
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet 

Dato: 04.02.2016 

Tidspunkt: 09:00- 11:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Harald Haugen Leder  

Hanne Drøge Jakobsen Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Peggy Halvorsen Medlem  

Liv Solberg Medlem  

Enhart Lyngmo Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for  

Line Pernille Eide Peggy Halvorsen  

Rolf Nilsen Enhart Lyngmo  

 

Merknader 

 

Prosjektleder Viggo Jørn Dahle var innkalt til møte, og orienterte om arbeidet med 

kommunereformen:  

- Hvilke alternativer for sammenslåing som er aktuelle 

- Infrastrukturutfordringer/avklaringer 

- Inntektssystemet for kommunene; hvordan det er i dag, sammenlignet med forslag til 

nytt inntektssystem 

- Folkehøring/folkeavstemning 

- Kommunene fatte endelig vedtak medio juni 2016 

- 01.01.2020 – skissert dato for faktisk sammenslåing  

 

Laila Hamnvik, beboerrepresentant for pasienter ved Lyngstunet, kom og ga en generell 

orientering:  

- Får lite henvendelser. De henvendelser hun får kommer stort sett fra pårørende 

- Henvendelsene blir tatt på alvor av de ansatte når disse blir tatt opp 

- Vet alle om rollen «beboerrepresentant for pasienter»? 

- Kan Laila ha møter med de ulike avdelingslederne for å orientere om hennes rolle, ha 

skriv på Lyngstunet med informasjon om rollen?  

- Mange vikarer kan bli en stor utfordring; kan det lønne seg å heller ha fast stilling 

utenom den minimale bemanningsplanen for å redusere bruken av vikarer?  

 

 



E-post «Kartlegge digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt 

funksjonsevne»: 

- E-posten videresendes til interesseorganisasjonene for funksjonshemmede hvor en 

oppfordrer de til å videreformidle til sine medlemmer 

 

Generasjonskonferansen:  

Peggy Halvorsen og Enhard Lyngmo er påmeldt konferansen som går av stabelen den 14. april 

i Tromsø.  

 

Kurs for kommunale råd for eldre/funksjonshemmede:  

Hanne Drøge Jacobsen vurderer påmelding på kurset. Liv Solberg får tilbud om også å delta. 

Kurset er i Tromsø 9. og 10. mars.  

 

Neste møte:  

7. april 2016 kl. 09:00, møterommet i 1. etg. på rådhuset, Lyngseidet  

Næringssjef Stig Kjærvik innkalles til neste møte for orientering vedr. tilrettelegging av 

parkeringsplasser og toalettutbygging mm. med tanke på turisme.  

 

 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Lillian Larsen Rådgiver 

  

 

 

Lyngseidet, 04.02.2016 

 

 

 

Harald Haugen 

leder         Lillian Larsen 

rådgiver 
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RS 3/16 Høring - forslag til felles likestillings- og 

diskrimineringslov 

 2015/57 
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 2016/7 

 

 

  



PS 1/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Det vises til protokoll for hver enkelt referatsak.  

 

VEDTAK: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

Enst.  

 

Vedtak: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

 

 

RS 1/16 Råd for folkehelse - protokoll fra møte 09.12.15 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 04.02.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 2/16 Spørreundersøkelse til eldrerådene 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Leder gjennomgikk svar på spørreundersøkelsen sendt fra Råd for folkehelse til 

Fylkeseldrerådet.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 



RS 3/16 Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Lyngen Råd for folkehelse har sendt høringsnotat hvor en støtter Statens seniorråds uttalelse.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 4/16 St.prop 15S - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 04.02.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse oppfordrer til at St. prop. 15S blir innarbeidet i det kommunale 

arbeidet på rusfeltet, og at disse planene forelegges rådet når de er utarbeidet.  

 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak: 

Lyngen Råd for folkehelse oppfordrer til at St. prop. 15S blir innarbeidet i det kommunale 

arbeidet på rusfeltet, og at disse planene forelegges rådet når de er utarbeidet.  

 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 


