
Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse
Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet
Dato: 07.09.2016
Tidspunkt: 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet. 

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Lyngen kommune, den 31.08.16

Harald Haugen
leder

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær
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http://www.lyngen.komune.no/


Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:
Vararepresentant for hver liste
Rådmannen 
Økonomisjefen 
Sektorleder teknisk drift 
Oppvekstsjefen 
Helse- og omsorgssjefen 
Næringssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem) 

Sendes på e-mail til: 
Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer)
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Repr for beboerne på sykehjemmet Laila Hamnvik

Pressen - legges ut på internett: 
Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)

Kopi av innkallingen uten vedlegg:
Kommunekassereren

              
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 13/16 Referatsaker
RS 12/16 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 31.05.16 2016/7
RS 13/16 Rapport (m/signatur) -befaring v/Lenangen 

omsorgssenter 310516
2016/7

RS 14/16 Rundskriv I-2/2016 - Forebyggende 
hjemmebesøk i kommunene

2016/7

RS 15/16 Søknad og tilsagn -  Helhetlig tilbud til pårørende 
med krevende omsorgsoppgaver

2016/679

RS 16/16 Helsetjenester for eldre 2016/7
RS 17/16 Uttalelse  om alkoholsalg på konserter og 

festivaler
2016/7

RS 18/16 Fordeling av arbeidsoppgaver etter 
folkehelsekoordinator.

2015/1686

PS 14/16 Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler 
mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Lyngen kommune

2016/779

PS 15/16 Valg av politisk representant til arbeidsgruppe for 
planlegging av plasser for personer med demens 
sykdom ved Lenangen omsorgssenter.

2015/1278

I tillegg blir det orientering om flg:
- Eldrerådskonferansen 13. – 14. september
- Pasientsikkerhetskonferansen 21. – 22. september
- Helse- og omsorgskonferansen 2. – 3. november
- Fellesmøte for Eldrerådene i Nord-Troms (er blitt avholdt i Skibotn)
- Henvendelse vedr. datakurs (er tatt opp tidligere i rådet. Harald har tatt det opp med 

pensjonistforeninga)
- Informasjon fra Bufdir «Folk med nedsatt funksjonsevne»
- Fellesmøte med Ungdomsrådet

Det er ønskelig at Råd for folkehelse setter opp møteplan for 2. halvår 2016 (vedlegg).
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PS 13/16 Referatsaker



 

Lyngen kommune 
 

 

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 
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Nord-Lenangen 31.05.2016 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder         Lillian Larsen 

         Rådgiver  
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                                        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 
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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  
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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. 
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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 

11



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. 
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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:  
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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 
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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. 
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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.  
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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.  
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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 

18



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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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -86 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 26.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Lyngen Råd for folkehelse 31.05.2016 

 

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:  
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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.  
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OM FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK I KOMMUNENE 

1. INNLEDNING 

Regjeringen vil realisere pasienten og brukerens helse- og omsorgstjeneste i Norge. Det er 

pasientenes og brukernes behov som skal stå i sentrum for alt vi gjør. For personer med behov 

for helse- og omsorgstjenester, må det legges til rette for et tjenestetilbud med god kvalitet, 

der aktivitet og mestring i eget liv står sentralt. Kommunens sørge for-ansvar for å yte 

nødvendige helse- og omsorgstjenester inkluderer herunder en plikt til å arbeide 

forebyggende. Et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende 

helse- og omsorgsarbeidet, og som kan bidra til økt mestring i eget liv, kan være systematiske 

forebyggende hjemmebesøk i kommunene. 

2. GJELDENDE RETT 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd tydeliggjør kommunens ansvar for å fremme 

helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Disse oppgavene inngår som 

en del av de nødvendige helse- og omsorgstjenestene etter § 3-1 og forsvarlig helsehjelp etter 

§ 4-1. Ved å legge til rette for økt innsats tidlig i utviklingsforløpet av sykdom og sosiale 

problemer, herunder forebygging og tidlig intervensjon, kan man forhindre en negativ 

utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold. Samtidig kan man få kartlagt 

befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i nær fremtid.  
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Side 2 

 

Forebygging i helse- og omsorgstjenestene innebærer at kommunen iverksetter tiltak på riktig 

tidspunkt i et utviklingsforløp av sykdom, funksjonstap eller sosiale problemer sett opp mot 

hva som er mest effektivt for å redusere lidelse og oppnå best mulig helse, levekår og 

funksjonsevne. Bestemmelsen sier ikke noe om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten skal 

arbeide for at blir iverksatt, men gir tjenesten anledning til å utvise nytenking og kreativitet 

med sikte på å finne frem til formålstjenlige virkemidler tilpasset spesielle befolkningsgrupper 

og lokale behov.  

 

Opplysning, råd og veiledning er en viktig del av det forebyggende arbeidet og omfatter blant 

annet oppsøkende virksomhet overfor utsatte grupper, samt opplysningsvirksomhet, 

rådgivnings- og veiledningstjenester. Kommunens ansvar for å gi opplysning, råd og 

veiledning må sees i sammenheng med den rett den enkelte pasient eller bruker har til å 

medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1.  

 

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med kommunens oppgaver i folkehelsearbeidet, 

herunder særlig folkehelseloven § 5. Etter bestemmelsen i folkehelseloven skal kommunen ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer 

som kan virke inn på denne. Oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og 

faktorer som påvirker denne, vil bidra til å synliggjøre dagens behov for tjenester og til å 

foreta framskrivninger av behov for helse- og omsorgstilbud, herunder innretning og omfang 

av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-3 første ledd. 

3. NÆRMERE OM FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK 

Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt praktisk 

og konkret verktøy i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve 

lenger i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet. 

 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte Helsedirektoratet et treårig 

utviklingsprogram (2011 – 2013) for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Evalueringen av 

utviklingsprogrammet viser at formålet med de fleste hjemmebesøk er å fremme helse og 

mestring. Blant annet var temaene under hjemmebesøket sikkerhet i hjemmet, fysisk helse, 

boforhold, selvhjulpenhet, ernæring, sosialt nettverk, hjelpemidler og aktiviteter.  

 

Fra 2003 – 2013 har det vært en økning fra 8 % til 25 % av landets kommuner som tilbyr 

forebyggende hjemmebesøk.  Det er altså et stadig større antall kommuner som tilbyr dette. 

Evalueringen viser imidlertid at tilbudets faglige innhold og metodikk i liten grad er fastlagt, 

noe som videre gjenspeiles i at en del kommuner oppgir mangel på veiledningsmateriale som 

en av årsakene til at de ikke tilbyr forebyggende hjemmebesøk. 

 

Erfaringer fra Sverige og Danmark viser at forebyggende hjemmebesøk kan være en viktig 

del av kommunens forebyggende tiltak og at besøket kan ha en positiv forebyggende effekt på 

eldres funksjonsevne. I Danmark skal kommunene tilby forebyggende hjemmebesøk en gang 

det året personen fyller 75 år, og årlige besøk etter fylte 80 år. I Sverige har det vært tilbud om 

forebyggende hjemmebesøk siden slutten av 1990 – tallet, men dette er ikke et lovpålagt krav. 
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Side 3 

Formålet med hjemmebesøkene i Danmark og Sverige er at brukeren og kommunen sammen 

kan drøfte brukerens livssituasjon og eventuelle behov for hjelp til å utnytte egne ressurser, 

bevare brukerens funksjonsnivå, og at besøkene kan brukes i et helsefremmende og 

forebyggende perspektiv. Sentrale tema er blant annet informasjon om kommunens helse- og 

omsorgstilbud, kost og mosjon, sosialt fellesskap og fallrisiko. 

4. DEPARTEMENTETS VURDERINGER 

Formålet med forebyggende hjemmebesøk vil ofte være å hente frem den enkeltes ressurser, 

bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk 

og aktiv lengst mulig. De nye eldre vil trolig i større grad enn tidligere generasjoner eldre 

fremme ønske om å ha aktive og selvstendige liv også når de går inn i 80- og 90-årsalderen. 

Gode levevaner vil bidra til å kunne leve aktive liv lenger og opprettholde helse og 

funksjonsevne. God tilrettelegging kan bidra til at eldre kan få et aktivt og selvstendig liv også 

når helse og funksjonsnivå blir redusert.  

 

Temaer for det forebyggende hjemmebesøket kan på denne bakgrunn typisk være sikkerhet i 

hjemmet, den enkeltes funksjonsnivå og behov for hjelpemidler, boforhold, ernæring, fysisk 

aktivitet, praktisk bistand, læring og mestring, og sosialt nettverk. Det kan også være sentralt 

å gi informasjon om frivillig sektor og kommunens tilbud, samt å gi senioren anledning til å 

kunne fortelle hva de opplever av hindringer i kommunen. Det kan være hensiktsmessig at 

tilbudet om hjemmebesøk kommer sammen med et alternativt tilbud om et forebyggende 

gruppeopplegg, for å øke deltagelsen i det forebyggende arbeidet. Dette for å kunne gi et 

tilbud også til de som ikke ønsker besøk av kommunen i eget hjem. 

 

Det vil være særlig viktig å sørge for at tilbudet rettes mot personer som ikke allerede mottar 

helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Det er vesentlig at tiltaket er tilpasset den enkelte 

kommunes struktur, at det er forankret i kommunens ledelse, og at det inngår i kommunens 

samlede satsing på helsefremming og forebygging.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt 

virkemiddel i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i 

egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet. Med flere 

eldre i befolkningen blir kommunenes kunnskap om befolkningens sammensetning og 

demografiske utvikling viktig for å skape livskvalitet for den enkelte og solidaritet mellom 

innbyggerne. Kunnskap om eldres behov og analysekompetanse av demografiske endringer 

vil gi grunnlag for planlegging lokalt, og forebyggende hjemmebesøk vil kunne bidra til å 

styrke den enkelte kommunes kartlegging og planlegging med hensyn til utviklingen av 

behovene for helse- og omsorgstjenester i befolkningen.  

5. VEIEN VIDERE 

Evalueringer viser at stadig flere kommuner på selvstendig initiativ tar i bruk forebyggende 

hjemmebesøk, samtidig som enkelte kommuner oppgir manglende veiledningsmateriale som 

en årsak til at de ikke har igangsatt tilbud om forebyggende hjemmebesøk.  
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Side 4 

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en 

veileder om forebyggende hjemmebesøk, som skal ses i sammenheng med andre 

forebyggende tiltak rettet mot eldre. Veilederen forventes ferdigstilt innen utgangen av 2016. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Petter Øgar (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Kjersti Sandem 

førstekonsulent 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.  
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From: orobertsen@juvente.no [mailto:orobertsen@juvente.no] On Behalf Of Øyvind Kind Robertsen
Sent: Friday, August 19, 2016 8:11 PM
Subject: Uttalelse om alkoholsalg på konserter og festivaler
 
Hei,

Juventes landsmøte 7. og 8. august 2016 vedtok en uttalelse som er adressert til dere om 
alkoholsalg på konserter og festivaler. Uttalelsen kan leses under.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål eller innsigelser angående 
uttalelsen.

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på 
menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med 
rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende 
ungdomsmiljøer over hele landet.

 
Uttalelse fra Juventes landsmøte 2016:
Alkoholsalg på konserter og festivaler
Til alle landets kommuner
 
Årets festivalsommer går mot slutten. På mange festivaler og konserter står alkohol 
sentralt. Juventes landsmøte mener det bør bli mer fokus på musikken og mindre 
fokus på alkoholen. Alkoholservering bidrar i mange sammenhenger til å ekskludere 
grupper, enten fordi de ikke kan delta på grunn av aldersbegrensninger eller fordi de 
ikke ønsker å omgå berusede mennesker. 
 
Mange drar på konserter for å nyte musikken, men det er ikke alltid like gøy hvis du 
har noen som er tydelig påvirket ved siden av deg. Hvis en reduserer alkoholsalg ved 
konserter og festivaler blir det lettere for både ungdom og voksne å hygge seg med 
musikken uten å være redd for uønsket oppmerksomhet fra berusede personer. Det 
vil også være mer oppmerksomhet på bandet eller artisten som opptrer hvis færre er 
berusede. 
 
En måte å redusere alkoholsalg på er å bli strengere på å innvilge ambulerende 
skjenkebevillinger. Samtidig anerkjenner vi at strengere bevillingspolitikk vil ha 
betydning for konsertarrangørers økonomiske situasjon, men dette bør og kan løses 
med andre virkemidler enn alkoholservering.
 
Juventes landsmøte oppfordrer kommunene i Norge til å redusere alkoholsalget på 
konserter og festivaler.
 
 
Vedtatt på Juventes landsmøte
Vestby, 8. august 2016 
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Med vennlig hilsen

Øyvind Kind Robertsen
Leder i Juvente

oyvind@juvente.no
+47 988 87 882
www.juvente.no

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________
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Lyngen kommune
Helse- og omsorg

Notat
Referanse Dato

2015/1686-13 02.09.2016

Fordeling av arbeidsoppgaver etter folkehelsekoordinator.

Vår folkehelsekoordinator har sluttet den 31.08.16, stillingen var 50 %. Det vil ikke komme en 
ny person i stillingen, arbeidsoppgavene vil bli overtatt av flere personer/instanser i kommunen.

Funksjonen for å være folkehelsekoordinator overtar kommunefysioterapeuten.

FYSAK og fjelltrimmen er en viktig aktivitet i forhold til å ha vare på folkehelsa.  
Frivilligsentralen vil gå inn som en viktig samarbeidspart omkring aktivitetene i vårt 
turløypenett. 

Samarbeid med Ishavskystens friluftsråd blir lagt til oppvekst/kultur ved kulturkonsulenten, 
kulturkonsulenten og kommunefysioterapeuten vil ha et samarbeid omkring aktiviteter, søknad 
om tilskudd osv. 

Planarbeid omkring folkehelse er et overordnet ansvar som kommuneplanlegger sammen med 
fagfolk må i komme fram til løsninger hvor folkehelsa bli ivaretatt. Kommuneoverlegen er en 
viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Med hilsen

Kjellaug Grønvoll
Helse- og omsorgssjef

Kopi: Rådmann
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/779 -2

Arkiv: G00

Saksbehandler:  Lillian Larsen

 Dato:                 01.09.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/16 Lyngen Råd for folkehelse 07.09.2016

Lyngen levekårsutvalg
Lyngen kommunestyre

Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler mellom 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Lov om spesialisthelsetjenester mm. 
 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 Lov om pasient- og brukerrettigheter
 Lov om helsepersonell m.v. 
 Lov om folkehelsearbeid
 Lov om helsemessig og sosial beredskap

Vedlegg
1 Overordnet samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-

Norge ( UNN )
2 Tjenesteavtale 1 - ansvar for utførelse av helse- og omsorgsoppgaver med kommunens 

påtegning side 3
3 Tjenesteavtale 2 - retningslinjer - pasienter med behov for koordinerte tjenester
4 Tjenesteavtale 3 - retningslinjer for innleggelse i sykehus
5 Tjenesteavtale 5 - retningslinjer utskrivningsklare pasienter
6 Tjenesteavtale 6 - retningslinjer kunnskapsoverføring og informasjonsutvikling
7 Tjenesteavtale 7 - samarbeid om forskning og utdanning
8 Tjenesteavtale 8 - samarbeid om jordmortjenester
9 Tjenesteavtale 9 - samarbeid om IKT-løsninger lokalt
10 Tjenesteavtale 10 - samarbeid om forebygging
11 Tjenesteavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
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Rådmannens innstilling
Lyngen kommune inngår overordnet samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og UNN HF, 
samt tjenesteavtale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 
Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Kommunene er i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å inngå 
samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og 
likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal 
ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen. 

Samarbeidsavtalene består av en overordnet samarbeidsavtale og tolv tjenesteavtaler. Alle disse 
avtalene (bortsett fra tjenesteavtale 4 og tjenesteavtale 12) har nå vært oppe til revidering. 

Overordnet samarbeidsavtale og de underliggende tjenesteavtaler er behandlet og godkjent av 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Styret for UNN har godkjent avtalene slik de nå foreligger. 

Troms og Ofoten inkl. Lødingen har organisert sitt samarbeid slik at Overordnet 
Samarbeidsorgan (OSO) er øverste samarbeidsorgan. OSO er et partssammensatt, overordnet 
og rådgivende organ mellom UNN og kommunene som har inngått samarbeidsavtalen. 
Brukerorganisasjonene skal være representert i OSO. 

Samarbeidsavtalen og de underliggende tjenesteavtalene har også vært drøftet i dialogforumet, 
hvor avtalene ble anbefalt videreført.  

Dialogforum er et kontakt- og drøftingsorgan på rådmanns/direktørnivå og faglig nivå mellom 
UNN og kommunene. Formålet med forumet er å skape en arena for dialog om administrative, 
faglige, ledelsesmessige og kunnskaps- og kompetanseutviklende forhold. 

Økonomiske konsekvenser
I den grad avtalene vil medføre kostander vil dette skje i forbindelse med oppfølging av 
intensjonene i avtalene, og disse kostandene vil da bli innarbeidet i budsjett og økonomiplan på 
linje med andre kostander. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Dette er en revidering av både den overordnede samarbeidsavtalen samt de underliggende 
tjenesteavtalene. Rådmannen vurderer at avtalene tilfredsstiller lovens krav og at partene har 
oppfylt minimumsbehovet for medvirkning. I avtalene ligger det fast rutine for melding av 
avvik, evaluering og revidering av avtalene. 
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Avtalene har vært behandlet og godkjent av OSO, som anbefaler at kommunene signerer 
avtalene. I tillegg har Lyngen kommune vært representert i dialogforumet hvor avtalene ble 
drøftet og anbefalt videreført. 

Tjenesteavtale 1 er avtale om enighet mellom Lyngen kommune og UNN om helse- og 
omsorgsoppgaver partene har ansvar for, og tiltak partene skal utføre.

Tjenesteavtale 2 er retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

Tjenesteavtale 3 er retningslinjer for innleggelse i sykehus. 

Tjenesteavtale 5 er retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 
behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus

Tjenesteavtale 6 er retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 
og for faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 7 er avtale om samarbeid om forskning og utdanning

Tjenesteavtale 8 er avtale om samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 9 er avtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 10 er avtale om samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale 11 er avtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske 
kjeden

Tjenesteavtale 4 (om kommunal øyeblikkelig hjelp) og tjenesteavtale 12 (ledsageravtalen) er 
ikke revidert i denne runden. Disse vil bli revidert i løpet av høsten i forbindelse med ny 
nasjonal veileder for kommunalt ø-hjelp døgntilbud. 

Rådmannen understreker viktigheten av at avtalene slik de foreligger gjøres kjent ute i enhetene, 
for å sikre et mest mulig smidig og godt samarbeid med helseforetaket. 

57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1278 -10

Arkiv: H12

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll

 Dato:                 01.09.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/16 Lyngen Råd for folkehelse 07.09.2016

Lyngen levekårsutvalg

Valg av politisk representant til arbeidsgruppe for planlegging av plasser for 
personer med demens sykdom ved Lenangen omsorgssenter.

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Rådmannens innstilling
1. Den allerede oppnevnte arbeidsgruppa bestående av: Enhetsleder ved Lenangen 

omsorgssenter, kommunergoterapeut, kommuneoverlege, HTV Fagforbundet, 
hovedvernombudet, helse- og omsorgssjefen og Harald Haugen repr Rådet for 
folkehelse, fortsetter sitt arbeid.

            Levekårsutvalget velger en ny politisk representant etter Reidar Lund.
    

2. Gruppa får følgende mandat:

a. Se på muligheter for å utvide Lenangen omsorgssenter med 4 tilrettelagte plasser for 
mennesker med demens sykdom. Det blir lagt fram et forslag på intern ombygging og et 
på ekstern utbygging.

b. Forme plassene etter universielle og teknologiske løsninger.
c. Utrede/stipulere sammen med driftsavdeling totale kostnader ved nybygg/ombygging.
d. Sette opp et driftsbudsjett for de to alternativ som inkluderer personell og andre 

kostnader. 
e. Undersøke muligheter for ekstern finansiering.

Arbeidsgruppa legger fram sitt forslag i begynnelsen av november, slik at en evt vedtatt 
etablering av tilrettelagte plasser blir lagt inn i økonomiplan 2017 -2020.
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Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken

Våren 2015 vedtok levekårsutvalget opprettelse av ei arbeidsgruppe bestående av følgende 
personer: Enhetsleder ved Lenangen omsorgssenter, kommunergoterapeut, kommuneoverlege, 
HTV Fagforbundet, hovedvernombudet, helse- og omsorgssjefen, Harald Haugen repr Rådet for 
folkehelse og Reidar Lund ble valgt fra Levekår. Levekår må oppnevne en ny representant. 

Gruppa fikk følgende mandat:

1. Se på muligheter for å utvide Lenangen omsorgssenter med 4 tilrettelagte passer for 
mennesker med demens sykdom

2. Forme plassene etter universielle og teknologiske løsninger.
3. Utrede sammen med driftsavdeling totale kostnader ved nybygg/ombygging.
4. Sette opp et driftsbudsjett som inkluderer personell og andre kostnader.
5. Søke etter ekstern finansiering.

Gruppa foreslå å opprette 6 nye plasser som ga et behov på 8.5 nye årsverk, noe som vil gi ca 5 
mill i nye driftsutgifter. 

Rådmannen innstilte på vedtak om «Foreløpig opphør av videre planlegging pga Lyngen 
kommune sin økonomiske situasjon». 

Levekårsutvalget vedtok et tilleggsforslag om at arbeidsgruppa må vurdere om det er 
mulighet til å etablere demensavdeling i eksisterende bygg».

Rådet for folkehelse gjorde følgende vedtak 31.05.16 «Råd for folkehelse ønsker en utvidelse 
av eksisterende bygg, og at planlegging av «demensplasser» videreføres».

Da det er kommet to forskjellige vedtak, bør det bli lagt fram forslag på to forskjellige 
alternativer til etablering av plasser for personer med demens sykdom.
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