
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Eidebakken skole, store møterom, Lyngseidet 

Dato: 31.03.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Line Pernille Eide Medlem AP 

Åse Mona Vikten Nestleder AP 

Lill Tove Bergmo Medlem SP 

Kjell Ivar Robertsen Medlem SHL 

David Skirnisson Medlem MDG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Espen Lyngra Medlem LTL 

Peggy Halvorsen Leder KRF 

 

Følgende varamedlemmer møtte:   

Tone Mari Iversen Peggy Halvorsen LTL 

Hege Anita Sørensen Espen Lyngra AP 

 

Merknader 

 

Nestleder Åse Mona Vikten ledet møtet. 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssak: 

- Søknad om driftsstøtte 2016 – SMISO 

 

David Skirnisson valgt til å skrive under protokollen. 

 

Sjur Nesheim orienterte om arbeidet som kommunepsykolog. 

Tomas Wedege orienterte om «Drop Out» 

Kåre Bjørnar Olsen orienterte om «Aktiv ferie og fritid» 

Oppvekstsjef Anette Holst orienterte om ungdomsrådet i Lyngen. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef 

Anette Holst Oppvekstsjef 

Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær 



Lyngseidet 31.03.16 

 

 

 

 

David Skirnisson 

 

 

 

Åse Mona Vikten      Inger-Helene B. Isaksen 

nestleder       utvalgssekretær  
  



                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/16 Referatsaker   

RS 2/16 Årsmelding for 2015 fra Pasient- og 

brukerombudet i Troms 

 2016/7 

PS 12/16 Delegerte saker   

DS 1/16 Søknad om skoleskyss ved farlig skolevei X 2016/186 

DS 2/16 Vedtak om dispensasjon fra pedagognormen- 

Lyngsdalen oppvekstsenter 

 2016/194 

PS 13/16 Prosjekt Ren kyst  2016/328 

PS 14/16 Oppvekstplan 0-6  2016/12 

PS 15/16 Søknad fra UL Trollvasstind om kommunalt 

tilskudd til tilrettelegging for vinteraktiviteter. 

 2016/211 

PS 16/16 Fotokonkurransen "Uteaktivitet i Lyngen"  2016/337 

PS 17/16 Klatrevegg i Lyngenhallen - søknad om 

forhåndsutbetaling av spillemidler 

 2015/1950 

PS 18/16 Høring- Utviklingsplan for psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse 

Nord, 2016 -2025 

 2016/7 

PS 19/16 Søknad om driftsstøtte 2016 - SMISO  2015/53 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/328 -1 

Arkiv: K20 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 17.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/16 Lyngen levekårsutvalg 31.03.2016 

 

Prosjekt Ren kyst 

 

Vedlegg 

1 Prosjektbeskrivelse Ren Lyngenkyst 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

 Lyngen kommune støtter prosjektet Ren kyst ved bruk av midler fra Avfallsservice til 

innsamling av herreløst avfall: inntil kr 100 000,- 

 Lyngen kommune omplasserer to sommerarbeidsplasser i to uker fra teknisk etat til 

prosjekt Ren kyst. Kommunen betaler lønnsutgiftene med tidligere tildelte lønnsmidler 

til sommerarbeidsplasser ungdom. 

 

Budsjettdekning: 

Prosjektet finansieres ved hjelp av eksterne midler fra Avfallsservice A/S, samt tidligere tildelte 

midler til sommerarbeidsplasser. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Lyngen kommune støtter prosjektet Ren kyst ved bruk av midler fra Avfallsservice til 

innsamling av herreløst avfall: inntil kr 100 000,- 



 Lyngen kommune omplasserer to sommerarbeidsplasser i to uker fra teknisk etat til 

prosjekt Ren kyst. Kommunen betaler lønnsutgiftene med tidligere tildelte lønnsmidler 

til sommerarbeidsplasser ungdom. 

 

Budsjettdekning: 

 

 

Prosjektet finansieres ved hjelp av eksterne midler fra Avfallsservice A/S, samt tidligere tildelte 

midler til sommerarbeidsplasser. 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen kommune fikk den 15.februar utskrift fra styrevedtak i Avfallservice der styret hadde 

vedtatt å sette av 100 000 til hver kommune til miljøtiltak i kommunene. Midlene er tatt fra et 

overskudd på næringssiden, og kan derfor ikke brukes til å samle inn husholdningsavfall. 

Avfallservice foreslo videre at man kunne se dette i sammenheng med sommerarbeidsplasser for 

ungdom der de kan engasjeres i å ta vare på herreløst avfall. 

 

Prosjekt Ren Lyngenkyst har gjennom våren vært i kontakt med ulike etater i Lyngen kommune. 

Ren Kyst og Lyngen Landskapsvernområde samarbeider om og finansierer rydding av 

Storskogholmen, som de planlegger å gjennomføre 21/4. sammen med elevene i 10. klasse ved 

Eidebakken skole. Her får de også levere avfall gratis til avfallsservice. Dette budsjettet inngår 

ikke i prosjektbeskrivelse. Videre planlegges koordinering av strandryddedagen, samt 

kartlegging og opprydding langs deler av kysten i sommer.  

 

 

Prosjekt Ren kyst er organisert på følgende måte: 

 Prosjektleder: Renate Hansen 

 Prosjektets samarbeidspartnere:  

Linda Langgård , Oddrun Skjemstad Larsen (Landskapsvernområdet) og Elisabeth 

Skierri Torstad (skogbrukssjef), Lyngen Kommune, Avfallsservice, Ren Kyst v. 

Ishavskystens friluftsråd, Lerøy Aurora. 

 Varighet på prosjektet er 7 mnd. fra 15.Mars-15.oktober 2016 
 

 

Prosjekt Ren kyst har følgende målsettinger i prosjektperioden(mars-oktober 2016): 

 

2.1. Overordnet mål. 

Øke bevissthet rundt marin forsøpling og forurensing. Kartlegging og rydding. 

 

2.2. Hovedmål. 

Vårt hovedmål er å bevisstgjøre og engasjere befolkningen og frivillige til opprydding av søppel 

og farlig avfall i Lyngens natur, og forebygge forsøpling av miljøet. 

 

 

2.3. Delmål (milepæler). 

Våre delmål er å synliggjøre hvilket problem marin forsøpling er og øke den frivillige innsatsen, 

Vi skal bidra med et holdningsskapende budskap på skolen og i media som viser betydningen av 

rene frilufts- og nærmiljøområder.  

Kunne tilby 2 ungdommer sommerjobb i 2 uker i sommer. 

Jobbe for et økt antall ryddeaksjoner.  



Vi skal synliggjøre strandryddedagen. 

Et annet tiltak er å bli med på ryddedager eller å arrangere en selv.  

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen- gjelder prioritering av tildelte midler 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Positive 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Prosjekt Ren Lyngenkyst anses å ville være et godt prosjekt for Lyngen, finansiert av eksterne 

midler. Lyngen kommune vil bidra med omdisponering av sommerarbeidsplasser, og 

ungdommene som arbeider i prosjektet vil få verdifull lærdom om kartlegging og opprensking 

av herreløst, marint avfall. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/12 -8 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 17.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Lyngen levekårsutvalg 31.03.2016 

 

Oppvekstplan 0-6 

Henvisning til lovverk: 

Barnehageloven 

 

Vedlegg 

1 Oppvekstplan 0-6 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak, men ber om at evalueringen legges 

frem for utvalget til orientering. Enst 

Vedtak: 

1. Utviklingsplan for barnehagene i Lyngen, Oppvekstplan 0-6 tas til etterretning  

2. Målene i planen skal gjenspeiles i barnehagenes årsplaner 

3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i kommunens 

årsmelding.  

 

Levekårsutvalget ber om at evalueringen legges frem for utvalget til orientering.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Utviklingsplan for barnehagene i Lyngen, Oppvekstplan 0-6 tas til etterretning  

2. Målene i planen skal gjenspeiles i barnehagenes årsplaner 

3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i kommunens 

årsmelding.  



 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven §1)      

   

Denne utviklingsplanen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren 

i perioden 2015-2018. Planen bygger på rammeplan for barnehager og stortingsmelding nr. 41 om 

kvalitet i barnehagen. Planen skal styrke barnehagen som lærings- og danningsarena, og er ett 

styringsdokument for barnehagene når det gjelder strategisk ledelse, mål, delmål og 

satsningsområder.  

Regjeringen har i Stortingsmelding nr. 41 tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene:  

 Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.  

 Styrke barnehagen som læringsarena  

 Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.  

Oppvekstplan 0-6 er Lyngen kommune sin utviklingsplan for barnehagene for årene 2015 – 2018 

og erstatter virksomhetsplan for barnehagene i Lyngen. Planen er utarbeidet i styrermøter, og har 

vært til høring hos FAU og i barnehagene. Høringsinnspillene ble behandlet i styrermøte 15.mars 

2016, og er tatt med i den endelige planen.  

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

En utviklingsplan skal være dynamisk i den forstand at den kan fange opp eventuelle endringer i 

vilkår og føringer som legges av ulike myndigheter. Planen skal være framtidsrettet, realistisk 

og i tråd med det kommunestyret som barnehageeier ønsker for tjenesteutviklingen. Planen skal 

være det kommunale overordna styringsverktøyet for barnehagene som lager sine egne 

handlingsplaner, bygd på føringene i denne overordna planen. Skolene har sin egen plan, 

oppvekstplan 6-16. Denne er til ny høring, og vil legges fram for Levekårsutvalget i løpet av 

våren. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/211 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 14.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Lyngen levekårsutvalg 31.03.2016 

 

Søknad fra UL Trollvasstind om kommunalt tilskudd til tilrettelegging for 

vinteraktiviteter. 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Tone Iversen: 

1. UL Trollvasstind innvilges en engangstilskudd på kr 15.000,- til formålet. 

2. Beløpet dekkes over kulturbudsjettet 2016 – Søkbare midler til ulike formål. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 1112 1001 14701    

       

 

 

Det ble votert over forslaget fra Tone Iversen og rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårutvalg tiltrer forslaget fra Tone Iversen. Enst 

 

Vedtak: 

1. UL Trollvasstind innvilges en engangstilskudd på kr 15.000,- til formålet.  

2. Beløpet dekkes over kulturbudsjettet 2016 – Søkbare midler til ulike formål. 

 

 

 



Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 1112 1001 14701    

       

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. UL Trollvasstind innvilges en engangstilskudd på kr 24 500,- til formålet. 

2. Beløpet dekkes over kulturbudsjettet 2016 – Søkbare midler til ulike formål. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 1112 1001 14701    

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

UL Trollvasstind søker om kr 60 000 i tilretteleggingsmidler for friluftsaktiviteter i 

vinterhalvåret. 

 

 

I søknaden har man satt opp følgende kostnadsoverslag: 

 

Innkjøp av slodd m/ sporlegger kr 18 500 

Innebygd slede for kjøring av eldre til/fra hytta kr 28 000 

Leie av bygdescooter pr. vinter kr 12 000 

Arbeidsgodtgjørelse 50 timer x kr 300,- kr 15 000 

Total kostnad kr 73 500 

 

Finansieringsplan: 

Egne midler kr 13 500 

Tilskudd fra Lyngen kommune kr 60 000 

Total sum kr 73 500 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Lyngen kommune har tidligere prioritert og gitt lignende støtte til de idrettslagene som drifter 

lysløyper og alpinbakke, dvs. tråkkemaskin/scooter til Lyngen/Karnes il og Lyngen alpinklubb, 

Jægervatnet il og Furuflaten il. Rottenvik grendelag fikk i 2014 kr 50 000 i støtte til innkjøp av 



snøscooter m/vinsj og sportrekker for trekking av skiløyper, og inneværende år fikk Lyngen 

alpinklubb kr 50 000 til kjøp av scooter (1/3 av kostnadene). 

 

Økonomiske konsekvenser 

Belastes kulturbudsjettet – Søkbare midler til ulike formål. Jfr. kommunestyresak 10/16. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Rådmannen ser at de vinteraktivitetene UL Trollvasstind driver, er veldig positive for trivselen i 

bygdesamfunnet, og også et godt folkehelstiltak.  

De er også positivt at laget satser på å få eldre og uføre ut i naturen. 

Ul Trollvasstind ber om kr 60 000 i kommunal støtte for å realisere vinteraktivitetene. I denne 

søknaden søkes det ikke om tilskudd til scooter ettersom ungdomslaget har medlemmer som 

disponerer scootere. Det man trenger er slodd m/ sporlegger og innebygd slede. I tillegg søker man 

altså tilskudd til scooterleie, samt en økonomisk kompensasjon for det praktiske arbeidet. 

 

I kommunestyremøtet 01.03.16, i sak 10/16, ble det avsatt kr 120 000 inneværende år til å kunne 

støtte slike tiltak.  

 

Med hensyn til driftsmidler til leie av scooter samt arbeidsgodtgjørelse, har UL Trollvasstind 

mulighet til å søke på kulturmidlene som deles ut årlig. 

 

Med bakgrunn i støtten som ble innvilget Lyngen alpinklubb for kjøp av snøscooter, foreslår 

rådmannen at UL Trollvasstind innvilges et tilskudd på 1/3 av kostnadene. Dette utgjør kr 24 500. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/337 -1 

Arkiv: C20 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Lyngen levekårsutvalg 31.03.2016 

 

Fotokonkurransen "Uteaktivitet i Lyngen" 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune lyser ut fotokonkurransen «Uteaktivitet i Lyngen». 

2. Kr 2000,- i premie til beste bilde. 

3. Levekårsutvalget er jury. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

1 Lyngen kommune lyser ut fotokonkurransen «Uteaktivitet i Lyngen». 

2 Kr 2000,- i premie til beste bilde. 

3 Levekårsutvalget er jury. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I 2014 hadde Lyngen kommune konkurransen «Lyngenlua». Dette skapte stort engasjement i 

kommunen. Rådmannen foreslår derfor at man har andre konkurranser/aktiviteter gående de år 

man ikke deler ut kulturprisen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kr 2000 dekkes over kulturbudsjettet. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I 2016 foreslår Rådmannen at det lyses ut en fotokonkurranse med temaet «Uteaktivitet i 

Lyngen». 

 Hver deltaker kan kun stille med 1 foto. 

 Fotoet må være innrammet. I tillegg sendes fotoet til kommunen pr. e-post. 

 Motivet må være fra Lyngen. 

 Ved innlevering må det følge tekst med som forteller hvem som er fotograf, adresse, e-

postadresse, tittel på fotoet og hvor i kommunen fotoet er tatt. 

 Kr 2000,- i premie til beste foto. 

 Levekårsutvalget er jury. 

 Kåring av beste foto tas i siste møte i levekårsutvalget før sommerferien. 

 Det lages ei utstilling av fotoene. 

 Lyngen kommune forbeholder seg retten til å bruke fotoene ved anledning. Fotograf skal 

da oppgis. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1950 -33 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 17.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Lyngen levekårsutvalg 31.03.2016 

 Lyngen formannskap  

 Lyngen kommunestyre  

 

Klatrevegg i Lyngenhallen - søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra David Skirnisson: 

Levekårsutvalget er positiv til søknaden, men klatreklubben må bringe søknaden i formell orden 

før kommunestyrets behandling 27.04.16. 

 

Det ble votert over forslaget fra David Skirnisson og rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra David Skirnisson. Enst 

Vedtak: 

Levekårsutvalget er positiv til søknaden, men klatreklubben må bringe søknaden i formell orden 

før kommunestyrets behandling 27.04.16. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknad om forhåndsutbetaling av kr 585 984,- i spillemidler til klatrevegg i Lyngenhallen 

avslås. 

 

Budsjettdekning: 



 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen klatreklubb søker om forhåndsutbetaling av spillemidler til klatreveggen i 

Lyngenhallen. Basert på kostnadsoverslaget utgjør dette kr 585 984,-. Klubben begrunner dette 

med at interessen rundt det å få etablert en klatrevegg er økende. Videre har man nå engasjerte 

personer som jobber for å fremme klatring som en inkluderende idrett, og for å få et godt og 

velfungerende aktivitetstilbud. På denne bakgrunn ønsker man å komme i gang med bygging av 

klatreveggen allerede inneværende år. 

Kostnadsrammen er på kr 1 476 562. 

 

Lyngen kommune har gjort vedtak om å bidra med et tilskudd på kr 500 000 over 

investeringsbudsjettet. 

 

Pr. i dag har ikke spillemiddelsøknaden endelig idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 

Slik ser finansieringsplanen ut: 

 

Tilskudd av spillemidlene Kr   585 984 

Kommunalt tilskudd Kr   500 000 

Gaver Kr   180 266 

Dugnad Kr   210 312 

Sum samlet finansiering i søknaden Kr 1 476 562 

 

Pr. i dag foreligger følgende gaver: 

 Fra Lundvoll Service – liftleie,traktor med pallegafler/skuffe – kr 49 000 

 Fra Magic Mountain Lodge – overnatting for montørene – kr 38 400 

 

Det mangler derfor dokumentasjon på kr 92 600 i gaver. I tillegg mangler de 2 gavebrevene 

underskrifter. 

Så langt foreligger det heller ikke vedtak på dugnad. Denne utgjør kr 210 312 i 

finansieringsplanen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er ingen garanti for tilskudd fra spillemidlene. Jfr. 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 



Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Ettersom Lyngenhallen er et kommunalt anlegg, må klatreveggprosjektet bli et kommunalt 

prosjekt der en inngår en samarbeidsavtale med Lyngen klatreklubb. En eventuell avtale må 

omfatte både arbeidet med etableringen av klatreveggen, samt framtidig drift av denne. 

 

Pr. i dag har ikke spillemiddelsøknaden endelig godkjenning. Så snart søknaden har 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, er den kvalifisert for å søke spillemidler. Men som det 

framgår av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015», pkt. 

2.5.1; idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ikke garanti for tilskudd. 

 

Selv om ikke Lyngen klatreklubb er formell søker, er det likevel nødvendig at klubben enten 

melder seg inn i NIF, eller blir underavdeling av et lag som er medlem i NIF. I den sammenheng 

har det fra initiativtakerne blitt sagt at klatreklubben skulle bli med i Lyngen/Karnes il. Pr. i dag 

foreligger det ikke bekreftelse på dette. Dette må bringes i orden før underskriving av en 

samarbeidsavtale. 

 

Rådmannen vil ikke anbefale kommunal forhåndsutbetaling av spillemidler. Iallfall ikke før 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. Man må også være klar over at et slikt 

positivt vedtak fort vil kunne danne presedens i forhold til andre spillemiddelsøkere. 

En kan også risikere at det skjer ting i søknadsprosessen, f.eks. at initiativtakere flytter, mister 

interessen, osv., slik at ingen følger opp anleggssøknader og planer. Har kommunen da 

forhåndsutbetalt spillemidler, kan en risikere at dette blir en ren kommunal kostnad uten å få 

spillemidler. 

 

Men vil en sikre at arbeidet kommer i gang inneværende år, kan som sagt en mulighet være at 

spillemidler forskutteres så snart klatrevegg-prosjektet har idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning. Eventuelle midler må hentes fra disposisjonsfondet. 

 

Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale forhåndsutbetaling av spillemidler. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/7 -14 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 21.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Høring- Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord, 2016 -2025 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Høringsbrev 

2 Horingsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord februar 2016 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune tar utviklingsplanen til orientering, og mener at det er behov for at 

planen i sin helhet blir realisert. 

2. I vår kommune, er det i forhold til antall innbyggere, mange mennesker med alvorlig 

kognitiv funksjonsnedsettelse. For å kunne ivareta spesialistbehandling ved alvorlig 

psykisk sykdom og alvorlig kognitiv funksjonsnedsettelse, er det behov for en egen 

døgnavdeling for disse mennesker. Vår beliggenhet tilsier at vi ønsker avdelingen 

plassert ved universitetssykehuset i Tromsø. 

 

3. Lyngen kommune er avhengig av at det både finnes regionale sikkerhetsplasser og lokale 

sikkerhetsplasser, da behovet er tilstede. Sikkerhetspsykiatri skal ivareta sikkerheten i 

samfunnet, og skal denne sikkerheten bli ivaretatt, må spesialisthelsetjenesten ha 

tilstrekkelig kapasitet for å gi tjenestene. Lokaliseringen av de regionale plasser er ikke 

av så stor betydning, om de blir ved Nordlandssykehuset eller ved Universitetssykehuset 



i Tromsø, det viktigste er at de blir plassert i vår helseregion. De lokale 

sikkerhetsplassene bør fortsatt bli ved UNN, og de må ikke bli bygd ned på bekostning 

av de regionale plassene. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Lyngen kommune tar utviklingsplanen til orientering, og mener at det er behov for at 

planen i sin helhet blir realisert. 

2. I vår kommune, er det i forhold til antall innbyggere, mange mennesker med alvorlig 

kognitiv funksjonsnedsettelse. For å kunne ivareta spesialistbehandling ved alvorlig 

psykisk sykdom og alvorlig kognitiv funksjonsnedsettelse, er det behov for en egen 

døgnavdeling for disse mennesker. Vår beliggenhet tilsier at vi ønsker avdelingen 

plassert ved universitetssykehuset i Tromsø. 

 

3. Lyngen kommune er avhengig av at det både finnes regionale sikkerhetsplasser og lokale 

sikkerhetsplasser, da behovet er tilstede. Sikkerhetspsykiatri skal ivareta sikkerheten i 

samfunnet, og skal denne sikkerheten bli ivaretatt, må spesialisthelsetjenesten ha 

tilstrekkelig kapasitet for å gi tjenestene. Lokaliseringen av de regionale plasser er ikke 

av så stor betydning, om de blir ved Nordlandssykehuset eller ved Universitetssykehuset 

i Tromsø, det viktigste er at de blir plassert i vår helseregion. De lokale 

sikkerhetsplassene bør fortsatt bli ved UNN, og de må ikke bli bygd ned på bekostning 

av de regionale plassene. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Helse Nord har utarbeidet forslag på utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i helseregion Nord. 

 

Det blir i vedlagt følgebrev bedt om særskilt tilbakemelding på behov for å etablere og styrke 

døgntilbudet innen sikkerhetspsykiatri og for pasienter med alvorlig psykiske lidelser og 

samtidig psykisk utviklingshemming. Det blir ønsket innspill på behov og lokalisering. 

 

Behov:  

Lyngen kommune har i forhold til antall innbyggere, mange mennesker med psykisk 

utviklingshemming. Det er erfart at denne gruppen ofte «faller mellom to stoler» når de har 

behov for behandling i spesialisthelsetjenesten for sin psykiske lidelse. Behov for en egen 

døgnavdeling er absolutt til stede i Nord-Norge, og vår beliggenhet med nærhet til 

Universitetssykehuset i Tromsø, tilsier at vi ønsker avdelingen plassert på UNN. 

 

Døgntilbud innen sikkerhetspsykiatri  



Som det framgår av planen, er befolkningsvekst kombinert med at flere blir dømt til psykisk 

helsevern årsak til behov for behandlingstilbud på regionalt sikkerhetsnivå. Dette gir grunn for å 

forvente økt behov for sikkerhetspsykiatri. Lyngen kommune er avhengig av at det finnes   

regionale sikkerhetsplasser og lokale sikkerhetsplasser, da behovet er til stede for begge deler. 

Sikkerhetspsykiatri skal ivareta sikkerheten til samfunnet, og skal denne sikkerheten bli 

ivaretatt, må spesialisthelsetjenesten ha tilstrekkelig kapasitet for å gi tjenester. Lokaliseringen 

av de regionale plasser er ikke av så stor betydning, om de blir ved Nordlandssykehuset eller 

ved Universitetssykehuset i Tromsø, det viktigste er at de blir etablert i helseregion Nord. De 

lokale sikkerhetsplassene bør fortsatt bli ved UNN, og de må ikke blir bygd ned på bekostning 

av de regionale sikkerhetsplasser. 
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Søknad om driftsstøtte 2016 - SMISO 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2016 

2 Vedr. tilskudd til drift 2016 - SMISO 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 31.03.2016  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Tone Iversen: 

Levekårsutvalget ber om at tilskudd til SMISO innarbeides i budsjett/økonomiplan for de neste 

to årene. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget fra Tone Iversen. 

 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget fra Tone Iversen. 

Enst 

Vedtak: 

1. Levekårsutvalget innvilger søknad om driftstøtte 2016 til Støttesenter mot incest og 

seksuelle overgrep (SMISO) på kr 7 000. 

 

2. Tilskuddet dekkes av budsjettpost 14701-1112-1001 

 

Levekårsutvalget ber om at tilskudd til SMISO innarbeides i budsjett/økonomiplan for de neste 

to årene. 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Levekårsutvalget innvilger søknad om driftstøtte 2016 til Støttesenter mot incest og 

seksuelle overgrep (SMISO) på kr 7 000. 

 

2. Tilskuddet dekkes av budsjettpost 14701-1112-1001 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

SMISO har søkt om driftstøtte for 2016 på kr 7 000. Tilskudd fra kommuner vil utløse statlige 

midler, og SMISO er derfor avhengig av at de kommunale tilskuddene innvilges før 1. april for 

å få statlige midler. 

 

Bidragskommuner får gratis tilbud om undervisningsopplegg for 6-trinnet i grunnskolen og 

opplæring av lærere/pedagogisk personell. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

SMISO har også søkt om en treårig avtale med Lyngen kommune om tilskudd til drift. Dette 

vurderer rådmannen ikke å kunne behandles av Levekårsutvalget, og må derfor vurderes i 

budsjettbehandlingene som har endelig behandling av kommunestyret. 

 

 


