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Det ble gitt orientering om flg saker: 

- Presentasjon/ status kommunereformen.  
Grundig orientering ble gitt under møtet av Viggo Jørn Dale.  

- Kostratall  
Utsettes til neste møte. 

- Lyngstunet avvik – avisoppslag.  
Magnhild Grønvoll orienterer om funn ved Lyngstunet. Rådet ble orientert om avvikene 

og om svarene til fylkesmannen. Dette tas til orientering.  

 

I tillegg tok rådet opp flg saker: 

       -     innkalling av varamedlemmer  

 Jan Hijman etterlyser svar fra rådmannen vedrørende innkalling av varamedlemmer.  

 Det gis orientering om at alle varamedlemmene ble invitert til å delta til dette møtet,         

 men de fikk ingen utgiftsdekning. 

      -      Sak vedrørende omsorgssenter i Lenangen etter henvendelse fra lokalbefolkning v/      

             Harald.  

 Beboerne ved Lenangen omsorgssenter nektes andakt i dagligstua. Rådet for folkehelse    

 blir orientert om saken og har følgende tilrådning; Dersom dette medfører riktighet at    

 beboerne nektes andakt i stua så er dette ikke bra. Rådet forlanger at tilbudet om andakt  

 i dagligstua opprettholdes. Noe annet aksepteres ikke. Rådet ber om at det sendes et  

 brev til levekårsutvalget vedrørende denne sak.   

 

 

Befaring/universell tilrettelegging mv.: 

  Lyngseidet sentrum utsettes til senere møte. 

 

  Kavringen barnehage: Vedlagt rapport. 

Prestelvparken: Vedlagt rapport. 

 

 



 

Lyngen kommune 

Råd for folkehelse 

  

 
 

Til: Anette Holst, Kåre Fjellstad 
 

 

 
Referanse Dato 

2015/57-72 08.09.2015 

Rapport etter befaring ved kavringen barnehage den 27.08.15 

 

Den 27.august gikk Råd for folkehelse på befaring i Kavringen barnehage. 

 

Råd for folkehelse ble opprettet i 2008 og vedtatt i ks sak 57/08. En av oppgavene rådet har er 

ansvaret for å følge opp tilgjengelighet og universell utforming i kommunale bygg. 

Rådet vil blant annet se om hvordan tilgjengelighetsloven/diskrimineringsloven følges opp av 

kommunen. Fortrinnsvis ønsker rådet å delta når offentlige bygg planlegges for tidligst mulig å 

kunne komme med innspill, dette da det ofte er dyrere å tilrettelegge i etterkant enn i forkant, 

samt at utilgjengelighet medfører at folk blir avhengig av andre. 

 

På befaringen deltok: 

Fra Kavringen barnehage: enhetsleder Berit Dyrstad Larsen 

Råd for folkehelse: Harald Haugen, Jan Hijman, Liv Solberg, Rolf Nilsen og Rønnaug Bjørklid 

Fra kommunen sekretær for rådet Magnhild Grønvoll 

Og ergoterapeut Anette Samuelsen 

En person satt i rullestol under befaringen. 

 

Kavringen barnehage er bygd til å romme 3 avdelinger med tilsammen 54 barn. Fordelt i 

aldersgruppe 0-2 år, 2-4 år og 4-6 år. 

 

Enhetsleder Berit Dyrstad Larsen orienterte om at en del oppgaver/justeringer gjensto før bygget 

var helt ferdig. 

 

Befaringen startet i 1. etg ved avdeling Musøre og til 2. etg avd. gul og avd 2-4 år og tilslutt 

uteområdet. 

 

1)  Avd Museøre (0-2 år).  

Befaringen startet her i 1.etg. 

Lys avdeling med romslige rom, rolige farger, stellerom og lekerom og eget grupperom for 

språktrening med spesialpedagogisk personell. Lekerommet har kjøkkenavdeling. 

Dørene har tettelister og kan ikke gi klemskader. 

Avdelingen har flere små vindu med tanke på observasjon og sikkerhet for barna. 

Inngangsdøra, mangler dørstopper, eller denne er for slakk. 



Dørterskler ved alle dørene.  

  

2) Møterom personale i 1. etg. 

Akustisk støy i rommet. Tiltak støydempende tepper og gardiner vil avhjelpe en del.  Er 

planlagt innkjøpt. 

Dørterskler ved alle dørene. 

 

3) Vaskerom 

Rust i slukdeksel og urent rundt listene.   Er planlagt rengjort og rettet opp. 

 

4) Trapp opp til 2. etg. 

Sklisikkert belegg i trapp, trappeoppgang og tilstøtende korridorer. Renhold vanskelig. 

Rengjøres med maskin. Utfordring grunnet dørtersklene. 

Jerntrapp opp til 2. etg. Trinnene mangler ledelinjer. 

Det opplyses at barna ikke bruker denne trappen, evt. kun sammen med voksne. 

Døråpner til trapp i 1. etg. fungerer ikke. Etterjusteres oppfølges.  

  

5) Heisen 

Under befaringen ble rullestolen med ledsager trillet inn for å kjøre opp i 2 etg. Feil med låsen 

medførte at der ble flere personer sittende fast og kom seg ikke hverken opp eller ned. Heisdøra 

var låst så de kom seg ikke ut av heisen. Etterjusteres oppfølges. 

 

6) Personalinngang altan i 2. etg.  

Ytterdøra. Dørstopper for slakk. Oppfølges etterjusteres. 

 

2. etg. 

7) Blå avdeling  

Fellesrom for voksne og for barn. Stort fint rom med god plass for samarbeid voksne og barn. 

Kjøkkenavdeling. 

 

8) Kontorer enhetsleder og kontor medarbeidere 

For mye akustikk i rommene problem å snakke i telefon – ekko. Lydabsorberende plater i taket 

er planlagt og vil bli montert opp.  

  

9) Pauserom 

For mye akustikk i rommet. Lydabsorberende plater i taket er planlagt og vil bli montert opp.  

 

 

10) Avd. gul 4-6 år  

Hovedrom: Grupperommene, rom for spesialpedagogikk og stellerommene er OK. 

Grovgarderobe og indre garderobe OK. 

Mye støy og lyd. Mangler støydempende plater i taket. Lydabsorberende plater i taket er 

planlagt og vil bli montert opp.  

Dørterskler alle dører. 

Dørene mangle tettelister+ plastlokk på justeringsskruer.  Skal oppfølges og justeres. 

Toalettet mangler tettelister i døra. Alt av dører tilrådes av rådet gått over og justert, samt at det 

legges lister mv. der disse mangler. Skal oppfølges og justeres. 



 

11) Avd. 2-4 år 

Stellerom, indregarderobe, hvilerom og grovgarderobe er helt fine.  

Lekerom. Mye akustisk støy, så mye at det er ubehagelig. Mangler støydempende plater i taket. 

Når rommet forlates er det merkbart bedring mht. støynivå i de andre rommene. 

Lydabsorberende plater i taket er planlagt og vil bli montert opp.  

Dørterskler til alle rom. 

Ytterdøra må justeres mht. dørstopper. Oppfølges og justeres. 

 

12) Utendørs  

Åpent og fint uteområde som er tilrettelagt for ulike ute aktiviteter og det er tilgang til ballbinge. 

Området er slett og mangler bakker, men dette kan erstattes med at barna går på ski og aker 

andre steder enn innenfor barnehagens gjerder. Mulighetene er mange i nærområdene. 

Sandkasse mangler deksel. Anbefales tildekket. 

 

  

Konklusjon:  

Kommunen har fått en ny og flott barnehage som kan gi et godt tilbud til barna. 

Innendørs er det tilgang til gymsal, noe som gir gode muligheter for lek og aktiviteter på 

innedager.  

En rekke sikkerhets- og skadeforebyggende tiltak er iverksatt bla. korte snorer til 

solavskjerming, lister på dørene som hindrer klemskader, sklisikre gulv ved inngangspartier 

mv., mange små vindu som gir innsyn og oversikt osv. 

 

Utendørs er området inngjerdet og det er flere lekestativ, samt tilgang til fotballbinge.  

Barnehagen er plassert på et sted der det er lett tilgang til natur områder utenfor barnehagen, 

samt mulighet til besøk på gårder etc. 

  

Merknader funn: 

 Bygningen er ikke tilrettelagt for bruk av rullestol grunnet dørterskler som er vanskelig 

å forsere med rullestol. Det blir lett støy når trillevogner med utstyr, kopper og kar skal 

forsere disse. Ellers er størrelse på oppholdsrommene, grupperommene, stellerommene 

og toalettene godt tilpasset rullestolbrukere. 

 Bygningen mangler ledestriper på gulvet i hele bygget. Dette kan bli utfordring for 

svaksynte både barn og voksne. 

 

Undervegs i befaringen ble det også lagt merke til flere områder i bygget som krever 

etterjustering og ferdigstilling i etterkant og som tilrådes rettet opp. 

Dette gjelder følgende områder: 

 Lyddempende plater mangler i flere rom, lekerom og kontorer i 2. etg.  Viktig å 

prioritere dette da støyen kan være helseskadelig. 

  Ytterdørene må alle kontrolleres/justeres mht. dørstopperne.   

 Tettelister mangler delvis på flere av dørene i 2. etg.   

 Hygienisk utfordring mht. renhold i korridorer og rom med antisklibelegg, samt 

utfordring for renholderne. Tiltak planlagt gulvvaskemaskin.    

 Heisen og døråpnere må justeres/repareres. 

 Anbefalt av rådet silikonstripe langs gulvet foran kjøkkenbenkene for å hindre at vannsøl 

suges inn under kjøkkenbenken og ødelegger sokkelen.   

 Sandkasse bør få deksel som hindrer at katter tiltrekkes denne. 



Rådet blir orientert om at dette er områder som ennå ikke er ferdig og disse vil bli justert og 

rettet opp fortløpende.  

 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) sier følgende: 

§9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 

virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell 

utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik 

at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

 Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 

av virksomhetens alminnelige funksjon så langt dette ikke medfører en uforholdsmessig byrde 

for virksomheten. Ved vurdering av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 

uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmedes barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, 

de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige 

hensyn og vernehensyn. 

Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering. 

 

§ 10. Universell utforming av utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot 

allmennheten. Her gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Plikten gjelder virksomhetens fysiske innretning og ansvar i forhold til bruk av 

bygninger, anlegg og opparbeidede områder.  

 

Råd for folkehelses vurdering og tilrådning:  

 

Diskrimineringsloven § 9 slår fast at både offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten 

har plikt til å sikre universell utforming, så fremt det ikke medfører uforholdsmessig byrde for 

virksomheten.  

 

Innendørs er loven fulgt med god tilrettelegging, romslige rom med rolige farger, 

spesialtilpasset for funksjonshemmede og for å forebygge funksjonshemming. Det er og tatt med 

en rekke fysiske tiltak for å forebygge skader og ulykker, noe som er svært positivt. 

Det som mangler er ledestriper i gulvet i begge etasjer.  

Råd for folkehelse tilråder at det legges taktile ledestriper i gulvet og i trappen til 2. etg. 

 

I tillegg er det dørterskler i hele bygget. Rådet blir opplyst om at dørtersklene er tilpasset og i 

tråd med plan og bygningsloven. Rådet hadde med en voksen person som satt i rullestol og det 

var med stort besvær mulig å komme seg frem i rullestol når en annen person trillet. For et barn 

i rullestol vil det ikke være mulig å forsere dørtersklene uten hjelp. Med utgangspunkt i at dette 

er et offentlig bygg som skal være tilrettelagt for barn, så kan ikke råd for folkehelse se at 

kommunen har oppfylt sin plikt i tråd med diskrimineringsloven, dette på tross av at plan og 

bygningsloven er overholdt. 

Råd for folkehelse tilråder at Lyngen kommune tilpasser dørtersklene slik at funksjonshemmede 

barn bedre kan være i stand til å forflytte seg på egen hånd. Lavere dørterskler vil være positivt 

både for de ansatte og barna, samt for renholdet der det er grovt belegg. 

 

Rådet gratulerer kommunen med en ny og fin barnehage. 

 

 

 

 



For råd for folkehelse 

  

 

 

 

Harald Haugen     Magnhild Grønvoll 

leder råd for folkehelse    sekretær 

  



 

Lyngen kommune 

Råd for folkehelse 

  

 
 

Til: Kåre Fjellstad, Viggo Jørn Dale, Anette Holst, Kjellaug Grønvoll 
 

 

 
Referanse Dato 

2015/57-71 09.09.2015 

 

 

Rapport etter befaring i Prestelvparken 27.08.15 av Råd for folkehelse 

Den 27.august gikk Råd for folkehelse på befaring i Prestelvparken.  

Bakgrunn for befaringen er at kommunen har satt i gang arbeid med et prosjekt kalt 

Stedsutvikling på Lyngseidet og Prestelvparken.  

Tanken bak prosjektet er å gjøre kommunesenteret til et attraktivt og trivselsfremmende sted 

både for innbyggerne og for tilreisende. Intensjonen med prosjektet er blant annet å utvikle og 

oppgradere parken i tillegg til sentrum på Lyngseidet. 

  

Råd for folkehelse fikk den 23/06 d.å. en grundig innføring i Stedsutviklingsprosjektet av 

enhetsleder for oppvekst Anette Holst. Med dette som bakgrunn ble det besluttet å ta en befaring 

i Lyngseidet sentrum, med Prestelvparken som første sted. 

  

Råd for folkehelse ble opprettet i 2008 og vedtatt i ks sak 57/08. En av oppgavene rådet har er 

ansvaret for å følge opp tilgjengelighet og universell utforming i og utfor kommunale bygg og 

offentlige uteområder. 

Rådet vil blant annet se om hvordan tilgjengelighetsloven/diskrimineringsloven følges opp av 

kommunen. Fortrinnsvis ønsker rådet å delta når offentlige bygg/uteområder planlegges for 

tidligst mulig å kunne komme med innspill, dette da det ofte er dyrere å tilrettelegge i etterkant 

enn i forkant, samt at utilgjengelighet medfører at folk blir avhengig av andre. 

 

På befaringen deltok: 

Råd for folkehelse: Harald Haugen, Jan Hijman, Liv Solberg, Rolf Nilsen og Rønnaug Bjørklid 

Fra kommunen sekretær for rådet Magnhild Grønvoll 

Og ergoterapeut Anette Samuelsen 

En person satt i rullestol under befaringen. 

 

Prestelvparken ligger idyllisk til midt i Lyngseidet sentrum like bak Lyngen kirke. Mot sør er 

det bebyggelse og forretningsvirksomhet som grenser mot parken, mot vest ligger Lyngstunet 

helse- og omsorgssenter. Mot nord er det et åpent gresskledd område tilhørende Gjestegården. 

Et vann ligger vakkert til i parken med elv som går gjennom parken med innløp og utløp for 

vannet. I vannet/dammen er det mye plantevekst som kan medføre gjengroing.  



Det ligger en liten holme ved vestenden i vannet. Denne innbyr til at fugler bla. ender kan hekke 

i området uten forstyrrelser. Deler av parken er omkranset av høye trær som er med på å skjerme 

mot støy omgivelsene.  

Beplantning med stauder og busker som blomstrer til forskjellige tidspunkt i løpet av sommeren. 

Trafikk og lyder utenfra er dempet og parken innbyr til stillhet og en følelse av å være ute i 

naturen samtidig som en er nær et aktivt kommunesenter. 

I vestenden er det etablert grillplass og i parken mot sør er det etablert et utesjakkbrett. 

Hagelaget har en liten hytte i parken som benyttes til redskaper og opphold under dugnader. Det 

er også et område tilrettelagt med lekestativ for barn. 

Prestelvparken ligger lett tilgjengelig for beboerne ved Lyngstunet helse- og omsorgssenterer og 

er et fint sted for beboere som er ute og går tur, enten i gående eller i rullestol. 

 

Bro mot Lyngstunet: 

Befaringen startet i vestenden ved en bro som går over elva fra parkering utfor Lyngstunet. Det 

er dype kanter på begge sider av broen og dette vanskeliggjør passering med rullestol. 

 

Sti fra grillsted på sørsiden av vannet. 

Stien er det ikke tilrettelagt, den er bare gått opp i gresset, noe som gjør det vanskelig å passere 

med rullestol. Det vil være vanskelig for synshemmede å ta seg frem uten følge. 

 

Bro over elven ved utløpet av dammen: 

Det er dype kanter på begge sider av broen og disse vanskeliggjør passering med rullestol. 

 

Sti ellers i parken er tilrettelagt grussti. Stien holder på å vokse igjen av grastuver.  

 

På venstre side i parken når en kommer fra parkering ved kirka, er det forsøkt laget lekeplass for 

barn.     

 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) sier følgende: 

§9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 

virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell 

utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik 

at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 

av virksomhetens alminnelige funksjon så langt dette ikke medfører en uforholdsmessig byrde 

for virksomheten. Ved vurdering av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 

uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmedes barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, 

de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige 

hensyn og vernehensyn. 

Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering. 

 

§ 10. Universell utforming av utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot 

allmennheten. Her gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Plikten gjelder virksomhetens fysiske innretning og ansvar i forhold til bruk av 

bygninger, anlegg og opparbeidede områder.  

 

Råd for folkehelses vurdering og tilrådning:  

 



Diskrimineringsloven § 9 slår fast at både offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten 

har plikt til å sikre universell utforming, så fremt det ikke medfører uforholdsmessig byrde for 

virksomheten.  

 

 Prestelvparken ligger i et naturskjønt område og er en perle for kommunesentret Lyngseidet. 

Den ligger i nær tilknytning til kirken og kan fritt benyttes av beboere ved Lyngstunet, 

besøkende og lokalbefolkningen. Stiene er forsøkt tilrettelagte med grusstier som nok har 

fungert godt en periode før de begynte å gro igjen.  

Rådet tilråder at stiene utbedres og legges asfalt på, slik at det blir en rett kant mot plenen som 

kan gå rett mot asfaltkanten. Ved å fylle tett med jord mot asfaltkanten før igjen såing 

forebygges ulykker/skader dersom noen skulle falle mot asfaltkanten. Gresset vil også ved en 

slik løsning fungere som kantlinje mot asfalten på begge sider av stien og den kan benyttes av 

blinde og svaksynte. Veien over alle broene bør fylles opp og asfalteres så de blir på høyde med 

stien.   

Stien langs vannet bør få montert opp et enkelt ekkverk som kan fungere som linje mot vannet 

slik at ingen går ut av stien og faller i vannet.  

Det vil også være mulig enkelt å lage lede linjer i asfalten. 

Asfalten som velges å bruke bør ha en struktur som forebygger fallfare når det blir frost om 

høsten. 

Råd for folkehelse tilråder at parken bevares slik den er med et stort grønt areal, eventuelt at det 

tilrettelegges med aktiviteter som er rolige, eks minigulf og petangbane, samt noen flere 

lekeapparater for barn. 

Rådet støtter også den planlagte mudringen av vannet for å forhindre at dette gror igjen.  

  

Rådet er fornøyd med at de blir tatt med på råd så tidlig i planleggingsfasen. Rådet ønsker å 

holdes informert om videre planer med parken og sentrum i kommunen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Haugen      Magnhild Grønvoll 

Leder råd for folkehelse     sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PS 14/15 Referatsaker  
 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  
Det vises til protokoll for hver enkelt referatsak.  

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tar referatsakene til etterretning/orientering med de særskilte kommentarene. Enst  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse tar referatsakene til etterretning/orientering med de særskilte kommentarene.  

 

 

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

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  
Jan Hijan viser til feil i protokoll under «Merknader».  

Første avsnitt siste linje: Saken er tatt opp med fylkesmannen som vil be om en redegjørelse fra 

kommunen om denne sak.  

Det skal stå: Saken er tatt opp med fylkesmannen og de tilråder rådet å be kommunen om en 

redegjørelse av saken. Rådet har sendt e-post til kommunen v/ rådmannen, ordføreren m.fl. 

vedrørende innkalling av varamedlemmene og bedt kommunen svare på dette.  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse ber om at feilen rettes. Enst  

 

 

RS 22/15 ref. fellesmøte  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst  

 

 

RS 23/15 Ferie og fritid for alle  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse tar saken til orientering og ber om at den videresendes aktuelle avdelingsledere. 

Enst  

 

 

 

 



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

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
I henhold til brev av 08/08-15 har Råd for folkehelse diskutert saken på nytt.  

Etter gjennomgående drøfting at saken mener rådet seg mer slagkraftig ved at Eldreråd og Råd for 

funksjonshemmede fortsatt er samlet.  

Rådet ber om at medlemstall økes fra 5 til 7 medlemmer. Dette begrunnes med at de 2 ulike rådene 

er slått sammen.  

Ved valg bør medlemmene forespørres om de tar gjenvalg.  

Rådet ber om at rådmannen utreder sak om å øke fra 5 til 7 medlemmer for det nye kommunestyret. 

Enst  

 

 

RS 25/15 Tiltak - program for Radonmåling i Lyngen kommune  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse presiserer viktighet av at brevet av 08.08.15; Tiltak – program for Radonmåling i 

Lyngen kommune, blir fulgt opp som sak i Levekårsutvalget. Enst  

 

 

RS 26/15 Økonomisk styring i velferdsteknologi - sikkerhetsalarmer  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Tas til orientering og rådet anbefaler at den /de som skal arbeide med velferdsteknologi får grundig 

innføring i dette. Enst  

 

 

RS 27/15 Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms 03.07.15 i Nordreisa  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst  

 

 

 

 

 

 

 

 



RS 28/15 Årsmelding 2014 - fylkesråd for funksjonshemmede i Troms  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 27.08.2015  

 

Behandling:  

 

Vedtak:  
Årsmeldingen 2014 – fylkesråd for funksjonshemmede i Troms tas til orientering med følgende 

kommentar: Navn på medlemmene er greit, men adresse til medlemmene mangler. Enst 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


