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PS 33/17 Referatsaker



From: Johansen, Oddrun K [mailto:Oddrun.K.Johansen@nav.no]  
Sent: Thursday, August 31, 2017 3:05 PM 
To: torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no; hugo.hansen@harstad.kommune.no; 
merete.hessen@kvafjord.kommune.no; roe.jenset@ibestad.kommune.no; 'Frode Skuggedal' 
<Frode.Skuggedal@salangen.kommune.no>; erling.hanssen@lavangen.kommune.no; 
ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no; erla.sverdrup@dyroy.kommune.no; 
havard.gangsas@bardu.kommune.no; hogne.eidissen@malselv.kommune.no; 
margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no; bente.johnsen.karlsen@lenvik.kommune.no; 
annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no; AnnKristin.Evenstad@sorreisa.kommune.no; 
alf.rorbakk@tranoy.kommune.no; 'jan.gjerpe@berg.kommune.no' <jan.gjerpe@berg.kommune.no>; 
lena.hansson@torsken.kommune.no; ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no; Leif Lintho 
<Leif.Lintho@lyngen.kommune.no>; trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no; 
einar.pedersen@kafjord.kommune.no; britt.elin.steinveg@tromso.kommune.no; jan-
hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no; frank.pedersen@kvanangen.kommune.no; 
cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no; 'marie.gaino@nordreisa.kommune.no' 
<marie.gaino@nordreisa.kommune.no>; fmtrJPA@fylkesmannen.no; tom.mikalsen@ks.no; Hansen, 
Reidar <Reidar.Hansen@nav.no>; Halvorsen, Merete Lisbet <Merete.Lisbet.Halvorsen@nav.no>; 
Hanssen, Kari Eltvik <Kari.Eltvik.Hanssen@nav.no>; Skog, Eli <Eli.Skog@nav.no>; Gabrielsen, Ståle 
<Stale.Gabrielsen@nav.no>; Bratsberg, Arild K. <Arild.K.Bratsberg@nav.no>; Bertelsen, Jorunn Perly 
<Jorunn.Perly.Bertelsen@nav.no>; Haug, Håkon Einar <Hakon.Einar.Haug@nav.no>; Bones, Bodil 
<Bodil.Bones@nav.no>; Endresen, Ingvild Haugli <Ingvild.Haugli.Endresen@nav.no>; Eriksen, Elena 
<Elena.Eriksen@nav.no>; Grande, Hege Rudi <Hege.Rudi.Grande@nav.no>; Rognmo, Elin 
<Elin.Rognmo@nav.no>; Lilleng, Benedicte Helen <Benedicte.Helen.Lilleng@nav.no>; Jakobsen, Geir 
<Geir.Jakobsen@nav.no>; Lyngdal, Anne-Elise <Anne-Elise.Lyngdal@nav.no>; Hansen, Elin Maria 
<Elin.Maria.Hansen@nav.no>; Lindbom, Elin <Elin.Lindbom@nav.no>; Johansen, Roy Hugo 
<Roy.Hugo.Johansen@nav.no>; Jørgensen, Åge <Age.Jorgensen@nav.no> 
Cc: Kristoffersen, Grete <Grete.Kristoffersen@nav.no>; Ødegaard, Bente <Bente.Odegaard@nav.no> 
Subject: Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms 
 
Til rådmenn, NAV-ledere, Fylkesmannen og KS i Troms 
 
Det vises til dialog i partnerskapsmøtene høsten 2016 og våren 2017, fylkesmannens årsmøte i januar 
og oppsummering av vårt arbeidsmøte i Tromsø den 23.5.2017. 
 
Vedlagt følger forslag til organisering og mandat for forprosjekt – utvikling av NAV-kontor – ny 
kontorstruktur i Troms. Målet med forprosjektet er utrede ny organisering av NAV-tjenestene i 
Troms – kontorstruktur. Konklusjonen av utredningen skal danne grunnlag for behandling og 
beslutning i partnerskapene og formannskap/kommunestyrene i alle kommunene. (Unntak for 
kommuner som har besluttet å slå seg sammen)   
 
Organiseringen av forprosjektet er i samsvar med tilbakemeldinger fra dere i møtet den 23.5.17 – en 
overordnet koordineringsgruppe, styringsgrupper i hver kommune og 5 arbeidsgrupper delt inn 
tilnærmelsesvis etter inndelingen av bo- og arbeidsmarkedsregioner i fylket. I formuleringen av 
mandatet har vi tatt utgangspunkt i Stortingsmelding 33 og konklusjoner fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratets arbeid med utvikling av NAV-kontor oppsummert i dokumentet «Utvikling av 
NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar» og innbyggernes behov for NAV-tjenester fremover.  
 
Det er naturlig at arbeidsgruppene ledes av en av NAV-lederne i området. Vi har ennå ikke valgt 
ledere til gruppene. NAV Troms og eventuelt kommunene vil bistå gruppene med prosessveiledning 
og kartlegging/analyse av nåsituasjonen.   
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Forslag til organisering og mandat for forprosjektet og videre prosess vil bli drøftet i høstens 
partnerskapsmøter mellom NAV Troms og rådmennene. Men for å komme i gang med utredningen i 
arbeidsgruppene ønsker vi tilbakemeldinger og innspill til organisering og mandat innen 15.9.17. 
Deretter utarbeides endelig mandat, og arbeidet i gruppene settes i gang. 
 
NAV Troms vil også utarbeide kommunikasjonsplan for forprosjekt og eventuelle 
gjennomførings/hovedprosjekter i løpet av høsten. Vi ber om innspill til kommunikasjonsplanen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Oddrun Johansen 
Avdelingsdirektør  
NAV Troms 
 
 22 82 20 00//Mobil 970 297 67 
 oddrun.johansen@nav.no 
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1 Innledning  
Dette dokumentet gir en oversikt over organisering og mandat for utredning av ny struktur for 
NAV-kontorene i Troms. Mandatet er utarbeidet av NAV Troms. Partnerskapet ved 
rådmennene i fylket skal godkjenne dokumentet. Resultatet av utredningen skal danne 
grunnlaget for en konkret omstillingsplan med tidfesting av aktiviteter for hele fylket.  

2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny kontorstruktur 
Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med 
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en 
samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV: 

- Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper 
- Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer 
- Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  
- Høyt frafall fra videregående skole  
- Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet 

(økende strukturledighet) 
 

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av 
virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode 
brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og 
NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye kontorløsninger. Sammenslåing 
av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale 
avtaler etter vertskommunemodellen.  

I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av 
kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund 
kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt 
eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler. 

3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur 
Omstillingsprosessen for ny kontorstruktur i Troms deles inn i følgende faser med tilhørende 
delmål: 

Faser i arbeidet Delmål Tidsfrist 
Forprosjekt gjennomføres i 
alle naturlige bo-og 
arbeidsmarkedsregioner i 
fylket 
 

Konklusjonene fra forprosjektene 
skal danne grunnlag for: 

1. Behandling i partnerskapet 
mellom kommunene og NAV 
Troms. 

2. Politisk behandling i 
kommunestyrene 

3. Utarbeidelse av en konkret og 
tidfestet omstillingsplan for 
ny kontorstruktur i Troms 

4. Utarbeidelse av 

15.1.2018 
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gjennomføringsplan for 
etablering/sammenslåing av 
kontor 

Beslutningsfase 1. Forslagene til sammenslåing 
av kontor skal behandles i 
partnerskapene og 
kommunestyrene. 

2. Forankring. Helhetlig plan for 
ny kontorstruktur skal drøftes 
i tillitsvalgtes organer, 
direktoratet, fylkesmannen, 
KS, brukerorganisasjoner og 
andre interessenter. 

9.4.2018 

Planlegging av 
gjennomføringsfasen  

1. Tilsetting av NAV-ledere for 
de nye kontorene evt 
prosjektledere for 
gjennomføringsprosjektene 

2. Utarbeidelse av plan for 
gjennomføringsprosjektene 

1.7.2018 

Gjennomføringsfasen 
(hovedprosjekt) 

Etablering av ny kontorstruktur – 
gjennomføring av 
sammenslåingsprosjekt 
 

1.1.2019 –  

 

4 Organisering av forprosjektet 
Forprosjektet organiseres som følger: 

Koordineringsgruppe: 

NAV Troms v/fylkesdirektøren 
Fylkesmannen 
KS  
Leder for rådmannsutvalget i Troms evt flere rådmenn 
Representant fra fylkets medbestemmelsesapparat 
 
Koordineringsgruppen skal bistå arbeidsgruppene i utredningsarbeidet, og avklare prinsipielle 
spørsmål. Gruppen skal sammenstille og vurdere om utredningene gir tilstrekkelig grunnlag 
for beslutning i partnerskapene samt vurdere risikoen i forslagene. Koordineringsgruppen 
erstatter ikke styringsgruppen/partnerskapet, men forenkler og effektiviserer arbeidet for 
styringsgruppene frem til beslutningsfasen. Koordineringsgruppen har i samarbeid med alle 
rådmenn i fylket ansvaret for kommunikasjon med lokale politikere. 
 
Styringsgruppene – beslutningsfase: 
Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og 
medbestemmelsesapparatet i kommunene som omfattes av evt forslag om sammenslåing eller 
andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene 
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beslutter om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal klargjøres til 
politisk behandling i formannskap og kommunestyrer. 
  
Arbeidsgrupper i bo- og arbeidsmarkedsregioner: 
Det etableres 5 arbeidsgrupper inndelt tilnærmelsesvis lik inndelingen av bo- og 
arbeidsmarkedsregioner i fylket.  
 
Deltakere i arbeidsgruppen: 
NAV-lederne i alle kontorene i regionen 
Representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal og statlig side 
 
Gruppen ledes av en av NAV-lederne i regionen. Rådgivere fra NAV Troms og kommunene 
skal bistå arbeidsgruppene. Gruppene kan også invitere brukerorganisasjoner til å si sin 
mening. 
 
I tilfeller der en arbeidsgruppe ser at samarbeids/sammenslåingsløsninger for et eller flere 
kontor i regionen ligger i en annen nærliggende region må det etableres kommunikasjon – 
fellesmøter med den aktuelle regionen så fort som mulig. 
 
Nordfylket 
NAV-lederne i: 
Kvænangen 
Nordreisa 
Skjervøy 
Kåfjord 
Lyngen 
Balsfjord 
Storfjord 
 
Leder av arbeidsgruppen: 
 
Fylkeskontorene i Troms og Finnmark vil bli slått sammen innen 1.1.2020. Det gir en åpning 
for at Kvænangen kan slås sammen med Alta hvis dette vurderes å være den beste løsningen. 
 
Balsfjord og Storfjord har allerede bestemt seg for å slå seg sammen med kontorsted 
Nordkjosbotn. Kontorene tas likevel med i forprosjektet. Det gir mulighet for å se denne 
regionen i sin helhet. 
 
(Lyngen, Balsfjord og Storfjord var i møtet med rådmenn i vår med i gruppen 
«Tromsøområdet». Se begrunnelse under punktet «Tromsøområdet». 
 
Tromsøområdet: 
NAV-lederne i: 
Tromsø 
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Karlsøy 
 
NAV-kontoret i Tromsø er så stort at en vekst utover sammenslåing med NAV Karlsøy 
åpenbart ikke vil gi gevinster, men heller skape større driftsrisiko. Tett faglig samarbeid og 
oppgavedeling med andre nærliggende kontor (Balsfjord, Lyngen) kan være aktuelt, men bør 
vurderes i gjennomføringsfasen. 
 
Leder for arbeidsgruppen:   
 
Midt-Troms 1: 
NAV-lederne i: 
Gratangen 
Salangen 
Lavangen 
Dyrøy 
Bardu 
 
Leder for arbeidsgruppen: 
 
Midt Troms 2: 
Torsken 
Berg 
Tranøy 
Målselv 
Sørreisa 
Lenvik 
 
Leder for arbeidsgruppen: 
 
Sør-Troms 
Skånland 
(Tjeldsund) 
Kvæfjord 
Harstad 
Ibestad 
 
Leder for arbeidsgruppen: 

5 Mandat for arbeidsgruppene 
Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område 
eventuelt overlappende med nærliggende områder. 

Målsetting: 
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Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser  

Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene. Dette 
innebærer at ny organisering skal bidra til: 

 
- Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye 

driftsenheter/kontor må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere 
og kompetanse til å etablere team og fagkontakter på områder som krever 
spesialkompetanse og særskilt innsats: f.eks. ungdom, innvandrere og 
arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11) 

- Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet 
- Interne opplæringsarenaer i nye kontor 
- Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler 

og drift 
- Redusert driftsrisiko 

 
Arbeidsgruppene skal komplettere målsettingen med lokale mål.  

Kartlegging og analyse av nåsituasjonen: 

Vurder nåsituasjonen for kontorene med hensyn på: 
- Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling 
- Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader 
- Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike 

brukergrupperinger, ungdom, kjønn, innvandrere mv 
- Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer 
- Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom 

og innvandrere 
- Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år  
- Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for 

Arbeidsavklaringspenger 
- Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til 

arbeidsrettet oppfølging 
Forhold i kontoret: 

- Kommunale og statlige tjenester i kontoret 
- Antall kommunale og statlige ansatte  
- Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og 

antall personer på stønader i kommunen 
- Kompetanse i kontorene (kontornivå) 

 

 

 

Prioriter vurderingskriterier: 

Hvilke kriterier er de viktigste som må oppfylles og vektlegges i vurderingen av godheten i de 
ulike modellene? 

Vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor 
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Start med flere alternative modeller, og velg en grundigere vurdering av et fåtall som er 
realistiske, gjennomførbare og har et potensiale for størst gevinst. Husk å kartlegge 
økt/redusert reisetid for brukere og medarbeidere for de ulike modellene. 

Alternative modeller kan være: 
- Full integrasjon – sammenslåing av flere kontor 
- Delvis sammenslåing – f.eks. hovedkontor med avdelingskontor med/uten 

mottak og spesialiserte tjenester 
- Andre modeller 

  
Modellene må inkludere tjenesteinnhold (statlig og kommunalt) lokalisering av NAV-kontoret 
og eventuelle avdelingskontor/mottak/kontordager og hvilken kommune som skal være 
vertskommune for den interkommunale avtalen. Det er en forutsetning at forslag om helt eller 
delvis sammenslåing medfører interkommunal avtale med en vertskommune som er avtalepart 
med NAV Troms i partnerskapet. 

Vurder modellene opp mot hverandre - vektlegg gevinstene de ulike modellene kan gi i 
forhold til målsettingen for omstillingen. Arbeidsgruppen velger den modellen som den 
vurderer gir størst måloppnåelse/gevinst. Begrunn valget. 

Belys konsekvens/risiko, fordeler og ulemper for den valgte løsningen etter følgende skjema 

Perspektiv Fordeler  Ulemper Risiko 
Brukerperspektivet    
Produksjonsperspektivet    
Medarbeiderperspektivet    
Kompetanseperspektivet    
Tjenester til arbeidsgivere    
Målgruppe: Ungdom    
Målgruppe: Innvandrere    
Samarbeidspartnere    
Økonomiperspektivet    
 

Beskriv det nye sammenslåtte kontoret: 

- Statlige og kommunale tjenester 
- Antall statlige og kommunalt ansatte 

 

Antyd tidspunkt for: 
- Oppstart av gjennomføringsprosjekt (hovedprosjekt) 
-  Hvor lang tid vil gjennomføringsfasen ta – her kan behovet for klargjøring av 

lokaler være et viktig element i tidsplanleggingen 
- Tidspunkt for innflytting – etablering av nytt kontor. 

 
Gjennomføringsfase/hovedprosjekt  
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Innholdet i gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) vil på overskriftsnivå være det samme for 
alle sammenslåinger. Av informasjonshensyn bør dette tas med i forprosjektet 

- Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk, 
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv. 

- Fysisk utforming og klargjøring av lokaler 
- Data og telefoni 
- Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver 
- Kultur og kompetansebygging 
- Helse, miljø og sikkerhet 
- Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering 
- Flytteplan 
- Kommunikasjonsplan  
- Med mer 

 

Konklusjon: 

Utredningen/forprosjektet må avsluttes med klar og kortfattet konklusjon. 

6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt 
 

Frist for levering til koordineringsgruppen er 15.1.2018. 
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Lyngen kommune  
Helse- og omsorg 
 
 

 

    
    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr:  
E-post: post@lyngen.kommune.no 
 

Internett: www.lyngen.kommune.no 
 

    
  

    

«MOTTAKERNAVN»                                        
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«MOTTAKEREPOST» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2017/62-21 5796/2017 033 06.06.2017 

 

Uttalelse fra eldrerådene i Nord-Troms ang. bostøtteordningen 

Eldrerådene i Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen) har 
med stigende uro sett på utviklingen/innskjerpelsen av bostøttereglene. 
 
Endringene er på flere områder, og rammer de svakere stilte – de som har minst fra før. 
 
Endringene fører til svekkelse av livskvaliteten til de det gjelder. 
 
Husbanken har for en tid tilbake informert kommunene om at det ville komme endringer i 
bostøttesystemet. De siste endringene er iverksatt fra januar 2017. 
 
Vi vil spesielt trekke frem følgende: 

 Det er positivt at bostøtteordningen nå er mer treffsikker. Vurderingsgrunnlaget for 
bostøtten vurderes nå månedlig, mot årlig før.  

 Vi er imidlertid svært bekymret over at ordningen nå, for personer som er 100 % ufør og 
som bor alene, rammer slik at de faktisk mister hele bostøtten. Å miste flere tusen kroner 
i måneden rammer svært hardt de som allerede har lite fra før.  
Vi tar sterk avstand fra statsråd Jan Tore Sanners uttalelse som viser en total mangel på 
forståelse for de uføretrygdedes livssituasjon og levekår. * 

 I tillegg er skatten for de uføretrygdede økt. 
 Fribeløpet for formue i forbindelse med bostøttebehandlingen er 250 000 kroner. 

Tidligere ble 16% av formuen over 250 000 lagt til inntekten. Dette er nå endret til 65%, 
med andre ord en betydelig økning. 

 
 
* Statsråd Jan Tore Sanners svar til Andre N. Skjelstad (V): »Dersom alle uføre skulle få høyere bostøtte enn andre, 
vil vi risikere at det lønner seg å forbli på uføretrygd i stedet for i arbeid eller annen aktivitet».  
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 Side 2 av 2

På bakgrunn av endringene som nevnt, mener eldrerådene i Nord-Troms at inntektsgrensen for 
bostøtte må heves til kr. 300 000,- 
 
 
Eldrerådene i Nord-Troms ber om at mottakerne av dette brevet tar opp saken videre slik de 
finner det hensiktsmessig. 
 
Vi vil nevne at i tillegg til mottakere av brevet, vil «Tromsbenken» på Stortinget motta brevet pr. 
e-post.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Haugen(s)  Kitty Karlsen(s) Knut M. Pedersen(s)  Reidar Breivik(s) 
Leder Råd for folkehelse Fung. leder   Leder eldrerådet  Leder eldrerådet 
Lyngen   eldrerådet i   Nordreisa   Kåfjord 
    Kvænangen 
 
 
Ann-Mari Hansidatter(s) May-Britt Klevstad(s)   
Leder eldrerådet  Leder eldrerådet 
Storfjord   Skjervøy  
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 

Tilsvarende brev sendt til: 
Fylkeseldrerådet Postboks 6600 9296 TROMSØ 
Fylkesrådet for funksjonshemmede Postboks 6600 9296 TROMSØ 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Mariboesgate 13 0183 OSLO 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
avd. Troms 

Postboks 271 9253 TROMSØ 

Pensjonistforbundet Postboks 6714 St. Olavs Plass 0130 OSLO 
Pensjonistforbundet, avd. Troms Postboks 1302 9263 TROMSØ 
Fylkestinget Postboks 6600 9296 TROMSØ 

 
 
 
 
 

19



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/271 -8 

Arkiv: G04 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 15.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/17 Lyngen Råd for folkehelse 19.09.2017 
34/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 

 

Plan for "Lindrende behandling til pasienter med alvorlig kreftsykdom" 

Henvisning til lovverk: 
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. 
 
 

Vedlegg 
1 "Lindrende behandling til pasienter med alvorlig kreftsykdom" 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.09.2017  
 
Behandling:  
Råd for folkehelse bemerker at planen er en grundig og gjennomtenkt plan. Det er viktig med 
godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og det gjenspeiles i planen.  
 
VEDTAK:  
Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

Vedtak: 
1. Den foreløpige planen blir tatt til orientering 

 
2. Planen blir en temaplan under helse- og omsorgsplanen 

 
3. Kreftsykepleier som går i turnus ved hjemmesykepleien, blir trekt ut av turnus i 50 % 

stilling på hverdager for å jobbe spesifikk mot kreftpasienter i kommunen. 
 

4. Det blir nedsatt ei arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å implementere planen i 
organisasjonen, følgende skal være med i arbeidsgruppa: Avd.leder Ingvild Grønvoll, 
avd.leder Torunn Odden, kreftsykepleier Eilin Isaksen, sykepleier Ingunn Nilsen, spes. 
hjelpepleier Karianne Mackay, ergoterapeut Marita Berglund, kommunefysioterapeut Lise 
Grønvoll, sosionom Lise Hammervold, kommuneoverlegen. 

 
5. Arbeidsgruppa får følgende mandat:  
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1. Lage retningslinjer for «Lindrende team i Lyngen». 
2. Øremerke et eget rom ved korttidsavdelingen for terminalpleie, hvor det også blir 

lagt til rette for at pårørende kan få være sammen med den alvorlig syke. 
3. Legge til rette for at de som ønsker å få dø hjemme kan få lov til det.  

 
 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
6. Den foreløpige planen blir tatt til orientering 

 
7. Planen blir en temaplan under helse- og omsorgsplanen 

 
8. Kreftsykepleier som går i turnus ved hjemmesykepleien, blir trekt ut av turnus i 50 % 

stilling på hverdager for å jobbe spesifikk mot kreftpasienter i kommunen. 
 

9. Det blir nedsatt ei arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å implementere planen i 
organisasjonen, følgende skal være med i arbeidsgruppa: Avd.leder Ingvild Grønvoll, 
avd.leder Torunn Odden, kreftsykepleier Eilin Isaksen, sykepleier Ingunn Nilsen, spes. 
hjelpepleier Karianne Mackay, ergoterapeut Marita Berglund, kommunefysioterapeut Lise 
Grønvoll, sosionom Lise Hammervold, kommuneoverlegen. 

 
10. Arbeidsgruppa får følgende mandat:  

4. Lage retningslinjer for «Lindrende team i Lyngen». 
5. Øremerke et eget rom ved korttidsavdelingen for terminalpleie, hvor det også blir 

lagt til rette for at pårørende kan få være sammen med den alvorlig syke. 
6. Legge til rette for at de som ønsker å få dø hjemme kan få lov til det.  

 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
I 2016 ble det søkt om tilskudd fra Fylkesmannen for å lage rutiner for «Lindrende team i 
Lyngen». Det ble innvilget et tilskudd på kr 175.000.- .  Sykepleier Ingunn Nilsen ble «frikjøpt» 
for å jobbe med planen, kreftsykepleier Eilin Isaksen har i perioder jobbet sammen med henne. 
 
Det er et omfattende arbeid som er blitt gjort, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før rutiner 
og lignede er på plass. Det blir derfor foreslått å opprette ei arbeidsgruppe som skal jobbe videre 
for å få rutiner på plass, samt å få planen implementert i organisasjonen. 
 
I tilskuddet som vi fikk fra fylkesmannen, gjenstår det kr 66.250.- som er blitt overført til 2017. 
Beløpet vil bli brukt til det videre arbeidet med planen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
I planen blir det foreslått å trekke ut kreftsykepleier i 50 % stilling for å jobbe med 
kreftpasienter i Lyngen kommune. Avd.leder sier at det kan bli gjort uten at det gir økonomiske 
konsekvenser. 
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Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/67 -41 

Arkiv: G10 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 15.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/17 Lyngen Råd for folkehelse 19.09.2017 
35/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 

 

Folkehelse i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Folkehelseoversikt 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.09.2017  
 

Behandling: 
 
Råd for folkehelse er imponert over arbeidet som er gjort med folkehelseoversikten. 
Dokumentet gir en meget god oversikt over situasjonen i kommunen.  
VEDTAK:  
Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  
 
Vedtak:  

1. Oversikt over folkehelse i Lyngen blir tatt til orientering 
2. Planen skal danne grunnlag for å utarbeide en helse- og omsorgsplan for Lyngen 

kommune. Helse- og omsorgsplanen blir en delplan av Kommuneplanen – 
samfunnsdelen. Det blir laget temaplaner under helse- og omsorgsplanen.  
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Rådmannens innstilling 
1. Oversikt over folkehelse i Lyngen blir tatt til orientering. 
 
2. Planen skal danne grunnlag for å utarbeide en helse- og omsorgsplan for Lyngen 

kommune. Helse- og omsorgsplanen blir en delplan av Kommuneplanen – 
samfunnsdelen. Det blir laget temaplaner under helse- og omsorgsplanen. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Høsten 2016 ble det satt i gang arbeid med å lage en oversikt over helsetilstanden til Lyngen. 
kommunes befolkning. I henhold til loven skal kommunen ha en slik oversikt. Ved tidligere 
tilsyn fra fylkesmannen, har vi fått avvik på at en slik oversikt har manglet. 
 
Det er konst.kommuneoverlege Christian Schousgaard som har koordinert arbeidet og som har 
sydd sammen planen. Alle avdelinger innfor helse- og omsorg har bidratt og også oppvekst og 
driftsetaten har kommet med innspill i deler av planen. 
 
Planen har vært sendt til Fylkesmannen, og den den ble godkjent i sin helhet. Den er også blitt 
sendt ut til diverse lag og foreninger i Lyngen til orientering. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Oversikten skal danne grunnlag for å lage en helse- og omsorgsplan for Lyngen kommune. 
Helse- og omsorgsplanen skal bli en delplan til Kommuneplanen – samfunnsdelen. Under helse- 
og omsorgsplanen skal det bli laget temaplaner, som f.eks innfor kreftomsorg, rus- og psykisk 
helse, rehabiltering osv.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen foreløpig 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Oversikten skal være med på å sikre at befolkningen får de tjenester som de har behov for, den 
er særlig viktig for ressurssvake grupper. 
 
Miljøkonsekvenser 
Oversikten/planen skal ta hensyn til miljøet vi lever i, og hva som påvirker vår helse. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
I all planlegging skal vi ta utgangspunkt i hva som gir størst helsegevinst. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Postadresse: Telefon:  77 71 17 00 Bankgiro:  4785.07.00059 
Kjosveien 20 Telefaks:  77 71 17 77  

9060  Lyngseidet  Org.nr:  00840014932 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FOLKEHELSEOVERSIKT 
 

”Folkehelse skapes der folk bor og lever” 

 

*   *   * 

 

En oversikt over folkehelsen  

Lyngen kommune 2016. 

 

 

 
 

 

”Folkehelse er universelt” 
Foto av vegg på skole ved flyktningleir El Beddawi, Libanon, 2016. 

 

 
UTARBEIDET NOVEMBER 2016. REVIDERT JANUAR 2017. 
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1. Bakgrunn 
 

Lov om folkehelsearbeid LOV-2011-06-24-29 – som trådte i kraft 1. januar 2012 - gir 

kommunen plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  

 

Kommunens ansvar tydeliggjøres i lovens § 4, der det anføres: 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og 

bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder 

ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. 

Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. 

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

 

For at kommunen skal kunne løfte denne oppgaven skal kommunen ha nødvendig oversikt 

over helsetilstanden, jevnfør lovens § 5: 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 

25, 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-3 og 

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 

konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan 

skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

 

Kommunen tillegges dermed en helt sentral rolle i å fremme befolkningens helse gjennom 

sine virkemidler, der folkehelseperspektivet tverrsektorielt skal inngå i planlegging og lokal 

samfunnsutvikling. God oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som 

påvirker denne er en forutsetning for å definere utfordringer knyttet til folkehelsearbeidet 

God oversikt er samtidig nødvendig for å kunne fastsette rammebetingelser, ressurser og 

satsinger i Folkehelsearbeidet. Oversikten skal således integreres i kommunens planstrategi, 

og være premissleverandør for folkehelsearbeidet i kommunen, slik at kommunen kan 

fastsette overordnete mål og strategier for folkehelsearbeidet. 

 

Folkehelseloven fastslår at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen 

mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

 

En forutsetning er da at man har nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og 

de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.  
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I Folkehelsemeldingen 2014-2015 fra Regjeringen Solberg anføres blant annet følgende: 

 

Folkehelsearbeidet skjer i kommunene 

Regjeringen legger fram folkehelsemeldingen før kommunevalget. Det er ingen tilfeldighet. Nasjonale 

tiltak, rammebetingelser og virkemidler er avgjørende for utviklingen av folkehelsearbeidet. Men det meste 

av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. Kommunene har virkemidler til å utvikle gode lokalsamfunn som 

kan bidra til å skape en bedre hverdag for barn og unge. Kommunene er nær dagliglivet gjennom arenaer 

som barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det er derfor 

viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet. Gjennom denne meldingen ønsker regjeringen å 

legge grunnlaget for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser. 

 

Regjeringen vil legge til rette slik at kommunene får best mulig forutsetninger for å ivareta ansvaret for 

innbyggernes helse. Den nasjonale politikken skal støtte opp om folkehelsearbeidet lokalt og regionalt og 

sørge for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser. Nasjonale myndigheter 

skal bistå kommunene med verktøy og kompetanse. Kommunene har ansvar for å ha oversikt over 

folkehelseutfordringene og for å utforme mål og tiltak for å fremme befolkningens helse. I de fleste 

kommuner er det et språklig og kulturelt mangfold og det er derfor viktig med språk- og kulturkompetanse. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene ivareta samisk samfunnsliv i planarbeidet. 

 

Folkehelseprofilene er et slikt verktøy og et godt utgangspunkt for å løfte folkehelsearbeidet inn på den 

politiske dagsorden i kommunene. Folkehelseinstituttet har siden 2012 publisert folkehelseprofiler for å 

hjelpe lokale myndigheter i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i kommunen. Profilene 

inneholder statistikk om befolkning, levekår, miljø, levevaner og helse og sykdom. Maten vi spiser, vannet 

vi drikker, luften vi puster inn, utformingen av boligområder og andre miljøforhold virker inn på helse, 

livskvalitet og trivsel. Gjennom god planlegging og tilrettelegging kan kommunen bidra til å bedre 

folkehelsen. 

 

 
 

Oppsummert skal folkehelseoversikten blant annet danne grunnlag for: 

 

a. gode og riktige beslutninger i forhold til lov om miljørettet helsevern 

b. gode og riktige beslutninger i forhold til lov om smittevern 

c. gode og riktige beslutninger ved revisjon av planer utenom det fireårige planløpet 

etter plan- og bygningsloven 

d. gode og riktige beslutninger i forbindelse med planlegging av særskilt kommunens 

helse- og omsorgstjenester 

e. gode og riktige beslutninger i forbindelse med den langsiktige kommunale 

planlegging av folkehelsearbeidet i kommunen 
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MÅL OG RUTINER FOR FOLKEHELSEOVERSIKTEN 

 

Folkehelseoversikten skal årlig justeres med nye tall og faktaopplysninger. 

 

Folkehelseoversikten skal rulleres hvert 4. år og før kommunens planstrategi utformes. 

 

”Forslag til tiltak” i del 6 er ment som generelle føringer innen folkehelsearbeidet. 

  

Folkehelseperspektivet er sentralt i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Folkehelseperspektivet kan legge premisser for kommuneplanens arealdel.  

 

 
 

 

2. Arbeidsgruppen bak folkehelseoversikten 
 

Planen ”Folkehelseoversikt – en oversikt over folkehelsen i Lyngen kommune 2016” er 

utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe.  

Gruppen er sammensatt av helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll, ledende helsesøster 

Hilde Valø, oppvekstsjef Anette Holst, enhetsleder psykisk helse og rus Liv Merethe 

Sørensen, leder av barnevernstjenesten Tone Mortensen, kommuneergoterapeut Anette 

Samuelsen, sektorleder teknisk etat Kåre Fjellstad, trygdesjef Anne-Elise Lyngdal samt 

konstituert kommuneoverlege Christian Schousgaard. 

 

Gruppen har ved behov benyttet andre relevante aktører. 

 

Kommuneoverlegen har innledningsvis utarbeidet et rammedokument, med utgangspunkt i 

”God oversikt – en forutsetning for god folkehelse” (Helsedirektoratet IS-2110). Det er også 

hentet inspirasjon fra liknende folkehelseoversikter i blant annet Hammerfest, Lenvik og 

Sørreisa kommuner. Endelig er det i rammedokumentet innført faktaopplysninger innhentet 

fra interne og eksterne etater, lokalt gjennomførte undersøkelser, lokale observasjoner, 

lensmannskontoret i Lyngen, Folkehelseinstituttet, SSB, kommunale virksomheter og andre 

relevante kilder. 

 

Med utgangspunkt i rammedokumentet har arbeidsgruppen etterfølgende hatt flere møter, 

der man har justert og tilpasset planen.  

Gruppen har hatt spesielt fokus på å definere årsaksforhold, lokale ressurser, konsekvenser 

og utfordringer i folkehelseprofilen.  

Dette har dannet beslutningsgrunnlag for vurderinger om tiltak, intervensjoner og innsats på 

folkehelseområdet. 
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Samlet munner dette ut i en fagplan for folkehelse i Lyngen kommune, både på kort og lang 

sikt.   

 

”Forskrift om oversikt over folkehelsen” presiserer i § 3 at kommunens oversikt skal omfatte 

opplysninger om og vurderinger av: 

 

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert atferd 

f) Helsetilstand 

 

Arbeidsgruppen har ikke funnet det hensiktsmessig eller formålstjenlig med en slik 

oppdeling i selve folkehelseplanen.  

 

De enkelte deler belyses likevel under de ulike avsnitt i ”lokale forhold i Lyngen kommune 

– spesiell del”.  
 

 

3. Nasjonale hovedtrekk 

 
3.1 Økonomiske levekår 

 
Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende inntekt. For eksempel 

synker dødeligheten med økende inntekt – både blant menn og kvinner og i de fleste 

aldersgrupper. Forskjellene er størst nederst i inntektsfordelingen, og avtar gradvis oppover 

i inntektsklassene. 

Det finnes flere forklaringer på sammenhengen mellom inntekt og helse:  

For det første påvirker personlig økonomi helsen mer eller mindre direkte, gjennom ulike 

sosiale mekanismer. God økonomi gir større tilgang til sunne boliger, rekreasjonsmuligheter, 

kosthold og helsetjenester. I litteraturen kalles slike direkte årsaksforklaringer kausalitet. En 

variant av kausalitetsforklaringen legger vekt på psykososiale mekanismer (som stress og 

mestring) snarere enn materielle mekanismer (som bolig og økonomi). Den mest kjente – og 

omdiskuterte – versjonen av psykososiale forklaringer på inntekt-helse-sammenhengen er 

trolig den såkalte inntektsulikhetshypotesen. I følge denne hypotesen er inntektsulikhet i seg 

selv skadelig for folkehelsen, fordi det medfører mindre samhold og solidaritet, mer 

kriminalitet osv. Et samfunn med store inntektsulikheter vil i følge denne hypotesen ha 

dårligere gjennomsnittshelse enn et samfunn med små inntektsforskjeller.  

En annen forklaring på sammenhengen mellom inntekt og helse er at det kan finnes 

bakenforliggende, felles årsaker til begge. Ofte er for eksempel yrker med store 

arbeidsmiljøbelastninger også lavtlønnsyrker. Det er da ingen direkte årsakssammenheng 

mellom inntekt og helse, men yrke påvirker begge faktorer.  

En tredje forklaring på sammenhengen mellom inntekt og helse er det som kalles 

helserelatert sosial mobilitet: dårligere helse medfører lavere inntekt. En arbeidstaker som 

av helsemessige grunner går over på uførepensjon, vil, slik uførepensjonsordningen er 

utformet, få lavere inntekt. Omfattende forskning fra nordiske land tyder på at helse i liten 

grad påvirker mobiliteten i arbeidsmarkedet (altså i mesteparten av befolkningen), men 

spiller en viktig rolle for mobilitet inn i og ut av arbeidsmarkedet. 

 

 

2.2 Miljø og helse 
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Flere byer i Norge har store utfordringer med luftforurensing (NO2 og svævestøv), og tiltak 

er nødvendig for å nå nivåer som ikke har skadevirkninger på helse. Tall fra Statens vegvesen 

viser at vi ikke er i mål når det gjelder økt tilrettelegging for gående og syklende. Tilgangen 

til rekreasjonsområder har hatt en svak økning de siste årene. Dette skyldes i all hovedsak at 

flere kommuner har innført fartsgrense på 30 kilometer i timen der det tidligere var 40- eller 

50-sone, og dermed faller inn under det som kalles trygg tilgang til rekreasjonsområder.  

 

4 av 10 grunn – og videregående skoler mangler fremdeles godkjenning etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er i all hovedsak forhold knyttet til fysisk 

miljø som er årsak til at godkjenning ikke foreligger.  

 

Utviklingen innen skade- og ulykkesforebyggingen i trafikken viser generelt en positiv 

trend, men ytterligere innsats kreves for å nå målene om sikring i bil, bruk av sykkelhjelm 

og refleksbruk.  

 

Det fysiske miljøet som omgir oss, enten det er naturskapt eller menneskeskapt, er 

grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet, og for menneskelig utfoldelse, vekst og 

utvikling. Kunnskap om sammenhengen mellom miljø og helse kommer tydelig fram i 

folkehelseloven, ved at innsats skal rettes mot miljø- og samfunnsforhold som bidrar til god 

helse eller hindrer at sykdom og skade oppstår. Som kvaliteter i trygge og helsefremmende 

miljøer kan nevnes tilgjengelighet, deltagelse og universell utforming, infrastruktur for aktiv 

transport, sunne og grønne nærmiljøer og trygge omgivelser. 

  

Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst har 

i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneklimarelaterte 

helseplager, som allergier og luftveislidelser. Barn er spesielt sensitive for dårlig inneklima. 

 

Den totale gjennomsnittlige stråledosen fra ioniserende stråling til befolkningen i Norge er 

beregnet til 5,2 mSv/år. Klart størst er dosen fra radon i inneluft. Radon er en usynlig og 

luktfri gass som dannes kontinuerlig nede i bakken, særlig i områder med granitt og 

alunskifer. Både jordluft og grunnvann kan inneholde radon. Radon i borebrønnvann kan gi 

økte radonnivåer i inneluft, for eksempel i dusjområdet. Radon er et inneklimaproblem. I 

inneluften fører radon til en bestråling av lunger og utgjør en risiko for lungekreft ved 

innånding. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i 

en radonutsatt bygning. Nivåene av radongass i innemiljøet er ofte høyere om vinteren fordi 

vi varmer opp husene og lufter mindre. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. 

 

Miljømyndighetenes mål er at utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier ikke skal 

føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Det er 

viktig å følge med på utviklingen i kjemikalier og forurensing for å iverksette tiltak som 

sikrer trygge og helsefremmende miljøer. 

 

I Norge har de fleste tilgang til vannforsyning med stabil og god vannkvalitet. Likevel er det 

fortsatt grunn til å anta at sykdommer kan overføres gjennom vannforsyningen i Norge. 

Vannkvaliteten i Norge overvåkes på nasjonalt og lokalt nivå, både når det gjelder 

vannkvalitet, anlegg og dekningsgrad. I beregningen for status på vannforsyning inngår data 

om målt avvik mht. E.coli (mål for innhold av fekal forurensning) og ikke-planlagte  

 

avbrudd (i kundetimer) som er koblet sammen for å gi et mål på hvor trygt vann forbrukerne 

mottok i de ulike kommunene. I tillegg er belyst hvor mange som ikke får vann fra 

rapporteringspliktige vannverk, som myndighetene ikke vet tilstanden på. Det er nasjonalt 
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en økende trend av andel innbyggere som mottar drikkevann som tilfredsstiller kriteriene for 

det som er satt for «god drikkevannsforsyning», i 2014 92 %.  

 

Skader og ulykker er den vanligste dødsårsaken blant personer under 45 år, og utgjør et 

folkehelseproblem som medfører lidelse, redusert funksjon og livskvalitet. Eldre over 70 år 

rammes særlig av fall- og bruddskader, noe som medfører høy overdødelighet blant de som 

rammes. 

 

2.3  Livsstil og sunne valg 

 
Helseatferd som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har stor betydning for 

forekomsten av en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som hjertekarsykdommer, type 2 

diabetes, kreft og kroniske luftveissykdommer og rus/ alkoholrelaterte skader. 

Bakenforliggende årsaker som utdanning, inntekt og sosial posisjon har betydning for 

befolkningens helseatferd. I tilegg påvirkes vi av tilgjengelige valgalternativer og hvorvidt 

de sunneste alternativene er gjort lett tilgjengelig. 

 

I Norge har vi gjennom mange år sett en positiv utvikling i røykevaner, og stadig færre unge 

rekrutteres til røyking. Nedgangen i dagligrøyking fortsetter blant voksne, særlig for gruppen 

med kort utdanning, så her minker ulikhetene. Blant ungdom er det også markert nedgang i 

røyking, men her ser de sosioøkonomiske ulikhetene ut til å holde seg stabile. 

Gjennomsnittsalderen til dagligrøykeren nærmer seg i dag 50 år. Det er altså imidlertid 

fortsatt stor forskjell mellom ulike sosiale grupper. 

 

Ifølge Folkehelseinstituttet sin oppsummering fra 2014 er det også forbundet økt helsefare 

knyttet til bruk av snus. Bruk av snus kan føre til økt risiko for tre ulike kreftformer, 

uønskede svangerskapsutfall, diabetes mellitus type 2, samt risiko for å dø etter hjerteinfarkt 

eller hjerneslag. Når det gjelder daglig bruk av snus var det i lengre tid en økning i andelen, 

særlig blant unge menn i aldersgruppen 16-24 år. De senere årene er det en antydning til at 

økningen har stanset opp i denne aldersgruppen, både for kvinner og for menn.  

 

Stadig flere voksne og unge, men fortsatt alt for får, rapporterer at de følger anbefalt nivå for 

fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har 

en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også 

økt overskudd, virker positivt på humøret og gir mulighet til sosialt samvær. Det finnes god 

vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke positive 

helseeffekter. Anbefalingene for barn og unge er minst 60 minutters daglig variert fysisk 

aktivitet. Voksne og eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat 

intensitet eller 75 minutter høy intensitet per uke. Det er et nasjonalt mål å øke andelen som 

kjenner til og oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. NCD-målet er 10 % reduksjon i 

fysisk inaktivitet fra 2012 til 2025. Objektive målinger av fysisk aktivitet fra 2014/2015 viser 

at en tredjedel av alle voksne kvinner og menn oppfyller nasjonale anbefaling om fysisk 

aktivitet. Kvinner er mer aktive enn menn i alle aldersgrupper. Menn med grunnskole eller 

videregående skole og kvinner med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er mindre 

aktive enn menn og kvinner i de øvrige utdanningsgruppene. Blant de aller yngste (6., 8. og 

10.klasse) har det i perioden 2002 til 2014 vært en økning i andelen som sier at de er fysisk 

aktive mer enn 60 minutter hver dag. Likevel var det i 2014 en  

 

 

høyere andel i gruppen med høy sosioøkonomisk status enn blant elever med middels og lav 

sosioøkonomisk status. 
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Det er også få som følger kostrådene, særlig blant menn, og de sosiale forskjellene i inntak 

av frukt og grønt blant unge, holder seg stabile.  

 

Forekomsten av overvekt (kroppsmasseindeks over 25) og fedme (kroppsmasseindeks over 

30) øker i de fleste aldersgrupper i Norge, som i mange andre land. Dette er ugunstig for 

folkehelsen fordi overvekt øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, type 2-diabetes 

og muskel- og leddplager. Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig 

vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt og fedme 

gjennom godt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er derfor av stor betydning. 

Kostholdet har dog endret seg betydelig de siste tretti årene. Vi spiser mindre transfett og 

sukker, og mer grønnsaker og frukt. Likevel har mange fremdeles et kosthold som øker 

risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer, kreft, fedme og type 2-diabetes. Forbruket 

av grønnsaker og frukt er fortsatt bare omtrent halvparten av anbefalt inntak. De med høyere 

utdanning spiser oftere grønnsaker og frukt og drikker sjeldnere sukkerholdig drikke enn de 

med lavere utdanning. Den gunstige utviklingen i kostens fettinnhold har stoppet de siste ti 

årene. Inntaket av mettet fett har økt noe i senere år og det er betydelig høyere enn anbefalt. 

Saltinntaket er nesten dobbelt så høyt som anbefalt. Høyt saltinntak øker risikoen for høyt 

blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. 

 

De største ernæringsmessige utfordringene i tiden framover er å øke inntaket av grønnsaker, 

frukt, grove kornprodukter og fisk og å redusere inntaket av mettet fett, salt og sukker i alle 

grupper av befolkningen. 

 

Alkoholbruken har de siste årene gått noe ned, både i befolkningen generelt og særlig blant 

ungdom. Alkohol har store negative konsekvenser for samfunnet og forårsaker betydelige 

helsemessige skader. Babor m.fl. (2010) har vist at omfanget av alkoholrelaterte skader i 

befolkningen henger sammen både med det samlede alkoholkonsumet i befolkningen og  

drikkemønsteret. Risikoen for alkoholrelaterte skader og problemer er høyest for dem med 

et høyt alkoholinntak og/ eller hyppige beruselsesperioder. Sammenhengen mellom 

beruselse og skadevirkninger er særlig tydelig når det gjelder vold, trafikkskader og andre 

ulykker. Samtidig er det slik at store deler av skadeomfanget, og det som påfører samfunnet 

de største kostnadene, er knyttet til et relativt moderat/lavt forbruk av alkohol hos flertallet i 

befolkningen. De totale innsparingene ved redusert alkoholforbruk er størst i gruppen med 

moderat forbruk og mindre blant personer med et høyt og mer problematisk forbruk. 

 

2.4  Oppvekst og helse 

 
Barnehagedekningen i Norge er høy. Andelen minoritetsspråklige barn er noe lavere, særlig 

blant de yngste, men økende. Andelen ansatte med barnehageutdanning har økt de siste årene 

og er nå nesten 40 prosent. Antall ansatte per barn har også økt, men personaltettheten er 

større i kommunale barnehager enn i de private.  

Elevundersøkelsen viser at de fleste barn og unge trives på skolen og har en god relasjon til 

sin lærer. Det er en klar sammenheng mellom nedsatt trivsel og mobbing. Det kan se ut som 

om forekomsten av mobbing har gått noe ned fra 2012.  

Skoleprestasjoner henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå og dette mønsteret er 

rimelig stabilt. Skoleprestasjoner i grunnskolen er en sterk prediktor for frafall i 

videregående opplæring. 38 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2007 

fullførte ikke innen fem til seks år.  

 

Rundt 8 prosent av norske elever hadde vedtak om spesialundervisning i 2014, færre enn i 

2012. Rundt 9 prosent i videregående opplæring utgjorde målgruppa for den 

fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Guttene dominerer blant de som får denne type 
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oppfølging. Flere barn og familier mottar bistand fra barnevernet. Det er flest barn 

i aldersgruppen 6 – 12 år som mottar barnevernstiltak.  

Fra 2010 til 2014 har det vært en nedgang i registrert kriminalitet blant barn og unge 10-22 

år.  

Det er en sammenheng mellom utdanning og helse, men årsaksforholdene er sammensatte. 

Utdanning gir barn og unge ressurser og påvirker personlige og psykologiske egenskaper, 

som igjen vil ha helsemessige konsekvenser. Utdanningen påvirker også fremtidige levekår 

i bred forstand, og derfor hvilke helsefremmende og helsebelastende omstendigheter en 

utsettes for. Mange levekårsforhold varierer med utdanning: materiell levestandard, 

arbeidsforhold, livsstil og psykologiske belastninger. Både barnehagen og skolen er viktige 

arenaer for læring, for å etablere sosiale relasjoner, og for utvikling av selvfølelse og 

selvtillit. Dette er igjen grunnleggende forutsetninger for motivasjon, opplevelse av mestring 

og troen på egne evner til å gjennomføre en utdanning. Gode barnehager kan kompensere 

for mangelfull stimulering i hjemmet. Barnehagens og skolens miljø påvirker barnas 

livskvalitet og bør derfor utformes slik at de fremmer utfoldelse, mestring og deltagelse. Det 

er en stor folkehelseutfordring at mellom 25-30 prosent av unge ikke gjennomfører 

videregående opplæring innen fem år. Personer uten videregående opplæring har økt risiko 

for levekårs- og helseproblemer og svekket utdannings- og arbeidsmarkedstilknytning. Det 

er en sterk sammenheng mellom selvrapportert helse, frafall og risiko for å motta stønad. 

Noen barn trenger spesiell oppmerksomhet og særskilt oppfølging. Dette kan gjelde både i 

barnehagen, skolen, i hjemmet eller på fritiden. Spesialpedagogisk tjeneste, helsestasjon og 

skolehelsetjenesten er tilbud knyttet til barnehage og skole. Både helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten er gratis. Den skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn 

og deres familier, fra barnet er nyfødt til det har gjennomført videregående opplæring. Begge 

tjenestene arbeider helsefremmende og forebyggende både når det gjelder fysisk og psykisk 

helse. Oppfølgingstjenesten har som ansvar å tilby veiledning, opplæring og arbeid  

til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller 

arbeid. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Barnevernet bistår foreldre i 

tilfeller hvor de har behov for hjelp i kortere eller lengre perioder. Tjenesten tilbyr 

foreldretrening og andre familie- og nærmiljøbaserte tiltak og metoder for å hjelpe barn og 

ungdom. Barn som lever med vold og overgrep, kan få alvorlige og varige psykiske og 

fysiske skader. For å avdekke slike forhold er barnevernet avhengig av at andre offentlige 

instanser oppdager og melder fra om barn som har behov for hjelp. 

 

Å bli utsatt for erting, trusler eller vold fra medelever hindrer læring og har en langvarig 

negativ påvirkning på helsen og velværet til elevene. Det er et nasjonalt mål at samfunnet 

skal ha en nullvisjon om og nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og 

diskriminering. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø, hvor 

hver enkelt elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Elevenes psykososiale miljø 

dreier seg om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Ingen skal 

bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger. Alle ansatte ved skolen har plikt til å 

handle, hvis de har kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkelser som 

mobbing, vold, rasisme, diskriminering. 

 

Mange av barna som mottar tiltak fra barnevernet har en vanskelig barndom og dette preger 

livene deres videre. Unge voksne med erfaring fra barnevernet har en høyere risiko for 

marginalisering på en rekke livsområder. De har blant annet en forhøyet risiko for  

 

psykiske problemer, ustabile arbeidsforhold, rusmisbruk og kriminalitet. Samtidig viser 

nyere forskning at voksne med erfaring fra barnevernet klarer seg stadig bedre jo eldre de 

blir.  
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Det er viktig å vite noe om omfanget av barn med tiltak fra barnevernet. I løpet av 2013 

mottok 53 150 barn og unge tiltak fra barnevernet. Det tilsvarer 36 barn og unge per 1000 i 

alderen 0 til 22 år i befolkningen. Det er en sterk økning fra 2003, hvor 27 barn per 1000 

barn og unge mottok hjelp fra barnevernet. Det er flest barn fra 6 til 12 år som mottar tiltak 

fra barnevernet. Dersom vi ser på antall tiltak i forhold til befolkningen i hver aldersgruppe 

er det flest i aldersspennet 13 til 17 år som mottar tiltak. 51 av 1000 ungdommer i dette 

aldersspennet mottok tiltak fra barnevernet i 2013. Dette er en langt høyere forekomst enn 

for barn fra 0 til 2 år, hvor det tilsvarende tallet er 20. 

 

 

2.5 Arbeidsliv 

 
Færre rapporterer om arbeidsmiljøbelastninger nå enn for noen år tilbake, men det er fortsatt 

betydelige utdanningsforskjeller. Arbeidstakere med kort utdanning er i større grad 

eksponert for fysiske og kjemiske belastninger, mens belastningene blant arbeidstakere med 

lenger utdanning i større grad er psykososiale. Langtidsarbeidsledigheten har økt noe de siste 

par årene, og nærmer seg i 2014 det samme nivå som under finanskrisen i 2010. Det er store 

forskjeller mellom bransjene; konjunkturømfintlige bransjer som bygg og anlegg har den 

høyeste langtidsledigheten, mens akademiske yrker og undervisning har den laveste.  

Sysselsettingen blant funksjonshemmede er bare 43 prosent, mot 75 prosent i hele 

befolkningen (2014). Sjansen for å være i jobb øker imidlertid vesentlig med lengre 

utdanning også i denne gruppen.  

Sysselsettingsgraden blant innvandrere til Norge er noe lavere enn i befolkningen for øvrig, 

men øker med utdanningslengde og botid.  

Andelen langtidssykemeldte som kommer i arbeid igjen er stabilt forholdsvis høy (rundt 75 

prosent), men varierer en del mellom ulike yrkesgrupper.  

Sammenhengene mellom arbeid og helse er sammensatte og mangfoldige. Grovt sett kan 

man skille mellom helsekonsekvenser av å være i arbeid kontra å ikke være i arbeid, og 

helsekonsekvenser som skyldes ulike kvaliteter og faktorer i selve arbeidsmiljøet.  

Det å være i arbeid kan være helsefremmende i seg selv; gjennom arbeidsdeltagelse inngår 

man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være kilde til mening, mestring og 

personlig utvikling. Indirekte genererer arbeidsdeltagelse ressurser som gjør oss i stand til å 

leve selvstendige og forutsigbare liv, og sikrer tilstrekkelige materielle levekår. Alt dette er 

viktige faktorer for et liv med god helse og trivsel.  

 

De som er i arbeid har gjennomgående bedre helse enn de som befinner seg utenfor 

arbeidsmarkedet. Mange som faller ut av arbeidslivet gjør dette på grunn av nedsatt helse, 

så funnene som viser helseforskjeller mellom yrkesaktive og yrkespassive kan til en viss 

grad tilskrives en helsemessig seleksjon. Videre kan denne seleksjonen skyldes økende 

utdanningskrav i arbeidslivet. Risikoen for å falle ut av arbeidslivet ved nedsatt helse er 

størst i gruppen med kort utdanning. Det finnes også studier som viser en direkte negativ 

helseeffekt ved tap av arbeid. Det finnes ulike grader av arbeidsmarkedstilknytning, noe som 

også viser seg å korrelere med helse. En finsk studie viser at jo nærmere «kjernen» i 

arbeidsmarkedet du er, dvs fast ansatt/midlertidig ansatt, jo bedre helse har du enn om du 

befinner deg i periferien i arbeidsmarkedet, som vikar, sesongarbeider og lignende 
Kilde:  

”Folkehelsepolitisk rapport 2015” Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. 

Helsedirektoratet IS 2776 
 
 

4. Regionale trekk i Troms fylke sammenlignet med resten av 

landet. 
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Om befolkningen: 

I aldergruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke entydig forskjellig fra 

landsnivået. 

 

Levevilkår: 

Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. 

 

Miljø: 

Andelen som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater med hensyn til 

E.coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være lavere enn landsnivået. Når man 

vurderer fylkets drikkevannsforsyning må det tas hensyn til at statistikken omfatter den del 

av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk. 

 

Skole: 

Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra 

landsnivået.  

Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er høyere end for 

landsnivået. 

Trivselen blant 10. klasse elever er dårligere enn landsnivået. 

Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Dette frafallet varierer med 

foreldrenes utdanningsnivå, både i fylket og nasjonalt. 

Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå hadde 50 % frafall eller stryk 

på videregående skole mot 20 % hos barn av foreldre med universitets- eller 

høyskoleutdanning. 

Arbeide med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte tidlig. 

 

Levevaner: 

Andelen med overvekt – inkludert fedme – ser ut til å være høyere enn i landet som helhet, 

vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for jenter og gutter (17 år). 

Gratis skolefruktordning ser ut til å utjevne sosiale ulikhet både når det gjelder inntak av 

frukt og usunt snacks. 

Andelen menn i aldergruppen 16-44 år som oppgir at de snuser daglig er ikke entydig 

forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs reise og ferievaneundersøkelse. 

 

Helse og sykdom: 

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og 

de som har videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket. 

Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som 

helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

Antibiotikabruker i aldergruppen 0-4 år ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som 

helhet, vurdert etter andelen som har brukt antibiotika i løpet av året. 

Forekomsten av subjektivt opplevde muskel- og skjelettplager er høyere enn landsnivået. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet ”folkehelseprofil Troms 2016” 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=19&sp=1&PDFAar=2016 

 

5. Lokale forhold i Lyngen kommune – generell del. 

 
5.1 Generelle forhold: 

74

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=19&sp=1&PDFAar=2016


 

 

 

 

13 

 

Lyngen kommune er arealmessig 813 km2, herav 16 km2 vann.  

Lyngen kommune ligger geografisk isolert, og utgjøres av den langstrakte Lyngen-halvøya, 

som alene grenser opp mot Storfjord kommune. Det er over 85 kilometer fra Russelv i nord 

til kommunegrensen i sør. 

Lyngen kommunes administrative sentrum og største tettsted er Lyngseidet, der det ultimo 

2015 bodde 782 av kommunens innbyggere. Andre større tettsteder er Furuflaten, 

Lenangsøyra, Sørlenangen og Nordlenangen. 

 

Lyngen hadde ifølge SSB 2861 innbyggere 1. januar 2016. 

Folketallet har vært fallende over tid.  

Folketallet gikk således også ned med 2,1 % fra 2015 til 2016. 

 

Mens Norge som helhet – inklusive Troms fylke - har ett fødselsoverskudd, så synes 

beregninger fra SSB mai 2016 å vise at det dør flere enn det fødes i Lyngen. Folketallet må 

trolig forventes å gå ned, også på sikt. Dette betyr implisitt, at andelen av eldre blir større, 

og at andelen av de som skal forsørge disse blir færre. 

 

blå: folketall 

rød: fødsler 

grønn: flytting 

 

 

 

Det samme forhold gjør seg gjeldende med hensyn til andel unge under 15 år som % del av 

hele befolkningen. Grafen under viser sammenlikning av antall barn (0-15 år) i Lyngen, 

Nord-Troms og fylket (%-del av øvrige aldersgrupper).  

Figuren viser at denne aldersgruppen blir mindre i hele fylket, men at den minker raskest i 

Lyngen (ca. 5 % reduksjon på 15 år). 

 

 

 
 

Statistisk sentralbyrå SSB opplyser at det ved utgangen av 2. kvartalet 2016 bodde 2900 

mennesker i Lyngen. Det var født 5, og 4 hadde dødd. Det var 41 innflyttinger og 16 

utflyttinger, altså en positiv nettoinnflytting. 
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Fremskriving av folketallet i Lyngen til år 2040 er 2600 (hovedalternativ) 2400 (lav vekst) 

og 2900 (høy vekst). Altså i beste fall en bevaring av aktuelle befolkning, men trolig en 

reduksjon på ca. 10 % av aktuelle befolkning. 

 

Mange mennesker har hytte eller sekundær bolig i Lyngen i tilegg til en kraftig stigende 

vinterturisme, og kommunen serviserer i så henseende i perioder mange mennesker som ikke 

har bopel i kommunen.  

 

Lyngen kommune har også en betydelig del turister som besøker kommunen en enkelt dag, 

og dermed i svært begrenset omfang bidrar til positiv samfunnsøkonomi, utenom å legge 

beslag på kommunale ressurser knyttet til dagturisme.  

 

Lyngen kommune er geografisk og historisk delt i indre og ytre Lyngen – dette på godt og 

vondt. 

 

Legetjenesten består av legekontoret på Lyngseidet (lokalisert på Lyngstunet) samt en 

solopraksis ”Lenangen helsesenter AS” i Sørlenangen. Det er i alt 4 fastlegehjemler, 3 på 

Lyngseidet og 1 i Sørlenangen. Den ene hjemmel på Lyngseidet deles i dag på 3 leger som 

rullerer på å dekke fastlegelisten i tillegg til å dekke tjenesten på sykehjemmet Lyngstunet 

samt den lokale legevakt. Det finns nært og bra samarbeid mellom de 2 legekontorer. 

3 hjemler drives som selvstendig næringsdrivende og 1 hjemmel drives på fast lønn. 

 

Helse- og omsorgstjenester er fordelt på flere institusjoner, i al hovedsak Lyngstunet (der 

det både finns KAD-seng, korttids og langtidsavsnitt, omsorgsboliger, avdeling for psykiatri 

og demensavsnitt), Lenangen omsorgssenter (som alene har omsorgsboliger) og Solhov 

Bosenter (for mennesker med psykiske og fysiske handikaps) 

 

Lyngen kommune har et rikt næringsliv innen produksjon, der størsteparten er sentrert på 

Furuflaten. Flere av bedriftene her har internasjonal tyngde.  

 

Lyngen kommune har videre en velutbygd maritim næring, med flere lokale rederier både 

innen fiskerinæringen og persontransport. 

 

Endelig så har Lyngen kommune ca 110 årsverk innen jord- og landbruk, fordelt på 10 

kubruk, 6 geitbruk og 15-10 sauebruk samt kombinasjonsbruk.  

 

Største enkeltarbeidsgiver i Lyngen er Lyngen kommune, med ca. 350 årsverk, mange med 

deltidsstillinger. 

 

Lyngen kommune har 4 barnehager, plassert på Furuflaten, Oksvik, Lyngseidet og 

Sørlenangen. 

 

Lyngen kommune har per i dag 3 skoler plassert på Furuflaten, Lyngseidet og Sørlenangen.  

 

Kommunen har ikke noe tilbud om videregående skole, og elever fra Lyngen enten 

dagpendler til Nordkjosbotn eller bosetter seg i Tromsø med tanke på videregående 

utdanning. 

 

Det kommunale og private kultur-, fritids- og idrettstilbudet i Lyngen er mangfoldig og rikt. 

Det finns blant annet ungdomsklubber på Lyngseidet og i Sørlenangen, fotballbaner/klubber 

på Lyngseidet, Furuflaten og Nordlenangen, svømmehall på Lyngseidet og i Sørlenangen, 

friidrettsbane i Sørlenangen, alpinbakke, fotballhall, flere ballbinger, bibliotek, multiple 
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oppmerkede turløyper, lysløyper for ski, Fysak-kasser, Frisklivssentral, trimgrupper, 

idrettslag, kor, korps, 1 kirke, 3 kapeller og humanitære foreninger. 

 

 

5.2 Lyngens ”folkehelseprofil” 2016 jevnfør Folkehelseinstituttet: 
 

Befolkning: 

Valgdeltakelsen i kommunen var høyere enn i landet som helhet ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltagelse kan si noe om samfunnsengasjementet i kommunen. 

 

Levekår: 

Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn 0-

17 år som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som 60 % av 

nasjonal medianinntekt. 

 

Miljø: 

Andelen som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater med hensyn til 

E.coli og stabil drikkevannsleveranse er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Når man 

vurderer kommunens drikkevannsforsyning må det tas hensyn til at statistikken omfatter den 

del av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk. 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er veldig eller ganske mye plaget av 

ensomhet er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-

undersøkelsen. 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet 

er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

 

Skole: 

Andelen 10. klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. 

Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er hentet fra 

Elevundersøkelsen. 

Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Frafallet har sammenheng 

med foreldrenes utdanningsnivå. 

 

Frafallet er over 50 % for elever med foreldre som har grunnskole som høyeste utdanning. 

Frafallet er over 20 % for elever med foreldre som har universitets- eller høyskoleutdanning. 

Denne trend samsvarer stort sett med trenden for Troms, og i mindre grad for landet som 

helhet, der frafallet er mindre i alle grupper. 

Kommunen er oppfordret til å opprette flere lokale lærlingplasser, enten direkte eller 

indirekte, eksempelvis ved å stille betingelser til bedrifter i anbudskonkurranser. 

 

Levevaner: 

Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-2014, eller det er 

utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen ungdomsskoleelever som er fysisk 

inaktive. Gjennomført i 2013 og 2016, men tallmaterialet er utilstrekkelig. Andelen ungdom 

som er fysisk aktive er 82 % mot 87 % i Norge (Ungdata 2016) 

 

Andelen med overvekt inkludert fedme ser ut til å være høyere enn i landet som helhet, 

vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon for gutter og jenter på 17 år. 

 

Helse og sykdom: 

Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen, 

målt som forventet levealder mellom utdanningsgrupper.  
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Andre folkehelseindikatorer: 

- Lyngen kommune har en større grad av barn med enslige forsørgere 

- Lyngen kommune har markant høyere grad av uføretrygdede (18-44 år) 5,4 % mot 2,8 % i 

fylket. 

- Lyngen kommune har en høyere grad av overvekt blant 17 åringer. 33 % mot 21 % 

nasjonalt. 

- Lyngen kommune har en høyere grad av røykende kvinner. 24 % mot 10 % nasjonalt. 

- Lyngen kommune har en høyere grad av muskel- og skjelettlidelser. 

- Lyngen kommune har en høyere grav av diabetes type-2 

 

Kilde:  

Folkehelseinstituttet, http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1938&sp=1&PDFAar=2016 

 

 

6. Lokale forhold i Lyngen kommune – spesiell del. 

 
6.1. Førskolealder, jordmor & helsesøstertjenesten 

 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste er sentrale i kommunens folkehelsearbeid. Barn og 

ungdom må være en sentral målgruppe for folkehelsearbeidet, fordi mye av grunnlaget for 

senere helse og levevaner legges tidlig i livsløpet. Foreldrene har ansvaret for at barna får 

sine omsorgsbehov dekket. Samfunnet skal legge til rette for og supplere foreldrenes innsats 

i nært samarbeid med dem. 

 

Helsestasjons-, skolehelsetjeneste, svangerskaps- og barselomsorgstjenester er en del av 

kommunens oppgaver jvf. Helse og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. 

 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år, og 

til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen.  

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, Også geografisk og fysisk lokalisering av tilbudet er 

viktig for tilgjengeligheten til alle grupper.  I Lyngen er det helsestasjonstilbud og 

jordmortjeneste i Lenangen og på Lyngseidet. Helsesøster har også kontortid ved alle 

skolene. 

 

I helsestasjon og skolehelsetjenesten i Lyngen er det ansatt jordmor i 50 %, helsesøster i 200 

% (inklusiv ledelse av tjenesten). Det er 2 helsestasjonsleger i deltidsstilling og liten del 

fysioterapitjeneste. Kommunen har også ansatt 100 % kommunepsykolog tilknyttet arbeid 

med barn og unge og familier. (Det er for tiden ikke definert hvilke lege som har ansvar for 

skolehelsetjenesten) 

Pr. 1.jan – 16 er det i Lyngen folkeregistrert 597 barn/unge i alderen 0-20 år, helsestasjons- 

og skolehelsetjenestens målgruppe. Det er i tillegg viktig at helsestasjon og 

skolehelsetjenesten fremstår som et tilbud både til barn og unge og foreldre. Det er ca 20-25 

fødsler i året i kommunen, varierer fra år til år. 

 

6.1.1  Jordmor 
 

Lyngen kommune har en jordmor ansatt i 50 % stilling. Jordmortjenesten er et samarbeid 

mellom fastlege og jordmor der kvinnen selv kan velge hvem hun skal gå på kontroll til. Kun 

lege, kun jordmor eller en kombinasjon mellom begge.  
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På svangerskapskontroller gis generell info om livsstil, svangerskapet, fødsel, amming og 

forberedelse til å bli foreldre mm. Denne informasjonen egner seg i gruppe, og det 

gjennomføres ca et fødselsforberedende kurs per år i kommunen. Det er vanskelig å 

gjennomføre pga lav deltakelse ved kurs. Alle får nå ikke tilbud om dette. 

I tillegg til svangerskapskontroller har jordmor også rekvireringsrett på prevensjon for alle 

kvinner over 16 år. Jordmor har god kompetanse på kvinnehelse. Kvinnene i kommunen skal 

kunne benytte seg av denne kompetansen, også når det gjelder prevensjonsveiledning. 

Jamfør retningslinjer «Nytt liv og trygg barseltid for familien» fra 2014 skal jordmor i 

kommunen også tilby tidlig hjembesøk til familier etter hjemkomst fra sykehuset. Kvinner 

som føder på UNN i Tromsø drar som regel hjem på andre dag etter fødsel og før de har 

etablert amming.  

Kvinner fra Lyngen kommune har rett på følgetjeneste når de skal inn å føde. Dette er ikke 

etablert enda. 

 

6.1.2 Helsesøster 
 

Nasjonalt er det lagt sterke føringer for videreutvikling av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten som et viktig tiltak for å fremme barn og unges helse. Gjennom kontakt 

med tilnærmet alle familier, barn og ungdom, sikrer tjenesten hele befolkningen tilbud om 

vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og 

støtte til mestring og positiv utvikling.  

I tillegg til tiltak rettet mot alle barn og unge og deres familie, skal også helsestasjons og 

skolehelsetjenesten være rettet mot barn med særlige behov, sårbare og utsatte grupper. 

 

 I dag har helsestasjonen i Lyngen samarbeid med Norske Kvinners sanitetsforening om 

«småbarnstreff» 1 gang pr uke. Dette er godt nettverksarbeid, og noe som bør satses på 

videre fremover. Godt tiltak for småbarnsfamilier og tilflyttere. 

 

Helsesøstre har sammen med flere i kommunen opplæring i å gi foreldreveiledningskurs 

ICDP. Kommunen gir tilbud om det til alle foreldre. 

 

Helsesøstre og jordmor deltar i frisklivsarbeid i kommunen, ved å gi mulighet for 

røykesluttkurs og kostholdskurs som helsedirektoratet står bak. 

 

En utfordring vi har fremover er å følge opp nasjonale retningslinjer for veiing og måling i 

helsestasjon og skolehelsetjenesten, og oppfølging av barn med overvekt/ fedme. Dette er 

arbeid som krever ressurser og oppfølging over tid, og som krever tett tverrfaglig samarbeid 

mellom helse, kultur og oppvekst, og at politikere legger til rette for et aktivt og mangfoldig 

tilbud for barn og unge og familier. 

 

Lyngen kommune hører til under helse Nord i forhold til spesialisthelsetjenesten for barn og 

unge. BUP er lokalisert i Tromsø, og vi opplever at det er en utfordring ved å henvise  

 

barn til BUP, det er ventetid, og BUP har ikke faste konsultasjoner i kommunen. Tiltak må 

iverksettes rundt den enkelte i kommunen, og kommunen må satse på kompetanse hos sine 

ansatte for å møte ulike behov. 

 

Utfordringer mange barn og unge har i Lyngen kommer frem under resultater fra ungdata 

undersøkelsen, punkt 6.3. 
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Vi mangler imidlertid opplysninger om sentrale områder som: 

1. hvor mange barn lever under fattigdom. 

2. hvor mange barn er pårørende til mennesker med kroniske sykdommer, herunder psykiske 

lidelser. 

3. oversikt over hvor mange barn som lever med funksjonshemmede søsken. 

4. hvor mange barn lever med ”2 hjem”. 

5. oversikt over hvor mange barn som lever i konflikter med vold i nære relasjoner. 

 

Andre oppgaver helsesøstertjenesten jobber med er smittevern, som for eksempel 

reisevaksinering og influensavaksinering av risikogrupper, tuberkuloseundersøkelser og 

annet. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler er også en oppgave helsesøstrene har 

sammen med kommunelege. 

 

LOKALE RESSURSER 

Stabil bemanning på helsestasjonen. 

Kapasitet til å følge anbefalte retningslinjer for helsestasjonskonsultasjoner 0-5 år. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Utilstrekkelig formalisert samarbeid mellom helsestasjonen og legetjenesten for å ha bedre 

oversikt over barn og unges helse. 

Tidlig hjemmebesøk av jordmor jvf. målsetting utføres ikke. 

Lite ressurser for å kunne delta i frisklivsarbeid rettet mot voksne. 

Manglende ledsagetjeneste til gravide. 

Manglende tilbud om fødselsforberedende kurs til alle gravide 

Skolelegetjenesten er utilstrekkelig definert i legenes avtaler. 

  

FORSLAG TIL TILTAK 

 

Formalisere samarbeid mellom helsestasjon og legene. 

Formalisere skolelegetjenesten (formål, innhold, legenes tjenesteavtaler). 

 

Legge til rette for at tidlig hjemmebesøk av jordmor kan gjennomføres. 

Etablere lovpålagt ledsagetjeneste for gravide. 

 

Knytte helsestasjonen opp mot Frisklivssentralen i forhold til fedme blant barn. 

Kompetanseheving i forhold til behandling av fedme blant barn og ungdom. 

 

6.1.3 Vaksinasjonsstatus 

 
Befolkningen i Lyngen kommune følger statistisk sett og over tid det nasjonale 

barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøstrene har ansvar for å gi tilbud om vaksinering av 

barn og unge etter nasjonalt program, og å registrere vaksinering i SYSVAK. 

Vaksinasjonsdekningen blant barn og unge er god og tilfredsstillende.  
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Tilgjengeligheten for vaksinering samt tilgjengeligheten for råd om vaksinering - herunder 

reisevaksinering – anses også som god og tilstrekkelig. Både den kommunale 

helsesøstertjeneste samt sjømannslegetjenesten i Sørlenangen gir råd og utfører dette.  

Fastlegene har ansvar for å tilby årlig influensavaksinering til sine brukere. 

 

RESSURSER 

God vaksinasjonsdekning sett under et. 

God kapasitet for å håndtere vaksinering i hele kommunen. 

God kompetanse på vaksinasjonsrådgivning i kommunen. 

 

UTFORDRINGER & TILTAK 

Få flere i risikogrupper vaksinert med årlig influensavaksine via bedre opplysning gjennom 

helsepersonell, venteromsskjermer med mer. 

 

 

6.2 Barnevern 
 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, og bidra til at barn og unge får 

trygge oppvekstvilkår (Barnevernloven § 1-1). 

 

Barnevernstjenesten i Lyngen kommune har over tid har store utfordringer i forhold til fast 

bemanning, vikariater og stor utskifting, dette jevnfør Fylkesmannens uttalelse til høring 

vedrørende kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027, datert 25.08.15. 

 

Barnevernstjenesten har 3 fagstillinger som alle er besatt per 1. august 2016. 

 

Ifølge rapportering, har Barnevernstjenesten mottatt 33 meldinger i 1. halvår 2016, hvorav 

13 av disse er henlagt.  I 2015 kom det inn 23 meldinger totalt.  

 

Det finns 18 barn i hjelpetiltak jevnfør Barnevernlovens § 4.4 herav 3 barn under omsorg (§ 

4.12). 

 

Det finns 9 barn plassert i fosterhjem i kommunen, herav 7 under 18 år.  

 

 

 

Det finnes mange fosterhjem i Lyngen kommune. Disse blir ofte benyttet av andre 

kommuner. Barneverntjenesten har utfordringer i forhold til at Bufetat har få eller ingen 

fosterhjem tilgjengelig. Dette kan være utfordrende når det ikke lykkes å plassere barn i 

familie-nettverk.  

 

På landsbasis er det økning i omsorgstiltak i de fleste aldersgrupper, unntatt barn i alderen 

0-2 år. Flere barn plasseres i beredskapshjem. Dette kan sees i sammenheng med at det er 

for få fosterhjem tilgjengelige.  
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Når barneverntjenesten setter i verk hjelpetiltak overfor barn og familier, krever det ressurser 

som kan gi veiledning inn i hjemmet. Det er ofte utfordrende å rekruttere personer som er 

kvalifisert til dette og som vil ta på seg slike oppdrag.  

 

Bekymringsmeldingene som komme inn til barneverntjenesten omhandler omsorgssvikt, 

vold, kriminalitet, overgrep, foreldrekonflikt, rus, skolevegring, mobbing og psykiske 

lidelser. Det synes som om terskelen for å melde er blitt lavere når det gjelder vold. Dette 

kan sees i sammenheng med at det er mye fokus på dette i media. Flere barn og unge sliter 

med sin psykiske helse. Mye bruk av data, sosiale media og spill er en faktor som en ofte ser 

kan være en risikofaktor i forhold tid ungdom som sliter.  

 

De som melder oftest er politi, barnet selv, familie/nettverk, skole og barnehage. 

En ser at barnehager og skoler som samarbeider med barneverntjenesten i enkeltsaker, synes 

å ha lavere terskel for å ta kontakt ved bekymring.  

Det kommer få meldinger fra nav, rus- og psykiatritjenesten, PPT og helsestasjon.  

 

Barneverntjenesten ønsker å styrke samarbeidet med barnehagene for å komme tidlig til de 

barna som har særlige behov. Dette for å kunne gi riktig hjelp så tidlig som mulig.   

 

Barnevernstjenesten i Lyngen kommune samarbeider på relevante arenaer for tverrsektorielt 

samarbeid. 

 

 

LOKALE RESSURSER 

Fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Fokus på nettverksarbeid. 

Formalisert kompetanse om vold i nære relasjoner og sinnemestring. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Rekruttering av kvalifiserte miljøarbeidere. 

Rekruttering av fosterhjem. 

Rekruttering av besøkshjem. 

 

FORSLAG TIL KOMPENSERENDE TILTAK 

Utlyst prosjektleder for å utrede muligheter for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms. 

Sikre forutsigbarhet i bemanning i Barnevernstjenesten gjennom kompetanseheving og 

veiledning av ansatte.  

Styrke samarbeidet med barnehage.  

Fokus på nettverksarbeid. 

 

 

 

6.3. Skolealder & utdanning 

 
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette 

medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever 

har lav bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen 

i Lyngen har de siste årene vært negativ, med en nedgang på ca 50 elever siden 

2011.  Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en 
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nedgang på 2-3 elever pr.klasse, noe som ikke påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed 

medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da 

basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen. 

Resultatet fra den siste elevundersøkelsen viser at kommunens skoler totalt sett har bedret 

seg på de fleste områder. Det er gledelig å se at indikatoren som måler mobbing og antisosial 

atferd viser en klar forbedring. Det har vært et sterkt fokus på skolenes forebyggende arbeid 

mot mobbing, og handling når mobbing oppstår, blant annet med etablering av 

beredskapsteam mot mobbing. 

Andel elever med spesialundervisning er fortsatt høyere i Lyngen enn landsgjennomsnittet, 

og var per 2015 på 12,2 %. Dette er en nedgang fra 2013, da andelen var 14,7 % 

I Lyngen er lærertettheten høyere enn landsgjennomsnittet, med 10,4 på barnetrinnet, og 

10,9 på ungdomstrinnet. 

Fra høsten 2016 er det satt inn ekstra øremerka ressurser til tidlig innsats (statlige midler), 

som vil vise en økt lærertetthet på barnetrinnet i neste års rapport. 

Resultatet av opplæringa på småtrinnet måles ved NP 5.trinn. Her skårer våre elever 

gjennomsnittlig i norsk, og lavere enn sammenlignbare grupper innenfor fagene regning og 

engelsk. Resultatet av opplæringen på mellomtrinnet måles i NP 8.trinn. Ved disse 

målingene er spesielt regning et område vi skårer lavere enn gjennomsnittet på, over år. 

Grunnskolepoengene våre ligger på nasjonalt nivå, og høyere, noe som er en måling av 

opplæringa på ungdomstrinnet. 

Som nevnt gis en forholdsvis høy andel ressurser til elever med rett til spesialundervisning. 

God tilpasset opplæring og tidlig innsats er et fokusområde for skolene. 

Elever fra Lyngen har en stor grad av drop-out fra videregående skole. Dette er påpekt av 

Fylkesmannen og fremgår også tydelig i FHIs rapport over Lyngen kommune. 

Andelen av drop-out kan være misvisende. De elever som ikke fortsetter på VGS inngår i 

statistikken over drop-out. Med andre ord vil en ungdom som begynner som ufaglært fisker 

etter 10. klasse stå som drop-out. Det samme vil en ungdom som flytter ut av landet. 

Drop-out ses delvis som en konsekvens av at det ikke finns VGS lokalt i kommunen, og at 

elevene derfor på et tidlig tidspunkt i livet må flytte for seg selv. Kanskje på et tidspunkt, 

der ikke alle er modne for dette, og har tilegnet seg evne til å bo alene.  

Andelen av drop-out er markant større blant elever med foreldre med lav utdanning og lav 

sosioøkonomisk status, jevnfør  FHIs oversikt tidligere. Foreldres negative holdninger til 

”skole” som overføres til barna kan her spille en betydelig rolle. 

 

Drop-out kan øke risiko for sosial marginalisering senere i livet. 

 

Som konsekvens av det relativ store frafall på VGS har Lyngen kommune et pågående 3-

årig prosjekt ”forebygging og oppfølging av drop-out” der kommunepsykolog samt 

miljøarbeider i stor grad er inne på skolene, både lokalt og på VGS i Troms, for å forebygge 

drop-out. 

Prosjektet har også etablert en fast møteplass for utflyttede Lyngsværinger som går på VGS 

i Tromsø. 

Prosjektet har så langt vist en positiv effekt i form av tidlig oppfølging og hjelp til overføring 

til andre utdanningsmessige eller yrkesrelaterte arenaer, dersom drop-out fra VGS. 
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Nylige data fra Ungdata, gjennomført 2016 viser følgende hovedtrekk: 

 

Lokalmiljøet: 

Ungdommen i Lyngen er ikke like fornøyd med lokalmiljøet sitt som ellers i Norge. 

De rapporterer om at det er trygt å ferdes i lokalmiljøet, men er ikke fornøyd med kultur og 

kollektivtilbud.  

52 % mener de har nok lokaler til å treffe andre unge (mot 48 i Norge). 

54 % er fornøyde med lokalmiljøet (mot 70 i Norge). 

 

Skole og framtid: 

Ungdommen i Lyngen trives mindre på skolen enn ellers i landet. De bruker litt mindre tid 

på lekser, og færre tror de vil ta høyere utdanning. 

 

Fritid: 

Flere ungdommer er aktive i fritidsorganisasjoner enn landsgjennomsnittet. De bruker 

mindre tid på datamaskin utenfor skolen.  

 

Helse og trivsel: 

Ungdommen i Lyngen rapporterer at de er mer plaget av ensomhet og har depressivt 

stemningsleie og helseplager enn snittet for Norge. 

 

Tobakk og Rus: 

Færre røykere og flere snusere i Lyngen enn i landet for øvrig. 

 

Risikoatferd og vold: 

Litt høyere forekomst av slåssing enn landet forøvrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data fra elevundersøkelsen 7. trinn: 
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Data fra elevundersøkelsen 10. trinn:  
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Lyngen kommune har per i dag flere ”ikke-godkjente” institusjoner. Hovedårsaken til dette 

er nok primært at det samfunnsmedisinske arbeid i kommunen i liten grad har vært integrert 
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i kommunens plan- og byggearbeid. Tilsynsmyndigheten for miljørettet helsevern har 

således ikke vært en høringsinstans i hovedparten av kommunens byggeprosjekter og 

planarbeid, noe som ofte medfører ”omkamper” og dertil hørende manglende godkjenning, 

ekstrakostnader med mer. 

 

Oppvekstsjefen uttaler følgende: Lyngen vil fokusere på videre arbeid med Sjumilssteget. 

Rettighetene beskrevet i barnekonvensjonen gjelder for alle sider av barnets liv, fra hjemmet 

til skole og fritidsaktiviteter. For å videreføre dette arbeidet er tverrfaglig arbeid særlig 

viktig.  

 

Lyngen vil at våre barnehager og skoler skal gi ferdigheter og kunnskap som muliggjør 

videre utdannelse og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Lyngen vil i planperioden 

videreutvikle innholdet og kvaliteten i barnehage og skole samtidig som en bærekraftig 

struktur legges til grunn. Lyngen vil at flest mulig skal gjennomføre videregående skole. I 

samarbeid med fylkeskommunen og videregående skoler er det nødvendig å tilrettelegge for 

ulike differensierte utdanningsløp som er tilpasset den enkelte elev.  

 

Barn og unge er framtida for Lyngen. Det er viktig at den lokale identiteten styrkes og at 

barn og unge har kunnskap om lokal historie, kultur og næringsliv. Entreprenørskap og 

karriereveiledning rettet mot et lokalt arbeidsliv står sentralt.  

 

Lyngen vil legge til rette for en god barndom og gode ungdomsår. Slik vil grunnlaget være 

til stede for at de som vokser opp i kommunen, også stifter familie her eller vender hjem 

etter utdanning eller arbeid ute. Lyngen vil at kommunen kjennetegnes av trygge 

oppvekstmiljø, gode møtesteder og muligheter for lek og aktivitet, samt en givende fritid for 

barn og unge.  
 

MÅL 

Lyngen vil ha det slik:  

STRATEGIER 

Lyngen vil gjøre det slik:  

1. Lyngen vil at våre barnehager er gode arenaer 

for læring, forebygging og allsidig aktivitet.  

a. Sikre godt pedagogisk innhold og ansatte med 

barnehagefaglig kompetanse 

b. Bruke naturen i nærområdet og gi barna fysiske 

utfordringer 

c. bli kjent med lokal kultur og tradisjoner i 

nærmiljøet. 

d. Vektlegge sosial kompetanse. 

e. gi tilbud i samisk og kvensk språk  

f. gi barna gode og varierte opplevelser i deres  

lokale omgivelser 

g.ha kontakt med skolene i nærmijøet 

h. gi barna et godt og sunt kosthold.  

i. ha barnehager som er godkjente etter lov og 

forskrift.  

2. Lyngen vil ha en grunnskole som gir alle elever 

et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å fullføre 

videregående skole.  

a. Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med 

hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt 

grunnlag til å begynne på og fullføre videregående 

utdanning. 

b. få flere opp på et høyere mestringsnivå i lesing, 

regning og engelsk, med særlig fokus på å heve 

elever fra mestringsnivå 1(laveste nivå) 

c. skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren 

mobbing. 

d. heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt 

nivå. 

e. sikre godt kvalifisert personell til skolene 

f.  Vektlegge forebyggende og tverrfaglig arbeid for 

ungdom i risikosonen. 

g. ha skoler som er godkjente etter lov og forskrift. 
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3. Lyngen vil legge til rette for gode barne- og 

ungdomsår i kommunen, slik at ungdom skal ønske 

å bosette seg her som voksen.  

 

a. satse spesielt på barn i utvikling og tilrettelegging 

for kultur- og fritidsaktiviteter. 

b. Utvikle gode modeller for tverrfaglig samarbeid 

som sikrer helhetlige tjenester. 

c. Vektlegge og prioritere helsefremmende og 

forebyggende arbeid i alle tjenester. 

d.  Videreutvikle karriereveiledninga i grunnskolen 

i forhold til aktuelle yrker i Lyngensamfunnet 

d. gi alle elever i grunnskolen innføring i 

entreprenørskap. 

e. Videreutvikle-  og markedsføre vårt mangfoldige 

kultur og fritidstilbud som en viktig attraksjon for 

kommunen 

f. bidra til at lag- og foreningsliv har 

utviklingsmuligheter 

g. Videreutvikle ungdomsarbeidsplasser som en 

viktig arena for opplæring og forebygging.   

 

4. Lyngen vil arbeide for at den lokale identiteten 

styrkes. 

a. Utvikle lokal historie som en del av den lokale 

læreplanen. 

b. det gis tilbud om samisk og kvensk/finsk språk i 

barnehage og grunnskole og gi alle barn kjennskap 

til samisk/kvensk språk og kultur.  

.  

 

 

LOKALE RESSURSER 

Skolemåltider på alle kommunens skoler. 

Pågående 3-årig prosjekt mot ”drop-out”. 

God fagkompetanse på kommunens skoler. 

”Aktiv Lyngen” er gått fra prosjekt til å være fast etablert for ungdommer. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Jevnfør elevundersøkelsen er det høyere forekomst av mistrivsel  

blant skoleelever i Lyngen sammenliknet med fylket og landet. 

Lave resultater på området regning over år. 

Lyngen kommune har ikke tilbud om videregående skole. 

Manglende VGS lokalt medfører fraflytting, hvilket trolig kan forklare en markant større 

grad av drop-out sammenliknet med fylket og landet i øvrig. 

Andelen av drop-out er større blant elever av foreldre med lav utdanning. 

Flere skoler og barnehager i Lyngen kommune er ikke godkjent jevnfør forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Optimere fokus på elevenes trivsel på flere nivåer, herunder også 

større grad av implementering av lov og forskrift om miljørettet helsevern i skoler. 

Identifisere tidligere tegn på risiko for drop-out. 

Forankre nåværende tiltak mot drop-out i kommuneplanen fremover,  

uavhengig av prosjektmidler.  

Prioritere å jobbe med generelle holdninger til videreutdanning i hjemmet, med fokus på de 

elever som kommer fra hjem der foreldre har lav utdanning og lav sosioøkonomisk status.   

Alle skoler og barnehager skal godkjennes, og dermed oppfylle krav i forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  
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6.4 Voksenalder og arbeidsliv 

 
Lyngen kommune har over lang tid ligget høyt på legemeldt sykefravær.  

 

Dette illustreres av nedenstående graf: 

 
 

 

Lyngen kommune som arbeidsgiver står for den største del av sykefraværet. Dette er mest 

uttalt innen helse- og omsorg. Sykefraværet er imidlertid også stort i 

sentraladministrasjonen, barnehager og skoler. 

 

Man noterer seg en slående forskjell mellom sykefraværet i offentlig sektor (ca. 10 %) og 

privat sektor (ca. 1-2 %). 

 

 

Flere tiltak mot høyt sykefravær har vært implementert: 

 

- arbeidslivssentret (Lyngen kommune er IA-bedrift). 

- i-Bedrift. 

- kartlegging av arbeidsmiljø i Lyngen kommune ved BHT. 

- optimering av rutiner ved oppfølging av sykemeldte. 

- prosjekt ”åpen sykemelding” i regi av NAV og Lyngen kommune. 

- holdningsskapende kurs og seminar. 

- ansettelse av prosjektleder mot sykefravær i Lyngen kommune (John-Terje Sørensen) 

 

 

 

Legemeldt sykefravær - 
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Lyngen kommune ligger over både fylkes- og landsgjennomsnitt når det gjelder sykefravær. 

Dette er mest uttalt for kvinner.  

 

I 4. kvartal 2015 var eksempelvis 8,9 % av arbeidsstokken sykemeldte, herav 6,9 % menn 

og 10,8 % kvinner. 

 

Det arbeidstakere sykemeldes for fremgår av nedenstående graf. 

  

Man ser her at ”muskel og skjelettlidelser” og ”psykiske lidelser” utgjør majoriteten av 

diagnosene innen det legemeldte sykefraværet. 

 

De medisinske diagnoser satt av sykemeldende leger sier i virkeligheten formentlig lite om 

de reelle årsaker til sykefraværet. 

 

 
 

Det synes på en måte veldokumentert at fremfor alt kvinnelige ansatte i virksomheten 

”Lyngen kommune” utgjør hovedparten av sykemeldte i Lyngen kommune som sådan. 

Videre at de sykemeldte sykemeldes av leger på grunn av muskel- og skjelettlidelser og 

lettere psykiske lidelser. 

 

Dette til tross for at Lyngen kommune som virksomhet er en IA-bedrift, der de ansatte har 

rett til opp til 8 kalenderdagers fravær i opp til 24 kalenderdager per år. 

 

Et satsingsområde i forhold til sykefraværet kan tenkes å være en videreutvikling av 

”attraktiv personalpolitikk”, dvs. en personalpolitikk som rekrutterer, utvikler og beholder 

ansatte via kompetanseutvikling og utvikling av gode fagmiljøer. 

 

 

Diagnoser 4.kv. – hele LYNGEN / 
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Fra 2007 til 2015 har det vært en økning på 13 % ansatte innen helse- og omsorg. Likevel er 

antallet av ansatte med relevant fagutdanning fallende. 

 

”Kompetanseløft 2020” er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med planen er å bidra til en faglig 

sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har 

tilstrekkelig og kompetent bemanning. 

 

Kompetanseløft 2020 består av seks strategier: 

1. Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell 

2. Sikre at grunn– og videreutdanningene har god kvalitet og er tilpasset tjenestens behov 

3. Heve kompetansen hos de ansatte med mål om styrket forskning, innovasjon og 

kunnskapsbasert praksis 

4. Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon 

5. Bidra til god praksis, faglig utvikling, større faglig bredde og kunnskapsspredning 

6. Bidra til bedre ledelse gjennom målrettet satsing på økt lederkompetanse 

 

Kommunenes Sentralforbund har identifisert fire sentrale områder som avgjørende 

for å rekruttere og beholde medarbeidere (og minimere sykefravær): 

 

-  Lønn oppfattes som verdisetting av det arbeidet man utfører. Lønn er i stor grad et 

egnet virkemiddel for å rekruttere ny arbeidskraft.  

-  Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir 

uttelling for kompetanseutviklingen.  

-  God, kompetent og tydelig ledelse er en viktig faktor  

-  Arbeidsmiljø er summen av mange ulike forhold i en arbeidssituasjon og kan ha sterk 

påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, slitasje og sykefravær og på 

ønske om å bli i stillingen eller slutte.  

 

Lyngen kommune skal satse på effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. De 

ansatte er omsorgstjenestens viktigste ressurs og kompetanseheving og utvikling av 

medarbeiderne er nødvendig. Lyngen kommune bør derfor ha et kontinuerlig fokus på 

arbeidstidsplanlegging, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling for å beholde og rekruttere 

ansatte og derved minimere sykefravær.  

 

LOKALE RESSURSER 

Lyngen kommune har hatt lav arbeidsledighet over flere år. 

Lyngen kommune har ansatt en prosjektleder i HMS med hovedfokus på sykefravær og 

muligheter for å redusere dette. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Sykefraværet i Lyngen kommune som helhet tilsvarer både fylkes- og landstall, mens 

sykefraværet i ”virksomheten Lyngen kommune” topper statistikken. 

De fleste sykemeldte er kvinner innen omsorgsyrker. 

De fleste sykemeldte har fravær på grunn av kroppslige smerter og lettere psykiatri. 

IA-bedrift og fordeler knyttet hertil, synes ikke å kompensere for ovenstående. 

Legenes sykemeldingspraksis synes i liten grad samkjørt. 
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FORSLAG TIL TILTAK 

Fokus på holdningsskapende og atferdsendrende tiltak  

må opprettholdes og forsterkes bedriftsinternt i Lyngen kommune.  

Kontakten til ”inkluderende arbeidsliv” må utbygges og konsolideres. 

Fokus på attraktiv personalpolitikk, der arbeidsmiljø, kompetansehevende tiltak  

og utvikling av gode fagmiljøer for alle faggrupper vektlegges. 

Implementere ”kompetanseløftet 2020” i Lyngen kommune. 

Den kommunale prosjektstillingen knyttet til oppfølging av sykemeldte må videreføres. 

Fast samarbeid mellom IA, NAV, i-Bedrift, prosjektleder og fastleger må formaliseres. 

 

 

6.5 Eldre og alderdom 
 

Statistisk sentralbyrå SSB opplyser at det ved utgangen av 2. kvartalet 2016 bodde 2900 

mennesker i Lyngen. Det var født 5, og 4 hadde dødd. Det var 41 innflyttinger og 16 

utflyttinger, altså en positiv nettoinnflytting. 

 

Fremskriving av folketallet i Lyngen til år 2040 er 2600 (hovedalternativ) 2400 (lav vekst) 

og 2900 (høy vekst). Altså i beste fall en bevaring av aktuelle befolkning, men trolig en 

reduksjon på ca. 10 % av aktuelle befolkning. 

 

Alderssammensetning i Lyngen:  0-19 år  20.86 % 

                                                           20-66 år  56.23 % 

                                                           67 +          22.89 % 

 

I antall utgjør 67+ i alt 655 personer som er fordelt slik i prosent:  

                  

67 - 79 år  68.70 % 

80 - 90 år    26.10 % 

90 +                 5.19 %  

0 - 19 år: 20 - 44 år: 45 - 66 år: +67 år: 

2016 572 personer 825 personer 874 personer 618 personer Sum=2889

2001 842 personer 997 personer 856 personer 428 personer Sum=3123

- 270      - 172                                                  + 18                                     + 190      - 234      

Kommunens satsingsområder: Tiltak som fremmer vekst og utvikling

Gjennomgående perspektiver (gjelder alle, uavhengig av befolkningsutvikling): 
Folkehelse – klimahensyn – likestilling

Hovedutfordring: Reduksjon i folketall – flere eldre og færre unge innbyggere
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34 personer er over 90 år gamle, hvilket motsvarer 1.2 % av Lyngens befolkning. Av disse 

er 22 hjemmeboende, 8 bor i omsorgsbolig og 4 bor på sykehjem. 

Av de 22 hjemmeboende er det flere som mottar minimalt med tjenester fra 

omsorgstjenesten.  

Det viser at alderdom ikke alltid er en god indikator til å planlegge tjenester. Det er 

helsetilstanden i befolkningen som er det avgjørende for behov. Det er derfor viktig at vi har 

forebyggingsperspektivet med i all planlegging. 

Av de ca 100 som mottar tjenester fra hjemmesykepleien, er 6 personer under 67 år. Det er 

en generell utvikling i Norge at brukergruppen under 67 år øker, og de over 67 år får bedre 

helsetilstand. 

 

 

Demens lidelser: 

Demens er en samlekategori for en rekke hjernesykdom som fører til redusert hukommelse, 

tap av intellektuelle evne, endret adferd og tap av evne til å fungere i det daglig. Alzheimers 

sykdom er den vanligste formen, og den viktigste risikofaktoren er fremdeles aldring. 

Folkehelseproblemet blir derfor stadig mer alvorlig etter hvert som levealderen øker og det 

blir flere eldre. På verdensbasis har Alzheimers sykdom «klatret opp fra 26.plass til 8.plass 

over sykdommer som tar flest liv. Alzheimers sykdom forårsaker i dagens Norge flere tapte 

leveår enn brystkreft og prostatakreft. Like viktig er antakelig tapet av livskvalitet, både for 

den syke selv og for de pårørende. 

Helsedirektoratet oppgir på sine nettsider at antallet demensrammede i Norge er 71.000, noe 

som kan gi inntrykk av eksakt kunnskap om omfanget av demens. I virkeligheten har vi ikke 

det, verken i dag eller for tiden fremover. Det finns ingen landsdekkende gode undersøkelser 

for hvor mange som lever med demens i Norge. De vanligste beregninger gir omtrent 70 000 

personer med demens i Norge. Dette bygger på en undersøkelse gjennomført i Rotterdam 

for over 20 år siden. I studien ble ca 10 000 personer over 55 år invitert til å kartlegge sin 

kognitive funksjon. En liten og eldre studie fra Sagene i Oslo viste et noe lavere anslag for 

antall med demens enn i Rotterdam-studien. Artikkelen konkluderer med at vi bør ikke 

basere oss på gamle tall fra Nederland, men burde klare selv å gjøre en nøyaktig beregning 

av sykdomsutbredelse. (Kilde: «Hvor mange har demens i Norge», Tidsskrift for Den Norske 

legeforening 06.10.16) 

Om en regner ut i fra at det bor 5 mill mennesker i Norge, og at 71.000 har en demens 

sykdom, vil det utgjøre 1,42 % av Norges befolkning. For Lyngen vil det bety at det er ca 

40 personer som har demens sykdom, men pga større prosentuell andel eldre enn 

landsgjennomsnittet må en regne med at det er flere. Av de ca 40 personer med demens 

sykdom som bor i Lyngen, vil graden av sykdom variere fra begynnende sykdom til en 

alvorlig grad med nedsatte funksjoner. Det er de med alvorlig grad av nedsatte funksjoner 

som har behov for tilrettelagte plasser på institusjon.  

 

Tilbud innfor pleie – og omsorgstjenestene: 

 

Tildelings/tiltaksteamet tildeler pleie- og omsorgstjenester etter ”lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester”. Tjenestene blir gitt etter fattet vedtak. 

 

Følgende tjenester blir gitt: heldøgnsomsorg (sykehjem), omsorgsboliger, avlastning, 

rehabilitering/korttidsopphold, hjemmesykepleie, praksis bistand i hjemmet, støttekontakt, 

omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent (BPA), dagtilbud, støttesamtaler. 

Trygghetsalarmer (velferdsteknologi) og matombringing er ikke lovpålagte tjenester, men 

blir også tildelt av teamet.  

 

 

93



 

 

 

 

32 

Det er også opprettet 2 prosjekter, ”ambulerende avlastning i hjemmet” og ”fritidsassistent i 

hjemmetjenesten.” 

 

Kapasitet ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter: 

24 heldøgnsplasser (sykehjem), 16 plasser er tilrettelagt for personer med demens sykdom.  

22 omsorgsboliger, hvorav 5 er for psykisk syke mennesker)  

5 korttid/rehabiliteringsplasser 

1 plass for øyeblikkelig hjelp (KAD) 

Ressurser: 58 årsverk i direkte tjenester 

 

Kapasitet ved Lenangen omsorgssenter: 

12 omsorgsboliger 

2 plasser for avlastning/rehabilitering 

Ressurser: 14.6 årsverk 

 

Helse- og omsorg står ved et veivalg: 

 

Hvordan vil vi at framtidens helse- og omsorgstjenester skal være? 

Hvordan ser framtiden ut? 

 
Morgendagens brukere: 

 

Stadig flere yngre brukere. 

Brukere med bedre inntektsforhold. 

Økt utdanningsnivå. 

Brukere med større mangfold i forhold til kulturell bakgrunn. 

Brukere som vil kreve å delta mer aktiv i utformingen av tjenestene.                                                                           

Krav om individuelle tjenester/kjøp av tjenester. 

 

”Morgendagens eldre vil stille mer krav og være mindre beskjedne enn dagens eldre 
er. De vil i noe større grad ønske seg en tilværelse der de kan, og der de kan gjøre 
nye ting og bestemme selv. Men først og fremst vil de være mindre konforme og 
mindre tradisjonelle – de vil i mindre grad innordne seg tradisjonelle normer”. ( St. 
meld. 25) 

 

Målene en ønsker å oppnå er å sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren, gjennom å 

bidra til effektiv bruk av ressursene. Kommunen skal sørge for en helhetlig tenkning med 

forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at 

helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå 

(BEON). I praksis betyr dette at det legges vekt på tiltak som har til hensikt å muliggjøre at 

mennesker kan bo i eget hjem, herunder å satse på helsefremmende og forbyggende tiltak 

som bygger opp under og ivaretar menneskets egen omsorg og sosiale liv. Dette innebærer 

også støtte til brukernes nærmeste omsorgsperson. 

 

Hovedtiltak 

 

Aktive helse – og omsorgstjenester fram mot 2020 innebærer en endring av 

omsorgstjenestene fra institusjonsbaserte til mer hjemmetjenestebaserte.  

Lyngen kommune skal utvikle sykehjemstjenestene sine i retning av behandling, 

rehabilitering, lindrende behandling og intermediære tjenester mellom kommune og 

helseforetak. Dette vil være en mellomstasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.  
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Dagens ressursbruk er ikke bærekraftig. Kommunehelsetjenesten skal styrkes slik at viktige 

helsetjenester kan løses lokalt. Kommunesektoren må forberede seg på de utfordringene som 

kommer. Disse nye oppgavene vil kreve robuste fagmiljø som kan møte disse.  

Sykehjemspasienter skal få behandling på beste og mest effektive behandlingsnivå, så lenge 

det er mulig. Pasientene får da være i kjente omgivelser samtidig som de får optimal 

behandling så tidlig som mulig.  

Samhandlingsreformen forutsetter ”Suksesskriterier for å bygge opp døgnplasser for 

observasjon, etterbehandling, lindrende behandling, rehabilitering og habilitering i 

kommunal sektor, synes å være samlokalisering av tjenestene”. ( St.meld. 47 ). Antallet 

sykehjemsplasser og utbygging av hjemmetjenesten må videre framover ses i sammenheng 

med samhandlingsreformen. 

 

Institusjon  

- Styrking av antall korttidsplasser og avlastningsplasser  

- Styrking av aktivitetstilbudet 

- Styrke legetjenestene slik at sykehjemmet kan ha fast behandlende tilsynslege etter norm 

fra Den Norske Legeforening.  

- Etablere ”ambulant team” med god fagkompetanse som kan forflytte seg dit pasienten 

befinner seg.  

- Palliative sengeplasser i tilknytning til en avdeling (lindrende behandling). 

- Gjøre samarbeidet med legetjenesten i kommunen mer forpliktende. 

- Godt samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø vedr. veiledning og faglig oppfølging  

 

Tjenester til hjemmeboende  
- Styrking av tilbud om aktivisering og dagplasser /avlastning  

- Strukturering av legetjenester i boliger med heldøgns bemanning – omsorgsboliger 

- Styrke transportordning  

 
Personell, organisasjon, ledelse  
- Etablere en organisasjon med avklarte ansvarsforhold med mulighet for nærværende 

ledelse  

- Utvikle kompetanse i forhold til endrede arbeidsoppgaver  

- Styrke vikartjenesten og prøve ut ulike arbeidstidsordninger  

- ”Kompetanseløftet 2020” og de 6 strategier. 

 
Samfunn, frivillige og pårørende  
- Økt satsning og formalisert samarbeid med frivillige lag og foreninger bl. a. gjennom 

opplæring og veiledning av frivillige.  

- Skape flere felles arenaer for samhandling mellom kommunale tjenester og frivillige,         

f.eks. gjennom Frivillighetssentral og Brukerkontor  

- Legge til rette for frivillige i miljø/aktivitetstjenesten og i sykehjem   

 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Levealderen øker, og den prosentuelle andel av eldre stiger. 

Morgendagens brukere stiller andre krav enn dagens brukere. 

Risikofaktoren er fremdeles aldring. 

Demens medfører forholdsmessig høy grad av morbiditet og mortalitet. 

 

 

FORSLAG TIL TILTAK 
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Aktivt Folkehelsearbeid (være fysisk og psykisk aktive) 

 

Helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 

oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor  

beste effektive omsorgsnivå (BEON) 

 

Universelt utformede boliger med trygghet for omsorgstjenester døgnet rundt. 

 

Gode rehabiliterings- og habiliteringstilbud. 

 

En aktiv helse- og omsorgstjeneste basert på hjemmebasert omsorg. 

Velferdsteknologi. 

 

Proaktiv demenspolitikk, med demensteam, både for den demente og for pårørende. 

  

Dagtilbud for hjemmeboende. 

 

Tilrettelagte plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 

 

Personalpolitikk som rekrutterer, utvikler og beholder ansatte. 

 

”Kompetanseløftet 2020” og de 6 strategier. 

 

 

6.6 Integrering og mangfold (Flyktninger, bosetting og innvandring). 
 

Lyngen kommune har en rik kulturhistorie med bakgrunn i både samisk, finsk og norsk 

befolkning. Innvandring fra sør og øst har trolig skjedd siden steinalderen, men fordelingen 

av ulike folkegrupper har vært vanskelig å fastsette før folketellinger ble innført. 

 

I 1845 var det stor overvekt av samer i Lyngen-regionen; Av 3052 innbyggere var ca. 64 % 

samer, 15 % kvener og 21 % nordmenn. Etter 1850 utviklet Lyngenområdet seg fra å være 

et overveiende samisk område til et fler etnisk område. Familier kunne beherske 3 språk og 

svært ofte snakket man 2 språk. I 1930 var innbyggertallet 4585 personer, hvor samer 

utgjorde ca. 35 %, kvener 12 % og nordmenn 53 %. Perioden 1850 - 1950 var en sterk 

fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble nedtonet. 

(Kilde: Lyngen regionhistorie). 

 

Andel innvandrere i landet har økt fra 6,3 % i 2000 til 16,3 % i 2016. Fordelingen av 

innvandringen fra vestlige og ikke-vestlige land er omtrent likt fordelt. 

 

Andel innvandrere i Lyngen kommune har økt fra 1,6 % i år 2000 til 5,9 % i 2016. I Lyngen 

kommune er ca. 70 % av innvandringen fra vestlige land. 

 

Lyngen kommune har betydelig mindre innvandring enn landsgjennomsnittet, men 

innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med Nord-Troms (7,6 %), Finnsnes 

(9,6 %) og Tromsø-regionen (12,1 %). 
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Lyngen kommune hører i dag ikke til det såkalte ”forvaltningsområde for samisk språk” som 

består av kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tysfjord Snåsa og Røyrvik.  

Imidlertid er de fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-

Trøndelag også omfattet av forvaltningsområdet.  

 

I 2013 var 178 personer i Lyngen kommune registrert i samemanntallet.  

I Lyngens tilbakemelding til utredningsarbeidet vedrørende storkommunealternativ er det 

vist til at samisk og kvensk identitet er en av flere identitetsfaktorer i kommunen. I følge 

kommunen gir det mening å identifisere andre kulturelle identitetsfaktorer enn tilhørighet til 

steder i kommunen og kommunen selv, og samisk/kvensk tilhørighet er blant de som 

kommunen viser til. 

Kilde: 

distriktssenteret.no/wpcontent/uploads/2015/08/Rapport_storkommunealternativet.pdf 

 

Bosetting av flyktninger: 

Lyngen kommune skal 2016 bosette 15 flyktninger og i 2017 10 flyktninger.  

Lyngen kommune har opprettet en fulltidsstilling som flyktningkonsulent.  

Flyktningkonsulenten har regelmessige møter med en arbeidsgruppe, der blant annet NAV, 

voksenopplæringen, kommuneoverlegen og ledende helsesøster er representert. 

Utgangspunktet og kongstanken for gruppens arbeid er at flyktninger er helt vanlige 

mennesker i en uvanlig situasjon. 

Behovet for rask aktivisering, integrering og oppbygging av nettverk lokalt i samfunnet 

vektlegges. Det er viktig at det omliggende samfunn bidrar aktivt for å minke risiko for 

marginalisering med den helserisiko og reduserte livskvalitet dette medfører. 

 

 

LOKALE RESSURSER 

Kommunen har ansatt en flyktningkonsulent. 

Flyktninger i seg selv må anses å være en ressurs for kommunen, som ellers er preget av 

fraflytting. 

Lyngen kommune tilbyr opplæring på samisk morsmål i både barnehage og skole. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Kommunen mangler generelt boliger. Dette er en utfordring ved bosetting. 

Kommunen har lav arbeidsledighet, noe som kan medføre  

problemer for tilflyttere i forhold til integrering på arbeidsmarkedet. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Få på plass et tilstrekkelig antall boliger til de flyktninger  

som man politisk har vedtatt å ta imot. 

Lyngen kommune har lite lærlingplasser (påpekt av FHI).  

Jobbe aktivt for å øke antall lærlingplasser? 
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6.7 Livsstil og sykdom 

 
Jevnfør Folkehelseinstituttets ”folkehelsebarometer” for Lyngen kommune 2016 

(http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1938&sp=1&PDFAar=2016) så har Lyngen 

kommune følgende utfordringer når man ser på livsstilsrelaterte sykdommer: 

 

- overvekt og fedme hos ungdom 

- muskel og skjelettsykdommer 

- diabetes 2 

- psykiske symptomer og lidelser 

 

Jevnfør samme Folkehelsebarometer har Lyngen kommune en høyere andel av: 

 

- barn av enslige forsørgere 

- uføretrygdede mellom 18-44 år 

- laveste mestringsnivå i regning i 5. klasse 

- frafall i videregående skole 

- røykende kvinner 

 

Den i 2016 publiserte ”helse og livsstilsundersøkelse Saminor 2” (Broderstad et al. 2014) 

er en undersøkelse som kartlegger visse livsstilsrelaterte parametre i kommuner i Nordnorge 

med samisk befolkning. Kommunene som var inkludert var Skånland, Evenes, Karasjok, 

Kautokeino, Porsanger, Nesseby, Tana, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. 

 

Av Saminor 2 fremkommer at: 

 

1.  Andelen med systolisk blodtrykk > 140 mmHg er lavere i Lyngen enn for de øvrige 

kommunene under et. Dette gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn. 

2. Kun 17 % av deltakende menn og rundt 30 % av kvinnene var normalvektige.  

Overvekt og fedme er på nivå med de øvrige kommuner i Saminor, men er langt 

over gjennomsnittet for landet som helhet sammenlignet med tall fra SSB.  

3.  Daglig røyking går nedover, også i Lyngen. Daglig røykende menn 15 % og kvinner 

17 %. Dette motsvarer landsgjennomsnittet. 

4.  Basert på statistikk fra 2011-2013 får 4,9 % av menn og 6,4 % av kvinner i Lyngen 

kommune medisin mot diabetes. Dette er signifikant over tall for fylket (3,9 og 3,4) 

samt landet (3,9 og 2,8).  

 

Basert på disse tallene er forekomsten av medisinsk behandlet diabetes i Lyngen 

kommune 25 % høyere for menn og 128 % høyere for kvinner i forholdet til landet 

som helhet. 

 

FHI registrerer høy forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Lyngen. Det samme gjør NAV 

i sin statistikk.  

Det finns imidlertid neppe grunnlag for å anta, at forekomsten av reelle og medisinsk 

veldefinerte muskel- og skjelettlidelser er større i Lyngen kommune enn i resten av landet. 

Diagnosene innen dette felt må ses i nær sammenheng med høyt sykefravær i den 

kommunale sektor, der en stor del av sykefraværet skyldes mismatch mellom det enkelte 

individs ressurser og individets evne til å honorere krav fra omgiende samfunn/arbeidsgiver. 

Slik mismatch eller mistrivsel setter seg ofte som ”vondt i livet”. 
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Usunn livsstil forekommer hyppigere i samfunnslag med lav utdanning og lav inntekt. I 

Lyngen kommune er forekomsten av både lav utdanning og lav inntekt høyere enn for resten 

av landet. Dette kan trolig langt på vei forklare at forekomsten av livsstilssykdommer er 

høyere i Lyngen kommune sammenlignet med resten av Norge.  

 

Av ovenstående fremgår, at selv mindre sosioøkonomiske ulikheter i samfunnet bidrar til at 

det finns til dels store helsemessige forskjeller i landet og innen ulike grupper i samfunnet. 

Så lenge det finns ulikheter vil likeverdig helse neppe eksistere. 

 

Folkehelsearbeid, politisk og administrativt arbeid må ta sikte mot et felles mål om 

”likeverdig helse”. Slik det fremgår av figuren er dette store og viktige samfunnsmessige 

arenaer, som kun lar seg påvirke og endre, dersom målet ”likeverdig helse” integreres i al 

folkehelsearbeid og på alle politiske og administrative nivåer og arenaer.  

 

Dette krever at folkehelsearbeidet gjøres tverrsektorielt, og i langt større grad integreres på 

snart sagt alle nivåer av tenking og planlegging. Også i Lyngen kommune. 

 

 

 

 
 

 

 

LOKALE RESSURSER 

Vi har relativ gode mål for Folkehelsen i Lyngen. 

 

Vi kan lettere definere og fokusere på områder der innsats og tiltak er nødvendig. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer er høyere i Lyngen enn i landet som helhet. 

 

Livsstilsrelaterte sykdommer har nær sammenheng med lav inntekt, lav utdanning og  

lav sosioøkonomisk status.  

 

Forekomsten av diabetes i Lyngen er markant høyere enn i landet som helhet. 

Primærhelsetjenestens oppfølging av personer med diabetes i Lyngen kommune er 

fragmentert og i stor grad påvirket av den enkelte leges interesse for sykdommen. 

 

Forekomsten av overvekt og fedme er høyere enn i landet som helhet. 

 

Forekomsten av legemeldt sykefravær på grunn av muskel- og skjelett lidelser i Lyngen er 

langt høyere enn for fylket og landet. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 
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Forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer må prioriteres ved å jobbe aktivt for utjevning 

av sosioøkonomiske skiller i befolkningen, herunder lette utsatte gruppers kontakt med 

helsevesen (økonomiske barrierer) og Frisklivssentral. 

 

Begrepet ”likeverdig helse” bør stå sentralt i kommunens folkehelsearbeid. 

Folkehelsearbeidet skal i større grad integreres i kommunens politiske og administrative 

planer og beslutningsprosesser. 

 

Forebyggende arbeid bør starte allerede i førskolealder for å bryte sosial arv. 

 

Primærhelsetjenesten bør i større grad fokusere på diagnostisering av diabetes,  

nedsatt glukosetoleranse og perifer insulinresistens.  

Ved sistnevnte kan tidlig livsstilsintervensjon og endringer forebygge diabetes. 

 

Det bør være en prioritert politisk satsing å få på plass en strukturert oppfølging av 

kommunens diabetikere, og det bør ansettes en diabetessykepleier.  

Kompetanse finns internt i kommunen. Diabetessykepleier bør jobbe tett sammen med 

kommunefysioterapeut som står for Frisklivssentralen. 

 

 

6.8 Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid. 
 

Mulighetene for fysisk aktivitet i Lyngen kommune er mange og mangfoldige.  

 

1. Lyngen kommune har det siste året oppmerket et betydelig antall turløyper i 

kommunen. Mange av disse er knyttet opp mot Fysak-kasser, der folk skriver sitt 

navn i en bok og får registrert sin fysiske aktivitet. 

 

2. Det finns oppkjørte lysløyper for skigåing, blant annet på Lyngseidet, Jægervatn, 

Sørlenangen, Rottenvik, Furuflaten og Svensby. 

 

3. Det finns alpinbakke på Lyngseidet, der det også er mulig å leie utstyr. 

 

4. Det finns ballbinger i byggefeltet på Lyngseidet, Lenangsøyra, Sørlenangen, Nord 

Lenangen, Eidebakken, Oksvik og Furuflaten 

 

5. Sørlenangen skole disponerer en leirskole samt et velutbygd anlegg for friidrett. På 

anlegget har det 2 ganger vært avholdt veteran-NM i friidrett. 

 

6. Det finns etablerte idrettsanlegg/fotballbaner på Geitned, Furuflaten og i 

Nordlenangen. 1 stor innendørs idrettshall finns i tilknytning til Eidebakken skole. 

 

7. Kommunen har 2 svømmehaller, 1 på Lyngseidet (som for tiden er ute av drift, 

planlagt åpning skolestart 2017) samt 1 i Sørlenangen. 

 

8. Lyngen kommune har flere løyper/traseer for snøscooterkjøring. 

 

9. En privat aktør jobber med etablering av skøytebane på Lenangsøyra. 

 

10. Private aktører tilbyr brekurs med mer. 

 

11. Private aktører tilbyr tilgang til treningsstudio på Lyngseidet og på Svensby. 
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12. Det er planlagt en klatrevegg i Lyngen hallen. 

 

13. Det finns klatrejungel flere plasser i kommunen. 

 

14. Frivillige organisasjoner arrangerer tilbud der fysisk aktivitet inngår. 

 

15. Frisklivssentralen har i perioder eksistert som tilbud, men det har vist seg vanskelig 

å rekruttere brukere til tilbudet. 

 

16. ”Aktiv Lyngen” er et kommunalt fritidstilbud til barn og ungdommer, der 

hovedfokus er på fysisk aktivitet og sosialt samvær. Tiltaket skal trekke deltakerne 

bort fra elektroniske medier, forebygge isolasjon, ensomhet, passivitet og 

marginalisering 

 

Mulighetene for fysisk aktivitet i kommunen er således i aller høyeste grad til stede. 

Imidlertid finns det en gruppe mennesker som ikke deltar i noen form for fysisk aktivitet. 

Årsakene er uklare. Prisen er neppe en hindring, da de fleste aktiviteter er gratis. 

 

 

LOKALE RESSURSER 

Det finns et mangfold av muligheter for fysisk aktivitet i Lyngen kommune. 

Lyngen kommune har ”Aktiv Lyngen” som fast etablert tilbud. 

Det finns et kommunalt lavterskel tilbud i form av ”Frisklivssentralen”. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Lav sosioøkonomisk status er nært forbundet med inaktivitet og livsstilssykdommer. 

Alle tre forhold er overrepresenterte i Lyngen kommune. 

Livsstilssykdommer fører til høyere sykefravær. 

Utfordringen er å få den mest utsatte og sårbare del av befolkningen til å delta i en eller 

annen form for fysisk aktivitet.  

Personlige, fysiske, psykiske/psykologiske eller praktiske forhold kan være en hindring. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Legene bør få større fokus på Frisklivssentralen og Fysak for å motivere utsatte grupper 

med livsstilsrelaterte lidelser – herunder sykemeldte med muskel og skjelettlidelser - til 

mer fysisk aktivitet.  

Tidlig innsats med holdningsskapende arbeid på skolen. Bryte sosial arv! 

Faste møter mellom kommunefysioterapeuten og legene kan trolig forbedre denne innsats. 

Forbedre samarbeid mellom interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og 

kommunale tiltak. 

Utbedring og gjenåpning av svømmehallen på Lyngseidet bør prioriteres. 

Ansvar for drift av Frisklivssentralen bør plasseres på 2 personer  

slik at tilbudet sikres ved fravær. 
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6.9 Rus & psykiatri. 

Lyngen kommune har relativ store utfordringer i forhold til brukere med rusmisbruk og 

psykisk lidelse.  

FHI angir for Norge under et at 15-20 % av barn og unge mellom 13-18 år har nedsatt 

funksjon på grunn av psykiske problemer. 8 % i samme gruppe har alvorligere psykisk 

lidelse. 

Dette jevnfør FHIs oversikt for 2016, der Lyngen ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet 

for psykiske lidelser mellom 15-29 år. 

I samme oversikt ligger Lyngen kommune under gjennomsnittet for legemiddelbrukere i 

samme gruppe. Dette er ikke nødvendigvis et gode (slik det overraskende ble tolket av 

Fylkesmannen, jevnfør uttalelse til høring vedrørende kommuneplanens samfunnsdel, datert 

25.08.15). Manglende legemiddelbruk i gruppen kan avspeile både manglende personlig 

etterlevelighet og/eller utilstrekkelig oppfølging i primær- og andrelinjetjenesten. 

Mennesker som har rusproblemer og/eller kroniske psykiske lidelser er ofte marginaliserte 

og sårbare i samfunnet. Dette gjelder trolig for hele landet, inklusive Lyngen kommune. Det 

er ofte mennesker med liten sykdomsinnsikt og med liten evne til egenomsorg. 

Helsevesenet har dermed større utfordringer med å hjelpe disse mennesker. Helsevesenet har 

likevel et særskilt ansvar for å fange opp de mennesker som ikke selv klarer å søke 

helsehjelp. 

Lyngen kommune har utfordringer knyttet til det faktum at Lyngen kommune ikke lengre 

har politi fast stasjonert på Lyngseidet. Lyngen lensmannskontor har på dagtid hovedkontor 

i Skibotn (1 ½ times kjøring fra Lyngseidet) og på kveld og i helger kontor på Storslett (183 

km. eller 3 ½ times kjøring fra Lyngseidet uten fergeforbindelse kveld og natt). 

Det er etablert faste møter i ”politirådet”, som består av rådmann, ordfører, politi, politisk 

representant og sekretær. Rådets forankring og kontakt med kommunens 

primærhelsetjeneste samt rus & psykiatritjeneste er ikke-eksisterende, og bør optimaliseres.  

Lyngen kommune har over flere år brukt til dels betydelige ressurser på rusmisbrukere og 

psykiske syke mennesker, hvorav en del har dobbeltdiagnoser innen begge grupper. 

Lyngen kommune har flere tilbud til brukerne i gruppen, samlet under tjenesten ”Rus og 

psykisk helse.  

”Rus og psykisk helse” er et kommunalt «lavterskel tilbud» og gir hjelp til personer med 

psykiske problemer eller lidelser, rusproblemer og deres pårørende. 

Tjenesten ”Rus og psykisk helse” består av  

 Døgn avdeling med plass til 5 beboere 

5,2 årsverk bestående av miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter 

 

 

 Utetjenesten og møteplassen Sollia aktivitet  

              5,5 årsverk hvorav 2,7 årsverk er prosjektorientert, og består av  
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              Psykiatrisk sykepleiere, miljøterapeuter og fritidskontakt/ miljøarbeider 

 

Tjenestens mål er oppfølging av brukere med sammensatte behov. Motivering til endring av 

negativ livsførsel, og veiledning i bolig. Motivering til økt deltakelse og bedre 

sosialinkludering i trygge rammer og omgivelse hvor fokuset på rus minimeres. 

Forutsigbarhet og gode hverdagsrutiner, brukermedvirkning, økt mestring samt økt 

livskvalitet gjennom inkludering i lokalsamfunnet. 

 

Tjenesten ”Rus & psykiatri” gjennomførte våren 2016 en brukerplan kartlegging.  

Resultatet av kartleggingen er ikke klar.   

 

Økt fokus på Individuell plan (IP) høsten 2016. 

 

”Tverrfaglig basisteam for rus & psykiatri”.  
 

Dette teamet har som mål å koordinere bistand ovenfor mennesker med rus og psykiske 

helseutfordringer, da dette tilbudet ellers erfaringsvis blir fragmentert og utilstrekkelig, der 

ulike helseaktører jobber alene og tidvis parallelt uten samkjørte tjenester. 

 

Teamet består av representanter fra følgende enheter: 

 Rus- og psykisk helsetjenesten 

 Lege 

 NAV 

 Boligkonsulent og gjeldsrådgiver kan møte etter behov.  

 

Ved samtidig graviditet og rusbruk opprettes tverrfaglig ansvarsgruppe bestående av  

 Fastlege 

 Jordmor 

 Rus- og psykisk helse 

 Barnevern 

Lyngen kommune har i 2016 ansatt en kommunepsykolog. Dette tilbud har vært 

mangelvare i mange år. Kommunepsykologen jobber på flere arenaer, dog med hovedvekt 

på barn & ungdoms samt familiers psykiske helse. 

 

 

LOKALE RESSURSER 

Lyngen kommune har ansatt en kommunepsykolog. 

Lyngen kommune har et godt utbygd tilbud til personer med lidelser innen rus & psykiatri. 

Lyngen kommune har formelt samarbeid med kvinnehuset i Tromsø. 

Lyngen kommune har planer for håndtering av ”vold i nære relasjoner”. 

 

 

LOKALE UTFORDRINGER 
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Et stort antall rusmisbrukere klarer ikke å holde kontakt med helsetjenesten. 

Et stort antall psykisk syke klarer ikke å holde kontakt med helsetjenesten. 

Begge forhold kan føre til underdiagnostisering og underbehandling.  

Lyngen kommune har ingen oversikt over barn av psykisk syke. 

Manglende tilstedeværelse av ordensmakt i Lyngen kommune kan medføre at 

konsekvensen av ovenstående får større ringvirkninger end nødvendig. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Opprettholde fokus på forebyggende og kompenserende tiltak overfor utsatte grupper i 

samfunnet innen rus & psykiatri. 

Etablere et system for aktivt å oppsøke mennesker som ikke selv klarer å etablere og/eller 

opprettholde kontakt med hjelpeapparatet. 

Etablere oversikt over psykisk syke med mindreårige barn. 

Optimere informasjon vedr. rus & psykisk helse på skolene. 

Arbeide for at aktuelle samarbeid med politiet i politirådet i større grad samkjøres med 

kommunens helsetjeneste på området. Dette er ikke tilfellet per i dag. 

 

6.10 Sosiale og kommunale boliger 

Generelt. 

Det overordnede mål for norsk boligpolitikk er at alle skal bo trygt og godt. 

Anskaffelse av bolig er i utgangspunktet et privatanliggende. Den enkelte bygger, bor og 

finansierer egen bolig. 

 

Imidlertid, ikke alle har denne muligheten, av ulike årsaker. 

 

Kvaliteten av boforholdene for ulike grupper har variert stort. I stortingsmelding 49 (97/98) 

«Om etablering for unge og vanskeligstilte» blir kommunene oppfordret til å lage 

handlingsplaner for å ivareta behov overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette for å 

sikre god standard på botilbudet kommunene har ansvar for. 

 

I meldingen «Bolig for velferd» - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) 

påpekes at alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Begrepet «vanskeligstilt på boligmarkedet» kan forstås på ulike måter. En definisjon kan 

være: «Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg 

og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.» 
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Innsatsen i den sosiale boligpolitikken har i stor grad blitt rettet mot spesifikke målgrupper, 

slik som bostedsløse, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med svak 

økonomi. 

 

Husbanken. 

Husbanken har – og har i mange år - hatt en viktig rolle som aktør i det boligsosiale arbeidet 

i kommunen. Gjennom låne- og tilskuddsordninger bidrar Husbanken med tiltak som gjør at 

den enkelte kan være i stand til å skaffe seg bolig og tiltak som bidrar til at man kan fortsette 

å bo i boligen. 

Kommunen er saksbehandler på vegne av Husbanken på følgende områder: 

 Startlån 

Bruk av startlån har økt. Nye retningslinjer fra 2014 har ført til økt lånetid og 

egenandel i forbindelse med finansiering av boligkjøp. Det vil bli søkt om en 

betydelig økning på bevilgningen fra Husbanken for 2017. 

 Bostøtte 

 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 

I tillegg yter Husbanken Grunnlån i forbindelse med bygging av bolig. Grunnlån søkes 

direkte til Husbanken via utbygger. Denne ordningen administreres ikke av kommunen. 

 

 

LOKALE RESSURSER 

 

Lyngen kommune har 39 utleieboliger. Målgruppen for utleievirksomheten er 2-delt: 

- virkemiddel i forbindelse med rekrutterings- og personalpolitikken. 

- Å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Retningslinjene for boligutleie ble politisk vedtatt i 2012. 

 

Lyngen kommune er med i boligprosjekt Nord-Troms og ideen er å få til boligbygging i 

samarbeid med Husbanken og private aktører. 

Lyngen kommune har flere bygg og tomter tilgjengelig med tanke på boligutvikling. 

Lyngen kommune har i dag bygningsmasse som kan omdisponeres til bolig. 

 

Lyngen kommune yter tilskudd i forbindelse med boligbygging i kommunen. 

Godt samarbeid mellom kommunen og NAV i forbindelse med forvaltning og kartlegging 

av behov for kommunale boliger. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Boligmarkedet i Lyngen er presset, og det finns for få kommunale boliger. 

Det er fattet politisk vedtak om bosetting av flyktninger uten at boliger til disse er sikret. 

Utvikling av boligprosjekt Nord-Troms. 

Turisme fører til et sesongbetont privat leiemarked, noe som vanskeliggjør langtidsleie. 

Kommunen mangler kompetanseutvikling innen boligsosialt arbeid. 
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TILTAK 

 

Bygging av flere boliger. 

Å ha tilgjengelige boliger er helt vitalt for utvikling av kommunen. Dette må sees i 

sammenheng med utvikling av arbeidsplasser, og vil kunne bidra som en motvekt 

til fraflyttingen, som i et 10 års perspektiv har vært relativ stor. 

 

Omdisponering av boligmasse. 

Lyngen kommune har i dag mye bygningsmasse tilgjengelig. Ikke minst fordi 

kommunen har vedtatt å bosette flyktninger, vil behovet for boliger være stort i 

årene fremover. 

 

Kompetanseutvikling. 

Å ha en god forvaltning av det boligpolitiske arbeidet er krevende. Kommunen må 

sørge for stadig kompetanseheving og kapasitetsutbygging innen området, og 

gjerne i samarbeid med NAV evt. andre. 

 

6.11 Psykisk utviklingshemming 

Begrepet psykisk utviklingshemning brukes som en samlet betegnelse for en rekke 

forskjellige tilstander med høyst ulike årsaker og symptomer.  

Felles er imidlertid at læreevner og mulighet til å klare seg i samfunnet er mer eller mindre 

hemmet og at tilstanden viser seg tidlig.  

Det karakteristiske ved psykisk utviklingshemning er en nedsettelse av de kognitive 

funksjoner som tenkning, hukommelse, læring, problemløsningsferdigheter, persepsjon og 

språk. 

 

I Lyngen kommune er det 42 mennesker mellom 1 – 68 år som er diagnostisert, hvorav 17 

av dem er under 30 år. Alle under 18 år bor hjemme/fosterhjem sammen med foresatte, 4 

mellom 18 og 30 år bor ved Solhov bosenter. 

 

Noen voksne psykisk utviklingshemmede bor i eget hjem hos familier som mottar en 

beskjeden omsorgslønn. 

 

 

LOKALE RESSURSER  
 

Solhov bosenter: 15 omsorgsboliger, 1 avlastningsbolig, 1 bolig for besøkende. 

 

Solbakken: 5 personer i 4 boenheter som brukerne selv eier, med tjenester gitt fra Solhov 

bosenter. 

 

Aktivitetssenter ved Solhov bosenter med 32,6 årsverk 
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LOKALE UTFORDRINGER  

 

Mangler aktiviteter og arbeidsmuligheter som er tilpasset brukergruppen, og hvor det ikke 

blir stilt krav om produksjonsevne 1:5, slik det blir gjort ved Lyngsalpan Vekst. 

 

Lyngen kommune og helsestasjonen mangler en sikker oversikt over alle barn med alle 

grader av psykisk utviklingshemming. 

 

Det finns antakelig en del udiagnostiserte individer med ”lettere psykisk 

utviklingshemming”.  

Udiagnostiserte tilfeller kan føre til mismatch mellom hjelpetiltak og individets behov. 

Noen psykisk utviklingshemmede bor i private hjem uten strukturert oppfølging fra helse- 

og omsorgstjenesten. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

 

17 varige arbeidsplasser ved Lyngsalpan Vekst. 

Støttekontakter. 

Praktisk bistand (hjemmehjelp). 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

Avlastning og omsorgslønn til pårørende som har omsorgsoppgaver i hjemmet. 

Individer med ”lettere psykisk utviklingshemming” bør i større grad defineres og 

diagnostiseres, slik at adekvate hjelpetiltak tilpasset den enkeltes ressurser kan 

implementeres. 

Oversikt over barn og unge med alle grader av psykisk utviklingshemming bør utarbeides. 

Oversikt over hjemmeboende individer med psykisk utviklingshemming bør utarbeides. 

 

6.12 Kreftsykdommer og kreftomsorg 

 
Kreft er en fellesbetegnelse for en hel rekke sykdommer som kan ha forskjellige 

risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Felles er at mange av pasientene i gruppen vil ha 

noen sammenfallende behov fra helse og omsorgstjenesten, men at disse også på samme tid 

må individualiseres. Dette stiller store krav til fleksible løsninger i helsetjenestens 

kreftomsorg. 

 

Hovedpunkter:   

- 30 000 nye tilfeller ble diagnostisert i Norge i 2012 (16 500 menn og 13 500 

kvinner). 

- Det ventes en ytterligere økning i antall krefttilfeller. 

- Spesielt ventes det en økning i antall tilfeller av føflekkreft. 

- 5 800 menn og 5 100 kvinner døde av kreft i Norge i 2012. 

- Forekomsten av kreft er omtrent 40 prosent høyere og dødeligheten mer enn 50 

prosent høyere blant menn enn blant kvinner. 

- Med dagens kreftforekomst og dødelighet vil om lag hver tredje nordmann få 

diagnostisert kreft før de blir 75 år. 
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I 2012 var det i underkant av 225 000 personer i Norge som hadde fått en kreftsykdom 

tidligere (Kreftregisteret, 2014) 

Forskjeller i befolkningen: For de fleste kreftformer øker risikoen kraftig med alderen. 

Derfor oppstår flesteparten av krefttilfeller (mer enn 85 prosent hos kvinner og 90 prosent 

hos menn) etter 50 års alder.  

Likevel er kreft den hyppigste dødsårsaken blant dem som dør før 65 år. 

Sosioøkonomiske forskjeller: Kreftrisikoen er større hos personer med lav utdanning og 

inntekt enn hos personer med høy utdanning og inntekt (Kreft i Norge – 

Folkehelserapporten) 

Lyngen har forholdsvis høy andel med eldre. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at 

befolkningen har lav utdanning og inntekt. Befolkningen i Lyngen kommune kan dermed 

statistisk sett forvente både en høyere incidens (nye tilfeller) og prevalens (forekomst) av 

cancer.  

Andre risikofaktorer: Tobakk, alkohol, infeksjoner, kosthold (lite inntak av fiber, lite frukt 

og grønnsaker), fedme, fysisk inaktivitet, miljøstoffer som er kreftfremkallende, soling og 

arv/genetikk. 

Forebygging: Å bekjempe tobakksrøyking, motivere for sunt kosthold, fysisk aktivitet, 

advare mot overdreven soling. Beskytte ansatte mot farlige kjemikaler relatert til arbeid. 

 

LOKALE RESSURSER  

God bemanning med fastleger.   

Flere sykepleiere som har kompetanse på behandling med cytostatika  

Spesialsykepleier i kreftbehandling finns i kommunen. 

Tverrfaglig ressursteam for kreftpasienter og pårørende er under etablering. 

Ambulerende team ved UNN. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 
Lyngen kommune har ikke en definert kreftsykepleier. 

Forekomsten av kreft i kommunen må forventes å øke med økende alder i befolkningen. 

Tverrfaglig behandling og tverrfaglige teams rundt kreftbehandling er i liten grad 

formalisert og implementert i kommunen. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Opprette en stilling som kreftsykepleier i Lyngen kommune.  

Etablere et tverrfaglig team som har ansvar for kreftbehandling i livets sluttfase  

i det omfang denne skjer i hjemmet. 

Teamet må ivareta pårørendes – herunder barnas – behov. 

 

 

6.13 Diabetes og diabetesomsorg 

 
Viser til punkt 6.7 og 6.8, der diabetes omtales under både livsstilssykdommer og fysisk 

aktivitet. 

Som tidligere anført så har Lyngen kommune flere mennesker med medikamentelt behandlet 

diabetes type 2 enn landet som helhet. Andelen av kvinner med medikamentelt behandlet 

diabetes er over dobbelt så høy enn som landet som helhet. 

Diabetes 2 er langt på vei en livsstilssykdom, som er nært relatert til bukfedme, overvekt og 

fysisk inaktivtet.  

Det finns ikke en kommunalt ansatt diabetessykepleier i kommunen. Kompetansen finns 

imidlertid i kommunen. 
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Oppfølging av diabetikere i Lyngen kommune er ikke strukturert eller satt i system. Settes 

slik oppfølging i system vil man få en stor andel av de med hjertesykdom, høyt blodtrykk, 

høyt kolesterol og overvekt med på samme kontroller.  

 

LOKALE RESSURSER 

Det finns spesialsykepleiere i diabetes i Lyngen kommune. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Lyngen kommune har en svært høy forekomst av diabetes og derav følgende sykdommer, 

uten at man har tatt grep for å etablere en strukturert oppfølging av kommunens 

diabetikere. Disse er langt på vei overlatt til seg selv i forhold til oppfølging. 

Lyngen kommune har ikke ansatt en diabetessykepleier.  

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Sette kommunens diabetesoppfølging i system. 

Ansette en kommunal diabetessykepleier med ansvar for koordinering av tjenesten. 

Diabetessykepleier bør knyttes opp mot kommunefysioterapeuten og Frisklivssentralen. 

 

 

6.14  Tannhelse 
 
Lyngseidet tannklinikk har 6,5 stillingshjemler. Hatteng tannklinikk i Storfjord har 2 

stillingshjemler. Klinikkene har felles klinikksjef og utstrakt samarbeid med ambulering 

mellom klinikkene. 1 tannlege v/Lyngseidet er klinikksjef. I tillegg jobber 2 tannleger ved 

Lyngseidet og 1 tannlege jobber 80 % i Storfjord og 20% på 

Lyngseidet.  Tannpleierstillingen deles med 60 % på Lyngseidet og 40 % i Storfjord. 

Lyngseidet har 2,5 stillingshjemler som tannhelsesekretær, en av disse er besatt, og ledige 

hjemler utlyst. I Storfjord er det 1 tannhelsesekretærstilling. 

 

Tannhelsetilbudet til de prioriterte gruppene i kommunen er godt ivaretatt, og det gis tilbud 

i henhold til plan når det gjelder de prioriterte gruppene:  

Barn 0-18år: Barn kalles inn til tannklinikk 1.gang når de er 3 år.  

Psykisk utviklingshemmede. 

Beboere på sykehjem. 

Pasienter som tilhører hjemmesykepleie.  

Personer som har hyppig opphold på psykiatrisk institusjon. 

 

Andre grupper kan ha rett til tilskudd til tannbehandling fra NAV etter nærmere regler. 

 

Ungdom 19-20 år betaler 25 % av offentlig takst.  

 

Tannhelsetjenesten har et kontinuerlig samarbeid med kommunens helsepersonell når det 

gjelder helsestasjon, skoleundervisning og institusjonstannpleie og kommunens 

hjemmetjenester.  

Gode DMFT – tall viser nedgang i kariesforekomst, men en ser fortsatt økende forekomst 

av syreskader og skader på munnslimhinne relatert snusbruk blant unge. Hovedfokus er vært 

syreskader knyttet til kosthold (drikkevaner), tannhelsevaner, og 2015 ble den store 

«Sluttedagen» brukt på ungdomstrinnet til informasjon om skader på munnslimhinne relatert 

til bruk av snus.  
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Tannpleier tilbyr faglig veiledning og deltakelse på foreldremøter i barnehagene og 

grunnskolene dersom dette er ønsket.  

Klinikken har samarbeidskontrakter med sykehjemstjenesten, hjemmesykepleien og PU-

tjenesten som fornyes regelmessig. Det blir gitt faglig veiledning til personalet årlig, og da 

som oftest i forbindelse med årlig undersøkelse / screening av beboerne på den enkelte 

institusjonen. Det gis tilbud om undervisning. 

Økende antall eldre med egne tenner har medført økt fokus på tiltak for denne gruppen og 

de utfordringene som er knyttet til demens – institusjon, hjemmesykepleie. Det er en 

utfordring å få til gode rutiner for alle pasienter og brukere av hjemmetjenesten som har egne 

tenner slik at disse sikres nødvendig hjelp til sin daglige munnhygiene.  

Når det gjelder sykehjem, hjemmesykepleie, og psykiatri brukes økte ressurser på disse 

gruppene, og det er behov for opplæring og kompetanseheving for helsepersonellet som 

jobber med disse pasientgruppene. 
Lyngseidet tannklinikk er en universitetstannklinikk med studenter utplassert vår og høst. 

Klinikken har utplassert 1 tannpleierstudent og 2 tannlegestudenter høst og vår.  

Tannhelsestatistikk registreres på indikatorårskullene 5-, 12- og 18 åringer. Statistikken viser 

antall sunne tenner og ødelagte tenner, og registreres på klinikknivå, fylkesnivå og landsnivå. 

Vi har også data for antall behandlede pasienter innfor de enkelte grupper, men antall 

behandlinger brukes ikke i vår datarapportering, heller ikke antall pasienter som får dekket 

tannbehandling av ulike sosiale årsaker. Voksne betaler for tannbehandling og det blir ikke 

registrert om hvem som får støtte til tannbehandling. 

Utfordringer for tannhelsetjenesten i Lyngen er økende gruppe av eldre som har stort behov 

for tannbehandling. De fleste har egne tenner, og vi ser behovet for stadig mer kostbare 

behandlingsløsninger. Mange av de eldre har hjemmesykepleie og dermed krav på fri 

tannbehandling.  

For helsefagarbeiderne er det stort behov for kompetanseheving når det gjelder munnhelse 

innen pleie og omsorg. 

 

LOKALE RESSURSER 

Gode samarbeidsrutiner og avtaler mellom tannklinikk og  

Lyngen kommunes helse & omsorgstjeneste. 

Definert utsatte grupper ivaretas adekvat. 

Nedgang i forekomsten av caries. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Økende behov for (kostbar) tannpleie hos eldre. 

Helsefagarbeidere har utilstrekkelige kunnskaper om munnhelse. 

Ansatte innen helse & omsorg vet ikke alltid om reglene for gratis tannbehandling. 

Økt forekomst av syreskader sekundært til bruk av snus. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Bedre opplysning på skolene om skadevirkninger ved bruk av snus. 

Bedre informasjon om munnhelse til ansatte innen helse & omsorg. 

Bedre informasjon om hvem som har rett til gratis tannbehandling eller støtte til samme, 

spesielt innen helse & omsorgstjenestene og på sykehjemmet.. 

 

 

 

 

6.15 Infeksjonsepidemiologiske forhold & smittevern 
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Lyngen kommune har en betydelig grad av turisme fra utlandet. Dette kan i seg selv utgjøre 

en risiko i en smittevernbasert kontekst. 

 

Lyngseidet vannverk er ikke godkjent av Mattilsynet som følge av utilstrekkelig sikring av 

nedslagsfeltet for vannverket. Dette kan potensielt utgjøre en til dels alvorlig smitterisiko, 

da mange turister ferdes i området. Vannverket forsyner blant annet turistnæring, kjøkken 

på Lyngstunet, selve Lyngstunet (legekontor, sykehjem, omsorgsboliger) samt Eidebakken 

skole.  

 

Kommuneoverlegen har gitt en egen uttalelse i saken, og har anbefalt 2 barrierer (UV-lys + 

mikrofiltrering.) Per i dag finns alene UV-lys. 

 

Lyngstunet har hatt flere utbrudd med Noro-virus. Disse har vært håndtert adekvat i henhold 

til retningslinjer fra FHI. 

 

RESSURSER 

Det har vært utbrudd av Noro-virus på Lyngstunet,  

men disse har vært håndtert rask og adekvat.  

Andre større utbrudd av sykdommer i befolkningen er ikke registrert. 

 

UTFORDRINGER 

Lyngseidet vannverk er ikke godkjent, og har kun 1 biologisk barriere. 

 

Kontaminering av vannet kan svært fort føre til rask utvikling av sykdom (ex. Giardia) og 

død (HUS) i store deler av befolkningen som mottar vann fra vannverket  

herunder eldre svekkede på Lyngstunet. 

 

Nedslagsfeltet for vannverket er ikke sikret  

og er i kommuneplanens arealdel definert tilrettelagt for turisme. 

 

TILTAK: 

Lyngseidet vannverk må godkjennes. Det bør etableres 2 biologiske barrierer.  

 

På sikt må alternativ vannkilde finnes.  

 

Nedslagsfeltet for Lyngseidet vannverk verken kan eller skal legges til rette for turisme 

eller næring, slik det er anført i kommuneplanens arealdel. Dette bør endres. 

 

6.15  Miljørettet helsevern 
 

Miljørettet helsevern vil fremover bli opprioritert som lovpålagt tjeneste i Lyngen kommune. 

 

Tjenesten har så langt vært vagt definert, og har hatt uklart delegasjonsreglement og uklare 

retningslinjer for innhold i tjenesten. Utover kommuneoverlegen har det også vært uklart 

hvem som hadde delansvar for tjenesten. 

 

 

Det er nylig utarbeidet en prosedyreplan for tjenesten som revideres årlig.  
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I denne er anført ROS-analyse med tilsynsobjekter. Ut fra dette er utarbeidet en 4-årig 

tilsynsoversikt som tilsynsmyndigheten fremover vil følge. 

 

 

6.16.1  Radon 

 
Lyngen kommune har lovfestet plikt til å gjennomføre radonmålinger i alle offentlige bygg 

samt utleieboliger. Dette følger av Strålevernforskriften og tilhørende lov. 

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av 

lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 

lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total 

radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i 

privat bolig. 

 

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og 

barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer 

som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel 

per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.   

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 

Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom 

målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, 

må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. 

Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Etter at det er gjennomført 

tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt 

tilstrekkelig effekt. 

Grenseverdien og tiltaksgrensen trådte i kraft 1. januar 2014. 

Radonkravene i strålevernforskriften er en styrking av reguleringen i forskrift om miljørettet 

helsevern i skoler og barnehager. Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene 

(kommuneoverlegen), men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og 

tiltaksgrense overholdes. 

Per dags dato er det utført lite radonmålinger i Lyngen kommunes skoler og barnehager. 

Radonmålinger er utført på Eidebakken skole, men ellers er arbeidsgruppen ikke kjent med 

at det er utført systematiske målinger i kommunale institusjoner, bygg eller utleieboliger. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Radon stråling over et definert nivå er vist å ha en klart helseskadelig påvirkning på 

mennesker. 

Av den grunn er landets kommuner er ved lov pålagt å måle radonstråling i alle 

kommunale institusjoner og bygg samt i kommunale utleieboliger. 

Lyngen kommune har så langt ikke utført dette arbeid på en systematisert måte. 

Flere skoler og barnehager er ikke godkjent, blant annet som følge av manglende målinger. 

 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

 

Radon måling må utføres i alle offentlige bygg og utleieboliger uten unødig opphold, slik 

at kommunens praksis kommer i samsvar med gjeldende lover og regler på området. 
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6.16.2  Drikkevann 

 
Lyngen kommune har mesteparten av tiden god drikkevannskvalitet sett over tid. Det er flere 

kommunale vannverk, og alle har UV-behandling av drikkevannet. 

 

Dertil kommer en del private vannverk. 

 

Det tas jevnlige prøver av drikkevannskvaliteten, og resultatene går både til Mattilsynet samt 

avdelingsingeniør og kommuneoverlegen i Lyngen kommune. 

 

Over tid har det i perioder på mindre vannverk vært implementert kokepåbud i forbindelse 

med store nedbørsmengder og følgelig fekalia fra dyr og mennesker i drikkevannet. 

 

Lyngseidet vannverk er som tidligere anført i punkt 6.15 ikke godkjent av Mattilsynet. Dette 

skyldes at Mattilsynet anser at man ikke på betryggende vis har sikret nedslagsfeltet til 

Lyngseidet vannverk. Dette blant annet i form av en byggetillatelse til å bygge Rørneshytta 

i nedslagsfeltet med tilhørende utedo. 

 

Denne tillatelse anses av Mattilsynet som at Lyngen kommune legger til rette for turisme og 

ferdsel i nedslagsfeltet. Noe man ikke bør gjøre. 

 

I arealplanen er nedslagsfeltet angivelig definert som område der det skal legges til rette for 

både turisme og næring.  

 

I tillegg er det gitt konsesjon til bygging ev Gjerdeelva Kraftverk, uten at man har sikret 

alternative vannkilder til Lyngseidet vannverk i tilfelle kontaminering av vannkilden, 

eksempelvis med olje eller dieselutslipp. 

 

Som anført forsyner Lyngseidet vannverk både skole, sykehjem, legekontor, 

omsorgsboliger, bedrifter med mattillaging med mer. 

 

Lyngseidet vannverk har hatt god drikkevannskvalitet over tid, bedømt ut i fra regelmessige 

prøver fra Tos-Lab. 

 

 

RESSURSER 

Lyngen kommune har generelt god vannkvalitet over tid, bedømt ut i fra vannanalyser. 

 

 

UTFORDRINGER 

Lyngseidet vannverk er ikke godkjent. 

Vannverket forsyner skole (som ikke kan godkjennes pga forholdet) samt sykehjem. 

Arealplanen definerer at det i nedslagsfeltet kan legges til rette for turisme og næring. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Lyngseidet vannverk må godkjennes. 

Eventuelt må utredes om alternativ vannkilde kan etableres. 

Arbeidet med godkjenning av vannverket bør få høy prioritet i Lyngen kommune. 
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Arealplanen bør revideres, slik intensjon om sikring av nedslagsfeltet skriftliggjøres. 

 

 

6.16.3. Forurensing, støy, lyd og lukt 

 
Lyngen kommune er langt på vei en friluftskommune. Kommunen er et ruralt område, uten 

større bymessige bebyggelser med de utfordringer dette kan medføre. 

 

Lyngen kommune har ikke bedrifter som forurenser, og som kommer inn under tilsynsplikt 

etter lov om miljørettet helsevern. 

 

Arbeidsgruppen har ikke notert seg klager eller uakseptable forhold over tid vedrørende 

forurensing, støy, lyd eller lukt. 

 

6.16.4. Universell utforming 
 

Jevnfør ovenstående punkter om blant annet skole og miljørettet helsevern så har Lyngen 

kommune nå et økt fokus på tverrsektoriell implementering av ”forskrift om miljørettet 

helsevern” samt ”diskrimineringsloven”. 

 

”Universell utforming” skal i så henseende stå helt sentralt, både ved oppføring av nybygg 

samt ved renovering av eksisterende bygg. 

 

Som i mange andre av landets kommuner har Folkehelseperspektivet – herunder 

ivaretakelsen av forhold rundt miljørettet helsevern - vært lite integrert i kommunens 

planarbeid.  

 

Det har fra tilsynsmyndigheten vært stort fokus på dette i inneværende år, og det 

tverrsektorielle og tverretatlige arbeid er betydelig forbedret allerede. 

 

Målet er å unngå ”omkamper”, men heller være på forkant. 

 

6.17 Beredskap, skader & ulykker 
 

Det finns 3 aktuelle brannkorps i Lyngen: Furuflaten, Lyngseidet og Nordlenangen. Et 4. 

korps er under etablering på Lenangsøyra i skrivende stund.  

 

Brannkorpset på Lyngseidet fikk i august 2016 gratis tilført et topp moderne 

brannslukkingskjøretøy fra Gjensidigestiftelsen. Også utstyret til brannkorpset på Furuflaten 

er moderne ifølge konstituert brannsjef Odd Harald Grøtterud. Imidlertid er utstyret til 

brannkorpset i Nordlenangen utidsvarende. Eksempelvis er vanntanken på 

slukkingskjøretøyet i Nordlenangen på bare 600 liter. Dersom ikke brannkummer eller annen 

tilstrekkelig vannkilde er tilgjengelig er brannvesenet handlingslammet. Dette ble illustrert 

ved en nylig brann i Nordlenangen i 2016. Siste dødsulykke som følge av brann i privat bolig 

var på Lenangsøyra i 2010. 

Lyngen Brann og Redning fikk nylig redusert budsjettet med 500.000 kroner. Dette kan få 

dramatiske konsekvenser for beredskapet ifølge brannsjefen (Framtid i Nord 12.01.17). 

 

 

Lyngen kommune har en veletablert døgnkontinuerlig legevakt. Imidlertid mangler 

Legevakten i Lyngen kommune et utrykningskjøretøy. De dertil hørende legevaktsleger 

mangler utrykningssertifikat. Dette bør prioriteres. Legevaktslegen kan på ingen måter 
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påregne at lokal ambulanse er tilgjengelig og i beredskap, og legen bør være helt autonom 

og uavhengig av UNNs ambulansetjeneste. 

 

Lyngen kommune har 2 ambulansestasjoner: 1 på Lyngseidet sentrum overfor legekontoret 

og 1 i Sørlenangen ca. 1000 meter fra Lenangen helsesenter. 

 

Lyngen kommune har detaljerte planer for krisehåndtering, herunder ”plan for 

helsemessig og sosial beredskap”, ”overordnet beredskapsplan for Lyngen kommune” samt 

”fjellskred fra Nordnes”. 

 

Lyngen kommune har ikke vært rammet av større ulykker de siste årene, men det har likevel 

vært alvorlige ulykker med tapte menneskeliv snart sagt årlig.  

 

ROS-analyse for fjellskred fra Nordnes foreligger, og beredskapsplan foreligger for dette 

scenario. 

 

Fylkesveg 91 er nå sikret i Ura, et område som tidligere delte kommunen i 2, når veien ble 

stengt av Statens Vegvesen.  

Imidlertid er Lyngen kommune relativ ofte avskjært fra omverdenen når både Pollfjell og 

Breivikeidet (Tromsø) er stengt pga rasfare. Værforhold gjør at helikopter ofte ikke kan 

disponeres på tidspunkter der Pollfjell og Breivikeidet er stengt. Dette stiller ekstra krav til 

lokalt beredskap. 

 

Fortsatt gjenstår sikring av Pollfjelltunellen på RV 868. Denne tunell har en av landets 

dårligste standarder. Offentlige myndigheter har klart å utbedre ca. 200 meter til 

internasjonal standard, mens de resterende cirka 3 kilometer av tunellen ligger som et trist 

eksempel på norsk vei standard – nest verst i Europa, kun overgått av Albania ifølge 

internasjonale rapporter. Tunellen har ingen mulighet for styring av 

luftgjennomstrømming/røyk i tunellen i tilfelle brann. Tunellen har også helt utilstrekkelig 

belysning og manglende fluktveier. 

Brannkorpset i Lyngen samt kommuneoverlegen anser tunellen som en dødsfelle i tilfelle 

brann. Redningsmannskaper vil da maksimalt kunne komme 200 meter inn i tunellen. 

Ulykker utover dette vil forbli uten medisinsk eller brannvernsmessig assistanse. 

Riksrevisjonen har i rapport 2016 definert Pollfjelltunellen som en av to definerte 

risikotuneller i Troms. Riksrevisjonen har skarpt kritisert Statens Vegvesen og 

Vegdirektoratet for forholdene i tunellen. 

 

Tematisering av behovet for oppgradering av veinettet – herunder tuneller – er enda 

viktigere i en kommune som Lyngen, der det kollektive transporttilbud er svært dårlig 

utbygd. Hovedparten av persontransport foregår med privatbil og taxi. 

 

Av ”ulykkesstatistikk trafikk med personskade 2007-2016” oversendt fra Statens 

Vegvesen fremgår at det i perioden har vært 12 trafikkulykker med 18 skadde, herav 1 hardt 

skadet, men ingen drepte. Halvparten av ulykkene skjedde på FV 91. 50 % av ulykkene 

skyldtes utforkjøringer mens 33 % var møteulykker. Sammenlignet med resten av fylket 

hadde Lyngen kommune lite ulykker i perioden 2012-2015 der kun 2 kommuner hadde færre 

ulykker enn Lyngen. Ulykkesstatistikken baseres alene på ulykker med personskade der 

politiet har vært involvert. Man regner med at det er en betydelig underrapportering (50-

60%) i forbindelse med lettere personskade. 

 

Norsafety og UNN opplyser etter forespørsel at det per i dag ikke finns gode statistikker på 

falltraumer blant eldre på verken kommune- eller fylkesnivå. Man oppfordrer legevakten 

lokalt til å registrere dette for å få en oversikt. 
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Lyngen kommune har relativ store utfordringer knyttet til snøskred i vintersesongen. Dette 

problem blir mer påtrengende i takt med stigende vinterturisme. Turistene følger ikke alltid 

gitte råd. 

 

Lyngen kommune bør i større grad informere om risiko for snøskred/ras på populære 

vinterdestinasjoner, slik det gjøres i Søreuropa. Slik informasjon kan eksempelvis gjøres på 

de elektroniske tavler til Statens Vegvesen i Ramfjord og på Lyngseidet. 

 

Lyngen kommune utarbeidet i 2016 en ”helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse”, der blant 

annet en del av ovenstående forhold kommenteres.  

 

Rapporten tar for seg blant annet: 

1. større ulykke langs vei 

2. ulykke i tunell 

3. fergeulykke 

4. toppturisme 

5. snø-, jordskred og steinsprang 

6. leirskred 

7. flom  

 

LOKALE RESSURSER 

Nylig utarbeidet helhetlig ROS-analyse i Lyngen kommune letter jobben med å 

implementere tiltak der det behøves i forhold til samfunnsmessig sikkerhet og 

beredskap. 

 

LOKALE UTFORDRINGER 

Lyngen kommune ligger på en halvøy, relativ isolert og sårbar for avskjæring fra 

omliggende samfunn. 

Helikopter kan ikke alltid nå Lyngen og er avhengig av værforhold og sikt. 

Selv om Ura er sikret er fortsatt Breivikeidet (Tromsø kommune) og Pollfjell 

punkter som helt eller delvis kan isolere kommunen. 

Ved geografisk isolasjon stilles det ekstra store krav til lokalt beredskap. 

Lokalt utstyr for brannkorpset i Nordlenangen er utidsvarende. Geografiske forhold 

gjør anslagstid lang. Budsjettreduksjon til brann kan redusere effektivitet. 

Legevakten mangler utrykningskjøretøy. 

Bygningsmassen i området er for størsteparten trebygg som brenner fort. 

 

FORSLAG TIL TILTAK 

Jobbe aktivt for ferdigstillelse av Pollfjelltunellen slik den holder europeisk standard. 

Sikre at legetjenesten og legevakten til enhver tid oppfyller  

akuttmedisinforskriftens krav til kompetanse og beredskap, herunder utstyre legevakten 

med utrykningskjøretøy og førerkort for dette. 

Bedre varsling for snøskred i Lyngen kommune til turister og fastboende  

via Statens Vegvesen sine elektroniske tavler, turistbyrået, SMS med mer. 

Oppgradere brannkorpset i Ytre Lyngen og sikre ressurser for Lyngen brann & redning. 

Drive motiverende arbeid for at privatboliger utstyres med brannvarslere og brannslukkere. 

 

7. HANDLINGSPROGRAM 
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MÅL OG TILTAK BARN OG UNGE 

Foreldre er viktigst i barns liv. 

Men alle kan bidra med å utgjøre en forskjell for barns oppvekst og for det enkelte barn. Barn 

utvikles i ett gjensidig samspill med sine omgivelser. Vi er alle en del av en større helhet der det er 

nødvendig å jobbe sammen mot felles mål, og mot å nå vår visjon for kommunens barn og unge. 

Dagens barn og unge er morgendagens voksne. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

 
Tilgjengelig 
jordmortjeneste. 
 

 
Etablere lovpålagt 
følgetjeneste for 
fødende. 
Gi tilbud om tidlig 
hjemmebesøk av 
jordmor. 

 
Økning i stilling for 
jordmor. 

 
Rådmannen 
Kommunestyret 

 
God oversikt over 
barn og unges helse. 
 

 
Formalisert 
samarbeid i 
helsetjenesten. 
Definere og 
formalisere 
skolelegetjenesten. 
Tverrfaglig samarbeid 
i form av 
ressursgruppe for 
barns beste. 

 
10% legestilling i 
skolehelsetjenesten 

 
Rådmannen 
Helse og 
omsorgssjefen 
 

 
Forebygge overvekt 
og fedme.  
 

 
Tidlig intervensjon. 
Øke kompetansen 
hos relevante aktører. 
Formalisert 
samarbeid med 
frisklivssentral. 
Daglig fysisk aktivitet i 
skolene. 
Fokus på kosthold i 
barnehager og skoler. 
Foreldreveiledning. 
 

 
Kostnader for 
kompetanseheving 
økes i budsjettene. 

 
Kommunestyret 
Helse og 
omsorgssjefen 
 

 
Styrke psykisk helse 
hos barn og unge. 
 
 
Forebygge drop out. 
 

 
Fokus på psykisk 
helse i barnehager. 
Zippys venner i 
skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosjektstilling for 
miljøarbeider 
omgjøres til fast 
stilling etter endt 
prosjekt. 
 
 
 
 
 
Omdisponere 
ressurser. 

 
Kommunestyret 
Oppvekstsjefen 
 
 
 
 
 
 
Oppvekstsjefen 
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Sette inn ressurser for 
å styrke barns 
ferdigheter i 
matematikk. 
 
Fortsette tiltak mot 
mobbing. 
 
Benytte lokal 
kompetanse på vold i 
nære relasjoner og 
sinnemestring. 
 
Tilrettelegge for 
nettverksarbeid og 
samarbeid med 
frivillige 
organisasjoner. 

 
 
 
 
 
 
Kommunepsykologen 
 
 
 
 
Alle tjenester 

 
Etablere oversikt over 
mennesker med alle 
grader av psykisk 
utviklingshemming og 
beslektede 
begrensninger og 
tilby gode 
koordinerte tjenester. 
 
 

 
Formalisert 
samarbeid mellom 
helse og oppvekst. 
 
Avsette ressurser til 
etablering og 
oppfølging av 
individuelle planer. 
 
Stafettloggen/IP som 
er nettbasert. 
 

 
 
 
 
 
Opprette 
koordinatorstilling for 
«Individuell plan». 
 
 
Kjøpe tjenesten. 

 
Kommuneoverlegen, 
ledende helsesøster 
og oppvekstsjefen 
 
Helse & 
omsorgssjefen 

 
Oversikt og 
oppfølging av barn 
som pårørende. 

 
Samarbeid mellom 
«ressursgruppe for 
barns beste» og leger 

  
Kommuneoverlegen 

 
Sikre at 
barnevernstjenesten 
kan gi gode, 
forutsigbare og 
kvalifiserte tjenester 
og har tilstrekkelig 
bemanning. 
 
Sikre Barnevernsvakt. 

 
Attraktiv 
personalpolitikk. 
 
Tilstrekkelig antall 
ansatte. 
 
Nettverkssamarbeid. 
 
 
 

 
Tilføre midler. 

 
Rådmannen 
Kommunestyret 

 

 

 

 

 

118



 

 

 

 

57 

MÅL OG TILTAK I VOKSENALDER OG ARBEIDSLIV 

Lyngen kommune har en høy grad av livsstilssykdommer blant voksne.  

Blant voksne arbeidstakere er sykefraværet høyere i Lyngen enn i resten av landet. Sykefraværet er 

spesielt stort blant kommunens egne ansatte. Det finns en høyere andel uføretrygdede i Lyngen 

enn i resten av landet. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

«Likeverdig helse».  
 
Forebygge og 
redusere forekomst 
av 
livsstilssykdommer. 
 
Bryte sosial arv. 
 

Prioritering av 
frisklivsarbeidet på 
alle tjenesteområder. 
 
Styrke frisklivssentral 
med 100% stilling 
(fortrinnsvis med 
diabetessykepleier) 

 
 
 
 
Stilling inn i budsjett. 

 
 
 
 
Rådmannen 
Kommunestyret 

 
Minske sykefravær i 
kommunal sektor. 
 

 
Attraktiv 
personalpolitikk 
kombinert med 
holdningsskapende 
og atferds endrende 
tiltak. 
 
Implementering av 
kompetanseløftet 
2020. 
 
Fokus på «nærvær 
framfor fravær». 
HMS- konsulent blir 
fast tilsatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Midler til 
kompetanseheving 
må inn i budsjetter. 
 
 
 
100 % fast stilling. 

 
Enhetsledere 
 
 
 
 
 
 
Helse & 
omsorgssjefen 
 
 
 
 
 
Rådmannen 

 
Holde mennesker 
med redusert 
arbeidsevne og/eller 
funksjonsevne 
sysselsatt. 
 
 

 
Opprette flere varig 
tilrettelagte 
arbeidsplasser, 
herunder 
arbeidsplasser med 
lave krav til 
produksjon. 

 
Stimuleringstilskudd. 

 
Kommunestyret 
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MÅL OG TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE, KRONISK SYKE & ELDRE 

Morgendagens eldre vil stille flere krav, og være mindre beskjedne enn dagens eldre er. De vil i noe 

større grad ønske seg en tilværelse preget av autonomi, selvbestemmelse og valgmuligheter. 

Mennesker med ulike grader av funksjonshemming samt mennesker med kronisk – tidvis alvorlig –

sykdom i alle aldre har ofte vanskelig for å bli hørt og møtt på sine behov. Det må være et mål i 

større grad å ha fokus på denne gruppe samt deres pårørende. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

Forebygge ensomhet 
blant eldre. 
 

Trygge og lett 
tilgjengelige 
omsorgstjenester. 
 
Nettverksarbeid, for 
eksempel 
frivillighetssentral. 
 
Utbygging av 
velferdsteknologi. 
 
Tilrettelegge for 
eldre-kollektiv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjetteres 
 
 
Budsjetteres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen 
Kommunestyret 
 
Rådmannen 
Kommunestyret 

Individualisere 
morgendagens helse 
og omsorgstjeneste. 
 

Medbestemmelse. 
 
Nedsette 
arbeidsgruppe for å 
se på hvilke områder 
som skal 
individualiseres. 
 
Eldrerådet. 
 

  
 
Helse & 
omsorgssjefen 

Definere og 
formalisere omsorgen 
for demente og deres 
pårørende.  

Opprette 
demensteam som 
ivaretar brukere og 
pårørende. 
 
Avlastning og 
dagtilbud for 
hjemmeboende 
demente. 

Opprette stilling som 
demenskoordinator. 
 
 
Budsjetteres. 

Rådmannen 
Kommunestyret 

Definere og 
formalisere omsorgen 
for kreftsyke og deres 
pårørende. 

Opprette tverrfaglige 
kreftteam som 
ivaretar brukere og 
pårørende. 

Opprette stilling som 
kreftsykepleier. 

Rådmannen 
Kommunestyret 

Sikre at alle voksne og 
eldre med en grad av 
funksjonshemming 
får hjelp til selvhjelp. 
 
Motvirke ensomhet 
for disse mennesker. 

Øke tilgjengelighet på 
støttekontakter, 
hjemmehjelpere 
(praktisk bistand) og 
brukerstyrte 
personlige assistenter 
(BPA) 

 Helse & 
omsorgssjefen 
Kommunestyret 
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MÅL OG TILTAK FOR MARGINALISERTE GRUPPER I SAMFUNNET 

Lyngen kommune har en relativ høy forekomst av mennesker med helseproblemer relatert 

til rusmisbruk. Kommunen har også en høy forekomst av mennesker med psykiske lidelser. 

Begge grupper har ofte vansker for å ivareta egne behov. Lyngen kommune skal være 

inkluderende for alle mennesker som bor i kommunen, og vi har et særskilt ansvar for 

nettopp denne gruppe mennesker. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

 
Opprettholde aktuelle 
kjernetjenester innen 
rus & psykiatri, og 
utbygge tilbudet 
dersom behov. 

 
Holde fokus på 
tjenestens sentrale 
rolle innen helse & 
omsorg og fastholde 
tilstrekkelige 
budsjetter for å 
ivareta tjenestens 
oppgaver. 

 
 

 
Kommunestyret 

 

 

BOLIGPOLITISKE MÅL OG TILTAK. 

Muligheten for å ha egen bolig er sentral i et folkehelseperspektiv. Sårbare grupper som 

mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og andre har et særskilt behov for å få 

tilrettelagt kommunal bolig. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

 
Alle mennesker skal 
ha et sted å bo i 
Lyngen kommune. 
 
Legge til rette for 
tilflytning til 
kommunen. 

 
Bygging av flere 
boliger. 
 
Omdisponering av 
boligmasse. 
 
Kompetanseutvikling 
og god forvaltning av 
det boligpolitiske 
arbeidet. 
 

  
Kommunestyret 
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MÅL OG TILTAK I FORHOLD TIL HELSE OG LIVSSTIL. 

Begrepet «likeverdig helse» bør stå sentralt i kommunens folkehelsearbeid.  Folkehelsearbeidet er 

tverrsektorielt og skal integreres i alle politiske og administrative planer og beslutningsprosesser. 

Det finns en overhyppighet av livsstilsrelaterte sykdommer i Lyngen kommune, og forebygging av 

disse må prioriteres ved å jobbe aktivt for utjevning av sosioøkonomiske ulikheter i befolkningen. 

Utsatte gruppers kontakt med helsevesenet skal prioriteres. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

 
Redusere 
overhyppigheten av 
livsstilsrelaterte 
sykdommer i 
kommunens 
befolkning. 

 
Opprettholde og 
utbygge 
frisklivssentralens 
tilbud. 
 
Bedre tverrfaglig 
samarbeid mellom 
leger og 
Frisklivssentralen. 
 
Tidlig informasjon og 
intervensjon med 
spesielt fokus på 
risikoutsatte grupper. 
 
Motivasjon og 
holdningsskapende 
arbeid. 
Bryte sosial arv. 

 
Tilsette 100% stilling, 
fortrinnsvis 
diabetessykepleier. 
 
 
Etablere økonomisk 
insitament for å 
stimulere til 
samarbeid. 

 
Rådmannen 
Kommunestyret 

Opprettholde aktuell 
fokus på 
rusmiddelpolitisk 
arbeid 
 

Opprettholde aktuelt 
tilbud innenfor rus og 
psykisk helse. 
 
Formalisere 
samarbeid mellom 
politirådet og 
helsevesenet. 

 Kommunestyret 
 
 
 
Rådmannen 
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MÅL OG TILTAK MILJØRETTET HELSEVERN 

Lyngen kommune har over mange år hatt manglende tverrsektoriell integrering av det systematiske 

miljørettede helsevern. Planer er lagt og prosjekter er utført uten at man har hatt disse til høring 

ved kommunens medisinsk-faglige rådgivere, som har delegert ansvar for etterlevelse av «forskrift 

om miljørettet helsevern». Det må fortsatt arbeides målrettet med forankring av miljørettet 

helsevern på systemnivå. 

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

Alle kommunale 
nybygg og renovering 
av eldre bygg skal skje 
etter mal for universell 
utforming og med 
respekt for 
diskrimineringsloven. 

Alle bygge- og anleggs 
planer skal til høring 
ved 
tilsynsmyndigheten 
for miljørettet 
helsevern. 

 Rådmannen 
Sjef teknisk etat 

Alle offentlige bygg og 
kommunale 
utleieboliger skal ha 
utført radonmålinger, 
jevnfør gjeldende lov. 

Legge plan for 
implementering av 
dette. 

Må budsjetteres. Rådmannen 
Sjef teknisk etat 

Alle offentlige skoler 
og barnehager skal 
godkjennes av 
tilsynsmyndigheten 
for miljørettet 
helsevern. 

Påpekte avvik skal 
rettes. 

Strakstiltak. Rådmannen 
Sjef teknisk etat 

Lyngseidet vannverk 
skal godkjennes. 

Påpekte avvik v. 
Mattilsynet skal rettes 
opp. Alternativ 
vannkilde må 
etableres. 

Må budsjetteres. Kommunestyret 
Rådmannen 
Teknisk etat 

 

MÅL OG TILTAK I FORHOLD TIL BEREDSKAP, SKADER OG ULYKKER 

Lyngen kommune er geografisk en langstrakt halvøy med over 85 km fra nord til sør. Infrastrukturen 

er utfordrende med dårlig vedlikeholdte og smale veier. Pollfjelltunellen er blant landets dårligste, 

og er av brannsjefen betegnet som en dødsfelle i tilfelle av brann. Lyngen kommune har ikke lokalt 

stasjonert politi, og responstiden er om natten ca. 3 timer. Kommunen er tidvis isolert på grunn av 

stengte veier. Begge forhold stiller ekstra store krav til beredskap innen brann og helse.  

MÅL TILTAK ØKONOMI ANSVAR 

Opprettholdelse av 
aktuelle tre 
brannkorps i Lyngen. 

Tilføre midler.  Rådmannen 
Kommunestyret 

Utidsvarende 
brannslokkingsutstyr 
i Nordlenangen. 

Modernisere utstyr.  Rådmannen 
Kommunestyret 
 

Utbedring av 
Pollfjelltunellen. 

Opprettholde 
presset mot Statens 
Vegvesen 

 Ordfører 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/61 -47 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 04.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 

 

Søknad om trykkstøtte til utgivelse av Furuflatens industrihistorie 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen Kommune yter et tilskudd på kr 6000,- i trykkstøtte til bokprosjektet Furuflatens 
industriområde. 
Lyngen Kommune kjøper inn 20 bøker. 
Budsjettdekning: 
Tilskuddet belastes årsbudsjett 2017, Tilskudd til kultur, lag og foreninger. Ansv 1112 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Paul Pedersen søker Lyngen kommune om trykkstøtte til utgivelse av Furuflatens 
Industrihistorie, og om et forhåndskjøp på 20 bøker. Det opplyses om at forhåndsbestilling vil gi 
en pris på kr 300,- pr bok. Utsalgspris vil være 390,- 
 
Boka omfatter tidsrommet fra 1946 da det hele startet og følger utviklingen fram til i dag(2016) 
Boka er på rundt 340 sider og har ca 80 historiske og nåtidige bilder.  Lyngen Kommune har 
helt siden starten vært engasjert i ulike prosjekter på Furuflaten, dels som støttespiller i 
infrastrukturtiltak, tidvis som aksjeeier i bedrifter eller industribygg eller som nå; pådriver for 
etablering av et nytt industriområde i bygda. Boka vil belyse en del av Lyngens industrihistorie 
utenom fiskeriene som tidligere ikke er beskrevet, i tillegg til Lyngen Kommunes 
næringsengasjement i etterkrigstiden. Boka er vurdert av fagfolk (1.amanuensis i historie ved 
UiT Bjørn Petter Finstad, professor i sosiologi og samfunnsplanlegging UiT Torill Nyseth og 
tidligere 1.amanuensis i geografi Jan Einar Reiersen) som konkluderer med at boka er et viktig 
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bidrag både til lokalhistorien og landsdelens historie og vil ha en spesiell intresse for alle 
politisk intresserte og spesielt personer som arbeider med næringsutvikling og stedsutvikling 
enten det er på kommunalt, fylkeskommmunalt nivå eller i andre fora.  
 
Kostnader og finansiering i norske kroner. 
 
Kostnader                                                                                                                      Budsjett 
 
Manus-korrektur 120,-x 300 sider   36000,- 
Illustrasjoner-kjøp av rettigheter    4000,- 
Grafisk produksjon 200,-x 380 sider   76000,- 
Trykk inklusive frakt-farger 4/4 120000,- 
Omslagsdesign     6000,- 
Distribusjon, markedsføring   25000,- 
Admin.- forlagets kostnader   35000,- 
  
SUM 302000,- 

 
 
Finansiering 
 
NORUT   30000,- 
Støttekjøp-næringslivet 390,- x 80% x 550 bøker-ca 174000,- 
Andre-eventuelt forlagets stiftelse   60000,- 
CàlliidLàgàdus- Forfatternes Forlag – del av salg   38000,- 
SUM 302000,- 

 
 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kr 12000,- belastes posten Tilskudd til kultur, lag og foreninger. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Levekårsutvalget disponerer ca kr 270 000,- til støtte av kulturtiltak. 
 
Boka vil ha lokalhistorisk verdi og relevans, og kan brukes i skolens historieundervisning som 
faglitterært bidrag.  
På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at det gis støtte til trykking, samt innkjøp av 20 bøker 
som fordeles rundt på relevante steder i kommunen. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1167 -13 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 06.07.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 
 Lyngen kommunestyre  

 

Vedtak om navn- Kjeldnesveien 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 Matrikkellova Kap 4  
Matrikkelforskriften Kap. 12 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune: 

Veinr. 52: Kjeldnesveien 
2. Vedtaket kunngjøres jf. 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. Det ble reist navnesak på Kjeldnesveien i sak 6/15, den 6.mars 
2015. Tilråding av veinavnet ble mottatt den 29.06.17 fra Språkrådet og kartverket fattet vedtak i 
navnesaken samme dag. 
Lyngen kommune har tildelt foreløpige adresser i veien for å forhindre videre problemer med 
posten. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
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K-styrevedtak 71/12, Levekårsutvalget 10/13, K-styrevedtak 39/14, K-styrevedtak 60/14, K-
styrevedtak 6/15, K-styrevedtak 39/15, K-styrevedtak 81/16, K-styrevedtak 99/16, K-styrevedtak 
7/17 
 
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 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I kommunestyresak 6/15 ble det reist navnesak på veinr. 52 Kjeldsnesveien med bakgrunn i 
tilbakemelding fra Kartverket på ulike skrivemåter i området.  
Nanvet har vært på høring blant beboere i området, som tilrådde Kjeldnesveien. 
Den 29.06.17 mottok Lyngen kommune tilråding fra språkrådet og vedtak fra kartverket. 
Veinavnet kan dermed nå formelt vedtas.  
Lyngen kommune sendte den 30.06.17 ut foreløpige adresse- tildelinger til beboere i veien for å 
unngå videre problemer med postlevering for beboere.  
Når Kjeldnesveien nå kommer på plass, har samtlige veier i Lyngen fått et navn og arbeidet kan 
avsluttes.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/503 -3 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 23.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 

 

Suppleringsvalg til skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved 
Lyngsdalen oppvekstsenter 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstillig 
Som nytt medlem i SU/SMU ved Lyngsdalen oppvekstsenter velges............................................. 
 

Saksopplysninger 
Lyngen levekårsutvalg foretok i møte 15.02.2016 i sak 2/16 valg til skolenes samarbeidsutvalg 
(SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Det siteres: 
 
«Samarbeidsutvalget ved hver offentlig grunnskoleenhet i Lyngen kommune fungerer også som skolemiljøutvalg. 
Dette organiseres etter krav i Opplæringsloven § 11-1 og 11-1a.  
 
Skolene organiserer selv valget av elevrepresentant til skolemiljøutvalget. 
 
Som kommunens andre representant i samarbeidsutvalget velges disse (Levekårsutvalget foreslår selv): 
 

Skole Navn på representant i SU/SMU Navn på vara 
Lyngsdalen oppvekstsenter (skole) David Skirnisson Kjell Ivar Robertsen 
Eidebakken skole 
 

Åse Mona Vikten Lill Tove Bergmo 

Lenangen barne-og ungdomsskole Hege Sørensen Peggy Halvorsen 
 
 
Disse fungerer som kommunenes representanter i både samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget samtidig ved den 
enkelte grunnskole i Lyngen kommune og forblir i sine verv inntil nye kommer på plass etter et nytt kommunevalg.  
 
Samarbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget konstituerer seg selv.»  
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David Skrinisson ble valgt til kommunens representant til SU/SMU ved Lyngsdalen 
oppvekstssenter. I e-post av 04.06.2017 orienterer han Lyngen kommune at han vil flytte fra 
kommunen i løpet av sommeren. Det må derfor velges ny representant. 
 
Lyngen kommunestyre vil i møte 12.oktober 2017 foreta nyvalg til levekårsutvalget. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Levekårsutvalget foretar valg til SU/SMU blant sine egne medlemmer/varamedlemmer.
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen kommune- 2016 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringslova. 
 
 

Vedlegg 
1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen kommune- 2016 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
  
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering. 
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:  
 Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne 
skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 
 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å 
minke/begrense bruken av spesialundervisning.  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 
nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 
(laveste nivå)  
 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.  
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 
undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå. 
 

132



Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø  
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.  
Rådmannen i Lyngen kommune finner det formålstjenlig at tilstandsrapporten også drøftes i  
Levekårsutvalget.  
Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av 
kvaliteten i egne skoler 
 
Verktøy for måling av tilstanden  
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av 
en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten. Data fra 
andre kilder kan også flettes inn hvis ønskelig. Verktøyet inneholder felt for å fylle inn blant annet:  
1. lokale mål  
2. vurderinger av tilstanden  
3. beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll)  
4. sammendrag og konklusjon av rapporten 
 
Lokale mål for grunnskolen i Lyngen er hentet fra vedtak i K-styret i sak 114/16. Følgende mål har 
vært gjeldende for rapportperioden:  
 Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne 
skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 
 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å 
minke/begrense bruken av spesialundervisning.  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 
nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 
(laveste nivå)  
 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.  
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 
undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 114/16 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen kommune. 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten om ressursbruk, læringsresultater 
og om elevenes læringsmiljø.  
Resultatene er fortløpende drøftet i rektormøter med oppvekstsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede 
Tilstandsrapporten er utarbeidet i rektormøter, med oppvekstsjef, skoleledere og tillitsvalgte tilstede, 
og den inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av hele 
skoleavdelinga i Lyngen kommune. Det er viktig å være oppmerksom på at datatilfanget er 
oppdatert per september 2017, og at resultatene er hentet fra skoleåret 2016/2017.  
 
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette medfører at 
gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever har lav bemanning, og 
nok og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene 
vært negativ, med en nedgang på ca 40 elever siden 2012. Likevel, ut fra antall skoler og klasser i 
Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 2-3 elever pr.klasse, noe som ikke påvirker 
antall klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i 
ordinær undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i 
klassen.  

Resultatet fra den siste elevundersøkelsen viser at kommunens skoler totalt sett har bedret seg på 
de fleste områder. Resulatene på elevundersøkelsen varierer med årskull, og i 2016 hadde vi 
gode resultater innenfor mobbing  i 7.klasse, og svake resultater i 10.klasse. Resulatene ble 
drøftet straks de forelå, og tiltak ble satt inn fortløpende. 

I Lyngen er lærertettheten lavere enn landsgjennomsnittet, med 9,3 på barnetrinnet, og 10,7 på 
ungdomstrinnet. 

Fra høsten 2016 er det satt inn ekstra øremerka ressurser til tidlig innsats (statlige midler), som viser 
en økt lærertetthet på barnetrinnet i denne rapporten sammenlignet med fjorårets rapport. 

Resultatet av opplæringa på småtrinnet måles ved NP 5.trinn. Her skårer våre elever godt i norsk og 
regning, men under gjennomsnittet  i engelsk. Resultatet av opplæringen på mellomtrinnet måles i 
NP 8.trinn. Her skårer våre elever noe under gjennomsnittet i lesing og engelsk, og over 
gjennomsnittet i regning. Antall elever på laveste nivå i 8.klasse er svært lavt, noe som lover godt 
for gjennomføring videre. 

Grunnskolepoengene våre ligger på nasjonalt nivå, og høyere, noe som måler opplæringa på 
ungdomstrinnet. 

En forholdsvis høy andel ressurser gis til elever med rett til spesialundervisning. God tilpasset 
opplæring og tidlig innsats er et fokusområde for skolene. 

Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til hvert 
hovedpunkt. 
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Mandag 18. september, 2017 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen skoleåret 
2016/2017 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     
Organisasjonene     
Skoler     
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen     
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen     
 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
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vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette medfører at 
gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten.Små skoler med få elever har lav bemanning, og nok 
og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært 
negativ, med en nedgang på ca 40 elever siden 2012. Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, 
utgjør denne endringen bare en nedgang på noen få elever pr.klasse, noe som ikke påvirker antall 
klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær 
undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen. 

Resultatet fra den siste elevundersøkelsen viser at kommunens skoler totalt sett har bedret seg på de 
fleste områder. Resulatene på elevundersøkelsen varierer med årskull, og i 2016 hadde vi gode resultater 
innenfor mobbing  i 7.klasse, og svake resultater i 10.klasse. Resulatene ble drøftet straks de forelå, og 
tiltak ble satt inn fortløpende. 

I Lyngen er lærertettheten lavere enn landsgjennomsnittet, med 9,3 på barnetrinnet, og 10,7 på 
ungdomstrinnet. 

Fra høsten 2016 er det satt inn ekstra øremerka ressurser til tidlig innsats (statlige midler), som viser en 
økt lærertetthet på barnetrinnet i denne rapporten sammenlignet med fjorårets rapport. 

Resultatet av opplæringa på småtrinnet måles ved NP 5.trinn. Her skårer våre elever godt i norsk og 
regning, men under gjennomsnittet  i engelsk. Resultatet av opplæringen på mellomtrinnet måles i NP 
8.trinn. Her skårer våre elever noe under gjennomsnittet i lesing og engelsk, og over gjennomsnittet i 
regning. Antall elever på laveste nivå i 8.klasse er svært lavt, noe som lover godt for gjennomføring 
videre. 

Grunnskolepoengene våre ligger på nasjonalt nivå, og høyere, noe som måler opplæringa på 
ungdomstrinnet. 

Som nevnt gis en forholdsvis høy andel ressurser til elever med rett til spesialundervisning. God tilpasset 
opplæring og tidlig innsats er et fokusområde for skolene. 

Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til hvert 
hovedpunkt. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
  

Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i 1.-7.klasse er økende. Dette er helt i tråd med regjeringens satsing på tidlig innsats, 
med øremerkede midler tildelt kommunene i 2016 og 2017. I tillegg har vi færre elever per årskull på 2 
av 3 skoler, men like mange klasser som tidligere. På 8.-10.trinn skyldes den marginale økningen en 
nedgang i elevtallet. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Talet på elevar  

Lyngen kommune skoleeier 346 348 332 295 302 

Eidebakken skole 257 255 246 219 216 

Lenangen skole 65 67 61 55 64 

Lyngsdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole 24 26 25 21 22 

141



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 8 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2016/2017 - 18. september 2017

Årsverk for undervisningspersonale  

Lyngen kommune skoleeier 44,5 41,3 42,6 36,9 39,7 

Eidebakken skole 30,5 28,7 29,8 25,2 28,4 

Lenangen skole 10,7 9,3 9,8 8,5 8,1 

Lyngsdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole 3,3 3,3 3,0 3,2 3,2 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning  

Lyngen kommune skoleeier 93,4 99,7 98,8 93,7 91,8 

Eidebakken skole 96,6 100,0 99,1 91,3 93,4 

Lenangen skole 90,8 98,5 97,8 98,0 95,7 

Lyngsdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole 72,7 100,0 100,0 100,0 68,8 
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lyngen kommune har hatt en nedgang på 44 elever i perioden. Nedgangen i antall årsverk til undervising 
har vært på nesten 5 årsverk, med årlige variasjoner. Andel undervisning av godkjent 
undervisningspersonale er 91,8 noe som er noe lavt. Dette skyldes at det har vært få kvalifiserte søkere 
ved annengangs utlysning i vikariater. Samtlige faste stillinger er besatt av kvalifisert personale. 

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 

 Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 
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elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 
verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal 
oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 

Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i 
Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

144



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 11 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2016/2017 - 18. september 2017

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene i 7.klasse viser at elevene rapporterer om godt læringsmiljø, god støtte og lite utfordringer. 
Svært godt resultat. I 10.klasse rapporterer elevene om god støtte fra lærerne og god læringsstruktur, 
men utfordringer i forhold til mobbing. Det har vært satt inn diverse tiltak på denne gruppen, både i 
forkant av 10.klasse og underveis, både individuelle og tiltak på systemnivå. 
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2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i 
Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing. 

Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal 
oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 

  

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Svært godt resultat i 7.klasse. På det tidspunktet elevundersøkelsen ble gjennomført hadde ikke tiltakene 
fullt ut begynt å fungere i 10. klasse. Tiltakene ble evaluert på skolene i elevgruppene, og resultatene var 
gode. 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 
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De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene er rimelige 
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale 
prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste 
nivå) 

Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning 
med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

150



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 17 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2016/2017 - 18. september 2017

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene i 5.klasse lesing er svært gode sammenlignet med andre.I regning er for mange elever på 
laveste nivå, mens vi i engelsk ser at det er få elver på høyeste mestringsnivå. Satsingsområde i Lyngen 
kommune skoleåret 2017/2018 er regning som grunnleggende ferdighet. Dette foventes å ha positiv 
effekt på resultatene kommende år. Lyngen kommune har en restriktiv praksis til fritak og dette har også 
en innvirkning på resulatene når vi sammenligner oss med andre. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene de får er rimelige 
 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
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 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale 
prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste 
nivå) 

Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning 
med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene for 8.klasse viser gode resultater, spesielt i lesing. Lyngen kommune har få elver som 
presterer på laveste nivå i alle fag, noe som har vært et lokalt mål. Fortsatt litt få elever på høyeste nivå 
i engelsk og regning. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
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 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
  

Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene viser at Lyngen kommune stort sett ligger på snittet for fylket på eksamen, og noe over 
fylket i standpunkt. Vi ser at vi må holde spesielt fokus på matematikkfaget helt fra 1.-10. 
Satsingsområdet for inneværende skoleår er regning. Det er i stor grad samsvar mellom 
standpunktkarakterer og eksamen. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Grunnskolepoengene skal ligge på nasjonalt nivå. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Tilfredsstillende resultat. 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 
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2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt 
grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring 

  

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012 2013 2014 2015 2016 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Lyngen kommune skoleeier 100,0 100,0 97,5 100,0 100,0 

Kommunegruppe 06 95,7 98,0 97,5 98,0 98,0 

Troms fylke      

Nasjonalt 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Samtlige elever fra Lyngen begynner i videregående skole året etter avslutningen av 10.klasse. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
System for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova §13-10 er i bruk i samtlige grunnskoler i Lyngen. 

Rektorene rapporterer innen 1.juli på eventuelle avvik fra opplæringslova som videre tas med i 

budsjettbehandlingen hvis nødvendig. 

Revidering av systemet skjer jevnlig og systematisk og tar hensyn til endringer i nasjonalt lovverk, 

statlige forskrifter, rundskriv og kommunale vedtak. 

System for kvalitetsutvikling er satt sammen av følgende komponenter: 

-Utdrag av Lyngen kommunes arbeids- og delegeringsreglement 

-Oversikt over styringsdokument og ansvarsfordeling 

-Oversikt over verktøy for å vurdere om Opplæringsloven følges 

-Oversikt over verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa. 

-Sjekkliste for kontroll på lovverk 

-Rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver 

-Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering 

-Sjekkliste i forhold til opplæringslova med oppførte ansvarlige og avkrysningsboks for gjennomførte 

oppgaver 

-Kommunens praksis og prosedyrer i kvalitetsvurderingsarbeidet 

-Avviksrapport på eget skjema som leveres fra skolene til skoleeier innen 1.juli hvert år. 

Gjennomgang av system for kvalitetsutvikling ved skolene i Lyngen etter Oppll §13-10 ga følgende avvik: 

Eidebakken: 

Ikke dokumentert gjennomgåtte emner i årsplanene, kun kvalitetssikret for 10.klasse. 

Manglende møter i skolemiljøutvalg 

Elever som ikke har oppnådd kompetansemålene i svømming i 4., 7. og 10.klasse 

Skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljøretta helsevernj, blant annet grunnet ledelinjer,avtrekk og 
ventilasjon, stoler mm. 

Rutiner for arbeid med introduksjonsloven må på plass. 
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Lenangen: 

Ikke avholdt møter i skolemiljøutvalget 

Årlig tilstandsrapport ikke drøftet på skolen 

karakterstastistikk ikke drøftet med foresatte. 

 Lyngsdalen: 

Ingen meldte avvik 
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4. Konklusjon 
Hovedinntrykket av tilstandsrapporten for skoleåret 2016/2017  er tilfredsstilende, med unntak av tallene 
for 10.klasse fra Elevundersøkelsen. Samtlige resutaltet som er rapportert i tilstandsrapporten har vært 
drøftet underveis i året, både på den enkelte skole og i rektormøter med tillitsvalgte tilstede. Der 
resultatene har vært lavere enn ønskelig, er tiltak iverksatt. Skolene i Lyngen har skoelåret 2017/2018 
satsing på regning i alle fag, som en del av Ungdomstrinn i utvikling. Dette arbeidet startet opp i august 
2017, og forventes å ville ha positiv effekt på resulatene i regning. 

Innmeldte avvik for 2016 vil følges opp i økonomiplan/budsjett. Dette gjelder: Godkjenning av 
Eidebakken skole etter forskrift om miljøretta helsevern. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/61 -49 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 27.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/17 Lyngen levekårsutvalg 09.10.2017 

 

Søknad om støtte til markering av "Verdensdagen for psykisk helse" 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Mental Helse Lyngen innvilges kr 5000,- til markering av «Verdensdagen for psykisk helse» 
den 10 Oktober 2017. 
 
Budsjettdekning: 
Dekkes over Levekårs budsjettmidler. 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Mental Helse Lyngen v/leder Martin Skog har i søknad datert 25.09.2017 søkt om støtte til 
markering av «Verdensdagen for psykisk helse» under parolen «Noe å glede seg over».  
 
I søknaden skriver Mental Helse Lyngen at arrangementet er et samarbeid med Ungdomsrådet 
og Aktiv Lyngen, der de skal ha en uke fullspekket med aktiviteter og opplevelser for folk i alle 
aldre.  
De opplyser om at det skal arrangeres futsalturnering, to konserter med Lars Bremnes,-og 
foredrag med Veronica og Kim som snakker om mobbing. 
 
Det søkes ikke om et spesifisert beløp, men de skriver i søknaden at for å kunne gjennomføre en 
slik markering er de avhengige av støttespillerer som kan bidra økonomisk. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
 
Økonomiske konsekvenser 
Dekkes over Levekårs budsjettmidler 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Dette er et arrangement som setter fokus på psykisk helse, og viktigheten rundt dette temaet. Det 
opplyses ikke noe i søknaden om hvorvidt det kreves inngangsbillett av de som deltar på 
arrangementene. Deler av utgiftene må da dekkes inn på andre måter. Levekårsutvalget har egen 
budsjettpost der det kan foretas bevilgninger til lag og organisasjoner etter søknad. Rådmannen 
vurderer at Levekårsutvalget støtter arrangementet
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