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Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Lenangen omsorgssenter, Nord-Lenangen 

Dato: 31.05.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Harald Haugen Leder  

Enhart Lyngmo Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Hanne Drøge Jakobsen Medlem  

Peggy Halvorsen Medlem  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Anette Samuelsen deltok på befaringa ved senteret.  

 

Harald Haugen og Liv Solberg deltar på fellesmøte den 16. juni 2016 for eldrerådene i Nord-

Troms. Møtet er i Storfjord kommune (LHL klinikken Skibotn).  

 

Kurs for eldre i bruk av data: henvendelse fra Jenny-Marie Hansen.  

Råd for folkehelse anbefaler at dette tas opp med de enkelte interesseorganisasjonene, som for 

eksempel pensjonistforeningen.  

 

Neste møte: Torsdag 25. august 2016 kl. 09:00 på Rådhuset, 1. etg.  

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef 

   Anette Samuelsen     Ergoterapeut  

   Lillian Larsen            Rådgiver 

 



Nord-Lenangen 31.05.2016 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder         Lillian Larsen 

         Rådgiver  

  



 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 8/16 Referatsaker   

RS 9/16 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 07.04.16  2016/7 

RS 10/16 Lyngenhallen  2016/7 

RS 11/16 Resultat av generasjonskonferansen 2016  2016/7 

PS 9/16 Årsmelding 2015 Råd for folkehelse  2016/7 

PS 10/16 Foreløpig opphør av videre planlegging av 

plasser for personer med demens sykdom ved 

Lenangen omsorgssenter. 

 2015/1278 

PS 11/16 Matlevering til hjemmeboende og på institusjoner  2016/554 

PS 12/16 Ny representant fra Råd for folkehelse til 

styringsgruppe - Stedsutvikling Lyngen 

 2015/796 

 

  



PS 8/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

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 9/16 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 07.04.16 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

RS 10/16 Lyngenhallen 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling: 

Rådet slutter seg til Halvorsens anmodning. Henvendelsen bør rettes videre til styret evt. daglig 

leder i Lyngenhallen drift.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 11/16 Resultat av generasjonskonferansen 2016 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 



Behandling: 

Råd for folkehelse har fokus på forebygging. Rådet har ønske om trygge nærområder: Råd for 

folkehelse ber at administrasjonen setter av penger i budsjettet til f.eks. sand til strøing, og at en 

kan sende forespørsel til frivilligsentralen om de kan bistå i arbeidet med sandstrøing. Norge 

bruker 500 millioner bare på hoftebrudd. Dersom man kan forebygge med enkle tiltak, vil det bli 

besparelser i det lange løp.  

 

Leder i rådet, Harald Haugen, har tatt initiativ til møte med leder for ungdomsrådet, Charlotte 

Christensen. Det tas sikte på et forberedende møte i slutten av juni, med fellesmøte mellom Råd 

for folkehelse og Ungdomsrådet til høsten.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

Det tas initiativ til møte mellom Råd for folkehelse og Ungdomsrådet. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

Det tas initiativ til møte mellom Råd for folkehelse og Ungdomsrådet. 

 

 

 

 

 

  



 

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) 

 

 Vedlegg: 

1 Årsmelding 2015 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling:  

Rådet mener at årsmeldinga er ei informativ, kort og god årsmelding.  

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

 

Vedtak:  

Årsmeldingen for 2015 Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

 

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: 2015/1278 -6 

Arkiv: H12 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 05.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/16 Lyngen levekårsutvalg 15.02.2016 

5/16 Lyngen Råd for folkehelse 07.04.2016 

10/16 Lyngen Råd for folkehelse 31.05.2016 

 

Foreløpig opphør av videre planlegging av plasser for personer med demens 

sykdom ved Lenangen omsorgssenter. 

Henvisning til lovverk: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse ønsker en utvidelse av eksisterende bygg, og at planlegginga av 

«demensplasser» videreføres. Enst.  

 

Vedtak:  

Råd for folkehelse ønsker en utvidelse av eksisterende bygg, og at planlegginga av 

«demensplasser» videreføres. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 07.04.2016  

 

Behandling:  

Helse- og omsorgssjefen orienterte om saken.  

 

VEDTAK:  

Råd for Folkehelse avventer behandling av saken inntil rådet har vært på befaring ved Lenangen 

omsorgssenter. Enst.  

 

Vedtak:  



Råd for Folkehelse avventer behandling av saken inntil rådet har vært på befaring ved Lenangen 

omsorgssenter. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 15.02.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstiling til vedtak, men ber arbeidsgruppa vurdere 

om det er mulighet til å etablere demensavdeling i eksisterende bygg. 

Levekårsutvalget ber om en tilbakemelding innen mai 2016. 

Vedtak: 

Arbeidsgruppa har lagt fram behov for 8.5 nye årsverk ved å etablere 6 nye plasser ved 

Lenangen omsorgssenter. Det tilsvarer ca 5 mill i nye driftsutgifter. Lyngen kommune har i dag 

ikke økonomi å gjennomføre tiltaket, slik at videre planlegging foreløpig avsluttes. 

 

Levekårsutvalget ber arbeidsgruppa vurdere om det er mulighet til å etablere demensavdeling i 

eksisterende bygg. Levekårsutvalget ber om en tilbakemelding innen mai 2016. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppa har lagt fram behov for 8.5 nye årsverk ved å etablere 6 nye plasser ved 

Lenangen omsorgssenter. Det tilsvarer ca 5 mill i nye driftsutgifter. Lyngen kommune har i dag 

ikke økonomi å gjennomføre tiltaket, slik at videre planlegging foreløpig avsluttes. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Levekårsutvalget opprettet i sak 2015/1278 ei arbeidsgruppe som fikk i mandat å se på 

muligheter for å utvide omsorgssenteret med 4 sykehjemsplasser. Arbeidet ble igangsatt etter 

innspill fra Nord-Lenangen grendelag samt politikere fra Ytre Lyngen. Begrunnelse for 

innspillet er at når mennesker fra Lenangen kommer til Lyngstunet, kommer de til et fremmed 



miljø, og det er langt for de pårørende å besøke dem. Det er i hovedsak mennesker med demens 

sykdom som blir overflyttet inn til Lyngstunet pga at det ikke er tilrettelagt for dem ved 

Lenangen omsorgssenter. Derfor fikk arbeidsgruppa i mandat å utrede plasser for denne gruppa 

av mennesker. 

 

Det har vært et møte i arbeidsgruppa, hvor gruppa kom fram til at det må bygges et nytt bygg til 

det eksisterende bygg. Å opprette 4 plasser i for hold til 6 plasser vil gi forholdsvis kostbare 

plasser, det må være 2 ansatte på avdelingen både dag og på kveld om det er 4 eller 6 beboere. 

Det vil i tillegg være behov for 1 ansatt på natt. Avd.leder vurderer det slik at det er nye 

stillinger som må opprettes, da personale som er der i dag ikke har kapasitet til å påta seg flere 

oppgaver. 

 

Med en turnus 2 + 2 + 1 pr døgn vil det være behov for 8 nye årsverk, samt 0.5 årsverk i 

renhold. Med lønn, vakttillegg, sosiale utgifter, vikarer ved ferier og ved fravær blir det en 

driftsutgift på ca 5 milloner. Lyngen kommune har ikke økonomi til å påta seg nye driftsutgifter 

på 5 mill., skal tiltaket bli realisert må det skje ved omprioriteringer.  

 

Behov for nye tilbud for personer med demens sykdom vil øke med årene. Eldre mennesker har 

generelt god helse i dag, og mange klarer seg utmerket uten hjelp. Mennesker med demens 

sykdom får økt behov for hjelp etter som sykdommen utvikler seg, og de aller fleste får behov 

for en plass ved institusjon. Alt tyder på at det vil være behov for flere tilrettelagte plasser i 

årene som kommer. Utbygging av velferdsteknologi kan gi muligheter for at mennesker med 

sykdom kan bo lengere hjemme enn hva de gjør i dag, men ved store hjelpebehov kan det bli 

vanskelig. 

 

Alternativet for ikke å etablere nye plasser ved Lenangen omsorgssenter, er å se om det er mulig 

å etablere plasser for mennesker med demens sykdom i det eksisterende bygg. Da kan en bruke 

dagens årsverker og opprette noe nye stillinger. Det kan evt bli bygd helt nytt, og bruke dagens 

bygg til andre formål. Det å bygge er en engangsinvestering, det som koster er drift av plassene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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:  

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv ( Matloven) av 01.01.2004 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling: 

Helse- og omsorgssjefen orienterte om saken.  

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse støtter saksfremstillinga om å prøve å få til en «søndagsmiddag» midt i uka.  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. 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.  

 



 

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. 
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Ny representant fra Råd for folkehelse til styringsgruppe - Stedsutvikling 

Lyngen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 31.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Som ny representant fra Råd for folkehelse i styringsgruppa for stedsutvikling velges Liv 

Solberg. Enst.  

 

Vedtak:  

Som ny representant fra Råd for folkehelse i styringsgruppa for stedsutvikling velges Liv 

Solberg.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som ny representant fra Råd for folkehelse i styringsgruppa for stedsutvikling velges _______ 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Kommunestyret i Lyngen fattet i sak 69/14, i møte 11. desember 2014 følgende vedtak:  



 

Organisasjonsmodellen og styringsgruppen videreføres. Styringsgruppen suppleres med en 

representant fra råd for folkehelse. Styringsgruppen gis mandag til å videreføre 

stedsutviklingsprosjektet i forhold til:  

- Å anta konsulenter for videreutvikling av sentrumsplanleggingen 

- Iverksette arbeid med mindre tiltak som utbedring av Elveparken 

- Opprette mindre arbeidsgrupper innenfor ulike satsningsområder 

- Søke eksterne midler 

Fysiske tiltak, som renovering og ombygging av Kirkelvparken, legges fram for K-styret for 

godkjenning når tiltaket er ferdigprosjektert og kostnadsberegnet og det er utarbeidet forslag til 

finansiering.  

 

I kommunestyremøte den 11.12.2014 ble styringsgruppe for stedsanalyse videreført som 

styringsgruppe for stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet.  

 

Styringsgruppa består i dag av Johnny Hansen (AP), Mikal Nerberg (MDG), Charlotte 

Christensen (Ungdomsråd), Bente Rognli (Lyngseidet bygdeutvalg) og Roger Samuelsen 

(representant for næringslivet).  

 

Rakel Thorstensen har representert Råd for folkehelse. Hun har trukket seg fra vervet.  

Det må nå velges en ny representant fra Råd for folkehelse.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Saken handler om valg. Rådmannen har derfor ikke innstilt på navn på representant.  

 


