nedre Jensvoll 

grendelag mener at branntomta på Solhov er et godt egnet sted for å etablere boliger for sosialt 

vanskeligstilte. Nedre Jensvoll grendelag foreslår også småhus vis-a-vis Lyngstunet, på tomta 

etter huset i Kjosveien. 

 

Administrasjon er også av den oppfatning at det best egnede stedet, ut i fra de muligheter som 

finnes, er branntomta på Solhov. Brukererfaring fra dem som bodde i leilighetene og som brukte 

Floka aktivitetssenter er positive. De syns at lokaliseringen av tilbudene var bra. 

Det blir planlagt å bygge opp det samme omfang av areal som var i bygget som brente ned, med 

3 små leiligheter i 1.etg og et aktivitetssenter og en leilighet i 2.etg. Denne leiligheten 

planlegges som en gjennomgangsleilighet for mennesker som trenger et rehabiliteringsopphold 

enten etter utskrivelse fra behandling eller at de kommer fra hjemmet og har behov for et 

avbrekk. Det skal ikke bo familier i leilighetene, da miljøet ikke er egnet for barn. 

 

Regjeringa har bestemt at tilbudet til mennesker som er rusavhengig skal styrkes. Lyngen 

kommune har nylig sendt søknader om tilskudd utlyst av helsedirektoratet, for å bygge opp 

tilbud til mennesker som er rusavhengige. Det blir gitt tilskudd til personell, og det er søkt 

midler til personell som skal gi tilbud i boligene og på aktivitet/arbeidstilbudet. Pr i dag har vi 

ubrukte prosjektmidler som vi har fått overført fra tidligere år. Det er et paradoks at vi har 

penger til å engasjere personell, men har ikke et sted å gi tilbudene. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Det er tidligere blitt bevilget 1,5 mill til boliger for vanskeligstilte, noe av summen er brukt, så 

det står tilbake ca 1,1 mill. En regner med å bruke forsikringspenger etter brannen, foreløpig vet 

en ikke hva den blir. Det vil også blir søkt om tilskudd fra husbanken.  Byggeprosjektet med 

endelig kostnadsramme vil bli lagt fram for politisk godkjennelse. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det finnes ikke så mange alternativer til plassering av boliger for vanskeligstilte. Lyngen 

kommune har ikke mange tomter utenom opparbeidet boligfelt. Å plassere i boligfelt er ikke 

tilrådelig i henhold til høringsuttalelser fra befolkningen. Å bygge boliger utenom boligfelt vil 

komme i konflikt med arealplaner osv., og det vil neppe bli gitt tillatelse om en følger plan og 

bygningsloven. Nedre Jensvoll grendelag har foreslått å bygge bolig i Sollia, etter huset som ble 

revet ned i Kjosveien. Levekårsutvalget har gjort vedtak om at Sollia skal være forbeholdt 

mennesker som er rehabilitert ut av sitt rusmisbruk, det vil derfor ikke være tilrådelig å bygge 

bolig der. Det beste alternativ pr i dag, vil være å føre opp et nytt bygg på branntomta, da under 

forutsetning om utbetaling av forsikring og godkjennelser i henhold til plan- og bygningsloven.  

 

   

Framtidig drift: 

Det vil være framtidsrettet å plassere tilbudet nært opp til Solhov bo- og aktivitetssenter. Det er 

15 omsorgsboliger på Solhov, som er et høyt antall i forhold til folketallet i Lyngen. En må 

kunne regne med at behovet for boligene vil bli redusert i årene som kommer, og at en enhet 
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med 4 boliger kan blir brukt til unge mennesker som er psykisk syk, og som har behov for et 

botilbud med døgnbemanning. Tilbudet innfor rus og psykisk helse kan dermed være samlet på 

Solhov. Det vil også være hensiktsmessig i forhold til brukerne, da tjenestene alt i dag har felles 

brukere. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1279 -1 

Arkiv: 034 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 21.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 Lyngen formannskap  

 Lyngen kommunestyre  

 

Opprettelse av 1 årsverk i det kommunale barnevern 

Henvisning til lovverk:  Barnevernsloven 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det opprettes 1 årsverk innfor det kommunale barnevern. 

2. Lyngen kommune v/rådmann tar initiativ til å opprette interkommunalt barnevern med våre     

nabokommuner Kåfjord og Storfjord, evt Balsfjord. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 3311 2441 10101 Styrking 

barnevern 

250.000  

       

       

       

       

 

Kr – 300.000,-   søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016   - 2019 

  

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Under behandling av statsbudsjettet i 2011, ble det vedtatt styrking av den kommunale 

barneverntjenesten. Alle kommuner kunne søke om tilskudd. Lyngen kommune fikk tilskudd til 

en halv stilling, og var også så heldig å få engasjert en barnevernspedagog i 50 % stilling. 
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Vedkommende har siden 2011 fått arbeidsavtaler etter som prosjektmidler er blitt tildelt, og har 

snart gått på avtaler i 4 år, og kunne etter arbeidsmiljøloven krevd fast ansettelse. Nå har 

vedkommende fått en annen fast stilling i kommunen, og slutter i barnevernet. Det er et stort tap 

pga vedkommende sin kompetanse, men er forståelig da de fleste vil ha en forutsigbar 

arbeidssituasjon. 

 

Å jobbe i det kommunale barnevernet er utfordrende og krevende. En kommer tett inn på 

familier, og som oftest har de som jobber i barnevernet en annen oppfatning om hva som er til 

barnets beste, enn hva mor eller far har. I en liten kommune er det vanskelig å unngå at en møter 

dem som en jobber tett opp mot i barnevernsaker. Det er ikke alltid disse møtene er hyggelige, 

og særlig er en redd for at egne barn kan bli skadet pga av jobben en har. 

 

Til i fjor var det en stabil bemanning ved barnevernet, men nå er det ønsker om omplassering og 

også sykemeldinger. For å oppnå stabilitet, ser en ikke annen løsning enn å få opprettet en fast 

stilling som blir lyst ut i påvente av K-styret endelig godkjenning. Det blir nå brukt eksterne 

konsulenter, og det er ingen god løsning verken for fagmiljøet eller for økonomien. 

 

I status bilde for Lyngen kommune, har Fylkesmannen brukt kostra tall for 2013. Det er der 

regnet med 3 årsverk, og Lyngen kommune har netto driftsutgifter i barnevernstjenesten på 1,2 

% av kommunens netto driftsutgifter, mens gjennomsnittet i Troms kommunene er 3,5 %. Om 

det blir opprettet 1 nytt årsverk, vil omfanget av tjenesten bli på nivå med sammenlignbare 

kommuner. Fylkesmannen har vurdert at tjenesten med 3 årsverk er lite robust og dermed en 

sårbar tjeneste. Med 2 årsverk vil den være ytterligere sårbar. 

 

Selv om det blir opprettet et nytt årsverk, bør det blir igangsatt arbeid med å få opprettet en 

interkommunalt barneverntjenste. Våre nabokommuner, Kåfjord og Storfjord er interessert i et 

slikt samarbeid, men det kreves personell som kan utrede saka og lage en politisk sak, slik at det 

blir fatt et vedtak om interkommunal barneverntjenste. Det vil være et nødvendig tiltak, skal 

ansatte i barneverntjenesten holde ut i jobben. 

  

Økonomiske konsekvenser 

Når en ikke klarer å komme tidlig inn med hjelp (forebygge), kan en risikere å måtte inn med 

tiltak som koster mye etterpå (reparere skaden). 

 

I 2015 vil stillingen bli lønnet av videreføring av prosjektmidler fra staten. I følge fylkesmannen 

er de statlige føringer at det også vil bli gitt tilskudd i 2016, dvs at kommunen må dekke 

halvparten av lønn, ca kr 300.000.- 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Barn som trenger hjelp blir ikke fulgt opp, noe som kan gi store konsekvenser for det enkelte 

barn. 

 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1278 -1 

Arkiv: H12 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 22.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Opprettelse av arbeidsgruppe for å utrede plasser for personer med demens 

sykdom ved Lenangen omsorgssenter 

Henvisning til lovverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Rådmannens innstilling  

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av: -Enhetsleder ved Lenangen omsorgssenter,   

kommuneergoterapeut, kommuneoverlegen, hovedtillitsvalgt fagforbundet, hovedvernombudet, 

helse- og omsorgssjef og leder av drift. 

 a.  Levekår velger politisk representant 

 b.  Råd for folkehelse velger brukerrepresentant                                   

  

Helse- og omsorgssjefen innkaller til første møte. Gruppa konstituerer seg med leder og 

sekretær. 

 

Gruppa får følgende mandat:  

 

1. Se på muligheter for å utvide omsorgssenteret med 4 tilrettelagte plasser for 

mennesker med demens sykdom. 

2. Forme plassene etter universielle og teknologiske løsninger. 

3. Utrede samme med driftsavdeling totale kostander ved nybygg/ombygging. 

4. Sette opp et driftsbudsjett som inkluderer personell og andre kostnader. 

5. Søke etter ekstern finansiering. 

Saksopplysninger 

Det er kommet innspill fra Nord Lenangen grendelag samt fra politikere i Ytre Lyngen om at det 

bør opprettes sykehjemsplasser ved Lenangen omsorgssenter. De begrunner det med at når 

mennesker fra Ytre Lyngen kommer inn til Lyngstunet, kommer de til et fremmed miljø, og det 

er langt for de pårørende å besøke dem. 

 

Lenangen omsorgssenter er ikke tilrettelagt for mennesker med demens sykdom, alle bruker den 

samme stua, og utgangsdøra er lett tilgjengelig. Når mennesker får en demens sykdom, 

forandrer de atferd, og det kan være behov å skjerme dem for inntrykk og for omgivelsene for 
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øvrig. Om vi er ung eller gammel, reagerer vi når noen oppfører seg annerledes. Slik er det også 

på steder hvor eldre mennesker bor. De som oppfører seg annerledes blir ofte «mobbet». Derfor 

må helsepersonell sørge for at det ikke skjer, og sørge for at de får et tilrettelagt tilbud.  

 

På Lyngstunet helse- og omsorgssenter er det pr i dag 2 skjermede avdelinger med 8 plasser. Det 

er et godt tilbud for mennesker som er kommet langt i utviklingen av sin sykdom. For dem som 

har en begynnende demens er det ikke et godt tilbud, de føler at de kommer inn på et sted hvor 

det ikke er noen å snakke med, og at de er på et feil sted. De trives ikke der. 

 

Det er nettopp for disse mennesker, som ikke er kommet så langt i sin demens utvikling at det er 

behov for et tilbud ved Lenangen omsorgssenter. På mangel av et tilbud der, kommer de for 

tidlig inn til Lyngstunet, de fungerer for godt mentalt for å være der.  

 

Å opprette ordinære sykehjemsplasser ved Lenangen omsorgssenter vil gi store utfordringer, og 

pr i dag er det ikke det som er mest påkrevet. Et godt tilbud kan være tilrettelagte 

omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Personalet ved Lenangen omsorgssenter er meget dyktige 

til å når det gjelder somatisk syke, det er mennesker som vandrer og er fysisk urolige de mener 

at de ikke har et tilbud til.  

 

En sykehjemsplass koster ca 1mill i året. For å få plassen godkjent skal det være tilsynslege og 

sykepleier på vakt eller i bakvakt. Ved Lenangen omsorgssenter er det pr i dag 4 sykepleiere, så 

det sier seg selv at det vil blir store utfordringer å få en turnus til å gå rundt. Det må fortsatt være  

samarbeid om pasienter som har behov for en ordinær sykehjemsplass mellom Lenangen 

omsorgssenter og Lyngstunet helse -og omsorgssenter slik som det er pr i dag, hvor alle 

tildelinger av tilbud blir gjort av tildeling /tiltaksteamet.  

 

Framtidig behov. 

I dag regner en med at 4 av 5 sykehjemspasienter er demente. Det er behovet for plasser for 

mennesker med demens sykdom det er venteliste på, de har tilbud i omsorgsbolig eller på vanlig 

sykehjemsavdeling nå. Det beste tilbudet ville ha vært på en skjermet avdeling. Det er tilbudet 

til disse menneskene som vil være utfordrende i framtida. Somatisk syke som er mentalt frisk vil 

klare seg hjemme med hjelp av hjemmetjeneste og velferdsteknologi, det er de som er kognitivt 

svekket som vil ha behov for å komme inn på institusjon.  

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Slik som Lenangen omsorgssenter er pr idag, er det ikke egnet for at personer med demens 

sykdom. De kan gå ut om natta, da det er ei vanlig dør som låses opp innefra. Nattevakten er 

alene, og klarer ikke å ha oversikten om noen går ut. Mennesker med demens sykdom som bor 

der kan risikere å bli «mobbet» av de andre beboere. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1276 -1 

Arkiv: 461 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 21.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Orientering om forvaltningsrevisjonsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær i 

pleie og omsorgssektoren" Rapport 2012 

Henvisning til lovverk:   Arbeidsmiljøloven 

 

Vedlegg 

1 Sammendrag av forvaltningsrevisjon 

2 Oppsummering og samlet konklusjon 

av forvaltningsrevisjon 

3 Kommunestyresak 2012/1344-17 

4 Brev til kontrollutvalget av 28.10.13 

Rådmannens innstilling:       

Levekårsutvalget tar orienteringen til etterretning, og vil gjennomgå fraværet i 2014 innfor sitt 

budsjettområde når saka til K-styret er utredet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

 K-styresak 2015/830 og AMU sak 5/15 «Reduksjon av sykefravær» 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

På bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune, gjorde Kom Rev NORD en 

forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Prosjektet startet med 

oppstartsmøte den 29.03.12 (vedlegg 1- sammendrag, vedlegg 2- oppsummering og samlet 

konklusjon).                           

 

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 10.12.12, og i kommunestyret 20.02.13 sak 2/13 

(vedlegg 3). 

Kontrollutvalget ba om en punktvis tilbakemelding fra rådmann om hvilke tiltak som var 

iverksatt, og det ble gjort den 28.10.13 (vedlegg 4). 

 

Det er snart 3 år siden rapporten ble laget, og det har vært rettet sterkt fokus mot arbeidsmiljø og 

sykefravær i alle år siden 2012. I 2013 gikk det samlede fraværet ned i Lyngen kommune til 8,2, 

på Lyngstunet som er den største arbeidsplassen var det på 6,9. I 2014 var det samlede fraværet 

økt til 10,2, Lyngstunet 9,6, samlet helse- og omsorg 8.3.  

 

I rapporten fra 2012 viste undersøkelsen at 25% av de ansatte i pleie- og omsorgssektoren som 

svarte på spørreundersøkelsen, hadde sykefravær det siste året som de mente skyldes 

arbeidsrelaterte forhold. Ledere innfor pleie- og omsorg som følger opp de sykemeldte, har ikke 

i dag den oppfatningen. De mener at hovedårsaken til fravær er forhold utenfor arbeidsplassen.   

 

I 2011 var det legemeldte sykefraværet grunnet muskel og skjelettlidelser (43%). Tall fra NAV 

viser nedgang i denne lidelsen, og at det er psykisk sykdom som øker. Dette gjenspeiler også 

utviklingen i Norge generelt, mange mennesker ikke klarer å takle hverdagsproblemer som livet 

gir. 

 

Respondentene i undersøkelsen var totalt 76 ansatte, 28 ved langtidsavdelingen og 14 ved 

hjemmetjenesten ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter, 22 ved Lenangen omsorgssenter og 

12 ved Solhov bo- og aktivitetssenter. 20 % av de spurte hadde vært ansatt over 25 år og kun 21 

% under 5 år. 62 % av de spurte var over 46 år.  

 

49 % av respondentene hadde full stilling. 44 % av de deltidsansatte ønsket ikke større 

stillingsprosent. Det var et overraskende funn, og mye tyder på at prosenten ville ha vært større 

om spørsmålet ble stilt i dag.  

 

Av de 51 ansatte som hadde krysset av at de hadde hatt sykefravær i det siste året, svarte 31 at 

det ikke var arbeidsrelatert, 11 svarte at det var belastningsskader, 5 svarte at det var 

arbeidspress og psykiske påkjenninger i jobben og 5 mente at det var fysisk arbeidsmiljø og 

skader i arbeidssituasjonen. 

 

38 (51%) mener at arbeidspresset har vært normalt det siste året, 32 (43%) mener at det har vært 

høyt. Noen av kommentarene til høyt arbeidspress er: 

- Lav sykepleierbemanning  

-�25�-



- Hvis man skal gjøre en god nok jobb, har man ofte for liten tid 

-Lite bemanning 

-Lite vikarer å leie inn ved f.eks sykdom 

- Mangel på folk 

 

37 av de spurte mener at grunnbemanningen er for lav. 

 

 Her har lederne ment at den største utfordringen er å skaffe vikarer i helgene. Det er ofte 

ufaglærte vikarer man får inn, og da blir det en ekstra belastning for de faste å være på jobb når 

alle de andre er ufaglærte og ikke kan gjøre alle oppgaver. Lederne har også pekt på 

organiseringen av arbeidet på dagtid, en er ikke flink nok til å fordele arbeidsoppgaver utover 

dagen.                                                                                    

 

Undersøkelsen viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, samtidig er det 13 som svarer at 

de er usikker/vet ikke om de har vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Det er få saker som 

kommer til ledelsen om at personer blir mobbet, men en bør være obs på det. 

 

Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet, var det særlig de ansatte ved Lenangen omsorgssenter 

som syns at de hadde trange forhold. Det er nå blitt foretatt en utbygging der som har bedret 

forholdene.  

 

Ved Lyngstunet kom det fram behov for flere takheiser. Det ble foreslått på budsjettet for 2015, 

men kom ikke med. Det er et behov, og må blir tatt med i 2016. Som arbeidsgiver må vi sette 

alle mulige hjelpemidler inn for å få redusere belastningsskader. På Lyngstunet blir det også 

pekt på lange avstander mellom fløyene, og at en kanskje må gå langt for å få tak i utstyr.  

 

Det kan også nevnes at et kjøkken på Lyngstunet er blitt bygd inn, og at det er satt opp vegger 

mellom to brukergrupper. Resultatet er blitt bra, og de ansatte er veldig fornøyde. Det er også 

blitt bygd en vegg ved hovedinngangspartiet, slik at stua er blitt skjermet. Dette vil også hindre 

at det blir pumpet inn kald luft inn i stua om vinteren, noe som har vært et problem. Her er også 

de ansatte og pårørende meget fornøyde. 

 

Siden undersøkelsen ble gjort, har alle ansatte fått opplæring i å skrive rapporter på data. Det er 

slutt med å skrive rapporter på papir. Det er også innført elektronisk meldingsutveksling, slik at 

kommunikasjon mellom sykehuset, legekontor og pleiepersonell skjer via data. Pleiepersonell 

kan sende spørsmål om pasienten til fastlegen, og legen svarer når han/hun har anledning til å 

gjøre det. Telefon blir brukt lite, og de ansatte slipper å vente på å få kontakt med legen eller 

kollega. De ansatte sier at dette er et stort framskritt, og har lettet arbeidsdagen betydelig. Det er 

også med på å kvalitetssikre vårt arbeid. All kommunikasjon skjer skriftlig på data, slik at en 

kan gå tilbake for se hva som er skrevet. Det blir jobbet videre med å utvikle teknologiske 

løsninger, som f.eks at utetjenesten kan få ipader med seg ut, slik at de kan skrive rapporter ute 

hos brukerne.  

 

På spørsmål om de ansatte mener at det er fare for å bli skadet på jobb, svarer 67 % at de mener 

at det er noe fare. Skader som er nevnt er slag, kloring, sparking, kliping og spytting, noen 

mener også fall og snubling. Det er helt reelle synspunkter de ansatte har. Å jobbe med 

mennesker med demens sykdom, som har en psykisk utviklingshemming eller er ustabil pga 

psykisk sykdom eller er ruspåvirket er utfordrende, og en kan være utsatt for de skader som blir 

nevnt. For å forebygge skader er det viktig å inneha kompetanse innfor fagfeltet, slik at en kan 

hindre at en blir utsatt for skader.  
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Å få ned sykefraværet er en stor utfordring, ikke bare innfor pleie- og omsorg, men i hele 

organisasjonen. Arbeidet medfører slitasje på lederne, mye av arbeidsdagen blir viet til 

oppfølging av de sykemeldte, mens lederne føler at de står på «stedet hvil». Lederne ønsker at 

fokus skal bli rettet mot dem som ikke er syk, hva skal vi gjøre for at de holder ut når så mange 

av kollegaene er fraværende? Det blir en økt belastning for de stabile, og kanskje skulle de fått 

en påskjønnelse for sin stabilitet. Det er blitt sagt at vi må rette fokus på nærvær og ikke fravær, 

samtidig må vi være forsiktig, slik at ansatte med dårlig helse ikke føler seg ekskludert. Vår 

målsetting er jo å få dem tilbake til arbeidet. 

 

Kommunestyret har bestilt en egen sak om sykefravær, og det foregår nå en registrering av 

fravær i kommunen for året 2014, som blir lagt fram som en egen sak før sommerferien. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/53 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:   

 Dato:                 17.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Søknad om støtte til lydavis 2015 - Norges Blindeforbund 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknaden avslås, da Lyngen kommune ikke har tilgjengelige midler til slik støtte. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Norges Blindeforbund, Troms søker i brev av 17.02.15 om støtte til lydavisa for 2015. 

Blindeforbundet produserer og utgir ukentlig lydavis til alle sine medlemmer i Troms.  

I Lyngen har organisasjonen 7 medlemmer. 

Lydavisa inneholder avisartikler fra fylkes aviser samt eget stoff som bøker, dikt, reportasjer og 

informasjon om aktiviteter etc. 

Fra 2014 har Blindeforbundet videreutviklet lydavisa på internett. Den er blitt lettere tilgjengelig 

både på mobil og nettbrett. 

 

Norges Blindeforbund, Troms søker om kr 500,- pr medlem i Lyngen kommune, totalt kr 3.500 

i støtte for 2015. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Rådmannen viser til at kommunen har fått tilsvarende søknad fra organisasjonen de siste årene. 

Søknadene er imidlertid blitt avslått da kommunen ikke har hatt eller har tilgjengelige midler til 

slik støtte. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/872 -1 

Arkiv: C56 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 07.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Sommerarbeidsplasser Nord-Troms Museum, avd. Gamslett 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 NTRM - brev vedrørende plenklipp på Gamslett bygdemuseum sommersesongen 2014 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det bevilges årlig kr 30 000 til sommerarbeidsplasser ved Gamslett bygdemuseum. 

2. Tilskuddet overføres NTRM som tar seg av den videre organisering, inkl. plenklippinga. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 2400      

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I sommersesongen 2014 ble det forsøkt en annen organisering vedrørende sommerarbeidsplasser 

og plenklipping ved Gamslett bygdemuseum. Det innebar at man innvilget et tilskudd på  

kr 15 000 til sommerarbeidsplasser, samt at plenklippinga ble organisert gjennom Lyngen 

kommunes sommerarbeidsplass-ordning. 

Tidligere praksis var at NTRM fikk et fast tilskudd, og stod selv for organisering av 

sommerarbeidsplassene og plenklippinga på anlegget. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
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Økonomiske konsekvenser 

Belastes kulturbudsjettet. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen kjente. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Plenklipp: 

Fjorårets organisering fungerte ikke tilfredsstillende. Plenklippinga kom for seint i gang, noe 

som medførte at gresset ble veldig langt før første klipping. En fikk derfor ikke klippet 

skikkelig, og noe gress ble liggende og råtnet. Det ble heller ikke den hyppigheta på klippinga 

som det burde vært. Dette skyldes bl.a. problemer med å få transportert utstyr og personell til 

Gamslett. Få av de som søker sommerjobb har sertifikat selv. 

Sommerverter: 

NTRM tilsatte selv ungdommer fra Lyngen som sommerverter. Dette opplegget fungerte 

tilfredsstillende. 

 

Den «nye» ordninga medførte negative telefonhenvendelser både til NTRM og Lyngen 

kommune, og dessverre også negativt medieoppslag. 

 

Viser for øvrig til brevet fra NTRM av 29.08.2014. 

 

På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale at man går tilbake til tidligere ordning der Lyngen 

kommune bevilger et fast beløp, samt at NTRM tar seg av organisering av plenklipp og 

sommervertordninga på museumsanlegget. De andre medlemskommunene bevilger i dag  

kr 30 000 eller mer til sommerarbeidsplasser. Rådmannen anbefaler derfor at Lyngen kommune 

legger seg på samme linje. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/944 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 26.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Søknad om økonomisk støtte til bokprosjektet "De glade 50-årene -

barndomsminner fra Lyngen" 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Bokprosjektet støttes med kr 10 000. 

2. Lyngen kommune kjøper inn 15 bøker som fordeles til kommunens skoler, barnehager, 

bibliotek og eldreinstitusjoner. 

 

Budsjettdekning: 

Tilskuddet belastes årsbudsjett 2015, Tilskudd til kultur, lag og foreninger. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Leif-Harry Hansen søker om kommunalt tilskudd til bokprosjektet «De glade 50-årene - 

barndomsminner fra Lyngen». Det søkes ikke om et eksakt beløp, men et høvelig bidrag for å få 

prosjektet realisert, gjerne en toppfinansiering. Så langt har Nord-Troms historielag og Lyngen 

næringsforening støttet prosjektet med kr 10 000 hver. 

 

Boka vil fortelle hvordan livet fortonet seg i bygdemiljøet mellom Polleidet og Lyngseidet på 

1950-tallet. Teksten vil være ledsaget av relevante bilder fra denne tidsepoken. Boka er estimert 

til ca. 160 sider i formatet 17 x 24. Hvis finansieringen ordner seg, vil boka lanseres medio 

oktober 2015. Utgivelsen vil koste ca kr 60 000 eks. moms. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
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Økonomiske konsekvenser 

Se pkt. Budsjettdekning. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen kjente. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Boka vil uten tvil ha lokalhistorisk verdi og relevans, og kan bl.a. gå inn som faglitterært bidrag 

i skolens historieundervisning. 

 

På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at det gis støtte til bokprosjektet, samt at det kjøpes inn 

bøker som kan fordeles til kommunens skoler, barnehager, bibliotek og eldreinstitusjoner. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/823 -30 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 21.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Tildeling av kulturmidler 2015 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for kommunale kulturmidler, vedtatt i levekårsutvalget 27.01.14, sak 8/14. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kulturmidlene 2015 fordeles slik: 

Søker 

nr.: 

Søker: Aktiviteter og annen 

info.: 

Anlegg/ 

kulturhus: 

Forslag til 

fordeling 

i kr.: 

1 Lyngen/Karnes il Fotball, ski, friidrett, 

turmarsj. 

Polleidet 

idr.hus, Geitnes 

idr.hus, 

tråkkemaskin, 

skibu, flere 

nærmiljøanlegg. 

A: 12 000 

D: 11 000 

2 Lyngstuva SK Fotball Klubbhuset 

Fotballbane 

A: 12 000 

D:   3 000 

3 Jægervatnet il Friidrett, ski, sykling. Flere 

nærmiljøanlegg, 

friidrettsanlegg, 

løypescooter. 

A: 12 000 

D:   3 000 

4 Lenangsøyra il Div. familieaktiviteter Grusbane 

Grendehus 

Ballbinge 

D:  3 000 

5 Lyngsalpene 

pistolklubb 

Pistolskyting Brosebanen A: 12 000 

D:   3 000 

6 Furuflaten il Fotball, ski Kunstgressbane 

Lysløype 

A: 12 000 

D:   3 000 
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7 Skinnelv/Koppangen 

bygdelag 

Drift/vedlikehold 

grendehus, 

hytte,båthavn. 

Familiearr. 

Goalborrihytta 

Båthavn 

Grendehus 

A:   2 000 

D:   2 000 

8 Svensby utviklingslag Gamslettdagen  A:   2 000 

 

9 Sør-Lenangen 

grendelag 

Familiearrangementer, 

quiz-kvelder. 

Grendehus A:   2 000 

D:   2 000 

10 Lyngseidet husflidslag Husflid Stinastua A:   2 000 

D:   1 250 

11 Lyngen kirke- og 

bygdekor 

Korvirksomhet  A:   3 000 

  

12 UL Trollvasstind Div. aktiviteter for 

barn og familie. 

Trollrennet.. 

Tindevangen 

Trollhytta 

Nærmiljøanlegg 

A:   3 000 

D:   2 750 

13 Furustua SA  Furustua D:   2 000 

14 Furuflaten teaterlag Barneteater, 

ungdomsteater, div. 

kurs. 

 A:   5 000 

 

15 RF Havdur Havnedag 

(kulturarr./sikkerhet) 

 A:   1 500 

 

16 Rottenvik bygdelag Løypeprerarering. Vartohytta. A:   1 500 

D:   2 000 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2014 2410 2311/3853     

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Kulturmidlene 2015, med søknadsfrist 23.mars, ble utlyst på kommunens hjemmeside, samt 

annonse i Framtid i Nord. Det ble også sendt ut e-post til de lag/foreninger som kommunen 

hadde e-postadresse til. 

Innen søknadsfristen forelå det søknader fra 16 lag/foreninger. 

 

I tråd med retningslinjene, har Lyngen idrettsråd gitt sin tilråding til fordeling blant idrettsrådets 

medlemslag. Idrettsrådet har gitt innstilling på kr 60 000 i aktivitetsmidler, og kr 26 000 til 

drifts- og vedlikeholdstilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturhus. 

 

Av retningslinjene framgår det at barne- og ungdomsaktiviteter skal prioriteres. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Viser til vedtatte retningslinjer for tildeling av kulturmidler. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kr 120 000 til formålet ligger i kulturbudsjettet. 
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Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen kjente. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Søker nr. 1 – 6 er medlemmer av idrettsrådet. Her har idrettsrådet i møte 20.04. d.å. gitt sitt 

forslag til fordeling ihht retningslinjene. Rådmannens innstilling følger idrettsrådets forslag for 

disse søkerne. 

 

 

Etter en samlet vurdering i forhold til retningslinjene, vil rådmannen tilrå at kulturmidlene 

fordeles slik: 

 

A = aktivitetstilskudd        D = Drifts- og vedlikeholdstilskudd for anlegg og bygg 

Søker 

nr.: 

Søker: Aktiviteter og annen 

info.: 

Anlegg/ 

kulturhus: 

Forslag til 

fordeling 

i kr.: 

1 Lyngen/Karnes il Fotball, ski, friidrett, 

turmarsj. 

Polleidet 

idr.hus, Geitnes 

idr.hus, 

tråkkemaskin, 

skibu, flere 

nærmiljøanlegg. 

A: 12 000 

D: 11 000 

2 Lyngstuva SK Fotball Klubbhuset 

Fotballbane 

A: 12 000 

D:   3 000 

3 Jægervatnet il Friidrett, ski, sykling. Flere 

nærmiljøanlegg, 

friidrettsanlegg, 

løypescooter. 

A: 12 000 

D:   3 000 

4 Lenangsøyra il Div. familieaktiviteter Grusbane 

Grendehus 

Ballbinge 

D:  3 000 

5 Lyngsalpene 

pistolklubb 

Pistolskyting Brosebanen A: 12 000 

D:   3 000 

6 Furuflaten il Fotball, ski Kunstgressbane 

Lysløype 

A: 12 000 

D:   3 000 

7 Skinnelv/Koppangen 

bygdelag 

Drift/vedlikehold 

grendehus, 

hytte,båthavn. 

Familiearr. 

Goalborrihytta 

Båthavn 

Grendehus 

A:   2 000 

D:   2 000 

8 Svensby utviklingslag Gamslettdagen  A:   2 000 

 

9 Sør-Lenangen 

grendelag 

Familiearrangementer, 

quiz-kvelder. 

Grendehus A:   2 000 

D:   2 000 

10 Lyngseidet husflidslag Husflid Stinastua A:   2 000 

D:   1 250 

11 Lyngen kirke- og 

bygdekor 

Korvirksomhet  A:   3 000 
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12 UL Trollvasstind Div. aktiviteter for 

barn og familie. 

Trollrennet.. 

Tindevangen 

Trollhytta 

Nærmiljøanlegg 

A:   3 000 

D:   2 750 

13 Furustua SA  Furustua D:   2 000 

14 Furuflaten teaterlag Barneteater, 

ungdomsteater, div. 

kurs. 

 A:   5 000 

 

15 RF Havdur Havnedag 

(kulturarr./sikkerhet) 

 A:   1 500 

 

16 Rottenvik bygdelag Løypeprerarering. Vartohytta 

 

A:   1 500 

D:   2 000 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/900 -4 

Arkiv: 076 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 21.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/15 Lyngen levekårsutvalg 30.04.2015 

 

Kulturprisen 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til Kulturprisen 2015 -  fra Svensby utviklingslag 

2 Forslag til Kulturprisen 2015 - fra Lyngen kirke- og bygdekor 

3 Forslag til Kulturprisen 2015 - fra Berit Langgård og Toril Osvaldsen 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kulturprisen 2015 tildeles……. 

2. Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av kulturprisen. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 2410      

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Tidligere vinnere av kulturprisen har vært: 
1986: Jane Kelly 

1990: Ingebjørg Mihlan 

1991: Lyngstuva amatørteater 

1995: Inge Berg 

1997: Lyngen Røde Kors 

1999: Vedtak om at ingen får kulturprisen 
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2001: Håkon Ottesen 

2004: Lyngen Kirke- og bygdekor 

2013: Bente Rognli 

 

Levekårsutvalget ba i møte 22.11.11 om at Lyngen kommune igjen måtte kunne hedre gode 

ambassadører for kommunen. I sak 3/13 i levekårsutvalget ble det gjort vedtak om gjeninnføring 

av kulturprisen, samt vedtatt nye statutter. 

 

Statutter for tildeling av kulturpris i Lyngen kommune: 

 

1. Lyngen kommune deler annet hvert år ut kulturpris til personer, lag og organisasjoner 

som driver omfattende kulturarbeid i Lyngen. 

 

2. Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakere, samt å bidra til å stimulere til 

kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune. 

 

3. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en 

aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre 

Lyngen kjent utover landet på det kulturelle plan. 

 

4. Levekårsutvalget peker ut vinneren. Kommunen skal på forhånd invitere til forslag på 

kandidater. Levekårsutvalget er ikke bundet av disse forslagene, men kan selv fremme 

egne kandidater. 

 

5. Prisen blir delt ut av Ordføreren i kommunestyremøtet før sommeren. 

 

6. Kulturprisen er på kr 5000,-. I tillegg blir det gitt et innrammet diplom og medalje 

merket kulturpris og årstall. 

 

7. Vinneren av kulturprisen kunngjøres i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. 

 

 

Innen fristen, 23.mars, var det kommet inn 3 forslag. Disse er: 

Kandidater til Kulturprisen 2015: Forslagsstillere: 

1. UL Trollvasstind Svensby utviklingslag v/Ole-Anton Teigen 

2. Tove Haugerudbråten Lyngen kirke- og bygdekor 

3. Else-Lill Lyngra Berit Langgård og Toril Osvaldsen 

 

Vedlagt ligger begrunnelsene for de nominerte kandidater. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Vedtak i Lyngen levekårsutvalg, sak 3/13 

Kommuneplanen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Belastes kulturbudsjettet 2015. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen kjente. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det vises til gode begrunnede forslag på kandidater. Alle kandidatene gjenspeiler bredden i 

kulturlivet i Lyngen, og er en viktig ressurs for kommunen. Det er positivt at kulturprisen skaper 

engasjement og deltakelse. Rådmannen ber levekårsutvalget vurdere årets kandidater og 

verdsette betydningen av frivillig innsats innenfor ”det utvida kulturbegrep”. 
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