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Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 09.12.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Åse- Mona Vikten (inhabil i 

sak 44/15) 

Medlem AP 

    Line Eidet             Medlem       AP 

    David Skirnisson            Medlem       MPG 

    Peggy Halvorsen            Leder       KRF 

    Lill- Tove Bergmo (fra kl 1100)  Medlem       SP  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kjell- Ivar Robertsen Medlem SHL 

Espen Lyngra Medlem LTL 
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Navn Møtte for Representerer 

Willy Wikbo 

Hege Anita Sørensen 

 

Kjell- Ivar Robertsen 

Espen Lyngra 

FRP 

AP 

   

 

Merknader   
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Willy Wikbo ble valgt til å underskrive protokoll. 

 

Anette Holst orienterte om asylmottaksaken. 
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Navn Stilling 

Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef 

Anette Holst Oppvekstsjef 

    Aud Haugen  Møtesekretær 

    Hilde Grønaas  Økonomisjef (tilstede i sak 38/15) 
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Willy Wikbo 

 

 

 

 

Peggy Halvorsen 

Leder  Aud Haugen   

  utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 37/15 Delegerte saker   

DS 1/15 Dispensasjon fra utdanningskravet- Bjørg Rygh  2015/1881 

DS 2/15 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger 

med kommunal fastlegeavtale - ASA 4301 

 2015/840 

PS 38/15 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 

2016-2019, årsbudsjett 2016 

 2015/1472 

PS 39/15 Organisatorisk endring av 

hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse 

av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og 

opprettelse av 2 nye årsverk 

 2015/865 

PS 40/15 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom  2015/19 

PS 41/15 Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av 

overgrep i barnehage 

 2015/2050 

PS 42/15 Opprettelse av beredskapsteam mot mobbing  2015/828 

PS 43/15 Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av 

Lyngseidet lysløype - ny 5 km og tidtakerbu 

 2015/1950 

PS 44/15 Søknad om tilskudd til kjøp av redningspulk  2015/1996 

PS 45/15 Rullering av handlingsprogrammet i 

Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett 

og lokale kulturhus 2012 - 2015, samt prioritering 

av spillemiddelsøknader 2016. 

 2015/1950 

 

 

  



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1472 -24 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 31.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

125/15 Lyngen formannskap 18.11.2015 

130/15 Lyngen formannskap 30.11.2015 

1/15 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg 07.12.2015 

29/15 Lyngen næringsutvalg 08.12.2015 

15/15 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 08.12.2015 

38/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

16/15 Lyngen Råd for folkehelse 09.12.2015 

65/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven §§ 44 – 46 

 

Vedlegg 

1 Investeringsbudsjett 2016 - 2019 - Lyngen kirkelige fellesråd 

2 Kontrollutvalgsak 37/15 budsjettramme 2016 - kontroll og tilsyn 

3 Budsjett 2016 - Lyngen kirkelige fellesråd 

4 Veiplan 2014 - kommunale veier 

5 Driftsavtaler for 2016 - økonomiske tiltak 

6 Gebyrregulativ 2016 

7 Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2016-2019, 

Årsbudsjett 2016 - Formannskapets innstilling 30.11.15 - sak 

130/15 

8 Diverse uttalelser 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Levekårsutvalget ber om at arbeidet med svømmebassenget på Eidebakken må bli prioritert. 

Utvalget ber også om løpende informasjon om hvor saken står til enhver tid. 

 



Rammekutt kultur/skole: Utvalget ber om at en ser rammen under ett og ikke de spesifikke 

kuttene som nevnt i formannskapets innstilling. 

Utvalget mener byggesaksstillingen kan utgå og dermed redusere rammekuttet. 

 

Utvalget foreslår kutt i økning av ordførerlønn. 

 

Levekårsutvalget mener at Lyngsdalen oppvekstsenter må opprettholdes i hele planperioden. 

Viktig med tanke på næringsutvikling og bolyst. 

Enst  

 

Vedtak: 

Levekårsutvalget ber om at arbeidet med svømmebassenget på Eidebakken må bli prioritert. 

Utvalget ber også om løpende informasjon om hvor saken står til enhver tid. 

 

Rammekutt kultur/skole: Utvalget ber om at en ser rammen under ett og ikke de spesifikke 

kuttene som nevnt i formannskapets innstilling. 

Utvalget mener byggesaksstillingen kan utgå og dermed redusere rammekuttet. 

 

Utvalget foreslår kutt i økning av ordførerlønn. 

 

Levekårsutvalget mener at Lyngsdalen oppvekstsenter må opprettholdes i hele planperioden. 

Viktig med tanke på næringsutvikling og bolyst. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015  

 

Behandling: 

Driftsbudsjettet 

 

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/Dan-Håvard Johnsen: 

Som saksutredningen men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Jaktlag Nord-Troms (overtakelse) 100 100 100 100 

Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/   
Eidebakken, redusere kultursektoren med 70% stilling fra høsten 2016) 

-500 -700 -700 -700 

50% stilling NAV 300 300 300 300 

Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) 1000 1000 1000 1000 

Vedlikehold kommunale veier 1000 1000 1000 1000 

Nord-Troms Regionråd  -381 -381 -381 

Halti - driftstilskudd  -23 -23 -23 

Nord-Troms Museum  -238 -238 -238 

Drift av Gamslett  200 200 200 

Reduksjon kirke og livssyn – tilbakeført 200 200 200 200 

 

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 



 

Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/Fred Skogeng: 

Som saksutredningen men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Godtgjøring ordfører/varaordfører -61 -61 -61 -61 

Opprettholdelse rammekutt ramme 3 -500 -500 -500 -500 

HMS stilling – prosjekt over 3 år   250 250 250  

Rammekutt ramme 5 -600 -600 -600 -600 

Busslomme Svensby -800 800   

        

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Forslag fra AP v/Johnny Hansen: 

Som saksutredningen men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Tilskudd til politiske partier/lister 38 38 38 38 

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører  -61 -61 -61 -61 

HMS stilling – prosjekt over 3 år  250 250 250  

Rammekutt ramme 2  -400 -400 -400 -400 

Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotektjeneste-organisatoriske 

endringer) 
-600 -600 -600 -600 

Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak) -400 -400 -400 -400 

Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) 1000 1000 1000 1000 

Busslomme Svensby -800 800   

Jaktlag Nord Troms 100 100 100 100 

 

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Investeringsbudsjettet: 

 

Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/Fred Skogeng: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Lenangen skole  10000 50000   

Eidebakken kulturskole (Myldrehus) 1000 1000 1000 1000 

Kai Furuflaten  6000   

Kai Sandneset (fullfinansieres med kr 15 mill i tillegg) 20000    

Tyttebærvika veilys utgår     

Tomtekjøp 1000    

Stedsutvikling 2000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra AP v/Johnny Hansen: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 



 2016 2017 2018 2019 

Lenangen skole 10000 50000   

Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 2000 2000 2000  

Kai Furuflaten  6000   

Kai Sandneset økes med 5 mill 10000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Tyttebærvika veilys utgår     

Stedsutvikling 5000 5000 5000 5000 

Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg 1000    

Veilys Solhov/Geitnes  500    

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf  v/Dan-Håvard Johnsen: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Lenangen skole 5000 55000   

Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 1000 1000 1000 1000 

Asfaltering/oppgradering vei  5000 1000 1000 1000 

Kirken nye investeringer 1000 1000 1000 1000 

Kai Sandneset økes med 5 mill 10000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Tyttebærvika veilys utgår     

Stedsutvikling 5000 5000 5000 5000 

Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet 2000    

Basseng Solhov 500    

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Det ble først votert over investeringsbudsjettet 

 

VEDTAK: 

Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

14117 Lenangen b/u skole ombygging 10000 50000   

14121 Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 2000 1500 1500 1000 

14129 Oppgradering kommunale veier 2500 1500   

15010 Lyngseidet Sentrum – fysiske tiltak  5000 5000 5000 5000 

15015 Kai Furuflaten  6000   

15018 Kai Sandneset  12500    

16001 Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

16004 Tyttebærvika veilys utgår     

16008 Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg 1000    

16009 Veilys Solhov/Geitnes reg.plan 500    

16003 Furuflaten industriområde Nord utgår     

16005 Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging 1000    



16006 Oppgradering Lyngen kirke 1500 1000   

16007 Basseng Solhov 500    

16010 Velferdsteknologi 1000 1000 1000 1000 

     

Lyngen formannskap var enig om disse endringene med unntak av Kai Furuflaten der flertallet 

gikk for utsetting til 2017 (4 mot 2 stemmer). Videre ble det avholdt avstemming om 1 mill til 

Lyngenhallen. Dette ble vedtatt mot 1 stemme.  

 

Endringene i investeringene medfører flg endinger i økte renteutgifter: 

 

2016 2017 2018 2019 

595 1238 1507 1202 

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Det ble deretter votert over driftsbudsjettet. Det ble først stemt over de tre forslagene til 

endringer i forhold til saksutredningen. 

 

VEDTAK. 

Forslaget fra AP fikk 1 stemme. 

Forslaget fra LTL og KRF fikk 2 stemmer. 

Forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP fikk 2 stemmer. 

 

Lyngen formannskap voterte deretter over forslaget fra LTL og KRF og forslaget fra H, SP, 

Samhold Lyngen og FRP 

 

VEDTAK. 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL og KRF. Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte for 

forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP. 

 

Vedtak: 

1) Skattevedtak 2016 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 

1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for 

alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007. 

 

2) Budsjettvedtak 2016 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

2.2 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende. 

2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2016-2019: 

 



 
 

Årsbudsjett

Ramme: 1 Politikk og kirke 2016 2017 2018 2019

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85

Nord-Troms Regionråd -                 -381 -381 -381

Ramme: 2 Administrative tjenester

Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500

Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100

Ramme: 3 Oppvekst og kultur

Svømmeskyss 2016 200 -                 -                 -                 

Nye tiltak statsbudsjett 323 323                 323                 323                 

Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462               -462               -462               

Stillingsreduksjoner -500 -700               -700               -700               

Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon -200 -200               -200               -200               

Halti - driftstilskudd -                 -23                 -23                 -23                 

Nord-Troms museum -                 -238               -238               -238               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 1 028             2 512 2 512             -                 

Gamslett museum - drift -                 200 200                 200                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -                 -                 -1 028 -                 

Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg

Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1 000 -1 000 -1 000

Økt stilling 50% NAV 300                 300                 300                 300                 

 Økning økonomisk sosialhjelp 400                 400                 400                 400                 

Økt stilling barnevern 300                 300                 300                 300                 

Kommunepsykolog 440                 440                 440                 440                 

Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200                 60                   60                   60                   

Kommunal akutt døgnplass (KAD) 1 140 1 140 1 140 1 140

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring

Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278               -278               -278               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 456 932                 932                 -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -                 -                 -456               -                 

Effektivisering renhold -115               -500               -500               -500               

Effektivisering vaktmestertjenesten -                 -                 -                 -500               

Landbruksvikar 449                 449                 449                 449                 

Off. toalett og parkering 167                 500                 500                 500                 

Miljøavgift - off. toalett og parkering -                 -500               -500               -500               

Overlapping vann/avløp 2016 300 -                 -                 -                 

Økt vedlikehold 125 100                 100                 100                 

Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50                   50                   50                   

Husleie rådhus 2016 2 200 -                 -                 -                 

Leiekostnader Servicesenteret 250 250                 250                 250                 

Byggesaksbehandler 600 600                 600                 600                 

Busslomme Tindevangen/Svensby 800 -                 -                 -                 

Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt 1 000 1 000             1 000             1 000             

Skadefellingsjaktlag 100 100                 100                 100                 

Vedlikehold kommunale veier 1 000 1 000             1 000             1 000             

Økning brann 545 850                 850                 850                 

Ramme: 7 Budsjettskjema 1A

Renteutgifter investering 595 1 238             1 507             1 202             

Endring avsetning/bruk disposisjonsfond -2 772 -2 469            -5 657            -6 880            

I  1000 kronerSum endringer 8 626 6 478 2 075 -1 913

Økonomiplan



 

2.4 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

        

 

 

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til 

ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 

til ramme 1-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår 

av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ. 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue 53 448 53 689 56 618 55 312 54 033 53 703

Ordinært rammetilskudd 150 348 153 993 154 756 150 253 148 177 146 222

Skatt på eiendom 6 434 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 2 406 2 288 2 133 1 982 1 790 1 742

Sum frie disponible inntekter 212 636 216 470 220 007 214 047 210 500 208 167

Renteinntekter og utbytte 1 094 848 895 890 860 826

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 147 9 797 7 628 7 471 9 854 10 990

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 13 082 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Netto finansinnt./utg. -21 135 -23 949 -21 733 -21 581 -23 994 -25 164

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 3 443 1 568 2 884 1 325 0 0

Til bundne avsetninger 11 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 987 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 2 352 3 575

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger -2 467 -1 568 -2 884 -1 325 2 352 3 575

Overført til investeringsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909

Til fordeling drift 188 671 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Budsjettskjema 1B - drift - formannskapets innstilling

1 Politikk og kirke 6 883 6 961 7 013 6 841 6 636 6 816

2 Administrative tjenester 19 644 17 760 18 386 18 386 18 386 18 386

3 Oppvekst og kultur 59 170 56 991 56 003 55 394 54 310 52 826

4 Helse, sosial og omsorg 87 021 80 703 83 319 82 679 82 779 82 779

5 Plan, teknikk og næring 33 661 19 788 26 597 22 575 21 481 20 505

6 Finans -17 709 6 850 3 163 4 357 4 357 4 357

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 188 670 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0



2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

 
 

Budsjettskjema 2A Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 

          

Investeringer i anleggsmidler 28 466 28 820 59 550 72 500 12 500 7 000 

Utlån og forskutteringer 4 846 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kjøp av aksjer og andeler 107 6 600 909 909 909 909 

Avdrag på lån 2 747 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787 

Dekning av tidligere års udekket 6 485 0 0 0 0 0 

Avsetninger 1 530 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 44 180 41 888 66 194 79 159 19 179 13 696 

          

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 31 061 33 820 63 550 76 500 16 500 11 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 529 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 5 130 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 794 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 43 514 35 288 65 285 78 250 18 270 12 787 

          

Overført fra driftsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 304 4 700 0 0 0 0 

Sum finansiering 44 180 41 888 66 194 79 159 19 179 13 696 

          

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

 



 
 

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2016.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 

millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige 

forhold skulle gjøre dette nødvendig. 

2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån 

med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.    

 

 

 

Rådmannens forslag 

1) Skattevedtak 2016 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 

1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for 

alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007. 

 

2) Budsjettvedtak 2016 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

2.2 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende. 

Budsjettskjema 2B Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Til investering i anleggsmidler 2016 2017 2018 2019

13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 2 400 0 0 0

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 3 600 0 0 0

14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 3 500 0 0 0

14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER 500 0 0 0

14111 DIGITALT PLANREGISTER 800 0 0 0

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 10 000 50 000 0 0

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 2 000 1 500 1 500 1 000

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 2 500 0 0 0

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 2 500 1 500 0 0

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 5 000 5 000 5 000 5 000

15011 KOMTEK BYGGSAK 750 0 0 0

15015 KAI FURUFLATEN 0 6 000 0 0

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 12 500 0 0 0

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1 500 1 500 0 0

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 5 000 5 000 5 000 0

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1 500 0 0 0

16005 TOMTEKJØP TILRETTELEGGING BOLIGBYGGING 1 000 0 0 0

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 1 500 1 000 0 0

16007 BASSENG SOLHOV 500 0 0 0

16008 LYNGENHALLEN KUNSTGRESS/KLATREVEGG 1 000 0 0 0

16009 REG.PLAN GANG-/SYKKELSTI SOLHOV-GEITNES 500 0 0 0

16010 VELFERDSTEKNOLOGI - SIGNALSYSTEM 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 59 550 72 500 12 500 7 000



2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2016-2019: 

 

 
 

  

Årsbudsjett

Ramme: 1 Politikk og kirke 2016 2017 2018 2019

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85

Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd -200 -200 -200 -200

Ramme: 2 Administrative tjenester

Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500

Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100

Ramme: 3 Oppvekst og kultur

Svømmeskyss 2016 200 -                 -                 -                 

Nye tiltak statsbudsjett 323 323 323 323

Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462 -462 -462

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 1 028 2 512 2 512             -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 0 0 -1 028 0

Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg

Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1 000 -1 000 -1 000

Økning økonomisk sosialhjelp 400 400 400 400

Økt stilling barnevern 300 300 300 300

Kommunepsykolog 440 440 440 440

Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200 60 60 60

Kommunal akutt døgnplass (KAD) 1 140 1 140 1 140 1 140

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring

Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278               -278               -278               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 456 932                932                -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -456               -                 

Effektivisering renhold -115 -500               -500               -500               

Effektivisering vaktmestertjenesten 0 -                 -                 -500               

Landbruksvikar 449 449                449                449                

Off. toalett og parkering 167 500                500                500                

Miljøavgift - off. toalett og parkering 0 -500               -500               -500               

Overlapping vann/avløp 2016 300 -                 -                 -                 

Økt vedlikehold 125 100                100                100                

Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50                  50                  50                  

Husleie rådhus 2016 2 200 -                 -                 -                 

Leiekostnader Servicesenteret 250 250                250                250                

Byggesaksbehandler 600 600                600                600                

Busslomme Tindevangen/Svensby 800

Økning brann 545 850                850                850                

Ramme: 7 Budsjettskjema 1A

Endringer disposisjonsfond -277 27                  -2 892           -4 420           

I 1000 kroner Sum endringer 8 626 6 478 2 075 -1 913

Økonomiplan



2.4 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

  Regnskap Budsjett  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

    2014 2015  2016 2017 2018 2019 

           

Skatt på inntekt og formue 53 448 53 689  56 618 55 312 54 033 53 703 

Ordinært rammetilskudd 150 348 153 993  154 376 149 742 147 666 145 711 

Skatt på eiendom 6 434 6 500  6 500 6 500 6 500 6 500 
Andre direkte eller indirekte 
skatter 0 0 

 
0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd 2 406 2 288  2 133 1 982 1 790 1 742 

Sum frie disponible inntekter 212 635 216 470  219 627 213 536 209 989 207 656 

           

Renteinntekter og utbytte 1 094 848  895 890 860 826 
Gevinst finansielle 
instrumenter (omløpsmidler) 0 0 

 
0 0 0 0 

Renteutg.,provisjoner og andre 
fin.utg. 9 147 9 797 

 
7 033 6 233 8 347 9 788 

Tap finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 

 
0 0 0 0 

Avdrag på lån 13 082 15 000  15 000 15 000 15 000 15 000 

Netto finansinnt./utg. -21 135 -23 949  -21 138 -20 343 -22 487 -23 962 

           

Til dekning av tidligere 
regnsk.m. merforbruk 0 0 

 
0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 3 443 1 568  5 379 3 821 413 0 

Til bundne avsetninger 11 0  0 0 0 0 
Bruk av tidligere regnks.m. 
mindreforbruk 987 0 

 
0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0  0 0 0 1 115 

Bruk av bundne avsetninger 0 0  0 0 0 0 

Netto avsetninger -2 467 -1 568  -5 379 -3 821 -413 1 115 

           

Overført til 
investeringsbudsjettet 363 1 900 

 
909 909 909 909 

Til fordeling drift 188 670 189 053  192 201 188 463 186 180 183 900 

           

Budsjettskjema 1B - drift - 
rådmannens saksframlegg    

 
     

1 Politikk og kirke 6 883 6 961  6 813 7 022 6 817 6 997 

2 Administrative tjenester 19 644 17 760  18 006 17 875 17 875 17 875 

3 Oppvekst og kultur 59 170 56 991  56 703 56 355 55 271 53 787 

4 Helse, sosial og omsorg 87 021 80 703  83 019 82 379 82 479 82 479 

5 Plan, teknikk og næring 33 661 19 788  24 497 20 475 19 381 18 405 

6 Finans -17 709 6 850  3 163 4 357 4 357 4 357 

7 Budsjettskjema 1A          

Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 188 670 189 053 

 
192 201 188 463 186 180 183 900 

Mer/mindreforbruk 0 0  0 0 0 0 

 

 



2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til 

ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 

til ramme 1-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår 

av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ. 

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

 

Budsjettskjema 2A Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  

    2014 2015 2016 2017 2018 2019  

          

Investeringer i anleggsmidler 28 466 28 820 70 250 44 600 5 000 0  

Utlån og forskutteringer 4 846 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000  

Kjøp av aksjer og andeler 107 6 600 909 909 909 909  

Avdrag på lån 2 747 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787  

Dekning av tidligere års udekket 6 485 0 0 0 0 0  

Avsetninger 1 530 0 0 0 0 0  

Årets finansieringsbehov 44 180 41 888 76 894 51 259 11 679 6 696  

          

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 31 061 33 820 74 250 48 600 9 000 4 000  

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 529 0 0 0 0 0  

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0  

Kompensasjon for merverdiavgift 5 130 0 0 0 0 0  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 794 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787  

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0  

Sum ekstern finansiering 43 514 35 288 75 985 50 350 10 770 5 787  

          

Overført fra driftsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909  

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0  

Bruk av avsetninger 304 4 700 0 0 0 0  

Sum finansiering 44 180 41 888 76 894 51 259 11 679 6 696  

          

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0  

 

  



 

Budsjettskjema 2B Budsjett Økonomiplan 

Til investering i anleggsmidler 2016 2017 2018 2019 

13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 2 400 0 0 0 

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 3 600 0 0 0 

14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 3 500 0 0 0 

14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER 500 0 0 0 

14111 DIGITALT PLANREGISTER 800 0 0 0 

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 25 000 35 000 0 0 

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 6 400 1 600 0 0 

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 2 500 0 0 0 

14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER 1 500 1 500 0 0 

15011 KOMTEK BYGGSAK 750 0 0 0 

15015 KAI FURUFLATEN 6 000 0 0 0 

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 5 000 0 0 0 

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1 500 1 500 0 0 

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 5 000 5 000 5 000 0 

16001 FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT 300 0 0 0 

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1 500 0 0 0 

16003 FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD 3 000 0 0 0 

16004 VEILYS TYTTEBÆRVIKA 1 000 0 0 0 

      

 SUM INVESTERINGER 70 250 44 600 5 000 0 

 

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2016.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 

millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige 

forhold skulle gjøre dette nødvendig. 

2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån 

med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.    

 

Saksopplysninger 

Saksfremlegg er vedlagt saken – budsjett- og økonomiplandokument. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen kommune må i kommende økonomiplanperiode redusere driftsutgiftene med opp mot 

10 mill. kroner som følge av nedgang i inntektene og økte kapitalkostnader. Det anbefales derfor 

at nye investeringer følger forslaget i økonomiplan for 2015-2018, eller at man prioriterer 

innenfor rammen til forslaget. Dette for å minimere belastningen på driftsbudsjettet og for å få 

en forsvarlig kommuneøkonomi. 

 

Lyngen kommune har per i dag ingen vedtatte handlingsregler, men noen er foreslått i 

samfunnsdelen som har vært til høring. Dersom disse handlingsreglene skulle vært fulgt ville det 

betydd at lånegjelda skulle vært under 280 mill. kroner, mens den per 31.12.2015 vil være på 

404,4 mill. kroner – en differanse på 124 mill. kroner. Videre skulle man hatt egenkapital til nye 

investeringer, som for 2016 ville utgjort ca. 10 mill. kroner dersom foreslåtte investeringer 



gjennomføres. Disposisjonsfond burde også vært mer enn tredoblet til å utgjøre ca. 35 mill. 

kroner. 

 

Det vises forøvrig til budsjett og økonomiplandokument. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/865 -9 

Arkiv: H31 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 01.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

15/15 Lyngen Råd for folkehelse 09.12.2015 

 Lyngen formannskap  

72/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse 

av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og opprettelse av 2 nye årsverk 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen.  

 

Vedlegg: 

1 Tjensteavtale nr 4 

2 Protokoll 11.02.15 møte i arbeidsgruppa 

3 Avtale mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge om etablering av 

tjenesten døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.  

Levekårsutvalget ber om at det blir gjort evaluering etter 3 måneder og at saken legges frem på 

nytt. Enst. 

 

Vedtak: 

1. Det blir foretatt en organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdeling, 

korttidsavdelingen blir skilt ut til et eget tjenesteområde med eget budsjett, egen leder og 

eget personell. Dagens personell ressurser på 25.20 årsverk blir i fordelt på de 2 

tjenesteområder etter turnuser, godkjent av de tillitsvalgte. 

 



2. Ved korttidsavdelingen blir det fra 01.01.16 opprettet kommunal akutt døgnenhet 

(KAD), tilbudet består av 1 seng. 

Det nye navnet for avdelingen blir: KAD/rehabiliteringsavdelingen. 

 

3. Det opprettes 2 nye årsverk i forbindelse med det nye tilbudet.  

 

4. Levekårsutvalget ber om at det blir gitt evaluering etter 3 måneder og at saken legges 

frem på nytt 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  

       

       

       

       

 

 1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

  

  

Rådmannens innstilling 

1) Det blir foretatt en organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdeling, 

       korttidsavdelingen blir skilt ut til et eget tjenesteområde med eget budsjett, egen leder og 

eget personell. Dagens personell ressurser på 25.20 årsverk blir i fordelt på de 2 

tjenesteområder etter turnuser, godkjent av de tillitsvalgte. 

 

2) Ved korttidsavdelingen blir det fra 01.01.16 opprettet kommunal akutt døgnenhet (KAD), 

tilbudet består av 1 seng. 

       Det nye navnet for avdelingen blir: KAD/rehabiliteringsavdelingen. 

 

3) Det opprettes 2 nye årsverk i forbindelse med det nye tilbudet.  

 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  

       

       

       

       

 

 1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 



Saksopplysninger 

Den 18.12.12 ble tjenesteavtale nr 4 «Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 

døgnopphold for øyeblikkelig hjelp» (vedlegg 1) inngått mellom Lyngen kommune og 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lyngen kommune skal gi tjenester etter modell 1, 

som er på det laveste nivå. 

 

Døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven en lovpålagt 

tjeneste fra 1.januar 2016. Frem til 2016 var det mulig for kommunene å søke om statlig 

finansiering av tiltaket, kriteriene for å søke om statlig finansiering var at det ble lagt ved en 

driftsavtale med UNN. Søknadsfristen i 2015 var 28.februar, UNN ville ikke inngå avtale med 

Lyngen før denne datoen. Fra 2016 er tjenesten finansiert gjennom rammeoverføringen i de frie 

inntekter. I henhold til folketall, skal Lyngen kommune få tilskudd til 0.4 seng, som utgjør kr  

870.000.- i året.  

 

I K-sak 11/13 ble det etablert ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag på opprettelse av 2 

øyeblikkelig hjelps plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Før etablering av egen 

legevakt i Lyngen (01.01.15) stoppet arbeidet i gruppa opp. Kriteriene for å etablere en KAD-

seng er at legen ikke skal ha lengere utrykkingstid enn 20 minutter. Så lenge det var felles 

legevakt med Storfjord kommune var det ikke mulig å få etablert tilbudet i Lyngen kommune. 

 

Den 12.02.15 kom arbeidsgruppa sammen på nytt. Det ble bestemt at tilbudet skulle bli etablert i 

Lyngen kommune, og det skulle bestå av 1 seng (vedlegg 2), og at det skulle bli fremmet søknad 

til Universsykehuset i Tromsø om å få en avtale om etablering av tjenesten døgnopphold ved 

øyeblikkelig hjelp. 

 

Universitetssykehuset i Tromsø var i utgangspunktet ikke villig til å inngå en slik avtale. 

Direktøren var av den oppfatning at Lyngen kommune ikke var i stand til å gi tilbudet, og at 

Lyngen burde kjøpe tilbudet av Tromsø eller Balsfjord kommune. Kommuneoverlegen klarte å 

overbevise direktøren om at tjenesten skulle være i Lyngen, og det ble inngått en avtale mellom 

Lyngen kommune og UNN (vedlegg 3) 

 

Kriteriene for liggetid i KAD-senga er 72 timer. I løpet av denne tidsperioden må det bli avklart 

om pasienten skal bli skrevet ut til hjemmet, innlegges ved sykehuset eller går over til et annet 

kommunalt tilbud. 

 

 

Generelle opplysninger om saken 

Da Lyngstunet helse- og omsorgssenter ble etablert i 2005 var pleie- og omsorgstjenestene 

organisert med en enhetsleder og fagledere (flat struktur). Det viste seg fort at det var behov for 

flere ledere, og i 2007/2008 ble det avd.ledere for langtidsavdeling og for 

korttid/hjemmetjenesten. I 2009 ble 5 plasser ved E-fløya skilt ut fra korttid pga at det ble 

opprettet et tilbud for kronisk psykisk syke mennesker. Årsaken var at en innbygger som hadde 

bodd i institusjon ved spesialisthelsetjenesten ble tilbakeført til sin hjemkommune. Det ble en 

egen leder for dette tilbudet som også er leder for utetjenesten rus/psykisk helse. 

 

Organiseringen av felles leder og personell for hjemmetjenesten og korttidsavdelingen har i alle 

år vært utfordrende. Personalet har vært misfornøyde med at de har måtte jobbe både i 

utetjenesten og inne i avdelingen. Det er særlig de som jobber ute som har ment at de ikke fikk 

en god oppfølging av brukerne ute. For lederen har det vært vanskelig å følge opp to personell 

grupper og brukere både ute og inne. Det har ført til et dårlig arbeidsmiljø og sykemeldte 

arbeidstakere. 

 



Det har i høst vært ei arbeidsgruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og ledere som har 

jobbet med framtidig struktur av hjemmetjenesten og korttid. På møtet den 16.10.15 ble 

følgende skrevet i referatet: «Det er enighet om å skille de to tjenestene. Hjemmetjenesten skal 

bestå av utetjenesten og omsorgsboligene i 3.etg. Korttidsavdelingen blir en egen enhet, hvor 

KAD-senga blir opprettet. Det blir en 100 % avd.leder for hver enhet, og et eget budsjett. 

Nåværende avd.leder ønsker å fortsette på korttidsavdelingen. Det blir opprettet en ny 

lederstilling for hjemmetjenesten». 

 

Korttidsavdelingen har pr i dag 6 plasser samt at de har ansvar for 2 omsorgsboliger ved E-

fløya. Det er i et av de 6 rom at KAD-senga blir etablert. Det har vært diskusjon om personalet 

ved avdelingen fortsatt skulle ha ansvar for beboerne i omsorgsboligene i 3.etg, men beboere i 

omsorgsboliger er vanligvis et ansvarsområde for hjemmetjenesten. Om det ikke fungerer for 

vår hjemmetjeneste, må en kunne føre ansvaret tilbake til dagens korttidsavdeling. 

 

Avd.leder for KAD/rehabiliteringsenheten for et begrenset ansvarsområde, men det skal bli 

etablert en ny tjeneste som krever økt kompetanse blant de ansatte. I veileder for kommunale ø-

hjelpsplasser sier følgende om hvilken type kompetanse man trenger. 

 

«Kravene til forsvarlig virksomhet innebærer at virksomheter må ha personell med den 

kompetansen og de ferdigheter som er nødvendig for å gi pasientene forsvarlig behandling. Et 

faglig forsvarlig øyeblikkelig døgntilbud krever blant annet at personellet har observasjons-, 

vurderings- og handlingskompetanse. Dette for å ivareta pasienter som blir akutt syk, får en 

forverring av kronisk sykdom og /eller trenger nødvendig oppfølging og overvåkning. Det vil 

være nødvendig å styrke generalistkompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging 

av de aktuelle pasientgruppene som tilbudet skal favne. I tillegg vil det være krav til 

prosedyrekunnskaper for eksempel hjerte/lunge redning(HLR)og nødvendig bruk av medisinsk 

utstyr. Eksempler på dette kan være bruk av EKG og oksymeter, O2- behandling, 

blodprøvetaking, kateterisering, håndtering av CVK, administrering av væske og legemidler 

intravenøst. Kommunen/den ansvarlige for virksomheten må sørge for at nødvendig opplæring 

av personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk 

trening». 

 

Det er ikke bare de ansatte som skal jobbe fast ved KAD/rehabiliteringsavdelingen som har 

behov for opplæring/ og å få økt sin kompetanse. Alle sykepleiere som er ansatt ved Lyngstunet 

må kunne ta ansvar for pasienter som bruker KAD-senga. F.eks på natt må sykepleiere som har 

sin faste stilling ved langtidsavdelingen ta ansvar for KAD/rehabiliteringsavdelingen, 

tjenestetilbudet krever at det alltid er sykepleier på vakt. Avd.leder vil få ansvar for at alle 

personell grupper skal få muligheter for å øke sin kompetanse. 

 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Økte driftsutgifter i forbindelse med etablering av tilbudet er innbakt i årsbudsjett 2016, samt i 

økonomiplan 2016-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 
De årlige utgifter er økt med 1,140 mill, når en trekker i fra beregnet tilskudd på kr 870.000.- 

blir det en økt utgift på kr 270.000.-. Tilbudet er lovpålagt. Det må bli kjøpt i en annen 

kommune om ikke Lyngen klarer å gi tilbudet lokalt. En vet ikke hva f.eks Tromsø kommune 

ville ha tatt for å selge tjenesten. 

 



Å kjøpe tilbudet i en annen kommune kan koste mer enn beregnet. Blir pasienten over 72 timer i 

tilbudet, må en betale ekstra. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

I henhold til avtale etter modell 1, hvor det står oppført pasienter med tilstander som kan få 

behandling i KAD- seng, har mange i denne gruppen fått behandling på Lyngstunet. Det er alltid 

legen som skal vurdere om pasienten kan bli innlagt her eller må legges inn på sykehuset. Legen 

har også ansvar for den videre oppfølgingen. Pr i dag har vi 3 leger som går legevakt, de skal 

også ha ansvar for KAD-senga. De er kjent med rutiner og med personalet, og vil ha oversikt 

over tilbudet. 

    

Miljøkonsekvenser 

Når hjemmetjenesten/korttidsavdelingen blir delt i to enheter, vil personalet få stabilitet på et 

arbeidssted. Det vil bli to ledere som får en mindre personellgruppe å følge opp, noe som vil gi 

mer tid til å jobbe med utvikling av tjenestene, oppfølging og opplæring av de ansatte. En 

forventer at det vil gi et bedre arbeidsmiljø. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Alternativ er at dagens organisering blir videreført, og at kommunen kjøper tilbudet fra en annen 

kommune. Konsekvensen er at personalet forsetter med å være misfornøyde og at det går utover 

arbeidsmiljøet. Å etablere tilbudet i vår egen kommune vil være en utfordring for de ansatte, noe 

som forhåpentligvis vil være med på å øke kompetansen og utvikling av tjenestene våre. 

 

For brukerne/pasientene vil det være best å få tilbudet i egen kommune. Å bli sendt til et tilbud i 

Tromsø kommune for observasjon, for etter noen timer å bli sendt tilbake til Lyngen, vil være en 

ekstra belastning for de aller fleste. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/19 -25 

Arkiv: F40 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 02.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknader 2015 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg anbefaler at Lyngen kommune søker om nasjonalt tilskudd mot 

barnefattigdom til følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

1. Treffpunkt Lyngen- Lyngen kommune. 

2. Sommeraktivitetsuke- Lyngen/Karnes IL 

3. Alle skal med- UL Trollvasstind. 

 

Levekårsutvalget ber om å få saken tilbake når tilsagn foreligger. Enst. 

 

Vedtak: 

Lyngen Levekårsutvalg anbefaler at Lyngen kommune søker om nasjonalt tilskudd mot 

barnefattigdom til følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

1. Treffpunkt Lyngen- Lyngen kommune. 

2. Sommeraktivitetsuke- Lyngen/Karnes IL 

3. Alle skal med- UL Trollvasstind. 

 

Levekårsutvalget ber om å få saken tilbake når tilsagn foreligger.  

 

 



Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at Lyngen kommune søker om nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom til 

følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

1. 

2. 

3. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom forvaltes av Barne- ungdoms og 

familiedirektoratet (Bufdir). Tilskuddsordningen har barn og ungdom som er berørt av 

fattigdomsproblemer som målgruppe. 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn 

og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten til at flere barn 

og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av 

foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet 

også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å 

� henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og 

fritidstilbud 

� fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter 

� fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, 

� bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept 

� fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 

� henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske 

vansker 

Dette gjøres ved at landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til 

tiltak som 

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i 

kultur- og fritidsaktiviteter 

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i 

ferieaktiviteter 

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative 

mestringsarenaer 

Kommunene/bydelene skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle 

innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. 

Med dette menes at vurdering og prioritering enten gjøres i politisk utvalg/komite, eller gis en 

politisk og administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske og administrative nivå. 

Dersom søknadene ikke behandles i politisk utvalg, må det legges ved en signert bekreftelse fra 

øverste politiske og administrative nivå. Med øverste politiske nivå menes ordfører, leder for 

bydelsutvalg eller byråd, og med øverste administrative nivå menes rådmann, bydelsdirektør 

eller kommunaldirektør. 

Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i 

kommunen og bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det 

anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og 

ungdomspolitikk og i kommunen og bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og 

ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket, der 

det er naturlig. 

I Lyngen kommune ble tilskuddsordningen kunngjort både med mail til frivillige lag og 

foreninger og ildsjeler og på kommunens hjemmeside og Facebook-side. 

Søknadsfristen til kommunen ble satt til 20.november. Det kom inn tre søknader, «Treffpunkt 

Lyngen» (kommunalt prosjekt) «Sommeraktivitetsuker for barn og unge»(Lyngen/Karnes) og 

«Alle skal med» (UL Trollvasstind) 



 

Tiltak og søknadsbeløp Beskrivelse 

1. Alle skal med- UL Trollvasstind. 

Søknadsbeløp: 100 000,- 

Ungdomslaget Trollvasstind er et lokallag av 

Noregs Ungdomslag. Laget har eget lagshus - 

Tindevangen - idrettsløkke. Laget har også 

eget lagshytte - Trollhytta og en fiske og 

rasteplass med gapahuk og grillkotte. Laget 

har også et oppgradert  o-kart - Trollvassåsen 

o-kart oppgradert sommeren 2015. 

Ungdomslaget ble stiftet i 3. mars 1918 som 

et Mållag, men ble i 1946 et frilynt 

ungdomslag med samme navn. Laget driver 

frivillig arbeid fra vugge til grav. Laget har 

en egen barneklubb som drives av foreldrene. 

Laget har en årlig revy - Trollrevyen. Av 

aktiviteter kan nevnes Juletrefest, julegrøt for 

alle, fakkeltog, langrenn, turer og annet 

frilufts relatert aktivitet for alle. 

Ungdomslaget har merket stier og løyper i 

tråd med Merkehåndboka sommeren og 

høsten 2015. Så har vi bingoer og 17. mai 

tilstelninger og bygdedager og andre 

arrangement som Damenes aften og Artig 

tour of Svensby for å nevne noe av det som 

skjer i Svensby bygda. 

2.Treffpunkt Lyngen- Lyngen kommune. 

Søknadsbeløp: 500 000,- 

Lyngen kommune v/oppvekstavdelinga er 

under utvikling for å etablere en 

forebyggende enhet. I denne enhetenvil 

helsestasjonen, kommunepsykologen, 

miljøarbeidere og prosjektarbeidere inngå., 

Vi har som kommunalt mål å forsøke å rette 

ressursbruk fra behandling til forebygging, og 

en utprøving av ulike prosjekter er en fin 

måte å komme videre i denne tenkinga. 

1. Forebygge fattigdom og drop-out gjennom 

å gi barn og unge positiv jobberfaring. 

Stikkord er tilrettelegiing, oppfølging og 

mestring 

2. Inkludere barn og unge utenfor organisert 

aktivitet i positive aktiviteter, både 

eksisterende og nye. 

3. legge til rette for aktiviteter i skolens ferier 

og fridager, skape gode opplevelser. 

2.Sommeraktivitetsuke- Lyngen/Karnes IL. 

Søknadsbeløp: 155 000,- 

Sommeraktivtetsuker for barn og unge 2 uker 

etter skoleslutt samt to uker før skolestart. 

Aktiviserer barn og unge i målgruppen. 

Gi barn og unge i målgruppen positive 

idretts- og friluftsopplevelser. Integrere 

funksjonshemmede og barn med  

særlige behov i ungdomsgruppa og i 

aktiviteteer. 

Gi barn og unge gode mestringsopplevelser. 



 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

Økonomiplan- og budsjett 2016-2019 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Ved prioritering av søknader fra Lyngen bør det legges vekt på følgende: 

unge fra målgruppa 

 

kommunale virksomheter. 

Fra Kommuneplanen: 

Hovedmål Barn og unge: 

 verdier, 

slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen. 

 

utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass 

Delmål: 

av og tilrettelegging for kultur- og fritidsaktiviteter 

Hovedmål folkehelse: 

 

Delmål: 

 

 

 

Tiltaket treffpunkt Lyngen faller inn under samtlige tiltak: Kultur og fritidsaktiviteter, 

ferieaktiviteter og alternative mestringsarena. Tiltaket sommerleir er et samarbeid mellom 

kommunen og frivillige. Samtlige tiltak viser til at målgruppa nås, omtrent i samme omfang. 

Saken legges fram uten innstilling, da Lyngen kommune selv søker om barnefattigdomsmidler 

til prosjektet Treffpunkt Lyngen, samt at Sommeraktivitetsleir er et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunen og Lyngen Karnes IL. 

Søknadene i sin helhet er vedlagt denne saken. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/2050 -1 

Arkiv: A10 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 26.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

138/15 Lyngen formannskap 07.12.2015 

73/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av overgrep i barnehage 

Henvisning til lovverk: 

 

FNs barnekonvensjon 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 

Vedtak: 

1. Plan for forebygging av seksuelle overgrep i barnehagene i Lyngen tas til orientering 

2. Arbeidet med å legge fysisk til rette for forebygging i barnehagene i Lyngen vedtas 

innenfor en ramme på 190 000.  Dekning: disposisjonsfondet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     190 000 

       

       

       

 



 

Rådmannens innstilling: 

1.   Plan for forebygging av seksuelle overgrep i barnehagene i Lyngen tas til orientering 

2. Arbeidet med å legge fysisk til rette for forebygging i barnehagene i Lyngen vedtas 

innenfor en ramme på 190 000.  Dekning: disposisjonsfondet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     190 000 

       

       

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Barnehagestyrerne i Lyngen har gjennom våren og sommeren arbeidet med en plan for 

forebygging av seksuelle overgrep i barnehagene. 

Utgangspunktet for initiativet var de seksuelle overgrepene som ble avdekket i en barnehage i 

Tromsø våren 2015. Lyngen kommune har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner som må 

sees i sammenheng med tiltaksplanen mot seksuelle overgrep. Imidlertid krever tiltaksplanene 

noen fysiske tilrettelegginger i tillegg til kompetanseheving, og saken legges derfor fram for 

politisk behandling. 

 

Den gjeldende handlingsplanen «Sammen mot vold i nære relasjoner» ble vedtatt i Lyngen 

kommunestyre den 18.06.2014, sak 32/14. 

 

Planen beskriver blant annet følgende målsettinger for det kommunale arbeidet med forebygging 

og oppfølging av vold i nære relasjoner: 

 
6.2 Målsettinger 

1. Informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbud skal være tilgjengelig for 

innbyggerne. 

2. Kommunen skal ha kartleggingsrutiner som sikrer at barn- og unges hjelpebehov blir 

kartlagt og fulgt opp. Tidlig avdekking av vold og overgrep er avgjørende. 

3. Alle – uavhengig av alder eller situasjon som utsettes for vold eller utøver vold i nære 

relasjoner skal få et helhetlig og samordnet hjelpetilbud. 

4. Det kommunale hjelpeapparatet skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å 

kunne avdekke og følge opp dem som lever med vold i nære relasjoner, både 

voldsutsatte og voldsutøveren. 
 
 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker i sin kunnskapsstudie for 

forebyggingsområdet at det er behov for å utvide fokus for forebygging av seksuelle overgrep 

mot barn fra en ensidig tilnærming som retter seg mot barnet/ungdommen, til å prøve ut andre 

tiltak rettet mot foreldrene, profesjonelle (lærere, helsearbeidere og forskere/klinikere) og 
befolkningen generelt 



 

I samme rapport kan vi lese at: 

«Barnemishandling er et alvorlig samfunnsproblem med store omkostninger både for de 

involverte barna og familiene og for samfunnet (Butchart, Harvey, Mian, & Fürniss, 2006). 

Barnemishandling kan defineres slik:” en voksen person utsetter et barn for fysisk eller psykisk 

vold, seksuelle overgrep, krenkelser eller forsømmer å dekke barnets grunnleggende behov” 

(SOU 2001:72, s.24). Tradisjonelt sett har man skilt mellom fire former for barnemishandling: 

fysisk-, seksuell- og emosjonell mishandling, og omsorgssvikt (Cicchetti 

& Toth, 2005).» 

 

”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting mener vi at avhengige og utviklingsmessig 

umodne barn og ungdommer trekkes inn i seksuelle handlinger de ikke helt forstår, som de ikke 

kan komme ut av, eller som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt 

begrunnede samtykke til, eller som krenker familierollens sosiale tabuer" (Schecter & Roberge, 

1976). Seksuelle overgrep varierer i grad av innvadering, fra å bli sett på uten berøring eller 

eksponering, til varierende grad av kontakt, fra berøring til penetrering. Overgrep varierer også i 

frekvens, fra en enkelt episode til kronisk misbruk (Carr, 2006).» 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanene 

Samlet mot vold i nære relasjoner  

Plan for psykisk helse 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

Kriseplan 

Kriseplaner for skole og barnehage (oppvekst) 

Kommunedelplanen for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus (folkehelse) 

 

Økonomiske konsekvenser 

Inntil kr 190 000 til fysiske tiltak i barnehagene i Lyngen. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Tiltaket er forebyggende og tryggende 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Barnehagene i Lyngen ønsker å sette fokus på forebygging av seksuelle overgrep og vold i 

barnehagene i lyngen. 

En handlingsplan for forebygging er utarbeidet i styrerkollegiet, og denne legger opp til noen 

tiltak som krever økonomisk bevilgning. 

Nye Kavringen barnehage er fysisk tilrettelagt slik en moderne barnehage bør være tilrettelagt. 

De tre andre kommunale barnehagene har behov for utskifting av dører (til dører med vindu) og 

innsetting av vinduer i rom som er lukket. Totalt vil det dreie seg om:  

Knøttelia barnehage: 9 rom 

Lyngsdalen Oppvekstsenter avdeling barnehage: 5 rom 

Lenangen barnehage: 5 rom 

 

For noen av rommene vil det være innsett av vindu, mens det for andre vil være bytte av dører. 

Det er i saksframlegget tatt høyde for at Lenangen barnehage bare har en avdeling fra våren 

2015.  Estimert kostnad per vindu/dør: 10 000 inklusiv arbeid. 

 



Plan for forebygging av overgrep i barnehagene i Lyngen. 

Hva Hvordan Hvem/Ansvar Annet 
Forebygge ved å ha 

temaet overgrep som 

sak på 

planleggingsdager hver 

høst. 

 

Hele personalgruppen 

*Diskusjoner 

*Arbeid i 

grupper/plenum 

 

Hele personalgruppen deltar 

Styrer ansvar  

 

 

Nytilsatte og vikarer 

blir informert om 

temaet 

 

Infoperm Styrer  

Litteratur /kurs om 

temaet  

Drøftinger i 

personalmøter 

 

Ansatte leser utvalgte 

kapitler (til møter) 

 

Styrer 

 
 

Bruke krisepermen som 

et utgangspunkt for 

drøftinger-  

 

Ansatte leser kapitlet 

om prosedyrer v. 

overgrep  

Alle/styrer 

 

 

 

 

Foresatte- informasjon 

om forebygging 

 

 

 
Foreldremøte 

 

 

 

 

 

 

Styrer  

 

 

 

 

Barnesamtaler 

 

 

 

 

 

 

 
Samtale med barn 

 

 

 
Styrer/ped.leder 

 

ansatte 

 

 

 
Sette inn dører til 

stellerom /toaletter med 

glass i øverste del. 

 
Sette inn vindu til 

lekerom på avdelinger 

 

 

 

 

 

 

 
Sette av midler på 

budsjettet. 

 

 
Sak til levekårsutvalget/ 

kommunestyret 

 

 

 

 

 
Innarbeide i økonomiplanen. 

 

 
*Oppvekstsjef 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:  

Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt  

Glad, K. A., Øverlien, C. & Dyb, G. (2010) 

Forebygging av http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx 

  

http://www.nkvts.no/ansatte/Sider/ansattinfo.aspx?ansattid=20087
http://www.nkvts.no/ansatte/Sider/ansattinfo.aspx?ansattid=7619


 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/828 -11 

Arkiv: B36 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 30.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

 

Opprettelse av beredskapsteam mot mobbing 

Henvisning til lovverk: 

Opplæringslova §9a 

 

Vedlegg 

1 Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak og ber om at følgende punkter 

innarbeides i prosedyrene: 

- Prosedyrene forankres i lovverket. 

- Fylkeskommunens mobbeombud nevnes som ressursperson. 

- Presisere at beredskapsteam mot mobbing gjelder for skole og barnehage. 

Enst. 

 

Budsjettdekning: 

Kostnader innarbeides i rammene. Eget arbeid av kommunens ansatte. 

 

 

Vedtak: 

Levekårsutvalget vedtar å opprette beredskapsteam mot mobbing i Lyngen kommune i tråd med 

det som framkommer av saksframlegget men ber om at følgende punkter innarbeides i 

prosedyrene: 



- Prosedyrene forankres i lovverket. 

- Fylkeskommunens mobbeombud nevnes som ressursperson. 

- Presisere at beredskapsteam mot mobbing gjelder for skole og barnehage 

 

Budsjettdekning: 

Kostnader innarbeides i rammene. Eget arbeid av kommunens ansatte. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Levekårsutvalget vedtar å opprette beredskapsteam mot mobbing i Lyngen kommune i tråd med 

det som framkommer av saksframlegget. 

 

Budsjettdekning: 

Kostnader innarbeides i rammene. Eget arbeid av kommunens ansatte. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Som et ledd i bekjempelsen av mobbing ønsker rådmannen at Lyngen kommune oppretter et 

eget beredskapsteam mot mobbing. Beredskapsteamet skal kunne bistå elever, foresatte og 

ansatte i kommunale grunnskoler i de alvorligste mobbesakene.  

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS initierte i 2012 dette utviklingsprosjektet 

som fokuserer på de vanskelige mobbesakene i skolen. Prosjektets overordnede målsetting har 

vært at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der det er fare for liv og helse, skal 

få hjelp.  

Prosjektet har tatt utgangspunkt i at kommunen som skoleeier har ansvar for å ta tak i 

mobbesaker der elever mobbes av andre elever eller av ansatte i skolen. Prosjektet utfordret i 

første omgang de fire kommunene Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Eigersund til å lage 

prosedyrebeskrivelser og opprette et team av fagpersoner som skal være beredt til å gå inn i 

akutte og fastlåste mobbesituasjoner der enten skolens vanlige rutiner ikke strekker til eller der 

elever og foresatte opplever at skolen ikke reagerer. Kunnskapsdepartementet har finansiert 

prosjektet, som nå har fått forlenget sin pilotperiode. I andre runde har nye kommuner fått 

mulighet til å være med i prosjektet. Lyngen kommune søkte om å få delta, og har vært med i 

effektiviseringsnettverket fra januar 2015. Prosedyren har vært til høring i skoler, barnehager, 

tverrfaglig gruppe og foreldreutvalg.  Innspillene er i stor grad innarbeidet i dette 

saksframlegget. Samtlige høringsinnspill var positive til opprettelse av et beredskapsteam mot 

mobbing i Lyngen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Positive 

Miljøkonsekvenser 



Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Mobbing er et av vår tids store samfunnsproblem. Det foregår på mange arenaer, også i 

grunnskolen. Det er derfor viktig at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der det 

er fare for liv og helse får hjelp. Det aller viktigste arbeidet gjøres daglig på den enkelte skole 

for å skape trivsel og trygge rammer for elevene. Skolene i Lyngen kommune jobber aktivt med 

å fremme et godt elevmiljø og elevundersøkelsen sier at de aller fleste elevene har et godt 

elevmiljø ved våre skoler.  

Det er likevel slik at det oppstår saker der elever blir mobbet. Utgangspunktet er at disse sakene 

skal løses raskt og godt mellom partene på den enkelte skole. Beredskapsteamet skal kun inn i 

alvorlige saker som ikke har blitt løst på skolen, uavhengig av årsak. Beredskapsteamet er satt 

sammen av ansatte som arbeidet på aktuelle fagområder og i aktuelle virksomheter. Arbeidet i 

teamet legges til allerede eksisterende stillinger/fagpersoner i kommunen. Styrken ligger i å 

benytte kommunens kompetanse på tvers, slik at medlemmene av teamet tar med seg sin 

kompetanse og sitt nettverk inn i teamet.  

I Lyngen kommune har vi valgt at beredskapsteamet skal bestå av følgende personer: 

 Leder PPT 

 Oppvekstsjef  

 Helsesøster 

 Barnevern 

 En styrer  

 En representant fra hver skole 

 Kommunepsykolog 

 

Tidsaspektet er viktig i mobbesaker. Når en sak har blitt så vanskelig at skolen ikke klarer å 

håndtere den, eller foresatte opplever at skolen ikke tar tak, har det som regel gått lang tid. 

Erfaringene fra prosjektet i pilotkommunene viser hvor viktig det er å handle raskt og sette 

tidsfrister for å skape tillit til at noen vil hjelpe og at noen faktiske har makt og myndighet til å 

sørge for at noe skjer. Beredskapsteamet er avhengig av å vite hvilket handlingsrom det har og 

ikke måtte spørre om dette midt i arbeidet med en sak. Myndighetsområdet til beredskapsteamet 

er viktig for at en skal kunne handle raskt og at en har makt og myndighet til å løse saker. I 

Lyngen kommune har vi vurdert at beredskapsteamet skal ha følgende mandat og myndighet:  

 Beredskapsteamet skal ta inn saker, men ikke ta over saker. Den enkelte skole har ansvar for at 

sakene blir løst, og de skal ha rutiner for å håndtere brudd på Opplæringslovens kapittel 9a 

(elevenes arbeidsmiljø) 

 Teamet skal bistå i de tilfellene hvor skolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbing ikke har ført frem eller ikke er iverksatt.  

 Beredskapsteamets oppgave er å koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn. Skolen 

utfører det konkrete arbeidet. 

  Beredskapsteamet har beslutningsmyndighet til å flytte elever mellom skoler når det er helt 

nødvendig. 

  Beredskapsteamet har også myndighet til å instruere om konkrete tiltak overfor skolen.  

 Beredskapsteamet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av deltakerne er tilstede 
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Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av Lyngseidet lysløype - ny 5 

km og tidtakerbu 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

Behandling: 

 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.  

1. Lyngen kommune vedtar bygging av ny 5 km løypetrasè samt tidtakerbu i tilknytning til 

Lyngseidet lysløype. 

2. Skigruppa i Lyngen/Karnes il står for den praktiske gjennomføringa av byggearbeidet. 

3. Kommunal finansiering med inntil kr 119 000 søkes innarbeidet i årsbudsjett 2016 ved  

bruk av disposisjonsfondet. 

4. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. 

 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune vedtar bygging av ny 5 km løypetrasè samt tidtakerbu i tilknytning til 

Lyngseidet lysløype. 

2. Skigruppa i Lyngen/Karnes il står for den praktiske gjennomføringa av byggearbeidet. 

3. Kommunal finansiering med inntil kr 119 000 søkes innarbeidet i årsbudsjett 2016 ved  

bruk av disposisjonsfondet. 

4. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. 

 

 

 



 

 

Rådmannens innstilling 

1.   Lyngen kommune vedtar bygging av ny 5 km løypetrasè samt tidtakerbu i tilknytning til  

      Lyngseidet lysløype. 

2    Skigruppa i Lyngen/Karnes il står for den praktiske gjennomføringa av byggearbeidet. 

3. Kommunal finansiering med inntil kr 119 000 søkes innarbeidet i årsbudsjett 2016 ved  

bruk av disposisjonsfondet. 

4. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I brev av 14.09.15 søker Lyngen/Karnes il v/skigruppa om teknisk forhåndsgodkjenning av 

byggeplan for utvidelse av Lyngseidet lysløype med ny 5 km, samt bygging av tidtakerbu. Dette 

som grunnlag for å kunne søke spillemidler. 

I tillegg bes kommunen sørge for en avklaring/godkjenning fra OVF angående ønsket trasèvalg, 

bekreftelse på at veien opp til vannverket kan flyttes noen meter mot vest slik at løypetrasèen får 

plass, kommunal bevilgning til kostnader utover det som dekkes av spillemidlene blir tatt med 

på budsjettet for 2016, og at kommunen påtar seg mellomfinansiering av anlegget. 

 

Lyngseidet lysløype er et kommunalt anlegg. 

 

I redegjørelsen for søknaden opplyser skigruppa at dagens løypetrasè er i korteste laget, og noe 

smal i området inn mot Solhov. Denne delen kan derfor ikke benyttes til renn. I den 

sammenheng har en nå fått utredet et forslag på ny 5 km. Dette forslaget er utredet i samarbeid 

med Hermod Bjørkestøl, et kjent navn i skimiljøet på nasjonalt plan. Det nye forslaget vil gjøre 

det mulig å arrangere større renn. 

 

Pr i dag mangler man tidtakerbu ettersom denne kom i konflikt med skytebanen og «sikker 

skytesone». Dette får man en løsning på ved det nye trasèvalget. 

 

Til tider har det vært noen konflikter med andre brukergrupper i løypa. Tanken er derfor at den 

nye trasèen lages så bred at slike interessekonflikter kan unngås. 

 

Kostnadsoverslag: 

1 Skogrydding Kr 300 000 

2 Opparbeidelse av trasè Kr 174 000 

3 Lysanlegg Kr 350 000 

4 Tidtakerbu  Kr   90 000 

5 Administrasjon 5% Kr   45 000 

6  Totale kostnader Kr 959 000 

 

 

Finansieringsplanen ser slik ut: 

1 Tilskudd fra spillemidlene: Kr 400 000 

2 Kommunal finansiering Kr 119 000 

3 Dugnad Kr 440 000 



4 Samlet finansiering Kr 959 000 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen – tiltak for barn og unge 

Kommuneplanen – folkehelseperspektivet 

Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012-2015 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kr 119 000 må innarbeides i årsbudsjett 2016, og det må tas høyde for mellomfinansiering inntil 

spille midler foreligger. Basert på tidsaspektet for tildelinger av spillemidler de senere år, antas 

det at søknaden blir tilgodesett med spillemidler om ca 5 år. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen/Karnes il, skigruppa er meget aktiv. Den nye trasèen inkl. tidtakerbu vil gi bedre 

treningsmuligheter, samt muligheten til å arrangere større skirenn. 

Skigruppa forsøker også å tilrettelegge slik andre aktivitetsgrupper kan bruke deler av løypa. 

Dette er konfliktløsende og positivt. 

 

Kommunal finansiering foreslås ved bruk av disposisjonsfondet. 
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Søknad om tilskudd til kjøp av redningspulk 

 

 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Åse- Mona Vikten erklærte seg inhabil i saken. 

 

VEDTAK:  

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Norsk folkehjelp Lenangen innvilges et tilskudd på kr 2000,- til innkjøp av redningspulk. 

2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettet 2015. 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Norsk folkehjelp Lenangen innvilges et tilskudd på kr 2000,- til innkjøp av redningspulk. 

2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettet 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 



I brev av 07.10.15 søker Norsk folkehjelp Lenangen om støtte til innkjøp av redningspulk. I 

søknaden skrives følgende: 

 
 

Ettersom søknaden ikke inneholdt finansieringsplan for anskaffelse av redningspulk, ble søkeren 

bedt om å sende inn denne. I e-post av 15.11.15 endres søknadsbeløpet til kr 8000,-. Kostnadene 

for redningspulk er kr 14200,-. Norsk folkehjelp Lenangen har kr 6200,- i egne midler til 

anskaffelsen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Evt. tilskudd dekkes over kulturbudsjettet 2015. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Norsk folkehjelp Lenangen gjør uten tvil en stor frivillig innsats i kommunens redningstjeneste, 

og det er viktig å ha nødvendig utstyr når det skal foretas søk- og redningsoppdrag. En 

redningspulk ferdigpakket med førstehjelpsmateriell vil uten tvil være med å redusere 

responstiden ved utrykning. 

 

Imidlertid er det svært begrensede midler på kulturbudsjettet. Rådmannen finner likevel å kunne 

gi et tilskudd på kr 2000,- til formålet. 
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Rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for folkehelse, 

friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012 - 2015, samt prioritering av 

spillemiddelsøknader 2016. 

Henvisning til lovverk: 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015(KUD) 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Willy Wikbo og David Skirnisson: 

Som rådmannens innstilling, men med flg prioritering av søknadene – ordinære anlegg: 

1. Klatrevegg Lyngenhallen – Lyngen klatreklubb 

2. Speakerbu m/lager og wc – Furuflaten il 

3. Lyngstuva kunstgressbane – Lyngen kommune/Lyngstuva SK 

4. Eidebakken skytterhus-garderober og teori- og aktivitetsrom – Lyngen skytterlag 

5. Lyngseidet lysløype ny 5 km, samt tidtakerbu - Lyngen kommune/ Lyngen/Karnes il - 

skigruppa 

 

Det ble votert over forslaget fra Willy Wikbo og David Skirnisson og rådmannens innstilling til 

vedtak. 

 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak mot to stemmer.  

Vedtak: 

1. Forslag til rullering av Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale 

kulturhus 2012-2015 godkjennes. 

2. Spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik: 

 

 

 



Ordinære anlegg: 

Prioritet nr. Type anlegg: Søker: 

1 Speakerbu m/lager og wc Furuflaten il 

2 Lyngstuva kunstgressbane Lyngen kommune/ 

Lyngstuva SK 

3 Eidebakken skytterhus-

garderober og teori- og 

aktivitetsrom 

Lyngen skytterlag 

4 Lyngenhallen klatrevegg Lyngen klatreklubb 

5 Lyngseidet lysløype –  

ny 5 km, samt tidtakerbu 

Lyngen kommune/ 

Lyngen/Karnes il - 

skigruppa 

 

Nærmiljøanlegg: 

Prioritet nr. Type anlegg: Søker: 

1 Eidebakken skole -

naturklatrejungel 

Lyngen kommune/ 

Eidebakken skole 

2 Lenangen skole - klatrejungel Lyngen kommune/ 

Lenangen skole 

3 Prestelvparken - 

nærmiljøanlegg 1 

Lyngen kommune 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Forslag til rullering av Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale    

    kulturhus 2012-2015 godkjennes. 

2.Spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik: 

 

Ordinære anlegg: 

Prioritet nr. Type anlegg: Søker: 

1 Speakerbu m/lager og wc Furuflaten il 

2 Lyngstuva kunstgressbane Lyngen kommune/ 

Lyngstuva SK 

3 Eidebakken skytterhus-

garderober og teori- og 

aktivitetsrom 

Lyngen skytterlag 

4 Lyngenhallen klatrevegg Lyngen klatreklubb 

5 Lyngseidet lysløype –  

ny 5 km, samt tidtakerbu 

Lyngen kommune/ 

Lyngen/Karnes il - 

skigruppa 

 

Nærmiljøanlegg: 

Prioritet nr. Type anlegg: Søker: 

1 Eidebakken skole -

naturklatrejungel 

Lyngen kommune/ 

Eidebakken skole 

2 Lenangen skole - klatrejungel Lyngen kommune/ 

Lenangen skole 



3 Prestelvparken - 

nærmiljøanlegg 1 

Lyngen kommune 

 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

 

Generelle opplysninger om saken 
Ved årets søknadsrunde foreligger det 5 søknader om spillemidler til ordinære anlegg, og 3 søknader 

om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er 3 nye søknader på ordinære anlegg, og 1 nytt anlegg på 

nærmiljøanlegg. 

 

 

Ordinære anlegg: 

Type anlegg: Søker: Andre 

opplysninger: 

Speakerbu m/lager og wc Furuflaten il Gjentatt søknad 

Lyngstuva kunstgressbane Lyngen kommune/ 

Lyngstuva SK 

Gjentatt søknad 

Eidebakken skytterhus-

garderober og teori- og 

aktivitetsrom 

Lyngen skytterlag Ny søknad 

Lyngenhallen klatrevegg Lyngen klatreklubb Ny søknad 

Lyngseidet lysløype –  

ny 5 km, samt tidtakerbu 

Lyngen kommune/ 

Lyngen/Karnes il - 

skigruppa 

Ny søknad 

 

Nærmiljøanlegg: 

Type anlegg: Søker: Andre 

opplysninger: 

Eidebakken skole -

naturklatrejungel 

Lyngen kommune/ 

Eidebakken skole 

Gjentatt søknad 

Lenangen skole - klatrejungel Lyngen kommune/ 

Lenangen skole 

Gjentatt søknad 

Prestelvparken - 

nærmiljøanlegg 1 

Lyngen kommune Ny søknad 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 



Det er kun handlingsprogrammet for spillemiddelsøknadene som rulleres, ikke andre deler av 

kommunedelplanen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er altså kommet inn 8 søknader om spillemidler ved denne søknadsrunden, 5 søknader på 

ordinære anlegg, og 3 søknader på nærmiljøanlegg. 4 av søknadene er nye av året. Innarbeidet 

praksis har vært at søknadene prioriteres etter når tid de kommer inn til kommunen, og rykker 

opp på prioriteringslista etter hvert som søkere blir innvilget spillemiddeltilskudd. 

Det foreligger ingen vektige grunner til å endre denne praksisen. Det ville også føre til 

uforutsigbarhet overfor søkerne hvis man endret på dette. 

 

Da det ikke er innkommet store endringsforslag til kommunedelplanen som kommunestyret 

vedtok i sak 75/12, legges derfor bare endringsforslaget av handlingsprogrammet for 

spillemiddelsøknader fram for rullering. En slik rullering foretas årlig av levekårsutvalget 

mellom hver hovedrevisjon av delplanen. Det er ikke foretatt endringer i tekstdelen i delplanen. 

Kommunedelplanen er utlagt på kommunens hjemmeside, og kan leses/nedlastes derfra om 

noen ønsker det. 

Det skal være hovedrevisjon av kommunedelplanen i 2016. 

 

Lyngen idrettsråd har i møte 12.11.15, i sak 2/15, behandlet rådmannens forslag til prioritering 

av spillemiddelsøknadene. Idrettsrådet gir sin tilslutning til rådmannens innstilling. 

 


