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Navn Funksjon Representerer 
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Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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Merknader Det ble ikke innkalt vara for Peggy pga kort varsel (1/2 time) 
David Skirnisson ble valgt til å underskriver møteprotokollen. 
Innkalling godkjent. 
Åse Mona Vikten etterlyser sak 6/16 fra februar 2016.06.06.  
Kjellaug informerer om helse- og livsstilundersøkelsen 2014. 
Kjellaug orienterer om status i arbeidsgruppas arbeid med aktiviteter/ arbeid for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 
Kjellaug går gjennom rapporten fra Helse- og livsstilundersøkelsen fra 2014. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjellaug Grønvoll 
Anette Holst 
Bård Ringbakken 

Helsesjef 
Oppvekstsjef 
Kulturskolen 

  
 
 



 
  
 
Lyngseidet 06.06.16. 
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Åse Mona Vikten     Aud Haugen 
Nestleder       Utvalgssekretær 
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*Råd for folkehelse behandlet saken i møte 31.05.16. Vedtaket vil bli referert i møtet. 
 
Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll vil orientere om status i arbeidsgruppas arbeid med 
aktiviteter/arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/471 -1 
Arkiv: A30 
Saksbehandler:  Bård Ringbakken 
 Dato:                 25.04.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 

 
Rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordyping" 
Henvisning til lovverk: Opplæringsloven 
 

Vedlegg 
 Rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordyping" 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 
Vedtak: 
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» legges til grunn for drift og 
utvikling av kulturskolen i Lyngen. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» legges til grunn for drift og utvikling 
av kulturskolen i Lyngen. 
 



Saksopplysninger 
Rammeplanen er utarbeidet av Norsk Kulturskoleråd. De samarbeider tett med KS om 
utviklingen av kulturskolene. 
Bakgrunnen for å utarbeide rammeplanen «Mangfold og fordypning» er ønsket om økt kvalitet i 
alle landets kulturskoler. Kulturskolene skal tydeliggjøres som ett skoleslag. 
Det er videre utarbeidet en veileder som skal være ett nyttig grunnlag for gode prosesser når 
rammeplanen skal implementeres og gjøre det enklere for skoleeier og kulturskolens ansatte å 
arbeide videre med rammeplanen. Dette gjelder både de mer grunnleggende delene og teorien 
som ligger bak: lærings- og elevsyn, metodebruk samt fagplanene for fagområdene på de tre 
programområdene og planens prinsippielle sider. 
 
 
Rammeplanen består av flere deler:  

- grunnleggende del som handler kulturskolens samfunnsoppdrag og prinsipper for 
kulturskolevirksomhet (kap 1 og kap 2) - fagplaner for fem fagområder i kap 3 (ikke ferdig) - kulturskolens kvalitetssikringssystem kap 4 (ikke ferdig) 

Rammeplanen er en rettledning for kulturskoleeiere, og ikke en lovhjemlet forskrift. 
Rammeplanen slår fast kulturskolens samfunnsoppdrag med tilhørende mål, bringer inn en 
faglig struktur i form av programområder og fagområder inn i kulturskolen og introduserer 
behovet for ett kvalitetssystem for skoleslaget. Rammeplanen må vedtas lokalt for å fungere 
som et styringsdokument.  
Hvordan skal rammeplanen behandles i kommunen? 

- som endel av en kommunedelplan. 
Dette sikrer at kulturskolen ses inn mot annen aktivitet på kultur- og opplæringsfeltet - som enkeltvedtak blir rammeplanen en enkeltsak uten at kulturskolen ses i sammenheng 
med det øvrige som skjer i oppvekstsektoren. 

I Lyngen kommune arbeides det nå med en oppvekstplan. Vedtaket om innføring av 
rammeplanen vil inngå som endel av denne kommunedelplanen. 
I hht kommunens arbeids- og delegasjonsreglement er det levekårsutvalget som er «skoleeier». 
 
Kort sammendrag: 
Rammeplan innledning. 
Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle 
kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial 
kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning. 
Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig 
fordypning utover det obligatoriske skoleverket. 



Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringen og retter seg i 
hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19 år. 
Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale 
læreplaner i skoleslaget. Den forutsetter at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk 
oppfølging av kulturskolenes virksomhet. 
KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG 1.1. Kulturskolens oppdrag  
 Opplæringsloven  
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: ”Alle 
kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.” 
(1997) Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens 
målsetting: ”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og 
opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.” (Læreplanverket K06). 
Unesco 
Norges forpliktelser i henhold til UNESCO-konvensjonene om barns rettigheter og om vern av 
immateriell kulturarv. Kulturskolens formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser 
Norge har gjennom internasjonale konvensjoner. Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon den 8. 
januar 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk 
lov gjennom menneskerettighetslovene § 2-4. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i 
barnekonvensjonens § 30 og 31. 
 Kulturskolens formål  
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som 
ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og 
kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen 
som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig 
utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres 
kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen 
livskompetanse. 
 Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter  
Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse 
og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende samarbeid med 
barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører 
innen kunst- og kulturformidling. 
 Kulturskolens fag  
Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. 
Organisering av opplæringen  
Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik 
profil og målsetting: Grunnprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. 
 
KAPITTEL 2 - PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KULTURSKOLEVIRKSOMHET  



Innledning 
Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud 
enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Prinsippet om likeverdighet i skole- og 
utdanningstilbud er en overordnet kultur- og utdanningspolitisk målsetting i Norge, og 
rammeplanen skal bidra til å sikre felles nasjonale normer for mål, innhold og kvalitet i 
kulturskolene.  
 Kommunens ansvar som skoleeier  
Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud følger nasjonale føringer gitt i 
rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og kan være en del av 
kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Skoleeier har ansvar for at 
kulturskolen har kvalifiserte lærere. I dette inngår å sikre kulturskolelærerne tilsvarende videre- 
og etterutdanningstilbud som lærerne i skoleverket for øvrig. Kommunen kan initiere samarbeid 
med andre kommuner/regioner om etter- og videreutdanning og oppmuntre kulturskolen til å ta 
imot praksisstudenter fra høyere utdanningsinstitusjoner der forholdene ligger til rette for det. 
Skoleeier kan også initiere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner om forskning - og 
utviklingsarbeid i kulturskolens fag. Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som 
er tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre 
kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby 
friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter for deltagelse i kulturskolens 
tilbud. Med henvisning til opplæringsloven kan kulturskolen inngå i fylkesmannens tilsyn med 
kommunene. I tillegg til å etterspørre hva slags kulturskoletilbud kommunen har, kan 
kulturskolens samarbeid med skoleverket og kulturlivet inngå i tilsynet. I rammeplanen inngår 
nasjonale fagplaner. De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer og lokale 
tilpasninger med hensyn til mål, innhold, organisering og vurdering. Det skal utarbeides lokale 
læreplaner for alle fag kulturskolen tilbyr. Skoleeier har ansvar for drift av kulturskolen og for å 
sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen. 
 Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen 
 1. For tilsetting i undervisningsstilling skal det normalt kreves: Høyere kunstfaglig utdanning i 
utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Som 
minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder 
alle. 17 Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag Skoleeier kan i 
særlige tilfelle tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende 
realkompetanse kan dokumenteres. 
 2. For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det kreves samme faglige kvalifikasjoner som 
ved tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års erfaring fra kulturskole og 
relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring. Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette 
søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan 
dokumentere 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 



 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/554 -1 
Arkiv: F26 
Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 
 Dato:                 26.05.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/16 Lyngen Råd for folkehelse 31.05.2016 
24/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 
98/16 Lyngen formannskap 31.05.2016 
112/16 Lyngen formannskap 14.06.2016 
57/16 Lyngen kommunestyre 14.06.2016 
 Lyngen arbeidsmiljøutvalg  

 
Matlevering til hjemmeboende og på institusjoner 
Henvisning til lovverk: 
Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Etter forslag fra ordfører utsettes saken til neste møte i formannskapet den 14.06.16. Enst. 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt. 
 
 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Levekår tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med følgende forslag til tillegg i punkt 3: 
Det legges frem forslag om å utrede muligheten for transport av eldre til Lyngstunet for å spise 
middag på søndager. Enst. 
 



Vedtak: 
1. Fra 31.05.16 opphører ordningen med at ansatte i hjemmetjenesten skal kjøre ut 

middager i helgene til hjemmeboende personer. 
2. I perioden 01.06 – 30.06.16 utfører «Aktiv ferie og fritid» oppdraget med å kjøre ut 

middager i helgene. 
3. I løpet av juni måned blir det jobbet med å finne alternative løsninger på hvordan en skal 

få levert middager til hjemmeboende i helgene.  
Det legges frem forslag om å utrede muligheten for transport av eldre til Lyngstunet for å 
spise middag på søndager. 
 

 
 
Budsjettdekning:  
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 
 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv ( Matloven) av 01.01.2004 
Rådmannens innstilling 

1. Fra 31.05.16 opphører ordningen med at ansatte i hjemmetjenesten skal kjøre ut 
middager i helgene til hjemmeboende personer. 

2. I perioden 01.06 – 30.06.16 utfører «Aktiv ferie og fritid» oppdraget med å kjøre ut 
middager i helgene. 

3. I løpet av juni måned blir det jobbet med å finne alternative løsninger på hvordan en skal 
få levert middager til hjemmeboende i helgene.  

 
 
Budsjettdekning:  
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 



Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken Det er to institusjonskjøkken i Lyngen kommune. Det ene er på Lyngstunet helse- og 
omsorgssenter, det andre er på Lenangen omsorgssenter. På begge steder er kjøkkenet åpent på 
alle dager i uka, 7,5 timer pr dag. Ved Lyngstunet er det 3.94 årsverk, ved Lenangen 
omsorgssenter er det 1.5 årsverk. I helgene er kjøkkenet på Lyngstunet betjent med 2 personer, 
ved Lenangen omsorgssenter er det en person. Hjemmetjenesten i Indre Lyngen har to ansatte i 
tjeneste og i Lenangen er det en.  
 
På Lyngstunet blir det pr dag laget ca 75 middager på hverdager, de blir fordelt slik: Ca 50 til 
beboere inne på institusjonen, 9 -10 til beboere på Solhov bosenter og ca 15 til hjemmeboende. I 
helgene er antallet noe redusert, da det blir levert færre middager til Solhov og ca 10 middager 
blir kjørt ut til hjemmeboende.   
Ved Lenangen omsorgssenter blir det laget 15 middager til beboere ved omsorgsboligene og 3- 
5 middager blir kjørt ut på hverdager. Det er et fåtall av de hjemmeboende som ønsker å få 
levert middag hver dag, noen ønsker å få levert middager kun på lørdag og søndager, andre får 
middag levert på alle hverdager, men ikke i helgene, da kommer pårørende hjem på besøk og 
lager middag.  
 
Transport av middager 
 I indre del av Lyngen blir transporttjenesten kjøpt av Lyngsalpan Vekst på ukedagene. Lyngen 
kommune betaler kr 95.000.- for tjenesten. Til nå er det ansatte ved hjemmetjenesten som har 
kjørt ut middager i helgene. Ved Lenangen omsorgssenter er det ansatte som kjører ut middager 
på hverdager til et begrenset område. Det er aldri blitt levert middager til områdene fra Sør-
Lenangsbotn og til skolekretsgrensa ved Svensby pga kapasitetsproblemer med kjøring. Å kjøre 
ut middager i helgene ble det slutt med etter årsskiftet.  
 Å kjøre ut middager i helgene har alltid vært et stress moment for de ansatte i hjemmetjenesten. 
Etter at samhandlingsreformen ble innført, har også behovet for hjemmetjenester økt. De ansatte 
føler at det blir en gal prioritering av arbeidstid, når de må avslutte et «besøk/stell» av en 
alvorlig syk person kl 12, for så å kjøre inn til Lyngstunet for å hente middager som de skal 
frakte ut. Resten av arbeidstiden går til å kjøre middager til Furuflaten/Svensby/Rottenvik. Det 
kan ende med at de må skrive rapport etter endt arbeidstid, noe som fører til overtidsbetaling. 
Den samme problematikk omkring matutkjøring i helgene er årsaken til at Lenangen 
omsorgssenter heller ikke kjører ut middager i helgene.  
 Å få ansatte som jobber inne på institusjonene til å gjøre jobben er heller ikke mulig. De må 
hjelpe beboerne som bor på institusjonen under måltidene, da funksjonsnivået for mange 
beboere er så redusert at de må ha hjelp til å få mat i munnen. I helgene er bemanningen redusert 
til det minimale. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 En sammenligning av tilbud/pris på middager i Nord-Troms kommunene, viser at Lyngen 
kommune er den billigste. Hver middagsporsjon med dessert koster kr 70.-, levert hjem ved 
døra. Det har vært en bevisst holdning om at vi ikke skulle ta så mye for middager, da det er 
viktig at de eldre pga ernæringsbehov tar seg råd til å kjøpe middag noen dager i uka. Tidligere 
erfaring har vist at når prisen øker, er det noen som sier opp tilbudet. I noen av kommunene tar 
de ekstra pris for utkjøring i helgene, slik at prisen er på kr 135.- pr middag. Om Lyngen 
kommune skal ansette noen for å kjøre ut middager i helgene, må prisen økes betraktelig. 



 
Skal det bli ansatt personer(assistent) fra f.eks kl 12 -15 på lørdag/søndager på begge steder, vil 
det gi en årlig utgift på kr 150.000.- i året. Det kan bli svært vanskelig å få noen til å komme å 
jobbe i 3 timer i helgene, og svært få vil jobbe hver helg, noe som også hovedavtalen setter 
grenser for. En må kanskje øke til 6 timer pr dag, slik at i de 3 første timer jobber en inne på 
institusjonen. Utgiftene blir da fordoblet. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Når en skal produsere mat ved et offentlig kjøkken, er en underlagt lover og forskrifter og får 
jevnlig besøk av Mattilsynet. Å transportere varm mat ut til hjemmeboende må gjøres i henhold 
til forskrift. Maten som blir sendt ut skal være forsvarlig varmebehandlet tilpasset 
næringsmidlets art, og skal deretter holdes ved minst 60 grader C. Maten som blir levert ut fra 
Lyngstunet er pakket inn i spesial emballasje og i egne bager som skal holde 60 grader C i 3 
timer.  
Det er ikke i henhold til forskrift at maten skal bli kjølt ned for deretter å bli oppvarmet. Pr i dag 
er ikke kjøkkenet tilrettelagt for å levere ut mat som skal bli oppvarmet. Da må hele drifta ved 
kjøkkenet bli lagt om.  
 
Miljøkonsekvenser Engangsemballasjen som blir brukt er en forurensingskilde.  
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Middager som blir laget ved våre institusjoner er av god kvalitet, og alle får levert varm mat 
som er klar for servering. 
 
Det er et spørsmål om det skal være slik i framtiden. Flere og flere kommuner har lagt om drifta 
til et system som heter «Kok og kjøl». Dvs at de produserer middager noen dager i uka (for hele 
uka), som bli kjølt ned, slik at alle brukere får middager som må bli oppvarmet. Middager til 
hjemmeboende blir kjørt ut 1-2 ganger i uka. Det vil være en praktisk løsning for å få middag på 
alle ukens dager og levert til alle områder i kommunen. En slik ordning vil medføre at det må 
investeres i nytt system på kjøkkenet. På de steder som har en slik drift er kjøkkenet stengt i 
helgene. Det er personalet i avdelingene som må varme opp middagene.  
 
Det som er motargumentet mot denne type matproduksjon, er at maten ikke er så god. 
Oppvarmet mat er aldri av samme kvalitet som nylaget mat. 
 
Om en tenker på de framtidige brukere/beboere på sykehjem/omsorgsboliger, er kanskje en slik 
ordning en god løsning som kan tilfredsstille de krav som de vil ha.  De har ikke en døgnrytme 
hvor de spiser middag kl 13, slik det er i dag ved Lyngstunet og ved Lenangen omsorgssenter. 
De vil gjerne ha middag servert kanskje kl 17, slik som de er vant med da de var yrkesaktive.  
Produksjonsformen «Kok og kjøl» vil gi fleksibilitet, og brukerne kan spise middag på et 
tidspunktet som er normalt for dem. Beboerne kan sove lengere om morgenen, spise frokost 
senere på dagen, få middag kl 17, være lengere oppe om kvelden og spise kveldsmat kl 22- 23. I 
dag blir mye av døgnrytmen styrt av at middagen blir servert kl 13, og at ansatte på kjøkkenet 
har arbeidstid fra kl 07 til kl 14.30. 
 
Det er blitt sendt ut brev til brukere av matlevering om at det fra 31.05.16 blir slutt med 
matlevering i helgene. Etter at det ble avisoppslag om saka, har «Aktiv ferie og fritid» tilbudt 
seg å kjøre ut middager i helgene i juni måned både i Lenangen og i Indre Lyngen. Det vil bli en 
kortsiktig løsning, så skal det fortsatt blir kjørt ut middager i helgene, må en få i stand en varig 
løsning som sikrer at middagene blir kjørt ut. Skal utkjøringen bli gjort av ansatte, må det bli 
opprettet nye årsverk for å gjøre jobben, noe som vil være med på å øke kostnadene. 



Matombringingen er ikke en lovpålagt tjeneste, så kommunene står fritt å velge om de vil gi 
tilbudet. Om en hadde fått lag eller frivillige organisasjoner til å ta oppdraget, kunne en ha gått i 
forhandlinger om hva de skal ha for jobben. 
 
Det har etter hvert kommet mye ferdiglaget middag for salg i butikkene. På lørdagene er det ofte 
grøt til middag på Lyngstunet. Grøten blir pakket inn og kjørt ut til hjemmeboende. Fjordland 
har ferdig pakket grøt for salg, grøten vi kjører ut kan koste mer enn hva Fjordland gjør. 
Alternativet for å kjøre ut grøt på lørdager, kan være å frakte ut grøt fra Fjordland på fredag. Det 
samme med søndag, det kan bli levert middag fra Fjordland på fredag. 
 
Kjøkkensjefen har sagt at det kan bli levert en «søndagsmiddag (en god kjøttrett)» på en av 
ukedagene.  
 
De ansatte i hjemmetjenesten har poengtert at de vil sørge for at personer som absolutt bør få 
middager i helgene fortsatt skal få det, de vil sørge for at maten kommer fram. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1841 -8 
Arkiv: B10 
Saksbehandler:  Anette Holst 
 Dato:                 12.04.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 

 
Forsøk med leksefri skole 
Henvisning til lovverk:  
Forskrift til opplæringslova kapittel 1A 
 
VEDLEGG 

Høringssvar leksehjelp 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
Behandling: 
VEDTAK: 
Levekår tiltrer rådmannens innstilling til vedtak mot en stemme. 
Vedtak: 

1. Rådmannen tilrår ikke at det settes i gang forsøk med leksefri skole i Lyngen. 
2. Leksene som gis skal tilpasses den enkelte elev og være et ledd i læring og 

utvikling. 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen tilrår ikke at det settes i gang forsøk med leksefri skole i Lyngen. 
2. Leksene som gis skal tilpasses den enkelte elev og være et ledd i læring og utvikling. 

 
  



Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
Lyngen kommune mottok i september 2015 en anmodning om iverksetting av leksefri skole. 
Brevet ble lagt fram for levekårsutvalget i Lyngen, som ba administrasjonen utrede saken. 
I brevet, som er en del av en nasjonal aksjon, kan man lese følgende argumentasjon for leksefri 
skole: 

   
Brevet ble lagt fram for Levekårsutvalget, som ønsket en utredning av forsøk med leksefri skole. 
Saken ble videre behandlet i rektormøte med skolenes rektorer og hovedtillitsvalgte i september. 
Møtet hadde følgende innspill til saken: 
Mengdetrening, lesetrening og gangetabell bør gjøres i samarbeid med hjemmet.  
Leksehjelp er hjemlet i Opplæringslova. 
Det vil være vanskelig å nå kompetansemålene om alt av øvelser, oppgaver og tekstproduksjon skal skje 
på skolen.  
Formålsparagrafens ordlyd sier at: «Opplæringa i skolen skal, i samarbeid og forståing med heimen, 
opne dører mot verda…..». Kan en leksefri skole forsvares uten at formålsparagrafens intensjon 
reduseres?  
Det blir mindre tid på skolen til alt som skal gjennomgås.  
Vi må tenke nøye gjennom hvilke konsekvenser det får om leksene tas ut av skolen. Hvis leksene skal 
inn i skolen, hva må ut?  
Lekser i skolen hjelper elevene til å arbeide selvstendig bla ved å finne noen svar på egenhånd.  
Slik det er i dag har småtrinnet og mellomtrinnet ledig tid på timeplanen.  
Hvis en slik prøveordning blir vedtatt iverksatt, er det en forutsetning at prosjektet knyttes opp mot en 
pedagogisk institusjon.  
 
Lyngen kommune sendte i februar ut en høring i skolens organer om leksefri skole med frist for innspill 
10.april. I høringen ble det stilt følgende spørsmål: 
 
1. Hva mener høringspartene om lekser i grunnskolen? 
2. Ønsker høringspartene å prøve ut et forsøk med leksefri skole for en enkelt skole- eller en enkelt 

klasse? Eventuelt alle skolene? 
 
Det er innkommet en rekke høringssvar som ligger ved denne saken. 
 



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Levekårsutvalget 2.09.15: Protokolltilførsel: 
Levekårsutvalget ber om at saken utredes. 
 
Økonomiske konsekvenser Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen 
Miljøkonsekvenser  
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Forsøk med leksefri skole har vært på høring i skolenes organer og hos tillitsvalgte. Samlet sett 
gir høringssvarene uttrykk for at lekser er viktig og nødvendig.  
 
Både lærere og foreldre uttaler at det ikke er ønskelig med forsøk med leksefri skole, men at det 
er viktig å ha gode diskusjoner rundt lekser på skolene. I høringssvarene ser vi også at leksenes 
betydning for skole-hjem samarbeid blir understreket.  
 
Elevene sier også at lekser er viktig, men elevrådet ved Eidebakken skole gir uttrykk for at et 
forsøk med leksefri for hele Lyngen hadde vært interessant med begrunnelsen at lekser er 
slitsomt, stressende og tar av fritiden.  Også elevene ved Lenangen skole kunne tenke seg 
leksefri for 1.-9.klasse, men mener at lekser bør bestå på siste årstrinn for å forberede elevene på 
videregående skole.  
 
Kap 1 A i Opplæringsloven sier følgende om lekser:  
Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke 
til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. 
Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode 
rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i 
opplæringa. 
Samlet sett viser høringssvarene at høringspartene mener at de positive sidene ved lekser langt 
på vei overveier de negative konsekvensene det er vist til i innspillet. 
 
Denne høringen har ført til gode pedagogiske diskusjoner rundt leksehjelp i skolene. De gode 
pedagogiske diskusjonen rundt leksene vil fortsette i skolene i tiden framover.  
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/21 -67 
Arkiv: L32 
Saksbehandler:  Anette Holst 
 Dato:                 27.05.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 
62/16 Lyngen kommunestyre 14.06.2016 

 
Veinavn del 5: Akselveien 
Henvisning til lovverk:  
 
Matrikkellova Kap 4  
Matrikkelforskriften Kap. 12 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Levekår vedtar følgende endring i punkt 1 i veinavn: Akselveien endres til Akslaveien. Enst. 
Vedtak: 
1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  
13. Akslaveien. 
 
2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn.  
 
 
Rådmannens innstilling 
1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  
13. Akselveien  
 
2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn.  
 
 



Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnsetting, adressering og 
adresseforvaltning skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet 
skulle fastlegges av rådmannen.  
Saksgangen i navnesaker skal følge Lov om stadsnavn, og når kommunen sjøl tar opp en sak kan 
den kort summeres slik:  
1. Kommunen tar opp navnesak  
2. Saken sendes ut på høring til berørte parter  
3. Saken med høringsuttalelser sendes til stedsnavntjenesten for tilråding  
4. Kommunen fatter endelig vedtak.  
 
Levekårsutvalget i Lyngen vedtok videre i sak 10/13 at  
1. Lyngen kommune skal gjennomføre prosjektet «Navnsetting, adressering og adresseforvaltning i 
Lyngen Kommune» i tråd med føringer i matrikkelforskriftens kapittel 12, offisiell adresse.  
2. Organiseringen av adressearbeidet fastlegges av rådmannen.  
 
Veinavnene i Lyngen har vært gjennom pkt. 1, 2 og 3, og Lyngen kommune fikk den 27.juni 
tilrådingene fra den norske stedsnavntjenesten. Tilrådingen fra den kvenske stedsnavntjenesten kom 
den 27.juni, og tilrådingen fra den samiske stedsnavntjenesten den 22.august.  
Kommunestyret kan dermed gå i gang med pkt. 4: kommunen fatter endelig vedtak.  
Kommunestyret vedtok i sak 39/14 ,60/14, 6/15 og 39/15 de første adressefastsettende veinavna i 
denne omgangen. Etter dette vedtaket gjenstår Kjeldnesveien og Sævnesveien, der vi i tidligere 
vedtak har reist navnesak.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-styrevedtak 71/12, Levekårsutvalget 10/13, K-styrevedtak 39/14, K-styrevedtak 60/14, K-
styrevedtak 6/15, K-styrevedtak 39/15 
 
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til skilting er innarbeidet i økonomiplan 2014-2017 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Det å etablere et logisk oppbygd adressesystem er av stor betydning for å øke sikkerhet og minimere 
risiko, spesielt i forhold til ambulanseutrykning, brann og politi 
 
Miljøkonsekvenser Ingen 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Tilrådingene fra den norske, samiske og kvenske stedsnavntjenesten er omfattende dokumenter.  
På enkelte av veiene er det foreslått både kvenske, samiske og norske navn.  
Lyngen er en trespråklig kommune og det er derfor naturlig at dette gjenspeiler seg i bruk av 
adressenavn.  
Det er imidlertid lagt til grunn at Lyngen ikke skal ha trespråklige parallellnavn på alle veier.  
Med bakgrunn i Stedsnavnloven § 9-2 oppfordrer Sametinget Lyngen kommune å vedta adressenavn 
på samisk i områder der samiske stedsnavn er i bruk av folk på stedet eller av folk med 
næringstilknytning til stedet. Lokal navnetradisjon i Lyngen vil imidlertid gjenspeile både norsk, 
samisk og kvensk/finsk. Det er valgt å forsøke å unngå bruk av personnavn ved adressefastsetting, 
også dette etter tilråding fra navnekonsulenten. Valget av skrivemåten vei istedenfor veg er gjort i 
tidligere kommunale vedtak ved adressefastsetting.  



Innstillingen bygger i stor grad på tilråding fra stedsnavntjenesten. Ved å begrense antall veier og 
husstander som skal vedtas, sendes på høring, nummeres og skiltes om gangen, vil arbeidet med den 
praktiske gjennomføringen bli enklere å organisere.  
 
Tilråding fra språkrådet for Butikkveien i Kjosen kom i brevs form den 28. april 2016. Her viser 
språkrådet til at Akselveien kan tilrådes. Forslaget fra Sør-Lenangen grendelag var opprinnelig 
Akslaveien. Akselveien er veien opp til skolen og byggefeltet i Sør-Lenangen.   



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/7 -24 
Arkiv: 033 
Saksbehandler:  Magnhild Grønvoll 
 Dato:                 23.05.2016 

  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/16 Lyngen Råd for folkehelse 31.05.2016 
27/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 
54/16 Lyngen kommunestyre 14.06.2016 

Årsmelding 2015  Råd for folkehelse 
Henvisning til lovverk:  
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske 
med nedsatt funksjonsevne m.m. 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådsloven) 

  
1 Årsmelding 2015 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
Behandling: 
Levekår tar rådmannens orientering til etterretning. Enst. 
Vedtak: 
Årsmeldingen for 2015 Råd for folkehelse tas til orientering 
Vedlegg  

1. Årsmelding 2015 Råd for folkehelse 
Rådmannens innstilling 
Årsmeldingen for 2015 Råd for folkehelse tas til orientering 
Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding, dette i henhold til gjeldende regelverk; Lov 
om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med 
nedsatt funksjonsevne m.m. §§ 7,8 og Eldrerådsloven §§4 og 8. 
 
 Vurdering av alternativer og konsekvenser Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret. 
 
 



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/337 -3 
Arkiv: C20 
Saksbehandler:  Anette Holst 
 Dato:                 30.05.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 

 
Kåring av vinner: Fotokonkurranse uteaktivitet i Lyngen 
Henvisning til lovverk:  
 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Vinner av fotokonkurransen Uteaktivitet i Lyngen er ************* 
 
Begrunnelse: 
********************** 
 
Vedtak: 
Vinner av fotokonkurransen Uteaktivitet i Lyngen er bilde fra ************* 
 
 
 
Rådmannens innstilling 
Vinner av fotokonkurransen Uteaktivitet i Lyngen er_____________ 
  
 
 
Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 



I 2014 hadde Lyngen kommune konkurransen «Lyngenlua». Dette skapte stort engasjement i 
kommunen. Rådmannen foreslo derfor at man skulle ha andre konkurranser/aktiviteter gående de 
årene man ikke deler ut kulturprisen. Levekårsutvalget i Lyngen lyste i april ut fotokonkurransen 
Uteaktivitet i Lyngen.  
 
Følgende vedtak ble fattet i møtet 31.mars: 
1. Lyngen kommune lyser ut fotokonkurransen «Uteaktivitet i Lyngen». 
2. Kr 2000,- i premie til beste bilde. 
3. Levekårsutvalget er jury. 
 
Det ble videre satt følgende regler for konkurransen: 
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. 
   
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Levekårsutvalget 16/16 
 
Økonomiske konsekvenser Allerede innarbeidet 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen 
Miljøkonsekvenser Ingen 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det er innkommet 4 bilder når denne saken skrives. Fristen er utvidet til 3.juni med håp om flere 
bidrag. Levekårsutvalget foretar utvelgelsen i møtet. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/53 -34 
Arkiv: 223 
Saksbehandler:  Hilde Grønaas 
 Dato:                 30.05.2016 

 
  Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/16 Lyngen levekårsutvalg 06.06.2016 

 
Søknad om støtte til arrangement - Jusshjelpa i Nord-Norge 
Henvisning til lovverk: 
 Vedlegg 

1 Søknad om økonomisk støtte til Fellesseminaret 2016 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 06.06.2016  
 
Behandling: 
VEDTAK: 
Levekår tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 
Vedtak: 
Søknaden avslås. 
 
Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken Jusshjelpa i Nord-Norge har søkt om støtte til å avholde et seminar – se vedlagte søknad. 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Rådmannen vurdere søknaden som et godt initiativ, men at den ikke faller inn under delegerte 
fullmakter til Levekårsutvalget da dette tiltaket ikke kan sies å ha lokal forankring/tilknytning. 


