
 

 

 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

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

Dato: 27.08.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

 
 

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 19.08.15 

 

 

 

Harald Haugen  

leder  

 Inger-Helene Isaksen 

 utvalgssekretær 
 
 

 

VEDLEGG: 

Saksutredningene  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 

 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 

 Personlig varamedlemmer 

 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) 

 

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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                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/15 Referatsaker   

RS 21/15 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 23.06.15  2015/57 

RS 22/15 Ref. fellesmøte  2015/57 

RS 23/15 Ferie og fritid for alle  2015/57 

RS 24/15 Ønsker at det skal være 2 forskjellige råd etter 

valget 

 2015/57 

RS 25/15 Tiltak - program for Radonmåling i Lyngen 

kommune 

 2015/57 

RS 26/15 Økonomisk styring i velferdsteknologi - 

sikkerhetsalarmer 

 2015/57 

RS 27/15 Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-

Troms 03.07.15 i Nordreisa 

 2015/57 

RS 28/15 

 

 

PS 15/15 

Årsmelding 2014 - fylkesråd for 

funksjonshemmede i Troms 

 

Vandreløyper i Lyngen 

(ettersendes) 

 

 2015/57 

I tillegg vil det bli gitt orientering om flg saker: 

- Presentasjon kommunereformen v/Viggo Jørn Dale 

- Kostratall v/Kjellaug/Magnhild 

- Lyngstunet – flere avvik ved tilsyn ?? 

 

Befaring: 

- Lyngseidet sentrum 

- Oksvik barnehage 
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PS�14/15�Referatsaker



 
 

Lyngen kommune 

 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet 
Dato: 23.06.2015 
Tidspunkt: 09:00 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  
Rolf Nilsen Medlem  
Harald Haugen Leder  
Øistein Hoe - perm kl 12:55 Medlem  
Jan Hijman Nestleder  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  
Liv Solberg Medlem  
   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 
Følgende kommentarer til møteinnkallingen v/nestleder Jan Hijman: 
E-post sendt Lyngen kommune v/rådmann m/fl. Rådet var i siste møte omforent med at 
varamedlemmene skulle innkalles til neste møte. Dette ble ikke imøtekommet av 
administrasjonen. Saken er tatt opp med fylkesmannen som vil be om en redegjørelse fra 
kommunen om denne sak. 
 
Råd for folkehelse er betenkt over at økonomisjefen ikke møter etter flere henvendelser fra 
rådet om presentasjon av kostratall eller kan møte for å besvare spørsmål vedrørende regnskap 
og årsmelding 2014. Med respekt for hennes anstrengte arbeidsprogram så mener rådet at hun 
allikevel må kunne avsette tid til å møte når forespørsel kommer i god tid. 
 
Innkalling og saksliste godkjent med ovennevnte kommentarer. 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Magnhild Grønvoll Rådgiver 

 
 
 

  
Lyngseidet 23.06.15 
 
 
 
Harald Haugen 
leder        Magnhild Grønvoll   
        rådgiver 
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                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/15 Referatsaker   

RS 15/15 Protokoll Råd for folkehelse 07.05.15  2015/57 

RS 16/15 Statusbilde 1938 Lyngen kommune - versjon 2 
med Fylkesmannens vurderinger 

 2015/57 

RS 17/15 Protokoll - Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet - 10.-
11.03.2015 

 2015/57 

RS 18/15 Møteprotokoll 27.04.15  2015/57 

RS 19/15 Referat fra konferanse kommunale råd for 
funksjonshemmede 19.06.15 

 2015/57 

RS 20/15 E-post til helse-omsorgssjef vedr. Begrenset 
kommunal støtte til ferie med bistand 

 2015/57 

PS 12/15 Årsregnskap og årsberetning 2014  2015/267 

PS 13/15 Søknad om støtte til lydavis 2015 - Norges 
Blindeforbund 

 2015/53 

 
 
 
Kl. 12.00: Befaring Lyngseidet sentrum og kommunale bygg/universell utforming 
                 v/Anette Samuelsen m. fl. 

Befaringen ble utsatt til høsten 2015 grunnet dårlig vær og nye moment i sak om      
stedsutvikling. 

 
Det ble gitt flg orienteringer: 

- Eldrerådskonferanse 11. – 13. 09.15 v/Harald Haugen 
- Folkehelseprofiler – Magnhild Grønvoll foretok en gjennomgang av Folkehelseprofiler i 

perioden 2012-2015 
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PS 11/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med nedenforstående kommentarer. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med nedenforstående kommentarer. 
 
 

RS 15/15 Protokoll Råd for folkehelse 07.05.15 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

 
VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar referatet til orientering med følgende kommentar. Rådet kan ikke finne 
noe svar fra Levekårsutvalget vedrørende svar på prioritert liste under behandling av 
Eldrepolitisk handlingsplan i 2014 og inviterer Leder Lill Tove Bergmo til å redegjøre for 
levekårsutvalgets svar på denne saken på neste møte.  
 
Det samme gjelder forbruk av konsulenttjenester i kommunen og rådet ber økonomisjefen 
redegjøre for dette i neste møte. 
Enst 
 

Vedtak: 

 
 Råd for folkehelse tar referatet til orientering med følgende kommentar. Rådet kan ikke finne 
noe svar fra Levekårsutvalget vedrørende svar på prioritert liste under behandling av 
Eldrepolitisk handlingsplan i 2014 og inviterer Leder Lill Tove Bergmo til å redegjøre for 
levekårsutvalgets svar på denne saken på neste møte.  
 
Det samme gjelder forbruk av konsulenttjenester i kommunen og rådet ber økonomisjefen 
redegjøre for dette i neste møte. 
 

RS 16/15 Statusbilde 1938 Lyngen kommune - versjon 2 med Fylkesmannens vurderinger 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

-�8�-



Råd for folkehelse tar statusbildet til orientering og brukes som arbeidsdokument videre.  
Saken følges opp i neste møte. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar statusbildet til orientering og brukes som arbeidsdokument videre.  
Saken følges opp i neste møte.  
 
 

RS 17/15 Protokoll - Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet - 10.-11.03.2015 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. Enst 
 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. 
 

RS 18/15 Møteprotokoll 27.04.15 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. 
 

RS 19/15 Referat fra konferanse kommunale råd for funksjonshemmede 19.06.15 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

 
VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar referatet fra konferanse kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne den 21.mai 2015 v/Jan Hijman til orientering. Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar referatet fra konferanse kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne den 21.mai 2015 v/Jan Hijman til orientering. 
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RS 20/15 E-post til helse-omsorgssjef vedr. Begrenset kommunal støtte til ferie med 
bistand 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll informerer om at dette ikke lenger er en lovpålagt 
tjeneste. Hun skal ta kontakt med fylkesmannen for å få en avklaring videre ang. denne saken.  
 
VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst. 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/267 -20 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 02.06.2015 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/15 Lyngen formannskap 12.06.2015 
28/15 Lyngen kommunestyre 18.06.2015 
12/15 Lyngen Råd for folkehelse 23.06.2015 

 

Årsregnskap og årsberetning 2014 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.sept. 1992 nr 107, §48. 
 
 

Vedlegg 
1 Årsregnskap 2014 - reviderte noter 1.6.2015 
2 Revisjonsberetning 2014 
3 Årsberetning 2014 

Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes da den behandles 10. juni. 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 18.06.2015  

Behandling: 

 
Revisor Doris Gressmyr orienterte om kommunens regnskap og revisjonen av dette. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 
 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2014 til orientering. 
 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 tas til orientering. 
 
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 
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Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 12.06.2015  

Behandling: 

 
VEDTAK: 
Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2014 til orientering. 
 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 tas til orientering. 
 
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll informerte og besvarte spørsmål. 
 
VEDTAK: 
Råd for folkehelse tar saken til orientering men med flg kommentar: 
Mye fokus på pensjonskostnader. Floka er videreført i budsjett for 2015. 0,5 årsverk. 
Rehabiliteringsplanen er under revidering og snart ferdig. Plan for psykisk helse planlegges 
revidert. Utleieboliger mangler både for funksjonshemmede og øvrig befolkning. Alarmsystem 
planlegges byttet ut. Velferdsteknologi viktig for å satse på for de hjemmeboende.  
 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tar saken til orientering men med flg kommentar: 
Mye fokus på pensjonskostnader. Floka er videreført i budsjett for 2015. 0,5 årsverk. 
Rehabiliteringsplanen er under revidering og snart ferdig. Plan for psykisk helse planlegges 
revidert. Utleieboliger mangler både for funksjonshemmede og øvrig befolkning. Alarmsystem 
planlegges byttet ut. Velferdsteknologi viktig for å satse på for de hjemmeboende.  
 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2014 til orientering. 
 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 tas til orientering. 
 
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 
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Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Fristen for avleggelse av årsregnskapet er 15. februar og årsberetningen 31. mars. 
 
Årsregnskap for 2014 ble levert 23. mars 2015. Noter til regnskapet har blitt korrigert i ettertid 
etter anmodning fra revisor.  
 
Årsberetning ble sendt 13. april 2015. 
 
Driftsregnskapet ble gjort opp med regnskapsmessig balanse (kr 0,00).  
 
Revisor har gitt sin revisjonsberetning 1. juni i år – se vedlegg 2. Med forbehold om feil i 
balanseførte anleggsmidler og feil bruk at mottatte avdrag, er konklusjonen at årsregnskapet for 
2014 er avsluttet i samsvar med lov, forskrift og god bokføringsskikk. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyrevedtak 56/13 – Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2014-2017, 
årsbudsjett 2014. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Driftsregnskapet 
I rådmannens årsberetning er det redegjort for kommunens økonomiske situasjon og avvikene 
slik de fremkommer i årsregnskapet for 2014. 
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 3,36 mill. kroner, dvs. 1,1 %. Anbefalt mål på 
bærekraftig økonomisk balanse over tid er et driftsresultat på 1,75 %. Korrigert for årets 
premieavvik på ca. 3,3 mill., utgjør netto driftsresultat kr 31 620. Samtidig er det kostnadsført 
ca. 3,9 mill. for tidligere års premieavvik.  Hvis en ser bort fra både årets og tidligere års 
premieavvik, er årets netto driftsresultat på kr 3 971 240 dvs. 1,4 %. 
 
Ramme 6 Finans gav et positivt avvik på 0,4 mill. pga. følgende forhold: 
 Skatteinntektene i Norge i 2014 ble i revidert nasjonalbudsjett nedjustert med 1 % lavere enn 

forutsatt i statsbudsjettet (3,3 %), som også var utgangspunktet for årsbudsjettet. 
Skatteinntektene i Lyngen var 1,4 % høyere enn i 2013. Frie inntekter (skatt og 
rammetilskudd) gav totalt et negativt avvik på ca. 1,4 mill. 

 Eiendomsskatt med et lite positivt avvik på 2,1 %. 
 Pensjonskostnadene gav et negativt avvik på ca. 3,1 mill.  
 Renter og avdrag hadde et positivt avvik med 0,3 mill. 
 
Renter og avdrag utgjør en stor andel av driftskostnadene – 7,1 %. Dette sammen med et svakt 
netto driftsresultat over flere år gjør at man fortsatt må ha fokus på å justere ned tjenestetilbud 
og driftsnivå for å opprette en bærekraftig økonomisk balanse i framtiden. 
 
I 2014 ble det avsatt kr 3,44 mill. kroner til disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet ble samlet sett avlagt i balanse.  
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Balanseregnskapet 
Lyngen kommune har ved utgangen av 2014 en lånegjeld pr. innbygger som er blant de høyeste 
i landet. For 2014 var netto lånegjeld kr 126 642 per innbygger kr Pga. manglende egenkapital 
til investeringer har man også i 2014 tatt opp lån til ulike prosjekter, noe som fører til ytterligere 
økning i kapitalkostnader.  
 
Likviditeten var i 2014 tilfredsstillende. Mindre investeringsprosjekter og bedre kontroll på 
låneopptak bidro til dette.  
 
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2014 på 10,7 mill. kroner. Premieavviket utgjør 32,8 
mill. noe som er en nedgang på 0,6 mill. kroner. Tilrådninger er at disposisjonsfondet utgjør 
minst premieavvikets størrelse.  Det er derfor langt igjen til disposisjonsfondet er tilstrekkelig.  
 
Rådmannen anmoder derfor kommunestyret om fortsatt å ha fokus på gjenoppretting av den 
økonomiske balansen når økonomiplanen skal rulleres til høsten. For å oppnå god økonomisk 
balanse, må ulike tiltak gjennomføres. I hovedsak er det snakk om reduserte kostnader og/eller 
økte inntekter.  
 
På denne bakgrunn tilrås kommunestyret å godkjenne det framlagte årsregnskap og ta 
rådmannens årsberetning til orientering. 
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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 
13/15 Lyngen Råd for folkehelse 23.06.2015 

 

Søknad om støtte til lydavis 2015 - Norges Blindeforbund 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Søknad om tilskudd kr 500.- pr medlem totalt kr 3.500.- imøtekommes.  
Tilskuddet dekkes over budsjettposten til Råd for folkehelse. Enst 

Vedtak: 

Søknad om tilskudd kr 500.- pr medlem totalt kr 3.500.- imøtekommes.  
Tilskuddet dekkes over budsjettposten til Råd for folkehelse. 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 30.04.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Peggy Halvorsen: 
Saken sendes Råd for folkehelse. 
 
VEDTAK: 
Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Peggy Halvorsen. Enst 
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Vedtak: 

Saken sendes Råd for folkehelse. 
 
 

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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Fra: Jan Hijman (hijman@online.no)
Sendt: 08.07.2015 15:49:06
Til: ha-haug4@online.no; liv.solberg43@gmail.com; Magnhild Grønvoll; Peggy Halvorsen; 
rakelth@online.no; roar406ni@hotmail.com; oeisthoe@online.no
Kopi: 

Emne: ref. fellesmøte
Vedlegg: 
Hei,

Herved oversendt et lite referat fra fellesmøte for eldre råd i Nordreisa Rolf og jeg besøkte.

Jeg ber om at ref. blir vedlagt saskpapirene til neste møte i RFF.

Mvh

Jan Hijman

-------------------------------------

referat - INTERNT NOTAT 7.7.2015

TIL:                 Rådet for folkehelse

FRA:               Jan Hijman – Rolf Nilsen

EMNE:           Fellesmøte for eldrerådene

DATO:            8. juli 2015

KOPI:             etter behov

Nordreisa kommune - Halti Storslett

RFF var invitert til et fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms 3.7.2015. Møte var på Halti, som 
oppfattes som kombinert kulturhus – lokaler for administrasjon med mer. Det ble gitt omvisning og 
orienteringer om prosessene, som gjorde det mulig å få dette praktbygget til.

      Etter åpningstale fra Rådmannen i Nordreisa, ble det vel mest lagt merke til innlegget til Inge 
Hyld for Troms eldreråd. Dette ble også grunnlaget for debatt og spørsmål. Stikkord er at eldrerådene 
skal ha uttale rett i alle saker som angår eldre, at regjeringens eldreråd, hvor ingen andre enn 
statsråden har innflytelse over sammensetningen, kompetansen etc., ansees som et politisk farget 
organ, at det er bruk for de eldre, ta i bruk og fulgt opp planer og lokale prioriteringer og endelig at 
sofaen er en ”drapsmaskin.

    Andre belyste eldrerådenes oppgaver som å være frivillighetsarbeid, har vi rett til å kreve noe ?, at å 
stå sammen i Nord Troms og spørsmål om betydningen av regionsrådene. 

    I debatten kommenterte vi fra RFF at begrepet ”friske eldre” ble brukt konsekvent, mens vi mener 
at alle eldre på hver sin måte er en resurs. Som et eksempel har jo mange sin jobb og inntekt pga 
funksjonshemmede eller eldre. Vi tok også debatten om sammenslåinger av Råd for 
funksjonshemmede og Eldrerådene og en presisering at vår form for sammenslått råd, ble betraktet 
som et ”arbeidsutvalg” for Levekårutvalget. Flere kommuner har sammenslåtte råd, men ønsker det 
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ikke. RFF tok også opp hva forrige fellesmøte for eldrerådene i Nord Troms hadde vedtatt i forhold 
til regionråd organisering, men som nå ikke ble fulgt opp.

   Som en konklusjon kan vi si at sammenslåing av råd, forskjelligheten i organisering (dermed 
styrken?) av Råd p. kommune synes å være veldig forskjellig, at man ønsker og synes det er nødvendig 
med deltagelse i samfunnet, at man ønsker bedre forståelse av rådenes oppgaver og vervets innhold. 
Til dette ble det uttalt og bifalt at årsmeldingen til Rådene bør presenters av lederne i de respektive råd 
i kommunestyret. 

   Neste møte blir i Storfjord kommune. 

   For å yte saksbehandling i eldre sine saker rettferdighet, bør referatet utdypes i først kommende 
møte i RFF etter ferien. 

   Vi takker for oppdraget.
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Fra: Jan Hijman (hijman@online.no)
Sendt: 10.07.2015 09:33:17
Til: 'Jan Hijman'; Kjellaug Grønvoll
Kopi: ha-haug4@online.no; Carol Pascoe; liv.solberg43@gmail.com; Magnhild Grønvoll; Martin 
Skog; Peggy Halvorsen; rakelth@online.no; roar406ni@hotmail.com; oeisthoe@online.no

Emne: SV: Ferie og fritid for alle
Vedlegg: Ferietiltak_funksjonshemmede_2015.pdf
Hei,

Jeg glemte vel PDF en?

Her kommer den.

Mvh

Jan Hijman

Fra: Jan Hijman [mailto:hijman@online.no] 
Sendt: 8. juli 2015 12:10
Til: (kjellaug.gronvoll@lyngen.kommune.no)
Kopi: (ha-haug4@online.no); Carol Pascoe (Carol.Pascoe@lyngen.nhn.no); liv.solberg43@gmail.com; 
Magnhild Grønvoll (Magnhild.Gronvoll@lyngen.kommune.no); Martin Skog (mar_skog@hotmail.com); 
Peggy Halvorsen (peggy.halvorsen@lyngensokn.no); rakelth@online.no; roar406ni@hotmail.com; 
oeisthoe@online.no
Emne: Ferie og fritid for alle

Hei Kjellaug,

Takk for sist og gode orienteringer. Vi forsto det slikt at du fortsatt ser på saken RFF har hatt på dagsorden 
lenge.

Denne linken http://kurs.helsekompetanse.no/fritidkultur/16838 sammenfatter vell RFF sin tanke med ferie 
og fritid for alle.

Det blir bekreftet at "Det eksisterer ingen sentral statlig ordning for å gi støtte til feriereiser for mennesker 

med store bistandsbehov."

Allikevel mener jeg på vegne av RFF at vi ønsker noe mere for vår kommune. I alle fall å avklare om at vi har 

udekkede behov, at vår administrasjon har dette i "mente", 

at vi har - får politisk støtte og at vi faktisk får en budsjettpost til formålet. Dette vil gi begrepet "folkehelse for 

alle"  enda mere innhold.

Selv om man fra sentralt hold ikke har noe "ordning", mener man at kommune har et ansvar. Linken 

http://www.sogndal.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/9004641d9004641o1cf9c7/ferie-og-fritid-

for-personar-med-nedsett-funksjonsevne.pdf

fra Sogndal er et eksempel på slik mening.

Jeg vedlegger en PDF fra Haugesund kommune, om hvordan de gjør tingene enkelt.

Kan du vurdere disse tingene i ditt arbeid med saken og kanskje ta dette opp i fagmiljøet. Vi ønsker en senere 

orientering i RFF,
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som kan gi anledning til å komme med et forslag i budsjett 2016 behandling i høst.

Mvh Jan Hijman, nestleder og sekr. for denne

______________________________________________________________________
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For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
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Søknaden skal sendes til:    
Haugesund kommune 
Postboks 2160 
5504 Haugesund 
tlf:52 74 30 00 telefaks 52 74 32 52       e-post: postmottak@haugesund.kommune.no 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL FERIETILTAK FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 2015 
 
Søknadsfrist hele året. 
 
Vedlagt søknaden skal det følge: 
 Utskrift av siste tilgjengelige ligning 
 Evt. nærmere beskrivelse av ferieopplegget 

 
Funksjonshemming/hjelpebehov_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Navn på ledsager(e): _________________________________________________________ 

Ledsagers adresse: ____________________________________Tlf.:_________________ 

Feriested:  _________________________________________________________ 

Avreise dato: _______________________    Hjemkomstdato: _______________________ 

 
Søkerens navn: __________________________________Alder: _______________ 

Adresse: _______________________________________________________ 

Postnr./sted: _______________________________________________________ 

Evt. hjelpeverge/foresatte: _________________________________________________ 

Søknadsansvarlig: _______________________________________________________ 

Telefon arbeid: __________________          Telefon privat: __________________ 

E-post adresse: _______________________________________________________ 

Post-/bankgiro for utbetaling av tilskudd:   __ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __ __ 

 

Sted og dato:         ___________________  ____________________________________ 
       Ansvarlig underskrift 
 
Jeg er kjent med søknadskriteriene for tilskudd fra Haugesund kommune, og er klar over at uriktige eller manglende 
opplysninger kan gi redusert eller bortfall av tilskudd. 
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Reiserute og transportmiddel: 

Til feriested: _______________________________________________________________ 

Fra feriested: _______________________________________________________________ 

 
KOSTNADER FINANSIERINGSPLAN 

Kostnader for 

søkeren 

Reise kr Egenkapital kr 

Opphold kr Ferietilskudd (søknadssum) kr 

Kostnader for 

ledsager(e) 

Reise kr Støtte fra andre kr 

Opphold kr Annet kr 

Totale kostnader kr Sum kr 

 
Har mottatt ferietilskudd tidligere: __________________ År: 
___________________ 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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TILSKUDD TIL FERIETILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
 
Aktuelt for Personer med ulike funksjonshemminger av en slik art at det er nødvendig med  
  ledsager. 
  
Formål En ønsker å bidra til at personer med ulike funksjonshemminger skal få  
  større mulighet til å ta ferie. 
 
Grunnlag Tilskuddet skal dekke eventuelle merutgifter som følge av 

funksjonshemmingen, i forbindelse med feriereise.  Slike merutgifter kan f.eks. 
være ledsagers reise- og oppholdsutgifter, og utgifter knyttet til nødvendig 
tilrettelegging.   

 
Tilskudd blir kun tildelt enkeltpersoner. Foresatte, ektefelle, partner eller 
samboer blir ikke betraktet som ledsager. Som hovedregel vil ikke nære 
familiemedlemmer som bor sammen bli betraktet som ledsager. 
 
Søknadene behovsprøves. Søkere som ikke tidligere har fått tilskudd blir 
prioritert.  
 
Vedlagt søknaden skal følge: 

 Kostnadsoverslag/finansieringsoversikt 
 Ferieopplegg, hvor, når og evt. Hjelpere 
 Ligningsattest 

 
 
Beregning  Størrelsen på tilskuddet vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra den rammen som  

avsettes til dette formålet fra år til år.  
 
Informasjon  Henvendelse til Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester, tlf 52 74 42 00 

www.haugesund.no  
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