
 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 10.06.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 12:05 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Dan Håvard Johnsen Medlem  

Liv Solberg Medlem AP 

Lill Tove Bergmo Leder SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Almar Simonsen Medlem KL 

Johnny Arne Hansen Medlem AP 

Bernt Olav Johansen Medlem H 

Peggy Halvorsen Medlem KRF 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Åse Mona Vikten Johnny Arne Hansen AP 

Line Pernille Eidet 

Reidar Lund 

Almar Simonsen 

Peggy Halvorsen 

AP 

KRF 

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tillegg: 

- Tilskudd til festivaler 

  

I tillegg ble det stilt spørsmål om legesituasjonen i Lyngen.  

 

Viggo J Dale orienterte om arbeidet med helikopterlandingsplass samt  

gatelys: skifte av armatur/pærer og tennetider.  

 

Utvalget diskuterte hvordan en kan arbeide med kjønnsroller i innvandrerfamilier.  

 

Videre drøftet utvalget digital mobbing. Utvalget ber om at det fremmes en sak til neste møte 

om hvordan en håndtere denne problematikken i Lyngen. 

 

Liv Solberg og Line P. Eidet valgt til å skrive under protokollen. 

 

 

 



 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef 

Inger-Helene B. Isaksen 

Viggo Jørn Dale 

 

Utvalgssekretær 

Leder plan og næring 

  

            

Lyngseidet 10.06.15 

 

 

 

Liv Solberg       Line P Eidet 

 

 

 

 

 

Lill Tove Bergmo 

leder        Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 
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PS 24/15 Referatsaker  

 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling:  
VEDTAK:  

Lyngen levekårsutvalg tar referatsakene til etterretning.  

Levekårsutvalget ber om at det så snart som mulig arrangeres en fagdag med flg tema:  

«Rettssikkerhet og brukerrettigheter for mennesker med funksjonshemming»  

Enst  

 

Vedtak:  

Videre drøftet utvalget digital mobbing. Utvalget ber om at det fremmes en sak til neste 

møte om hvordan en håndtere denne problematikken i Lyngen. 

 

 

RS 7/15 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 07.05.15  

 

RS 8/15 Rettssikkerhet for funksjonshemmede under sterk press 

   

    

    

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/57 -28 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Magnhild Grønvoll 

 Dato:                 23.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/15 Lyngen Råd for folkehelse 07.05.2015 

25/15 Lyngen levekårsutvalg 10.06.2015 

37/15 Lyngen kommunestyre 18.06.2015 

 

Årsmelding 2014 Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske 

med nedsatt funksjonsevne m.m. 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådsloven). 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2014 Råd for folkehelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tar årsmeldingen til orientering. Enst 

Vedtak: 

Årsmeldingen for Råd for folkehelse tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 07.05.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Årsmelding for Råd for folkehelse tas til orientering med følgende kommentar:  



- til avsnitt side 3 som begynner med Råd for folkehelse sendte brev til ordfører; rådmann, 

m.fl. Sist i dette avsnitt tilføyes en setning; « i tillegg sendes en del brev og purringer på 

saker direkte fra leder og nestleder.» 

 Ellers sier Rådet seg fornøyd med årsmeldingen. 

Enst 

Vedtak: 

Årsmelding for Råd for folkehelse tas til orientering med følgende kommentar:  

- til avsnitt side 3 som begynner med Råd for folkehelse sendte brev til ordfører; rådmann, 

m.fl. Sist i dette avsnitt tilføyes en setning; « i tillegg sendes en del brev og purringer på 

saker direkte fra leder og nestleder.» 

 Ellers sier Rådet seg fornøyd med årsmeldingen. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmeldingen for Råd for folkehelse tas til orientering. 

  

 

Saksopplysninger 

 

Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding, dette i henhold til gjeldende regelverk; Lov 

om råd i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. §§ 7, 8 

og eldrerådsloven §§ 4 og 8. 

  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1384 -2 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/15 Lyngen levekårsutvalg 10.06.2015 

35/15 Lyngen kommunestyre 18.06.2015 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015-2017 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Reidar Lund: 

Lyngen kommune er positiv til å ta imot flyktninger under forutsetning av at staten 

fullfinansierer kostnadene med bosettingen. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Reidar Lund. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Reidar Lund. Vedtatt med 5 stemmer.  

En stemte for rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommune er positiv til å ta imot flyktninger under forutsetning av at staten 

fullfinansierer kostnadene med bosettingen. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommune følger ikke på nåværende tidspunkt opp anmodningen fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot og bosette flyktninger. 

 

Avslaget blir begrunnet med at kommunen ikke har egnede boliger og arbeid til flyktninger. For 

å gi flyktninger et godt tilbud er det viktig at infrastruktur i tillegg til nødvendig 

personellressurser er tilstede. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er kommet anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til kommunene i 

Norge om å bosette flyktninger i Norge i 2015 og i årene som kommer. Saka er blitt særlig 

aktualisert etter at det brøt ut krig i Syria og hvor tusenvis av mennesker er på flukt fra krig og 

tortur. IMDI har bedt Lyngen kommune om å ta imot minst 15 flyktninger i 2015. I tråd med 

ankomstprognoser for utlendingsforvaltningen ber IMDI om at kommunen også bosetter 15 

flyktninger i 2016 og samme antall i 2017. IMDI sier også at det er mulig å ta imot flere 

flyktninger enn det antall de anmoder om. 

 

I januar 2014 ble anmodning om flyktninger behandlet politisk i Lyngen kommune. Forslag om 

avslag ble vedtatt, men med et tilleggs vedtak om at: «Lyngen kommune ønsker å starte en 

prosess for å ruste oss til å kunne ta imot flyktninger innen et tidsperspektiv på 2 år». 

 

Dessverre er ikke denne prosessen startet, og det vil kreve ekstra ressurser for å få den i gang. 

Skal en få en god prosess, som gir resultater, bør det være en egen prosjektleder. 

 

Personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl/beskyttelse og 

overføringsflyktninger, bosettes som hovedregel etter avtale med kommunene. 

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge etter avtale med FN`s 

høykommissær for flyktninger(UNHCH). IMDI har ansvaret for å finne bosettingskommuner til 

disse. IMDI avgjør i forståelse med KS om hvilke kommuner som anmodes om bosetting av 

flyktninger. 

 

Om lag hvert tiende flyktning som bosettes i Norge er et enslig barn under 18 år. Barnevernet 

har ansvar for barn under 15 år, både i mottak og de som blir bosatt i kommunen. Barnevernet 

vurderer behov for særskilte tiltak for alle barn under 18 år. Ut fra statistisk grunnlag vil omtrent 

67 % være enslige voksne, da fortrinnsvis menn. Erfaringsmessig får en del av disse innvilget 

familiegjenforening (innvandringstillatelse). Det er ca 4700 flyktninger i asylmottak som venter 

på bosetting, gjennomsnittlig ventetid er ca 7.2 måneder etter at vedtak om opphold er fattet. 

Største nasjonalitetsgrupper er mennesker fra: Syria, Somalia, Eritrea, Sudan og Afghanistan. 

 

Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene, og i de avtaler som inngås 

spesifiseres antall mindreårige, mens antall familiegjenforeninger ikke lar seg tallfeste og 

dermed kommer som et tillegg. Det er store utfordringer knyttet til bosettingsarbeidet, blant 

annet mangel på egnede boliger og arbeid, uforutsigbarhet knyttet til familiegjenforening, 

sekundærflytting og et krevende integreringsarbeid. Samtidig er flyktninger en ressurs i 

lokalsamfunnet. 

 

 



Generelle opplysninger om saken 

 

Lyngen kommune tok i 2003 imot 5 enslige menn, og 9 menn i 2005. I 2006 ble disse gjenforent 

med sine familier, og antall flyktninger/innvandrere i Lyngen var på det meste 80 – 90 personer. 

Fra 2008-09 begynte de å flytte fra Lyngen og sørover, hvor de hadde et nettverk. Da 

lakseslakteriet ute på Storsteinnes ble nedlagt i 2010, ble flere av mennene uten arbeid. Dette 

førte til en ytterligere flytting sørover til områder rundt Oslofjorden. Pr i dag er det kun to 

familier igjen i Lyngen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Som grunnlag for vurderinger av de utgifter Lyngen kommune vil ha ved mottak av flyktninger, 

er det i dette avsnitt lagt til grunn Kommunal- og arbeidsdepartementets beregningsutvalg for 

kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2011, sluttrapport 

fra september 2012. Beregningsutvalget årlige kartlegging inngår i regjeringens 

beslutningsgrunnlag for satsene på integreringstilskuddet og tilskuddet til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rådmann vil påpeke at en svakhet ved 

undersøkelsen er at kommunene er ulikt organisert, og kan dermed innrapportere ulikt til 

Kostra-funksjonene, mens styrken er at Beregningsutvalget gjør en kvalitetssikring gjennom 

besøk i kommunene, gjennomgang av skjemaer og oppfølgingsspørsmål til deltakende 

kommuner. I saksfremlegget vil det bli sett på bosetting av enslige mindreårige flyktninger som 

en egen gruppe, og bosetting av enslige voksne/familier for seg selv. 

 

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger     

Kartlegging av kommunene ble gjort ved at det ble sendt ut skjema til 20 kommuner, som har 

bosatt flyktninger. Kommunene har et innbyggertall fra under 10000 til over 250000 

innbyggere. Fire kommuner ble ikke tatt med i kartleggingen, grunnet ingen eller svært få 

enslige mindreårige bosatt i kommunen. 553 enslige mindreårige var bosatt i de 16 kommunene 

som var med i undersøkelsen. Kommunale tjenester som inngikk i undersøkelsen var barne- og 

ungdomsvernet, NAV/sosialtjenesten, innvandrer- og flyktningskontortjenester, tolketjenester, 

boligtjenesten, ekstratiltak i grunnskolen, eksamensrettet grunnskoleopplæring, barnehager, 

introduksjonsprogrammet, sysselsetningstiltak, yrkeskvalifisering og arbeidstrening, 

støttekontakt/ aktivisering og pleie- og omsorg i hjemmet.  

 

Av kartleggingen som er blitt gjort, har rådmann sett nærmere på utgifter til sosialhjelp, 

utbetaling av introduksjonsstønad, barnevernutgifter, ekstra tiltak i grunnskolen og 

eksamensrettet grunnskoleopplæring. 

 

Sosialhjelp. Mindre utbetaling av sosialhjelp. Det kan ha årsak i at enslige mindreårige som 

oftest er i barnevernet og ikke får utbetalt sosialhjelp. 

 

Lavere utbetaling av introduksjonsstønad.  Dette kan ha sin årsak i at enslige mindreårige 

ofte går i andre tiltak, som grunnskole, eller eksamensrettet grunnskoleopplæring. 

 

Barnevernutgifter. Brutto barnevernutgifter for enslige mindreårige omfatter lønn og sosiale 

utgifter og andre driftsutgifter, før statlig refusjon og andre driftsinntekter. Barnevernsutgifter til 

enslige mindreårige ble inntil 2013 refundert 100 % av BUF-etat, bortsett fra en kommunal 

egenandel som pr 2011 var på kr 14.506 pr mnd (kr 175.260,-pr år). Utgifter som ikke 

refunderes er bl.a kjøp eller tilpasning av bolig, møbler og inventar, skole/utdanning, 

helsetjenester, reiser for barnet eller besøkende til barnet, vergelønn og tolk.  

 



Beregningsutvalgets konklusjon er at kommunene har utgifter utover det som dekkes via 

barnevernrefusjon, enslige mindreårig tilskudd og integreringstilskuddet, og i snitt vil 

kommunene ha et utgiftsgap på kr 192.800.- pr enslig mindreårig i en 5 års periode, dvs kr 

38,560,- pr år. 

 

 I statsbudsjettet for 2014 er den statlige refusjon redusert i forhold til BUF-etat: «Utgiftene på 

posten har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet at flere barn er blitt omfattet av 

ordningen og at det gjennomføres dyrere tiltak enn tidligere. I dag får kommunene refundert 

alle sine utgifter under ordningen utover en egenandel. I Gul bok 2014 ble det foreslått at 

kommunene kun skulle få refundert 90 % av sine utgifter utover egenandelen. For å legge 

ytterligere til rette for utgiftskontroll og gode økonomiske insentiver i kommunene, foreslås nå 

denne andelen redusert ytterligere, til 80 % av kommunens utgifter utover egenandelen». Det vil 

si at kommunens utgifter øker ytterligere om bosatte enslige mindreårige barn har behov for 

barneverntjenester. 

 

Ekstra tiltak i grunnskolen.  I kommunene som var med i undersøkelsen var det 55 

mindreårige, noe som ga en utgift pr enslig mindreårig på kr 7.100.- pr år. 

 

Eksamensrettet grunnskoleopplæring viste en utgift pr mindreårig på kr 28.100.- pr år.  

 

Totalt har utvalgskommunene brutto utgifter på kr 339 millioner kroner over en 5 års periode. 

Etter at refusjoner er trukket i fra (barnevernsrefusjoner, sykelønnsrefusjoner og tilskudd til 

enslige mindreårige), hadde utvalgskommunene en utgift på kr 69,3 millioner kroner over 5 år. 

Etter at kalkulatoriske helseutgifter (omfatter legehjelp, helsesøster, psykisk helse tjeneste, 

vergelønn) er lagt til, vil kommunene ha en utgift pr enslig mindreårig på kr 774.300.-. Etter at 

integreringstilskuddet er trukket fra, vil kommunene over en 5 års periode ha et utgiftsgap pr 

enslig mindreårig på kr 192.800.-. Dette beløpet må kommunene selv dekke. 

 

Bosetting av enslige voksne/familier. 

 

Beregningsutvalgets oppgave var å finne kommunens utgifter til bosetting og integrering av 

flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, som er bosatt de siste 5 årene, og 

se om disse utgifter blir dekket av integreringstilskuddet. Dette kartlegges av tre undersøkelser, 

to av disse, sosialhjelps- og introduksjonsstønadundersøkelsen, gjøres ved hjelp av Kostra-tall 

og befolkningsfiler fra UDI, mens den tredje undersøkelsen, administrasjonsundersøkelsen ble 

gjort med spørreskjemaer til utvalgskommunene. 

 

I saksutredningen er det blitt sett nærmere på utgifter til sosialhjelp, administrasjon, opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap i forhold til den introduksjonsstønad som gis over en 5 års periode 

pr flyktning. 

 

Sosialhjelp. Summen av gjennomsnittsutbetaling pr person over en 5 års periode utgjør kr 

77 100.- pr person. 

 

Administrasjon – tjenesteområdene lagt inn under administrasjon er; 

                             NAV, flyktningskontortjenester, eksamensrettet grunnskoleopplæring for 

                             voksne, administrasjon av kvalifiseringsprogrammet, sysselsettingstiltak, 

                             yrkeskvalifisering og arbeidstrening, bolig/boligadministrasjontjenester, 

                             støttekontakt, det statlige tilskuddet til enslige mindreårige, barne- og  

                             ungdomsvern, ekstratiltak i grunnskolen, kultur og ungdomstiltak, barnehager 

                             og felles kostnader knyttet til disse områder.     

 



                            Undersøkelsen omfattet ikke kommunale nettoutgifter tilknyttet helsetjenester. 

  

                           Beregnede utgifter pr person pr år var i 2011 på kr 89 500.- 

 

Utgifter til opplæring i norsk og samfunnsfag – gjennomsnittlig utgift pr undervisningstime i 

2011 var på kr 1.120.- for utgiftsbegrep A (utgifter til lærerlønn, adm utgifter, utgifter til lærer -

materiell og reisestøtte i forbindelse med undervisning). 

For utgiftsbegrep B (utgiftspostene i A, i tillegg til utgifter til undervisningslokaler, energi, 

renhold, vedlikehold m.m) var gjennomsnittlig utgift pr time på kr 1.380.-. 

 

Introduksjonsstønad- samlet beløp pr flyktning over en 5 års periode er på kr 175.000.-. 

 

Integreringstilskuddet i 2011 var på kr 581.500 for voksne og kr 561.500 for barn utregnet over 

en 5 års periode. Gjennomsnittlig estimerte samlede utgifter for utvalgskommunene var i 2011 

på kr 738.200 pr person over en 5 års periode. Kommunens samlede utgifter i 2011 var høyere 

enn integreringstilskuddet. 

 

Tilskuddsordninger. 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og adekvat 

bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de som blir bosatt skal kunne få et arbeid og 

kunne forsørge seg selv og evt sin familie. Tilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige 

utgifter ved bosetting og integrering i de neste fire år. 

 

I 2015 er det følgende integreringstilskudd pr person: 

 

Voksne, barn, enslig mindreårig: kr 182.000. - fordelt over 5 år: kr 696.000.- 

Enslig voksne:                              kr 232.000.- fordelt over 5 år: kr 717.500.- 

Skoletilskudd er avviklet i 2014 

Barnehagetilskudd: kr 24.400.- (engangstilskudd pr barn. Tildeles i bosettingsåret). 

Eldretilskudd:         kr 152.200.-(engangstilskudd. For personer over 60 år) 

Særskilt tilskudd til enslige mindreårige (t.o.m 20 år): kr 185.400. 

Ekstratilskudd for personer med funksjonshemninger: kr 170.500 

    

Integreringstilskuddet blir gitt i 5 år, men reduseres gradvis for hvert år. Tilskuddene er høyest 

de 3 første årene. 

 

Nytt fra 2013 er at alle barn født de første 6 måneder etter bosetting utløser integreringstilskudd. 

 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven består av et 

persontilskudd og et grunntilskudd. Fra og med 1.september 2013 ble det innført obligatorisk 

avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. På denne bakgrunn er resultattilskuddet 

avviklet fra 2013. 

 

Tilskudd til norsk med samfunnskunnskap utløses for alle som har rett til undervisning. Alle 

som har adresse i kommunen utløser tilskuddet uavhengig om de deltar. 

 

Satsene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 2014 er som følgende: 

 

Persontilskudd: kr 12.200 (lav sats)   kr 31.900 (høy sats) 

Til sammen:      kr 45.800                 kr 120.700 for 3 års perioden. 

 

Søknad om tilskudd. 



For personer som bosettes eller bosetter seg i en kommune for første gang, må kommunen søke 

IMDI om tilskudd. Kommunen må søke om tilskudd for personer med oppholdstillatelse som gir 

rett og plikt eller bare rett til norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder både for personer som 

er bosatt i kommunen, som har bosatt seg selv eller som bor på asylmottak i kommunen i 

påvente av å bli bosatt. 

 

Grunntilskudd tildeles kommuner med 1- 150 deltakere: 

Lav sats, kr 180.000.- ,utbetales til kommuner med 1-3 personer i målgruppen registrert i NIR 

15.jan 2014. 

Høy sats, kr 560.000.-,utbetales til kommuner med 4 -150 personer  i målgruppen registrert i 

NIR 15.jan 2014. 

 

 

Utfordringer ved å ta i mot flyktninger: 

 

Boliger: 

Det er et meget presset boligsituasjon i Lyngen kommune. Kommunen har ingen ledige boliger 

som umiddelbart kan benyttes som boliger til flyktninger. Det er også vanskelig å få leie boliger, 

særlig i vårmånedene når det er høy sesong for skiturister. Husbanken har gode tilskudds- og 

låneordninger (maks 40 % av utgiftene) for bygging el ombygging av boliger til flyktninger, 

men det vil ta tid til å få boliger planlagt og etablert.  

 

Arbeid: 

Etter at lakseslakteriet ble nedlagt, har det vært få egnede arbeidsplasser for menn. Det kan 

synes som om det er vanskelig å få de integrert på ordinære arbeidsplasser i kommunen. De 

voksne som bosatte seg, har fortsatt problemer med språket vårt, noe som gjør det vanskelig å 

fungere på arbeidsplasser. Noen har arbeid innfor renhold, men heller ikke der er det jobb for 

alle. Barna som vokser opp i Lyngen går på skole. De behersker språket, og vil sannsynligvis få 

seg en utdannelse og arbeid når de blir voksen.  

 

Sosiale møteplasser: Fra andre småkommuner, som har tatt imot flykninger (Lavangen), har 

sosiale møteplasser, kafeer og lign vært et savn. Det er også tilfelle her i Lyngen. Skal 

integrering lykkes, må folk møtes også i fritiden. 

 

Personell: 

Da Lyngen kommune tok imot flyktninger i 2003 og i påfølgende år, var det ansatt en  

flyktningskoordinator i 100 % stilling. Stillingen opphørte da integreringstilskuddene var slutt. 

Pr i dag er det ingen som pr definisjon har ansvar for de som ble bosatt (flyktninger), noe som er 

et savn i organisasjonen. Skal Lyngen kommune ta imot nye flyktninger, må det opprettes en 

stilling/engasjement for å koordinere arbeidet med integrering.   

 

Vurdering 

Ut ifra de beregninger som er blitt gjort av Kommunal- og arbeidsdepartementets 

beregningsutvalg, bør ikke kommunene la seg bli fristet til å ta imot flyktninger pga økonomiske 

motiver. Motivet må være tuftet på humanitære grunner, der en ønsker å hjelpe mennesker som 

er på flukt fra krig og forfølgelse i sitt hjemland.  

 

Tilskuddene er slutt etter 5 år, og da er det viktig at tjenestene er bygd opp av en slik kvalitet at 

de nye bosettere fortsatt blir fulgt opp med tanke på at de skal bli godt integrert i 

lokalsamfunnet. Uten at det lykkes, blir de en gruppe som blir avhengig av offentlig hjelp resten 

av livet. Da har ikke integreringen vært vellykket. 

 



I Lyngen kommune har vi ledig kapasitet ved barnehager og skoler, og vi har behov for nye 

innbyggere, særlig barn. De to største utfordringer er boliger og arbeid. Når de to viktige 

elementer mangler, kan ikke rådmann innstille på at vi skal ta imot flyktninger på nåværende 

tidspunkt. 
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Helårsåpen SFO 

 

 

Vedlegg 

1 Innkomne svar på høring 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Line P Eidet: 

Ordningen iverksettes fra og med sommeren 2016. 

Vedtaksendring fra 01.06.16 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Line P Eidet. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling med tillegget fra Line P Eidet. Enst 

Vedtak: 

1. Nytt pkt. om åpningstider: SFO holder åpent i 11 måneder pr. år, fra 1.august til 30.juni. 

Skolefritidsordningen er åpen alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen stenges fra 

og med lillejulaften til og med 1.januar, samt i påskeuka. Hvis det er færre enn 3 barn som 

ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie legges SFO til barnehagen dersom det er ledig plass. 

Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen.  

2. Nytt punkt om betaling: Sats I: 1 – 10 timer 

Sats II: Over 10 timer 

Det betales for 11 måneder per år. 

3. Nytt pkt. om ferie: Barn i SFO avvikler ferie i juli 

4. Økt tilbud i SFO finansieres delvis ved bruk av egenbetaling, og delvis ved friske midler fra 

2016. 



5. Vedtektsendringene gjelder fra 01.06.16. Ordningen iverksettes fra og med sommeren 2016. 

 
Kommunestyret vedtar følgende 

1. Helårsåpen SFO etablerers som en permanent ordning i Lyngen fra og med sommerferien 

2016.  

2. Kr 168 000 innarbeides i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 -2019, som en økning i 

ramme 3 

 

Budsjettdekning: 

Kr 168 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 -2019  

 

 

Rådmannens innstilling 

Levekårsutvalget fatter følgende vedtak: 

 

1. Nytt pkt. om åpningstider: SFO holder åpent i 11 måneder pr. år, fra 1.august til 30.juni. 

Skolefritidsordningen er åpen alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen stenges fra 

og med lillejulaften til og med 1.januar, samt i påskeuka. Hvis det er færre enn 3 barn som 

ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie legges SFO til barnehagen dersom det er ledig plass. 

Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen.  

2. Nytt punkt om betaling: Sats I: 1 – 10 timer 

Sats II: Over 10 timer 

Det betales for 11 måneder per år. 

3. Nytt pkt. om ferie: Barn i SFO avvikler ferie i juli 

4. Økt tilbud i SFO finansieres delvis ved bruk av egenbetaling, og delvis ved friske midler fra 

2016. 

5. Vedtektsendringene gjelder fra 01.08.16. 

 
Kommunestyret vedtar følgende 

1. Helårsåpen SFO etablerers som en permanent ordning i Lyngen fra skoleåret 2016/2017 

2. Kr 168 000 innarbeides i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 -2019, som en økning i 

ramme 3 

 

Budsjettdekning: 

 

 

Kr 168 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016-2019  

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Kommunestyret i Lyngen behandlet i møte 28.oktober 2013 sak 44/13 «Vedtekter for 

barnehagene i Lyngen- nye betalingssatser» 

Det ble fattet følgende vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar følgende endring i betalingssatsene for barnehagene i Lyngen. 

1. Ny pris for kjøp av enkeltdager kr 300,- pluss 20,- i kosttillegg. 

2. Gebyr ved for sen henting settets til kr 150,- per påbegynte halvtime 

3. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.januar 2014. 

4. Sommer SFO tilbys i Knøttelia barnehage ved behov. 

 



Sak om helårsåpen SFO inkludert SFO –tilbud i barnehage ble sendt på høring til skoler, 

barnehager, enhetene og tillitsvalgte med følgende tekst:  
Som en oppfølging av K-styresak 44/13 har rådmannen laget et saksframlegg som 

omhandler åpningstidene i SFO. Følgende forslag til vedtak foreligger 

Følgende endringer innarbeides i vedtektene for SFO: 

1. Nytt pkt om sommer SFO: Foresatte kan søke om sommer SFO i valgfri barnehage. 

Barnehagene vil fatte vedtak individuelt. Ordningen er en betalingsordning der man 

bruker samme satser som i barnehagene: Pris kr. 300,- pr dag + kost kr.20,- 

2. Nytt pkt. om åpningstider: 

Skoleåret/SFO-året 

SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier 

skoleåret. Hvis det er 2 eller færre barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, 

skal det samarbeides med barnehagen i kretsen. Det tas forbehold om at barnehagene 

har ledig kapasitet. Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen. 

Skolefritidsordningen er åpen fra første skoledag hver høst til siste skoledag hver vår. 

Skolefritidsordningen er åpen alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen 

stenges f.o.m. lillejulaften t.o.m. 1. januar, samt mandag, tirsdag og onsdag før påske. 

Endringene vil medføre at ansatte i SFO vil jobbe i deler av skolens ferier og fridager. 

For Lenangen og Lyngsdalen forutsettes at SFO gis i barnehagen. 

Videre vil endringene medføre at foreldre i skolen vil kunne søke om SFO plass i 

barnehage etter valg etter i sommerferien. Barnehagene vil behandle søknadene 

enkeltvis.  

Høringsuttalelsene fra denne høringsrunden følger denne saken. 

Sak om helårsåpen SFO med omtrent samme ordlyd som denne saken ble så lagt fram i 

Levekårsutvalget den 14.05.14.  Saken ble utsatt. Sommeren 2014 ble det gitt et aktivitetstilbud 

av Lyngen/Karnes IL finansiert av midler fra BUF-etat. Det samme vil være tilfellet i sommeren 

2015. Dette tilbudet er dog av begrenset varighet både i antall dager og timer per dag, og kan 

ikke fullt ut erstatte et eventuelt SFO tilbud 

 

Lovgrunnlaget for SFO finner vi i Opplæringslova §13-7; 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning(heretter kalt SFO) før og etter skoletid for 

1.-4.årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7.trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur 

og fritidsaktiviteter. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. 

Funksjonshemmede barn skal bli gitt gode utviklingsvilkår. Både inne- og uteareal skal være 

egnet til formålet. 

 

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om: 

ld 

 

 

 

 

- og oppholdsareal 

 

 

 

Når SFO er knyttet til skoler, skal rektor til vanlig være leder. 

Kommunen kan i henhold til lovverket kreve alle sine utgifter til SFO dekt gjennom 

foreldrebetaling. Kommunen trenger ikke selv gi et tilbud om SFO, men kan benytte andre til å 

oppfylle plikten. Kommunen er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall plasser SFO eller 

SFO ved alle skolene. Plikten til å ha et SFO tilbud gjelder bare i skoleåret, og rekker uansett 

ikke lenger enn etterspørselen. Dersom ingen foreldre har behov for SFO på morgenen, kan 



kommunen tilby SFO bare etter skoletid. En SFO-plass er ikke en individuell rett, heller ikke for 

elever med særskilte behov. Dette er understreket i Ot.prp nr 60(1997-98). 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

Kommunestyresak 44/13 

Levekårsutvalget  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økte utgifter til SFO på anslagsvis kr 198 000 (lønns- og pensjonsutgifter) må innarbeides i 

årsbudsjett og økonomiplan ved en tilleggsbevilgning. Økte inntekter anslagsvis kr 

30 000(foreldrebetaling) 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Det tilbudet om SFO som Lyngen kommune gir per i dag er tilstrekkelig lovmessig sett. 

Allikevel er det slik at de færreste foresatte har ferie i skolens ferier, og dagens SFO tilbud kan 

dermed sees på som lite brukervennlig. Alternativet sommeren 2014 og også kommende 

sommer har vært sommeraktivitetsuke regissert av Lyngen Karnes IL. Dette tilbudet er dog ikke 

et heldagstilbud, og omfatter heller ikke hele perioden brukerne i hovedsak etterspør. 

Storfjord kommune har de siste årene praktisert en ordning der foresatte som ønsker det kan 

søke om sommer SFO i barnehagen. Dette for å utnytte ledig kapasitet i barnehagene, samt gi 

foreldre som har problemer med å skaffe tilsyn til barna i ferien en mulighet for å søke plass. 

Det viser seg at mange barn i barnehage og SFO tar ferie når skoleåret er slutt og ikke starter 

opp igjen før skolen starter igjen i august. Dermed er barnehagene langt fra fulle og Storfjord 

har utnyttet denne kapasiteten til å tilby SFO. 

En kan tenke seg ulike modeller for organisering av SFO i Lyngen. En kan velge en modell der 

SFO på skolene følger skoleåret, men er åpen på bevegelige fridager og i ferier underveis i 

skoleåret. Dette vil være god tilrettelegging for foreldre de 10 månedene skolene er i drift, men 

fortsatt skape utfordringer for enkelte i perioden 20.juni til 20.august. Mange kommuner har i 

dag en slik ordning. I Storfjord har man valgt denne ordningen kombinert med tilbud om SFO i 

barnehagene i perioden 20.juni til 20.august. 

I dagens vedtekter følger åpningstidene i SFO skoleruta, med åpent 38 uker per år. 

Per i dag tilbyr vi SFO for Lenangen skole i Lenangen barnehage.  

På Lyngsdalen oppvekstsenter er allerede SFO integrert i barnehagen, og en utvidelse av 

åpningstidene i kommunen vil ikke skape vansker her. 

Eidebakken skole tilbyr SFO på skoledager i 38 uker, så det er denne skolen vi må gjøre 

endringer ved dersom vi ønsker å tilby helårsåpen SFO, og ikke minst sommer SFO i skolen. 

Slik økonomien i kommunen er p.t. er det ikke nødvendigvis økonomisk klokt å åpne for nye 

ikke-lovpålagte tilbud, selv om formålet er godt og etterspørsel fra enkeltforeldre ville blitt 

imøtekommet. 

SFO-tilbud i barnehagen er ikke et optimalt tilbud for barn som ikke lenger er i barnehagen. 

Barnehagenes uteareal, dagsrytme og pedagogikk er tilrettelagt for barn i aldersgruppen 0-5 år. 

Heller ikke for barnehagene som institusjon er det optimalt med skolebarn i barnehagen, da dette 

skaper ekstraarbeid og utfordringer i forhold til tilrettelegging og oppfølging. De ansatte i 

barnehagen kjenner ikke nødvendigvis skolebarna, og de minste barna i barnehagene kan bli 

utrygge når de må forholde seg til nye, store barn. 



Erfaringer fra Storfjord viser at det er et fåtall familier som benytter SFO i barnehagene i ferien. 

Tilbakemeldinger i Storfjord fra foresatte og barnehager er også at dette ikke er et optimalt 

tilbud, og man skulle kunne ønske seg en ren skole SFO. 

En utvidelse av SFO tilbudet vil, uavhengig av hvordan det gjennomføres, medføre økte 

kostnader for kommunen. Dette har først og fremst bakgrunn i at barn med spesielle behov har 

behov for egen oppdekking uavhengig av hvor de får sitt tilbud. For disse barna vil det ikke 

være tilstrekkelig at de voksne i barnehagen tar vare på et eller to ekstra barn, de krever spesiell 

oppfølging av voksne som kjenner dem. Når vi åpner for helårsåpen SFO vil alle barn i Lyngen 

ha krav på dette, med de begrensningene som framgår av våre vedtekter. 

I Lenangen samt i Lyngsdalen ligger alt til rette for samarbeid SFO og barnehage, og ordningen 

utløser per i dag ikke ekstra ressurser, men i sentrum vil et nytt tiltak være kostnadskrevende. 

Ved Eidebakken skole er fagarbeidere/assistenter ansatt i stillinger som følger skoleåret, og det å 

utvide til helårsåpen SFO (med sommerstenging i juli) vil føre til at vi må utvide 4 

stillinger med 11% hver. Dette vil gi oss en økning av årlige utgifter til lønn og pensjon med 

49 500 x 4 ansatte. Økte inntekter vil ikke kunne være i denne størrelsesordenen, men kanskje 

ca 30 000,- i økt foreldrebetaling kan være et realistisk anslag. 

Saken om sommer SFO var på høring i skolenes og barnehagenes organer våren 2014. 

Innkomne høringsuttalelser følger denne saka. 

Foreldrene ved de fleste barnehager og skoler uttaler seg i hovedsak om at SFO bør tilbys i 

skolens lokaler, og om pris for sommer SFO. I den nye innstillingen vil SFO ha en månedspris, 

slik innspill fra Eidebakken skole og FAU Lyngsdalen påpeker. 

Barnehagene påpeker i sine uttalelser at barnehagene ikke har ledig kapasitet utover det de 

bruker til å avvikle egen ferie i juni og august. De påpeker videre at SFO bør være på skolen, 

både for skolebarna og barnehagebarnas skyld. Også skole og foreldre uttaler at tilbudet om 

SFO bør gis på skolen. Unntaket er Lyngsdalen oppvekstsenter der man uttaler at ordningen 

fungerer godt. 

Høringsuttalelsene og innspill fra interne møter er i stor grad innarbeidet i dette saksframlegget. 

Tidligere har det vært gjort forsøk med private tilbud innenfor SFO om sommeren. Disse 

tilbudene har vært både kostbare og krevende å administrere. 

Dersom man ønsker å etablere et permanent utvidet SFO tilbud er det viktig at rådmannen får 

nok tid på seg til å etablere gode, varige løsninger med hensyn til bemanning og administrasjon. 

Slike prosesser tar tid. En oppstart av tilbudet fra skoleåret høsten 2016 vil gi tilstrekkelig med 

tid til å kjøre gode prosesser slik at et tilbud vil kunne være på plass fra 1.august 2016 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/15 Lyngen levekårsutvalg 10.06.2015 
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Veinavn i Lyngen- del 4 

Henvisning til lovverk: 
Matrikkellova Kap 4  

Matrikkelforskriften Kap. 12 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  

37. Øvre Karnesveien 

77. Butikkveien 

 
2.  Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

  
1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  

37. Øvre Karnesveien 

77. Butikkveien 

 
2.  Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn.  



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnsetting, adressering og 

adresseforvaltning skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet 

skulle fastlegges av rådmannen.  

Saksgangen i navnesaker skal følge Lov om stadsnavn, og når kommunen sjøl tar opp en sak kan 

den kort summeres slik:  

1. Kommunen tar opp navnesak  

 

2. Saken sendes ut på høring til berørte parter  

3. Saken med høringsuttalelser sendes til stedsnavntjenesten for tilråding  

4. Kommunen fatter endelig vedtak.  

Levekårsutvalget i Lyngen vedtok videre i sak 10/13 at  

1. Lyngen kommune skal gjennomføre prosjektet «Navnsetting, adressering og adresseforvaltning i 

Lyngen Kommune» i tråd med føringer i matrikkelforskriftens kapittel 12, offisiell adresse.  

2. Organiseringen av adressearbeidet fastlegges av rådmannen.  

 

Veinavnene i Lyngen har vært gjennom pkt. 1, 2 og 3, og Lyngen kommune fikk den 27.juni 

tilrådingene fra den norske stedsnavntjenesten. Tilrådingen fra den kvenske stedsnavntjenesten kom 

den 27.juni, og tilrådingen fra den samiske stedsnavntjenesten den 22.august.  

Kommunestyret kan dermed gå i gang med pkt. 4: kommunen fatter endelig vedtak.  

Kommunestyret vedtok i sak 39/14 ,60/14 og 6/15 de første adressefastsettende veinavna i denne 

omgangen. Etter dette vedtaket gjenstår det bare en vei, veinr. 13 i Sør-Lenangen: Akslaveien. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-styrevedtak 71/12, Levekårsutvalget 10/13, K-styrevedtak 39/14, K-styrevedtak 60/14, K-

styrevedtak 6/15 

 

Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til skilting er innarbeidet i økonomiplan 2014-2017 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Det å etablere et logisk oppbygd adressesystem er av stor betydning for å øke sikkerhet og minimere 

risiko, spesielt i forhold til ambulanseutrykning, brann og politi. 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Tilrådingene fra den norske, samiske og kvenske stedsnavntjenesten er omfattende dokumenter.  

På enkelte av veiene er det foreslått både kvenske, samiske og norske navn.  

Lyngen er en trespråklig kommune og det er derfor naturlig at dette gjenspeiler seg i bruk av 

adressenavn.  

Det er imidlertid lagt til grunn at Lyngen ikke skal ha trespråklige parallellnavn på alle veier.  

Med bakgrunn i Stedsnavnloven § 9-2 oppfordrer Sametinget Lyngen kommune å vedta adressenavn 

på samisk i områder der samiske stedsnavn er i bruk av folk på stedet eller av folk med 

næringstilknytning til stedet. Lokal navnetradisjon i Lyngen vil imidlertid gjenspeile både norsk, 

samisk og kvensk/finsk. Det er valgt å forsøke å unngå bruk av personnavn ved adressefastsetting, 

også dette etter tilråding fra navnekonsulenten. Valget av skrivemåten vei istedenfor veg er gjort i 

tidligere kommunale vedtak ved adressefastsetting.  

 

Innstillingen bygger i stor grad på tilråding fra stedsnavntjenesten. Ved å begrense antall veier og 

husstander som skal vedtas, sendes på høring, nummeres og skiltes om gangen, vil arbeidet med den 

praktiske gjennomføringen bli enklere å organisere.  



Tilråding fra språkrådet for Butikkveien i Kjosen kom i brevs form den 18.februar 2015, og her viser 

språkrådet til at navnet kan tilrås. 

I K-styresak 6/15 ble det fattet vedtak om at vei nr.37 skulle hete Øvre Karnesvei. Kartverket 

påpekte innen klagefristen at navnet bør skrives i bestemt form, altså Øvre Karnesveien. Dette 

krever nytt vedtak, og er derfor tatt med i innstillingen fra rådmannen. 

Vei nr. 13 Akslaveien er det foreløpig ikke kommet tilråding på. Dette skyldes stor arbeidsmengde 

hos språkrådet. Vi må avvente tilrådingen før dette siste adressenavnet kan komme på plass. 
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Søknad om kommunalt tilskudd til bokprosjektet "Kirkene i Troms". 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Bokprosjektet «Kirkene i Troms» innvilges et tilskudd på kr 2500. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 2410 3853 14701    

 

 

Rådmannens innstilling 

Bokprosjektet «Kirkene i Troms» innvilges et tilskudd på kr 2500. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 2410 3853 14701    

 

 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Ronny Trælvik, Finnsnes, og Lill-Karin Nyland, Storsteinnes, søker om kr 5000,- til et 

bokprosjekt med arbeidstittel «Kirkene i Troms». Begge er forfattere og fotografer, og Trælvik 

er i tillegg forlegger. 

 

Bokprosjektet er et tobinds bokverk som vil komme ut høsten 2015 (bind 1) og høsten 2016 

(bind 2). Målet er å presentere alle kirkene i Troms gjennom historikk, generell informasjon og 

bilder. Alle kirkebygg som er i aktiv bruk i hver kommune skal omtales. 

 

Forfatterne opplyser i søknaden at det pr. i dag ikke finnes et samlet bokverk om kirkebyggene i 

Troms. 

 

Utgivelseskostnader (som korrektur, layout, trykking, distribusjon og markedsføring) er stipulert 

til ca kr 110 000. Bøkene skal utgis på forlaget Bok i Nord som eies av Ronny Trælvik. 

 

Det er sendt søknad til alle kommunene i Troms. Så langt har flere kommuner sagt ja til støtte, 

noen kommuner har gitt avslag, mens andre ennå ikke har behandlet søknaden. 

 

Eventuell innvilget støtte vil bli omtalt i bokbindene. Det vil også bli levert rapport når arbeidet 

er ferdigstilt. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Belastes kulturbudsjettet 2015. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen kjente. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Dette bokverket er kanskje ikke så lokalrelatert som de bokverk levekårsutvalget har valgt å gi 

økonomisk støtte til tidligere. Det siktes her til «Turbok for Nord-Troms» og «De glade 50-

årene – barndomsminner fra Lyngen». 

 

Rådmannen ser imidlertid det viktige med å dokumentere og bevare historien om våre kirker 

gjennom et slikt bokverk. Det er også positivt å få en slik dokumentarisk bok der ikke bare 

hovedkirkene omtales, men alle kirkebygg som er i aktiv bruk i dag. 

 

Søkerne opplyser at ikke alle kommuner støtter prosjektet, og har avslått søknaden. En del 

kommuner har ikke ennå behandlet søknaden. 

 

På denne bakgrunn tilrådes det om delvis innvilgelse av omsøkt beløp. Rådmannen foreslår at 

bokprosjektet støttes med et tilskudd på kr 2500. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/15 Lyngen levekårsutvalg 10.06.2015 

 

Tilskudd til festivaler 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Tildeling av midler fra øremerka pott 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Reidar Lund: 

Det gis kr 5000 i tilskudd til Puls Lyngen, kr 5000 i tilskudd til Lyngen Rock og Reker og  

kr 5000 til Lyden av Lyngsalpene! 

Puls Lyngen må fremlegge regnskap for sitt arrangement. 

 

Det ble votert over forslaget fra Reidar Lund 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Reidar Lund. Enst 

Vedtak: 

Det gis kr 5000 i tilskudd til Puls Lyngen, kr 5000 i tilskudd til Lyngen Rock og Reker og  

kr 5000 til Lyden av Lyngsalpene! 

Puls Lyngen må fremlegge regnskap for sitt arrangement. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 

Viser til e-post fra oppvekstsjefen, jfr vedlegg. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 


