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Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet 
Dato: 23.04.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 16.04.18 

 
 
 
Peggy Olsen  
leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Næringssjefen 
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 Kommunalsjef helse- og omsorg 
 Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/18 Referatsaker   
RS 2/18 Årsmelding for 2017  2016/67 
RS 3/18 Referatsak Oppsigelse av samarbeidsavtale, 

møtereferat og forslag til ny samarbeidsavtale. 
 2015/2254 

RS 4/18 Svar:Søknad om utvidelse av inntil 4 
barnehageplasser ved Lyngsdalen oppvekstsenter 
for barnehageåret 2018/2019 

 2015/1183 

PS 11/18 Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i 
Lyngen 

 2017/394 

PS 12/18 Godt inneklima i barnehager og skoler  2018/133 
PS 13/18 Ordensreglement for skolene i Lyngen  2015/24 
PS 14/18 Søknad om midler til sommersesong- Nord 

Troms Museum 
 2015/1863 

PS 15/18 Opprettelse av demografiutvalg i Lyngen 
kommune 

 2018/280 

PS 16/18 Vedtak om navn: Solvikveien  2015/21 
PS 17/18 Agreement of intention- vennskapsbysamarbeid 

med flyktningleiren el- Beddawi ved Tripoli i 
Libanon 

 2017/416 

PS 18/18 20 % Utvidelse av driftstilskudd fysioterapeut  2018/234 
PS 19/18 Årsmelding 2017 - Råd for folkehelse Lyngen 

kommune 
 2018/101 

PS 20/18 Orientering om Demensvennlig samfunn  2018/290 
 

3



4

PS 10/18 Referatsaker



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



 

Lyngen kommune 
Oppvekst og kultur 

 

 

  

 
Notat 

 
Til: Ann-Kristin Eggen 
Fra: Anette Holst 

 
 

Referanse Dato 

2015/1183-78 11.04.2018 
 
 

Svar:Søknad om utvidelse av inntil 4 barnehageplasser ved Lyngsdalen 
oppvekstsenter for barnehageåret 2018/2019 

 
Viser til søknad fra Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage der dere søker om utvidelse 
av barnehagen med inntil 4 plasser. 
 
Lyngen kommune oppfyller kravene om å tilby alle barn med rettigheter rett til barnehageplass 
etter barnehageloven §12a. 
Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage er videre godkjent pr 25/5-11 for 20 plasser. 
 
Vedtak: Søknad om utvidelse av inntil 4 barnehageplasser ved Lyngsdalen oppvekstsenter avslås. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anette Holst 
kommunalsjef oppvekst og kultur 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/394 -4 

Arkiv: B36 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 06.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
11/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 

 

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
Rammeplan for barnehagene 
Barnehageloven 

Vedlegg 
1 Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Lyngen 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Levekårsutvalget vedtar den vedlagte handlingsplanen mot mobbing i barnehagene 
2. Alle barnehagene i Lyngen følger opp prosedyrene i arbeidet mot mobbing som 

beskrives i handlingsplanen 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Handlingsplanen mot mobbing i barnehagen ble utarbeidet våren 2017 i styrermøter, med 
styrere og tillitsvalgte til stede.  
Planen har blitt til gjennom en prosess som har involvert personalet i barnehagene. Den viser 
barnehagenes beredskap i å avdekke, problemløse og forebygge mobbing. Handlingsplanen 
inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipp som skal følges av alle ansatte i barnehagene. 
Planen ble første gang sendt ut på høring i barnehagenes organer den 15.mai 2017. Det kom inn 
et høringssvar i denne runden.  Med bakgrunn i viktigheten av å involvere bredt i arbeidet mot 
mobbing ble handlingsplanen sendt på annen gangs høring i oktober 2017. Det kom ikke inn 
noen høringssvar i andre runde. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Oppvekstplanen 
Økonomiske konsekvenser 
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Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
En handlingsplan for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing i barnehagene vil 
kvalitetssikre arbeidet og sikre lik praksis. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
En handlingsplan mot mobbing i barnehagene vil sette fokus på et viktig område å arbeide med i 
barnehagene: barnas læringsmiljø. For skolene er retten til et trygt og godt miljø lovhjemlet i 
Opplæringsloven kap. 9A. For barnehagene finnes det per i dag ikke et slikt lovverk, men vi 
kjenner til at det har vært diskutert og fortsatt diskuteres å innføre en «arbeidsmiljølov» også for 
barnehagebarn. 
 
Definisjonen på mobbing i barnehagen skiller seg noe fra definisjonen på mobbing som vi ellers 
er kjent med.  
En generell definisjon på mobbing er: 
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av 
en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle 
situasjonen» (Oleweus 2010, Roland 2007). 
 
Ved mobbing i barnehagen bruker vi følgende definisjon: 
«Mobbing i barnehagen er negative hendelser som gjør at barnet ikke opplever å være 
betydningsfull for gruppa.» 
(Pål Roland 2017) 
 
 
Handlingsplanen er delt opp i tre hoveddeler: Forebygging, avdekking og håndtering, og vil 
være et viktig arbeidsredskap for alle som jobber i barnehagen. I tillegg gir handlingsplanen 
viktig informasjon til foreldre og lokalsamfunn om hvordan man vil arbeide med læringsmiljøet 
i barnehagene. 
 
Handlingsplanen tar også opp det viktige temaet digital dømmekraft, et tema det er fornuftig å 
starte med allerede i barnehagen.  Nyere forskning vektlegger også viktigheten av å starte tidlig 
(tidlig innsats) for å forebygge mobbing, krenkelser og utestenging. 
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Handlingsplan mot mobbing, vold, 
krenkende og uønsket adferd/oppførsel 
i barnehagene i Lyngen 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

” Venner” 
Får æ holde dæ i handa, 
holde fast ei lita stund 
Slippe taket i alt anna 

og bare holde uten grunn  
Kjerstin Aune 2012 
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Bakgrunn 
 
Med bakgrunn i «Barns trivsel-voksnes ansvar», Barnekonvensjonen og Rammeplanen har 
Lyngen kommune utarbeidet en handlingsplan for å motvirke mobbing og krenkelser i 
barnehagen.  
Målet er at alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst – og læringsmiljø med nulltoleranse 
for mobbing.  
Denne planen skal synliggjøre hvordan barnehagene arbeider forebyggende mot mobbing og 
utestenging i barnehagen, samtidig som den skal være et verktøy til hjelp om mobbing, 
utestenging og krenkelser blir avdekket. 
 
Rammeplanen:  
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller.» (Rammeplanen s.9) 
 Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas 
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om 
et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp 
dette. 
 
Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap: 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 
skal barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 
med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få mestre balansen 
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andre.  
 
Barnekonvensjonen:  
Artikkel 3 – Barnets beste 
1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
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2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets 
trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller 
andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle 
egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 

3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller 
beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, 
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert 
tilsyn 

 Artikkel 19 – Forebyggelse av misbruk 
1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og 
opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, 
skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, 
herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person 
har omsorgen for barnet. 

2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale 
programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, 
samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, 
behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om 
nødvendig, for rettslig oppfølging.  

 
 
Barnehageloven § 1 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 

 
Barnehagen vil bidra til å styrke barns kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at 
barnehagen blir et trygt og aksepterende miljø, fritt for mobbing, diskriminering og 
utstøting. Voksne skal stå tydelig fram som relasjonsbyggere mellom barn og legge til 
rette for å skape nye vennskap. Både ansatte og foreldre har ansvar for at mobbing ikke 
får utvikle seg i barnehagen. Det aller viktigste ansatte og foreldre kan gjøre for å 
forebygge mobbing er å være gode rollemodeller i møte med barn og voksne. 
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Hovedmål:  
”Vi skal snakke hyggelig med og om hverandre, og vi vil ha fokus på en adferd som er 
høflig og inkluderende” 
Vi vil legge til rette for vennskap, toleranse og empati i barnegruppa  
Dette vil vi gjøre gjennom å oppmuntre barna til: 
å bruke et språk som er positivt og støttende 
å være omsorgsfull og inkluderende overfor andre  
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Definisjon på mobbing (generell): 
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av 
en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle 
situasjonen» (Oleweus 2010, Roland 2007). 
 
 
Definisjon på mobbing-barnehage: 
Mobbing er negative hendelser som gjør at barnet ikke opplever å være betydningsfull for 
gruppa.  
(Pål Roland 2017) 
 
 

Forebygging 
 
Personalet skal: 

 Etablere gode relasjoner til barna 
 Fremme leken og utvikle det sosiale samspillet ved å være aktive voksne som er 

tilstede, deltakende og gode støttespillere 
 Være etiske rollemodeller for barna 
 Utvikle barnas sosiale ferdigheter 
 Utvikle barnas språk og kommunikasjon 
 Samarbeide med barnas hjem 
 Gjennomføre barnesamtaler for barn over 3 år 
 Organisere lekegrupper 
 Gjennomføre ukentlige aktiviteter knyttet til tema vennskap. 
 Behandle barn og voksne med respekt 
 Anerkjenne barns følelser og ønsker 
 Snakke positivt om andre 

 
Personalet skal gi barna bevissthet og et godt grunnlag mot digital mobbing. I arbeidet skal 
det skapes prinsipper for hvordan man oppfører seg mot hverandre. Prinsippene er de 
samme i digitale medier som i det virkelige liv. Personalet skal: 

 Være gode rollemodeller 
 Ha bevisste holdninger til digitale medier 
 Ha godt samarbeid med foresatte 
 Snakke med barna om trygg og bevisst bruk av digitale medier 

 La 5-6 åringene ta i bruk digitalt utstyr og lære om «digital dømmekraft» 
 

 
Tiltak for å forebygge mobbing: 
 
Når Hva Ansvar 
Gjennomgående Fokusere på positive 

relasjoner mellom voksne og 
barn, mellom barn og til 
foreldre 

Alle ansatte i barnehagen 
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Gjennomgående Gi barn positiv 
tilbakemelding på ønsket 
atferd 

Alle ansatte i barnehagen 

Gjennomgående Samtale med barna om 
digital dømmekraft (Se IKT-
plan for barnehagen) 

Alle ansatte i barnehagen 

Gjennomgående Snakke om følelser med 
barna 

Alle ansatte i barnehagen 

Ukentlig Barns vennskap er tema på 
avdelingsmøter 

Pedagogiske ledere 

Ukentlig Vennskap skal være en del 
av det pedagogiske 
opplegget 

Pedagogiske ledere 

Høst Lage barnehagens vennelov 
sammen med barna 

Styrer 

Høst Barnas psykososiale 
læringsmiljø kartlegges i 
forkant av foreldresamtale  

Primærkontakt 

Høst Barns vennskap og 
inkludering er tema på 
foreldremøtet på høsten 

Styrer 

Høst og vår Gjennomføre to strukturerte 
observasjoner årlig rundt 
enkeltbarn i forkant av 
foreldresamtalene 

Primærkontakt 

Høst og vår Gjennomføre 
foreldresamtaler der barns 
trivsel, trygghet og vennskap 
er tema 

Primærkontakter 

Vår Gjennomføre barnesamtale 
der vennskap er tema 

Primærkontakt 

 
 

Avdekking 
 
 
Tiltak for å avdekke mobbing i barnehagen 
 
Årshjul for aktiviteter som fremmer et godt læringsmiljø: 
 
Januar Oppfølging av foreldreundersøkelsen. Tiltaksplan lages av SU 
Februar  
Mars Gjennomføre barnesamtaler. Foreldremøte med fokus på 

læringsmiljø 
April ROS-analyse: mobbing 
Mai Forberede sammenslåing av barnehager i juli 
Juni Forberede oppstartstid. Revidere handlingsplanen 
Juli  
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August Tema: Vennskap og inkludering på alle avdelinger 
September Lage vennelov for alle avdelinger.  
Oktober Kartlegge læringsmiljø. Forberede foreldreundersøkelsen 
November Gjennomføre foreldreundersøkelsen. ROS-analyse. Mobbing  
Desember Forberede overgang barnehage-skole 

 
 
De voksne i barnehagen: 
-Er aktive, observerende og synlige 
-Er tydelige og forutsigbare i måten de reagerer ved problem-atferd 
-Fører spontane samtaler etter utetid og rundt måltid 
-Oppmuntrer barna til å si ifra hvis det skjer noe som de voksne ikke ser 
-Reflekterer rundt barns lek og vennskap 
-Er aktivt tilstede på alle leke-arena i barnehagen 
-Oppfordrer foreldrene til et nært samarbeid 
 

Problemløsing 
 
Når mobbing har oppstått:  
Sjekkliste:  

 Definer de som er involvert i mobbe-episoden.  
 Beskriv det du har sett av hendelsen, og vær tydelig på at det er uakseptabel adferd.  
 Bekreft positivt når et barn sier ifra om at andre eller de selv blir utsatt for negative 

handlinger.  
 Rett oppmerksomheten mot hvordan den andre har det. Forklar om det ikke er tydelig for 

barnet. Bruk speiling: Hva om det var du som ... 
 Forvent at barnet skal prøve å gjøre det godt igjen.  
 Forklar alle barna at vi har «null-toleranse» mot uakseptable handlinger.  

 
De voksne i barnehagen:  

 Informer/drøft enkeltepisoder på avdelingsmøter.  
 
Ved alle tilfeller av uønsket atferd skal foreldrene involveres.  

 Sikre at alle voksne til enhver tid vet hva som gjelder og hva som er de voksnes ansvar.  
 Hendelser skal dokumenteres.  

 
Foreldre til involverte barn:  

 Innkall til møte, orienter foreldre om bakgrunnen for møtet.  
 Beskriv hendelsen ut fra den tolkningen de voksne har av hendelsen, og barnas opplevelse av 

episoden.  
 Klargjør at barnehagen og foreldre har et felles ansvar for å hjelpe de involverte barna.  
 Bli enige om tiltak og hvem som har ansvar.  
 Skriv referat.  
 Avtal oppfølgingsmøte.  
 Involver andre hjelpeinstanser om det er behov for det. Eks. helsesøster, PPT, 

kommunepsykolog, ressursgruppe for barns beste. 
 
Foreldre til alle barn:  

 Informasjon om hvordan barnehagen jobber for å forebygge mobbing.  
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Uttal gjensidige forventninger. Eks. dere kan forvente at dere og deres barn alltid vil bli tatt på alvor 
dersom dere er bekymret for at deres barn utsettes for mobbing. Det samme gjelder våre forventninger 
om at de må si i fra, og samarbeide dersom noe dukker opp. 
 
 

Tiltaksplan når mobbing har skjedd: 
 
Tiltak Ansvar Gjennomført 

1. Den som observerer mobbing informerer straks 
pedagogisk leder, 

2. Saken tas opp i møte: Hva har skjedd, hvordan har 
personalet forholdt seg, hva har barnet/barna 
gjort? 

3. Videre tiltak konkretiseres av personalet på 
avdelingen 

1.Den som 
observerer 
mobbingen 
2. Pedagogisk 
leder 

 

4. Snakk med barna om hendelsen: Be barna komme 
med forslag til hva som kan gjøres videre. 
Sammenfatt med personalets forslag 

Pedagogisk 
leder 

 

5. Foreldrene til informerte barn blir informert og 
tatt med på råd. Bli enige om tiltak som skal 
iverksettes for å stoppe mobbingen. Lag en 
skriftlig avtale. Hva skal de ulike partene bidra 
med? 

Pedagogisk 
leder 

 

6. Nye samtaler med barna, Vurder effekt av tiltak Pedagogisk 
leder 

 

7. Vurderingsmøte for personalet etter to uker. Hva 
er status i saken? Skriv referat. Justere tiltak? 

Pedagogisk 
leder 

 

8. Ny samtale med foreldre om dagens situasjon. 
Justere tiltak? 

Pedagogisk 
leder 

 

9. Veiledning kan søkes: beredskapsteam mot 
mobbing kan kontaktes. Likeså PPT, helsestasjon, 
kommunepsykolog. 

Pedagogisk 
leder 
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Avviksskjema konflikt 
 
Barnets navn:………………………..… 
 
  
Dato:      Oppdaget av: x Eventuelt navn: 
 Barn   
 Personale   
    
 Foreldre   
 Andre   

  
 
Beskrivelse av situasjonen: 
 
 
 
 

 
Strakstiltak: 
 
 
 
 
 

 
Dato:………….. Underskrift…………………………………………… 
 
 

Behov for oppfølging av: Pedagogisk leder  
 Styrer  
 Andre  

 
 

Videre oppfølging: 
 
 
 
 

 
Dato:………… Underskrift:…………………………………………… 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/133 -1 

Arkiv: B08 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 08.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
12/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Godt inneklima i barnehager og skoler 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven Kap 9. 
Forskrift om miljøretta helsevern 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen Levekårsutvalg ønsker at alle våre barnehager og skoler skal være røyk- og parfymefrie.  
Lokalene skal vaskes med parfymefrie produkter og produkter som håndsåper skal være uten 
parfyme. Både barn, foresatte og ansatte skal informeres om problemene parfymeprodukter og 
røyklukt medfører, og skoler og barnehager skal oppfordres til å være røyk- og parfymefrie. 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Varaordfører Line Van Gemert tok i budsjettmøtet opp problematikken rundt parfymebruk i 
offentlige instanser. Norges astma og allergiforbund sendte i januar 2018 en henvendelse til alle 
landets ordførere omkring parfymefrie barnehager og skoler der de skriver følgende: 
«Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, 
allergi eller annen overfølsomhet. Også de uten allergier og overfølsomhet kan bli syke av å 
oppholde seg i et dårlig inneklima. Økt fokus på hvordan vi kan sikre oss godt inneklima i 
skoler og barnehager er med på å forebygge sykdom, og at de som allerede er syke, unngår økte 
helseplager.  
 
Tiltakene som kan gjøres for å bedre inneklima har ofte vist seg å være enkle og kostnadslave. 
Luft kort og effektivt når barna er ute, hold temperaturen på 20-22 grader, hold det ryddig og 
lagre utstyr i skap og leker i kasser med lokk. Og ikke minst, være bevisst på det kjemiske 
innholdet i dagligdagse produkter og luftforurensing fra røykere.  
 
De siste årene er det blitt mer og mer vanlig å tilsette duft i ulike produkter. Disse produktene er 
en av årsakene til dårlig inneklima. Et enkelt tiltak for bedre inneklima er derfor at alle brukere 
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og ansatte velger såper, sjampo, vaske- og skyllemidler, deodoranter, fuktighetskremer og 
hårspray uten parfyme.  
 
Noen kan også reagere på tobakksrøyk. Røyklukt setter seg i hår og klær. Passiv røyking, det 
inkluderer røyklukt fra klær og hår kan utløse astmaforverring. De ansatte bør derfor ikke røyke 
i skolens-/barnehagens åpningstid. 
 
20 % av barna har eller har hatt astma innen ti års alder. Forekomsten av astma blant voksne er 8 
%. Antall som utvikler astma og allergisykdommer er økende.  
 
Det er ikke alltid at barn, ungdom eller ansatte våger si fra om parfyme og røyklukt, derfor gjør 
vi i Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord det. Vi ber om at følgende forslag til vedtak 
fremmes for kommunestyret: 
 
Foreldre, elever og ansatte i barnehager og skoler må gjøres oppmerksom på problemene 
parfymeprodukter og røyklukt medfører. Alle skoler og barnehager i kommunen skal være 
parfyme- og røykfrie. Dette innebærer at både barn og voksne møter opp på skolen og i 
barnehagen uten lukt av hud, hår eller klær. Lokalene vaskes med parfymefrie produkter, 
produkter som håndsåper og alle vaskemidler i skolen/barnehagen skal være uten parfyme. De 
ansatte har ikke lov å røyke i arbeidstiden.» 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Saken om godt inneklima i barnehager og skoler ble sendt på høring til skolene og barnehagene 
den 8.03.18 med høringsfrist 10.04.18. 
 
Det kom inn høringssvar fra alle skoler og barnehager, både fra FAU og personalene. Samtlige 
høringsuttalelser var positive til rådmannens innstilling..  
I realiteten vil det være svært vanskelig å få alle barn og voksne til å møte opp på skolen og i 
barnehagen uten lukt av hud, hår eller klær, mens punktene med bruk av parfymefrie produkter i 
renhold, samt oppfordring til å bli røyk- og parfymeri er tiltak som er greit gjennomførbare for 
skoler og barnehager.. 
Med bakgrunn i hvor mange som har eller har hatt astma av barn, unge og voksne er det viktig 
at også kommunale barnehager og skoler legger til rette for et sunnere inneklima. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/24 -7 

Arkiv: B32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 10.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 

 

Ordensreglement for skolene i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven Kap 9A 
Opplæringsloven § 9A-11 

 

 

Rådmannens innstilling 
Forslaget til nytt ordensreglement for skolene i Lyngen vedtas 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Etter at det 1.august 2017 kom endringer i Opplæringsloven kap 9A var det nødvendig å 
revidere ordensreglementet for skolene i Lyngen kommune. Denne endringen medførte at 
paragrafene i opplæringsloven om ordensreglement om bortvisning ble flyttet fra §2-9 og 2-10 
til  §9A-10(ordensreglement og 9A-11(bortvisning).  
Det var også behov for å endre ordlyden i ordensreglementet slik at den samsvarte med 
lovendringen. I tillegg til dette er det gjort noen forenklinger av ordlyden, samt at det er lagt inn 
en presisering angående erstatningsansvar, og at forskrift om data og nett er lagt inn som et 
vedlegg i selve ordensreglementet. 
 
Forslaget til nytt ordensreglement har vært ute på høring i elevråd, FAU og SMU på alle skolene 
i Lyngen. Det kom inn 7 høringssvar fra: 
FAU v/Lyngsdalen oppvekstsenter 
SU v/Lyngsdalen oppvekstsenter 
SU/SMU v/ Eidebakken skole 
Eidebakken skole 
Lenangen skole 

Vedlegg 
1 Ordensreglement for skolene i Lyngen 2018 
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Elevrådet ved Lenangen skole 
SU v/Lenangen skole 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Levekår 21/11 
Levekår 21/12 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Elevenes psykososiale og fysiske læringsmiljø 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Forskrift om ordensreglement for elever i skolene i Lyngen må oppdateres for å være i tråd med 
ny lovparagraf fra 01.08.17.
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Ordensreglementet 2018 
Endringer vedtatt i levekårsutvalget  i sak 

Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato  
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I INNLEDNING 

§ 1. Hjemmel 
Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven t §9 A-10 og 9 A-11 samt 

Udir 8-2014 
 
Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf opplæringsloven § 9 A-10. 
Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva som er akseptabel oppførsel 
for å hjelpe til med å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene og bidra til å bygge positive 
relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene. Reglene skal bidra til å skape 
trygge rammer.  
  
Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte institusjoner eller 
organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, 
jf forvaltningsloven § 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38. 

§ 2 Formål 
Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt 
skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte 
og elevråd, FAU og SU/SMU arbeide for å nå målene. 
Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er 
fastsatt i lov eller på annen måte.  

§ 3 Virkeområde 
Ordensreglementet omfatter alle kommunens grunnskoler. Reglementet omfatter også 
voksenopplæringen (så langt det passer.) 
I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor   
fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. 
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. 
Ordensreglementet gjelder også skoleveien. 
 

§ 4 Regler for orden 
 Elevene i Lyngenskolen skal: 

 møte presis på skolen og til undervisningen 
 ha skolesakene i orden 
 ha med nødvendige læremidler og utstyr 
 gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid 
 levere inn mobiltelefon og ipad 

§ 5 Regler for oppførsel: 
Elevene i Lyngenskolen skal: 

 være hyggelige og høflige mot hverandre 
 vise respekt for undervisningen og for at man er på skolen for å lære. Sørge for at 

læringsmiljøet er godt for alle 
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 bruke akseptabel ordbruk, blant annet ved å unngå banning og annen ordbruk som kan 
virke støtende på medelever og ansatte 

 vise respekt for skolens og andres eiendeler 
 overholde skolens elevkontrakt for bruk av digitalt utstyr  
 være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen 

Oppførsel som ikke aksepteres: 

 ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar 
 utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, 

trakassering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold verken verbalt eller over 
nett. 

 jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid 
 ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
 bruke mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr på en slik måte at det virker 

forstyrrende på opplæringen eller krenkende overfor medmennesker  

 
 

§ 6 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel 

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet. 

Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 5 i dette 
reglementet. 

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til 
opplæringsloven. 

 

§ 7 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene 

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner: 
a) anmerkning  og/eller skriftlig advarsel til elev 
b) kontakte foresatte 
c) skriftlig melding til foresatte 
d) gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens 
eiendom eller eiendeler 
e) kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid 
f) endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde 
g) midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring 
h) inndra tobakk og rusmidler                                                                                                     
i) bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen (opplæringslova § 
9A-11 ) 
j) bortvise elev på 8.-10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte brudd på 
reglementet (Opplæringslova § 9A-11) 
k) vedta midlertidig eller permanent klassebytte 
l) vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller (opplæringslova § 8-1 
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fjerde ledd) 
m) bortvise elev fra skoletur eller arrangement 

 n) Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedregel settes ned ved gjentatte brudd på en 
eller flere regler. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet 
selv om det er en enkelthendelse. 

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder 
og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet og elevens vilje til å rette opp 
følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og 
sanksjonen. 

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. 

§ 8 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 7 

a) Beslutningsmyndighet 
Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner, jf. opplæringslova. § 9-1. Ansatte på 
skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert. 

Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen 
undervisning for inntil 2 klokketimer, jf. opplæringsloven § 9 A-11 tredje ledd. 

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder 
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke 
sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9 A-11 

Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god 
forvaltningsskikk. 

Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel 
som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet. 

c) Enkeltvedtak 
Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav i, j, k, l, og m 
skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke 
enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer. 

d) Nærmere om bortvisning 
Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, jf. opplæringslova § 9A-
11. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. 

Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes. Ved bortvisning for 
resten av skoledagen skal foresatte varsles. 

e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev 
Ulovlig gjenstander som er inndratt etter § 7 bokstav h skal overlates til politiet. 
Øvrige gjenstander som er inndratt skal overlates til foresatte. 
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Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 7 g skal leveres tilbake til elev senest innen 
skoledagen. 

§ 9 Skadeverk 

Ved skadeverk på skolens bygninger og/ eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres 
erstatningsansvarlig etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. 
Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses hensiktsmessig. 

↑ 

§ 10 Straffbare forhold 

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet. 

↑ 

§ 11 Lokale regler 

Den enkelte skole utarbeider regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne 
forskrift. 

Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale 
regler. 

Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og skolens 
lokale regler. 

↑ 

§12 Ikrafttredelse 

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 1. august 2018. 
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Erstatningsansvar i skolene - presisering 
 
Samordning/avklaring av rutiner om erstatningsansvar i skolene  
Erstatning elev/elev:  
Skolen hjelper elevene med å finne ut hvem som har forvoldt skade, varsler foreldre og bistår med 
råd til dem. (Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres 
barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorg for, med inntil kr. 5.000 for hver 
skadevolding, jfr Skadeerstatningsloven §1-2) 
Erstatning skole/elev:  
Skolen erstatter ikke klær eller penger/briller/ting som er stjålet/ødelagt/mistet med mindre skolen 
har spesielt ansvar for det. Spesielt ansvar er f.eks. når en ansatt tar vare på personlige eiendeler 
for elever. Klær eller penger/briller/ting som er stjålet/ødelagt på skoleveien har skolen ikke 
ansvar for å erstatte. Ved erstatningsansvar dekkes beløp inntil kr. 1.000.  
Erstatning elev / skole:  
Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 
år som de bor sammen med og har omsorg for, med inntil kr. 5.000 for hver skadevolding, jfr 
Skadeerstatningsloven §1-2.  
Politianmeldelse av saker:  
Politianmeldelse skjer av rådmann/ordfører i samarbeid med skole. Det er alltid rektor som avgjør 
saksgang i slike tilfeller. Skolen prøver i utgangspunktet å kartlegge skade/hærverk så godt den 
kan, og anmelder kun grove ting og dersom den ikke finner ut av saken selv.  
Skolen samarbeider med politi når elever har beveget seg over kanten når det gjelder skadeverk, 
oppførsel og andre grove brudd på tilliten. Da skal foreldre også være med eller være informert på 
forhånd.  
Rutiner ved innkreving av erstatningsbeløp:  
Beløpets størrelse: materiell og bøker nedskrives i forhold til alder.  
1.Skolen lager et brev til foreldrene der det går frem grunnlag for erstatningsbeløp, hvilken elev 
det gjelder og kravets størrelse. Innbetalingsblankett vil bli ettersendt av kommunen.  
2. Originalen sendes foreldrene og en kopi sendes økonomi som fakturerer beløpet over det 
kommunale faktureringssystemet.  
  
 

 
Vedlegg 1: Forskrift om bruk av digitalt utstyr og nettverk i skolene. 
 
 
Forskriftene gjelder for alle elever ved skolene i Lyngen kommune.  
Forskriftene gjelder brukerrettigheter og oppførsel i forbindelse med bruk av datautstyret på 
skolene, for skolens nettverk, og for bruk av internett.  
Forskriftene er laget for å beskytte elevers rettigheter til å bruke og dele nettet.  
Det er et mål at nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at 
dette skal fungere, er det nødvendig at brukerne selv oppfører seg i henhold til allment 
aksepterte etiske standarder i sin bruk av nettet.  
 
§ 1 Det kreves gyldig elevkontrakt for å ta i bruk skolens digitale utstyr. 
 
§2 Det digitale utstyret brukes til det undervisningen til enhver tid tilsier. Annen aktivitet 

skal skje etter avtale med lærer 
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§3 Det er ikke tillatt å legge inn nye programmer/apper på det digitale utstyret. Oppsettet 

på det digitale utstyret skal ikke forandres. 
 
§4 Eget passord og e-postadresse skal ikke benyttes av andre enn bruker selv. 
 
§5 Skolen kan kontrollere innholdet av internettsurfing i de tilfeller IKT-ansvarlig 

kontrollerer systemsikkerhet på nettverket. 
 
§6  Nettet må ikke brukes til å fornærme eller forulempe andre (digitale krenkelser og 

mobbing). Det er ulovlig å bryte regler for akseptabel bruk eller på andre måter å 
medvirke til ulovlige handlinger. (voldelige, blasfemiske, pornografiske og rasistiske) 
Det er ikke tillatt å søke urettmessig tilgang til nettet ("hacking"). 

 
Forskriftene er et vedlegg til Lyngen kommunes ordensreglement for skolene. Brudd på 
forskriftene håndteres etter Opplæringsloven og Lyngen kommunes ordensreglement.   
 
Vedlegg 2: Skjema for brudd på ordensreglementet 
 
 
Elev:  
Fødselsdato:  
Skole og klasse:  
 
 
 
Dato for hendelsen:  
Hendelse:  
Brudd på ordensreglementet §  
Skolens undersøkelse av saken:  

 
 
 
 

Elevens uttalelse til saken og 
sanksjonen: 

 
 
 
 
 

Følgende sanksjon er satt i 
verk: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dato og underskrift:_________________________________________________________ 
 
 
Skjema sendes elev og foresatte og arkiveres i elevmappe 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1863 -46 

Arkiv: C56 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 05.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 

 

Søknad om midler til sommersesong- Nord Troms Museum 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Det bevilges kr 35 000 i midler til sommersesongtilbudet 2018 ved Nord Troms Museum. 
Belastes kulturbudsjettet. 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Nord-Troms museum har i søknad av 09.03.2018 søkt om midler for drift i sommersesongen. 
Nord Troms Museum AS ønsker å videreføre sommertilbudet ved museumsanleggene i Nord-
Troms. I søknaden skriver museet at de hvert år produserer et fyldig program med ulike museale 
aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i alle kommunene i Nord Troms, og er en viktig 
satsing museet vil utvikle de neste årene sammen med reiselivet, næringslivet og organisasjoner 
i hver enkelt kommune. Videre skriver museet at de har en rekke samarbeid som bidrar til viktig 
utvikling med utgangspunkt i den kulturhistoriske arven som finnes i regionen. Museet arbeider 
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daglig for å forsterke og utvikle nåværende samarbeid både i og utenfor regionen. Museet 
ønsker å gi et godt tilbud på regionens museumsanlegg til lokalbefolkning, turister og andre 
besøkende. 
 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
Belastes kulturbudsjettet 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen kjente 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen kjente 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det har over tid vært tilsatt ungdom fra Lyngen som sommerverter ved museet. Museet har 
tidligere år fått tildelt midler for sommersesongene og har selv ansatt og driftet anlegget i 
sesongen. Dette har vært en løsning som har fungert litt variabelt, der omvisning og åpningstid 
har fungert noenlunde greit, mens klipping av gress innenfor og utenfor gjerdet ikke har fungert 
som ønsket. Intensjonen har vært at sommervertene skal klippe og vedlikeholde gresset i ledige 
stunder i løpet av sin arbeidsdag. Det har også vært prøvd å bruke kommunens egne 
sommerungdom til klipping og vedlikehold, men pga ung alder og liten tilgang på bil og utstyr 
ble det vanskelig å gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Lyngen kommune har gitt dette 
tilskuddet årlig. Kåfjord betaler selv alle sine sommerarbeidsplasser, mens de andre gir et årlig 
tilskudd. 
 
Det er i møte 22.03 2018 mellom kommunen, NTRM og den nyoppretta venneforeninga av 
Gamslett fiskebondegård, vært diskutert ulike måter å få til et bedre tilbud ved Gamslett.  
Venneforeninga sier seg villig til å være samarbeidspartner vedr søndags-og sommeråpent under 
forutsetning av at man har en praktisk ordning vedr nøkkel til Gamslett,- og vedr 
sommervedlikehold av anlegget som kan gjøres i samarbeid med Svensby Tursenter. 
Venneforeninga/ Tursenteret lager en kostnadsramme for vedlikeholdet og sender til NTRM 
med kopi til Lyngen kommune. Summen på bare vedlikeholdet er estimert til ca 20 000. 
 
Lyngen kommune har sagt opp avtalen med Nord-Troms museum, gjeldende fra 01.01.2019. 
Se referatsak  . Det er likevel forventet at NTRM skal opprettholde og forbedre tilbudet de har i 
Lyngen kommune fram til dette. Dette blir fulgt opp med møter mellom kommunen, 
venneforeninga og NTRM. Det anbefales derfor at støtten gis også i år, på lik linje med de andre 
kommunene. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/280 -1 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 04.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
15/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Opprettelse av demografiutvalg i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Kommuneloven § 10 nr. 1,2,3 
§10-5 komiteer 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det opprettes et demografiutvalg på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer 
2. Demografiutvalget tillegges følgende oppgaver: 
 Analyse av befolkningsstatistikk og prognoser 
 Undersøkelser omkring årsaker til fraflytting/befolkningsnedgang 
 Analyse av Kommunebarometeret og andre kommunale undersøkelser. 
 Foreslå tiltak for å snu befolkningsutviklingen i forkant av budsjettbehandlingen 
3. Demografiutvalget har innstillingsrett overfor formannskap og kommunestyre. 
4. Som faste medlemmer i utvalget velges: 

1. 
2. 
3. 

 Som varamedlemmer velges: 
 1. 
 2. 

3. 
5. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune gjelder for demografiutvalget. Det 
gis lav sats for møtegodtgjørelse (kr 500,- pr møte) og leder gis fast godtgjøring på kr 6000,- pr 
år. 
 
 

58



 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2018 1110  14901  100 000  
2018 9000 8800 19401  100 000  
       
       
       

 
Kr 100 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019- 2022 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Kommunestyret i Lyngen fattet i sak 70/17 følgende vedtak: 
2.16. Det opprettes et demografiutvalg på 3 medlemmer. Mål: Systematisk arbeide for å snu 
negativ befolkningsutvikling i Lyngen kommune. Framdrift: Ordfører/rådmann legger fram 
politisk sak snarest, med forslag til mandat og forslag på medlemmer i utvalget. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 70/17: Kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplan 2018-2021. Årsbudsjett 2018. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Opprettelse av et nytt utvalg vil medføre ekstra kostander med møtegodtgjørelser, tapt 
arbeidsfortjeneste, samt godtgjøring til leder, avhengig av antall møter. I rådmannens 
saksframlegg er kostandene estimert til 100 000. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I henhold til kommuneloven er det kommunestyret som oppretter faste utvalg for kommunale 
formål. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer. Kommunestyret fastsetter området for de faste 
utvalgenes virksomhet og foretar valg, herunder valg av leder og nestleder. 
 
 
Demografiutvalget vil være et nytt fast utvalg i Lyngen kommune, opprettet etter 
kommunelovens § 10. Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge faste 
utvalg og komiteer. 
Demografiutvalgets formål vil være å systematisk arbeide for å snu negativ befolkningsutvikling 
i Lyngen kommune. 
 
Arbeidsområder kan være: 
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 Analyse av befolkningsstatistikk og prognoser 
 Undersøkelser omkring årsaker til fraflytting/befolkningsnedgang 
 Analyse av Kommunebarometeret og andre kommunale undersøkelser. 
 Foreslå tiltak for å snu befolkningsutviklingen i forkant av budsjettbehandlingen 

 
 
Demografiutvalget har direkte innstillingsrett til kommunestyret. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/21 -112 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 05.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Vedtak om navn: Solvikveien 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 Matrikkellova Kap 4  
Matrikkelforskriften Kap. 12 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
 1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  
Solvikveien i Kvalivika 
2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnsetting, adressering og 
adresseforvaltning skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet 
skulle fastlegges av rådmannen. 
Den 27.10.17 fikk Lyngen kommune en henvendelse fra eier Håkon Karlsen jr. på Solvik gård om at 
bruk av Lyngenfjordveien skapte utfordringer for dem, da det er 5 hus på den ene siden av veien ved 
Solvik gård og 6 hus på den andre siden. Videre ønsket han også egen veiadresse for området ved 
FabLAb. I møte i Levekårsutvalget den 30.11.17 i sak 47/17 ble det opprettet navnesak for veien 
Solvik ved Ørnes i Lyngen. Saken ble deretter lagt ut på høring, samt sendt på høring til 
stedsnavntjenesten. Kommunen mottok en tilråding fra stedsnavntjenesten for norsk navn i 
Nord-Norge den 5.februar 2018. Stedsnavntjenesten tilrår veinavnet Solvikveien.  
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
 K-styrevedtak 71/12, Levekårsutvalget 10/13, K-styrevedtak 39/14, K-styrevedtak 60/14, K-
styrevedtak 6/15, K-styrevedtak 39/15, K-styrevedtak 81/16, K-styrevedtak 100/16 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
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 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord Norge gir følgende merknader og tilråding i sin 
henvendelse: 

 
Rådmannen følger stedsnavntjenestens argumenterer for adressevalget, og innstiller derfor på 
veinavnet Solvikveien.  
 

62



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/416 -6 

Arkiv: 075 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 04.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen formannskap  
 Lyngen kommunestyre  

 

Agreement of intention- vennskapsbysamarbeid med flyktningleiren el- 
Beddawi ved Tripoli i Libanon 

1 Agreement of intention 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det avsettes kr 40 000 til offisielle reiser i forbindelse med vennskapsbysamarbeidet 
2. Dekning disposisjonsfondet 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2018 2410 3851 14901  40 000  
2018 9000 8800 19401  40 000  
       
       
       

 
Kr 40 000,- søkes innarbeidet i økonomiplan 2019-2022 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Aurora Live Aid ved styreleder Christian Schousgaard henvendte seg i oktober 2016 til Lyngen 
kommune med ønske om å etablere et formelt vennskapsbysamarbeid mellom Lyngen kommune og 
flyktningleiren el-Beddawi ved Tripoli i Libanon. Saken ble diskutert i november 2016 i 
formannskapet. Her ble det framlagt forslag om å be administrasjonen utrede saken. Christian 
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Schousgaard var i april 2017 i innledende samtaler med de politiske lederne i flyktningleiren, 
Mostafa Abo-Harb og Abo Fayad. Sak ble framlagt for kommuenstyret i juni 2017, og 
kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

 Det etableres et formelt vennskapsbysamarbeid mellom Flyktningleiren el-Beddawi ved 
Tripoli i Libanon og Lyngen kommune.  

 Vennskapsbysamarbeidet Lyngen- el-Badawwi skal være et politisk og religiøst nøytralt 
samarbeid som skal bidra til kulturelt og mellomfolkelig samarbeid  

 Vennskapsbysamarbeidet skal fremme vennskapsarbeid på tvers av kulturer på en slik måte 
at det gagner befolkningen i begge byer.  

 
Den 5.03.118 skrev Lyngen kommune og El-Beddawi flyktningleir en Agreement of intention 
der man tar sikte på å formalisere vennskapssamarbeidet i løpet av 2018. I den forbindelse er 
Ordføreren invitert til flyktningleiren på offisielt besøk sammen med styreleder i Aurora Live 
Aid, Christian Schousgaard. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Levekår 25/17 
Formannskap 83/17 
Kommunestyre 41/17 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til reiser er ikke bevilget i sak 41/17. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Saken er en oppfølging av tidligere sak om etablering av vennskapsbysamarbeid.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/234 -2 

Arkiv: G27 

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen 

 Dato:                 15.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/18 Lyngen formannskap 23.03.2018 
7/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
18/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

20 % Utvidelse av driftstilskudd fysioterapeut 

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

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Line Van Gemert: 
Gjelder midlertidig, til ny utlysning av totalt driftstilskudd i ytre Lyngen. 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Line Van Gemert. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt for 
forslaget fra Line Van Gemert. 
 

Vedtak: 
Eksisterende driftstilskudd på 80 % økes med 20 % til 100 %. Økningen på 20 % skal ha 
behandlingsted i Ytre Lyngen. 
 
Økningen vil bli iverksatt fra 01.04.18. Driftsutgifter i 2018 på kr 63.750,- vil bli dekt av 
disposisjonsfondet.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
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2018 3454 2415 13701  64.000,-  
2018 9000 8800 19401  64.000,-  
       
       
       

 
Kr. 85.000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 -  2022. 
 

 

Rådmannens innstilling 
Eksisterende driftstilskudd på 80 % økes med 20 % til 100 %. Økningen på 20 % skal ha 
behandlingsted i Ytre Lyngen. 
 
Økningen vil bli iverksatt fra 01.04.18. Driftsutgifter i 2018 på kr 63.750,- vil bli dekt av 
disposisjonsfondet.  
 
 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2018 3454 2415 13701  64.000,-  
2018 9000 8800 19401  64.000,-  
       
       
       

 
Kr. 85.000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 -  2022. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Formannskapet har bedt om en utredning angående manglende fysioterapitilbudet i Ytre 
Lyngen.   
 
Lyngen kommune har i dag 4,3 årsverk med fysioterapeuter fordelt på 5 personer, hvorav 1 
årsverk er kommunal. De øvrige er privatpraktiserende med driftstilskudd.   
2 av de private med 100 % driftstilskudd har i sin avtale med Lyngen kommune, behandlingsted 
ved Lyngstunet helse og omsorgssenter.  
1 av fysioterapeutene har en ambulerende avtale med driftstilskudd i 80 % med behandlingssted 
Lyngseidet, og 1 har behandlingsted i Ytre Lyngen med driftstilskudd i 50 %.  
Fysioterapeuten med 50 % driftstilskudd kan av helsemessige årsaker ikke drive ordinær 
fysioterapi, men gir tilbud innen akupunktur, noe som støttes av Helfo.  
 
Kommunefysioterapeuten har ansvar for: 

- Barn med kroniske lidelser som krever langvarig oppfølging av fysioterapeut.  
- Oppfølging av pasienter på rehabiliteringsavdeling og langtidsavdeling sykehjem. 
- Personer som må ha fysioterapi hjemme.  
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- Drift av frisklivssentralen. Innebærer å lede gruppetrening tre dager i uka på Lyngseidet og i 
Nord-Lenangen. Individuell oppfølging av personer som trenger hjelp til endring av levevaner 
knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.  

- Er med i hverdagsrehabiliteringsteamet.    
- Deltar i tiltaksteam 
- Kontroll på alle 4 mnd. gamle barn på helsestasjonen. 
- Lavterskeltilbud til barn som henvises fra helsestasjonen. 
- Lavterskeltilbud til gravide.    
- Leder tirsdagstrim i 3.etg på Lyngstunet. 
- Veiledning av helsepersonell i forhold til opptrening av pasienter på Lyngstunet og ved 

Lenangen omsorgssenter. 
 
I tillegg er hun Folkehelsekoordinator, der hun bl.a. har vært med på å skrive kommunedelplan 
for idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 2017-24. Er forøvrig 
også med i samarbeidsrådet i folkehelseprogrammet 
Fysioterapeuten med 80 % driftstilskudd har signalisert mulighet for å øke sin stilling til 100 %, 
noe som betyr økning i driftstilskudd med 20 %.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Økning vil medføre en merutgift på 85.000,- per år.  
 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 
Å ha fysioterapitilbud i nærheten kan bidra til økt fysisk aktivitet og er med på å skape god 
folkehelse. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Kommunefysioterapeuten har per i dag ikke kapasitet til å gi individuell behandling i Ytre 
Lyngen utover ansvarsområdet sitt, uten at arbeidsoppgavene fordeles på de privatpraktiserende 
fysioterapeutene.  
 
Lyngen kommune har et godt fysioterapitilbud med 4.3 årsverk. Utfordringen er avtalen de 
privatpraktiserende fysioterapeutene har med kommunen. Kommunen kan velge å si opp 
avtalene og forhandle fram nye avtaler som kanskje kan sikre et bedre tilbud i Ytre Lyngen, men 
det vil ikke løse behovet som synes å være akutt nå.  
 
Ved økning i fysioterapitilbudet i Lyngen kommune er det nødvendig og hensiktsmessig at 
behandlingstilbudet knyttes mot Ytre Lyngen for å gi et tilfredsstillende tilbud til befolkningen.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/101 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 06.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
19/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Årsmelding 2017 - Råd for folkehelse Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne m.m. 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017 - Råd for folkehelse Lyngen kommune 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2017 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding. Dette i henhold til gjeldende regelverk;  
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne m.m. § 7, og lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådslova) § 4.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret. 
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Lyngen kommune 
Helse- og omsorg 

 

 

Årsmelding 2017 - Råd for folkehelse Lyngen kommune 

I henhold til lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m § 7 og lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd (eldrerådslova) § 4, skal det hvert år utarbeides ei årsmelding som skal legges fram for 
kommunestyret.  
 
Råd for folkehelse besto i 2017 av følgende medlemmer:  
Leder Harald Haugen – vara Reidun Mathiassen 
Nestleder Hanne Drøge Jacobsen – vara Martin Skog 
Medlem Peggy Olsen – vara Line Eidet 
Medlem Liv Solberg – vara Wenche Hansen 
Medlem Rolf Nilsen – vara  
 
I brev datert 04.04.2017 søkte Enhard Lyngmo om fritak fra vervet som medlem i Råd for 
folkehelse. Søknaden ble innvilget av kommunestyret i møte den 14.06.2017, og Rolf Nilsen ble 
i samme møte valgt til fast medlem i rådet. Det ble ikke valgt vararepresentant for Rolf Nilsen.  
 
I 2017 ble det avholdt 6 møter i Råd for folkehelse. På disse møtene ble det behandlet 22 
politiske saker og 26 referatsaker.  
 
Økonomi:  
Råd for folkehelse hadde i 2017 eget budsjett på kr. 65000. Dette har i hovedsak gått til dekning 
av møteutgifter, kursutgifter og fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms. Regnskapet viser et 
forbruk på kr. 47000.  
 
Saker:  
Råd for folkehelse skal medvirke og få uttale seg til all kommunal planlegging og virksomhet 
som kan berøre miljø og levekår for eldre og mennesker med funksjonshemninger.  
 
Blant de 22 politiske sakene Råd for folkehelse behandlet i 2017, kom rådet blant annet med 
innspill til kommuneplanens samfunns- og arealdel. Rådet kom også med innspill til hovedplan 
for vann og avløp.  
 
Rådet var også aktiv i budsjettprosessen, og kom med konstruktive forslag til budsjettet. Blant 
annet engasjerte rådet seg i saken vedr. økning av husleie, og reduksjon av støttekontakttilbudet i 
kommunen.  
 
I løpet av 2017 har fagfolk fra administrasjonen orientert Råd for folkehelse om ulike temaer 
rådet har ønsket belyst. Dette har vært dagsaktuelle temaer som blant annet overordnet 
beredskapsplan, nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, fritidsassistent i hjemmetjenesten, 
fysak-kassene samt endringer i bostøtteordningen.  
 
I tillegg har beboerrepresentant for pasienter ved Lyngstunet vært og hatt en generell orientering.  
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Side 2 av 2 

Råd for folkehelse har også hatt samarbeid med Frisklivssentralen, og sammen har en startet 
arbeidet rundt blant annet prosjektene «turvenn» og «datakurs/smarttelefonkurs for eldre».  
 
Helse- og omsorgssjefen har deltatt fast på møtene i Råd for folkehelse. Rådet anser det som 
viktig og positivt med tanke på å få rådets innspill implementert administrativt.  
 
«Generasjonskos – kontakt mellom generasjoner»:  
Råd for folkehelse og Ungdomsrådet arrangerte 2 generasjonstreff i mars. Det ene treffet var på 
Furustua på Furuflaten og det andre på Bygdetun på Lenangsøyra. Råd for folkehelse var 
representert på begge treffene.  
Det ble stor oppslutning på begge arrangementene, og tiltaket ble en suksess. På 
generasjonskosen var kulturformidling, utveksling av livsfortellinger, sang, dans og kafe samt 
loddsalg på programmet. Pensjonistforeninga i ytre Lyngen og Sanitetsforeningen på Furuflaten 
bakte kaker til arrangementene.  
 
Fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms:  
Lyngen sto som arrangør av fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms. Møtet ble avholdt den  
1. juni på Sørheim Brygge. Møtet hadde et folkehelseperspektiv.  
 
Ordfører Dan-Håvard Johnsen ønsket velkommen til fellesmøtet. På fellesmøtet ble det orientert 
fra generasjonskosen som ble arrangert i Lyngen i mars. Det var videre innlegg vedr. 
fritidsassistent for hjemmeboende, velferdsteknologi, frisklivssentralen, hverdagsrehabilitering 
og bostøtteordningen. Alle innleggene førte til gode diskusjoner rundt bordet.  
 
Fellesmøtet avsluttet med å utforme en felles uttalelse vedr. de nye bostøttereglene. Se eget punkt 
i årsmeldinga: «bostøtteordningen».  
 
Alle eldrerådene var representert på møtet, bortsett fra Kvænangen.  
 
Bostøtteordningen:  
Fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms utformet en felles uttalelse vedr. bostøtteordningen. 
Uttalelsen pekte på at de foreslåtte endringene ville ramme de svakere stilte; de som har minst fra 
før. Eldrerådene i Nord-Troms foreslo at inntektsgrensa for bostøtte måtte heves til kr. 300 000.  
 
Uttalelsen ble sendt til funksjonshemmedes fellesorganisasjon (hovedkontoret i Oslo og avd. i 
Tromsø), fylkeseldrerådet, fylkesrådet for funksjonshemmede, fylkestinget, Pensjonistforbundet 
(sentralt i Oslo og avdelingskontoret i Tromsø). I tillegg ble uttalelsen sendt til «Tromsbenken» 
på Stortinget.  
 
Kent Gudmundsen (H), Pensjonistforbundet sentralt, Cecilie Myrseth (A) og  
Martin Henriksen (A) var de som svarte på henvendelsen.  
 
Representasjon:  
I 2017 hadde rådet faste representanter i følgende fora: 

 Arbeidsgruppe for folkehelse 
 Styringsgruppa for stedsutviklingsprosjektet 
 Styringsgruppa for velferdsteknologi  

 
 
I løpet av året har Råd for folkehelse deltatt på følgende kurs og konferanser:  
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 Årskonferansen i regi av fylkesrådet for funksjonshemmede (Tromsø) 
 Kurs i eldrerådsarbeid (Harstad) 
 Januarkonferansen (Tromsø) 
 Eldrerådskonferansen (Tromsø) 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/290 -1 

Arkiv: F00 

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen 

 Dato:                 09.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Lyngen Råd for folkehelse 19.04.2018 
20/18 Lyngen levekårsutvalg 23.04.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Orientering om Demensvennlig samfunn 

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

 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommune ønsker å delta i kampanjen Demensvennlig samfunn for å skape bedre 
kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens.  

 
- Det opprettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med kampanjen lokalt, og holde kurs for 

ansatte i privat og offentlig servicenæring. 
- Ordfører signerer samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse. 

 
 
  
 

Saksopplysninger 
 
Kommunestyret har bedt om en orientering om kampanjen Demensvennlig samfunn. 
 
 
Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje retter seg mot ansatte i privat og offentlig 

servicenæring, for å skape bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens.  
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Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer 

aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem.  

De har derfor utviklet et kursopplegg til personell i offentlig og privat servicenæring, som for 

eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og 

medarbeidere på kommunens servicetorg, i hvordan de best mulig kan møte mennesker med 

demens.  

 
Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. 

- Kommunen oppretter en arbeidsgruppe som jobber med kampanjen lokalt. 

- Arbeidsgruppen holder kurs for ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin 

kommune. 

- Kurset og kursmateriell er gratis for kommunene som deltar. 

 

Målet for kurset: 
Et overordnet mål er at flere skal forstå at demens er en sykdom som rammer hjernen, men at vi 

med enkel tilrettelegging kan gjøre det lettere for personer med demens å utføre vanlige 

hverdagsaktiviteter. Som f.eks. å handle eller gjøre andre aktiviteter.  

Videoene som vises på kurset har gode eksempler på hvordan man kan oppfatte om en person 

har demens.  

I kurset opplyses det om symptomer og kjennetegn på demens, men rådene kan også bidra til at 

også andre som har utfordringer med hukommelse og orienteringsevne kan få veiledning og 

tilrettelegging. 

En håper på å skape åpenhet om sykdommen, og en forståelse for at dette er noe som angår alle i 

samfunnet. 

Et annet mål er at undervisningen også skal gjøre det lettere å snakke om temaet med familie, 

venner og kolleger. Det hender at det er kollegaer som merker de første tegnene på demens, men 

skjønner ikke før etterpå at endringene hos kan skyldes sykdommen (Nasjonalforeningen for 

folkehelse).  

 

Hva er demens? 

Demens er en fellesbetegnelse for flere demenssykdommer som rammer hjernen. Det finnes 

ulike typer demenssykdommer, og Alzheimers sykdom er den mest vanlige (60 %). Det finnes 

ingen behandling for demens og det rammer ikke kun personen som har demens. Den rammer 

pårørende og samfunnet også. 
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I Norge har vi nå over 77 000 mennesker med demens. Av de bor ca. 40 000 (60 %) hjemme. Så 

da sier det seg selv at vi møter mange personer med demens i hverdagen vår. Antallet vil øke i 

årene som kommer fordi vi blir stadig flere eldre i befolkningen. 

Det er ikke bare eldre som rammes, men det kan også ramme så unge som 40, 50-åringer. Det 

sies at vi har ca. 3000–4000 yngre med diagnosen (Nasjonalforeningen for folkehelse). 

 

Dagligdagse utfordringer/symptomer:  

Det varierer hvordan demens utvikler seg, men som oftest fører sykdommen til dårlig 

hukommelse og problemer med språket, og oppfatter ikke det som blir sagt. Det er også vanlig å 

få vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i 

personligheten. 

Mange med demens har lett for å isolere seg og unngå situasjoner som er vanskelige som f.eks. å 

handle. Noe som igjen kan føre til inaktivitet som igjen kan føre til tidligere forverring psykisk 

og fysisk. For å kunne delta samfunnet trenger mange veiledning og hjelp fra samfunnet for å 

klare seg lengst mulig dagliglivet (Nasjonalforeningen for folkehelse) 

 

 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Demensplanen 2020 er regjeringens plan for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens 

og deres pårørende. Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og 

integrerer personer med demens i fellesskapet. For å nå disse målene skal regjeringen bidra til 

større åpenhet rundt demens. Kunnskapen om demens må økes. 

Regjeringen skal utvikle gode, fleksible og tilpassede tjenester til personer med demens og deres 

pårørende. Alle som har demens skal bli møtt med forståelse og respekt. Personer med demens 

og deres pårørende må få støtte og veiledning. Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i den 

enkeltes ønsker, interesser og vaner. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kurset og kursmateriell er gratis for kommunene.  

Lite økonomisk innvestering 

 

 
Folkehelse/friluftsliv 

Godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i kommunen. Kan gjøre det lettere 

for personer med demens å være en del av lokalsamfunnet og bo hjemme lenger. For å kunne 
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delta i samfunnet trenger mange veiledning og hjelp fra samfunnet for å klare seg lengst mulig i 

dagliglivet. 

Økt åpenhet om sykdommen vil bidra til økt forståelse for at demens er en sykdom som rammer 

hjernen, men at vi med enkel tilrettelegging kan gjøre det lettere for personer med demens å 

utføre vanlige hverdagsaktiviteter.  

Det kan være med på å forebygge at personer med demens isolere seg og unngå situasjoner som 

er vanskelige som f.eks. å handle. Noe som igjen kan føre til inaktivitet som igjen kan føre til 

tidligere forverring psykisk og fysisk 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Dette er et kurstilbud til de som jobber i privat og offentlig servicenæring for å bidra til bedre 

kunnskap og forståelse rundt demens.  

En positiv konsekvens er økt fellesforståelse og gode holdninger, der vi alle kan være med på å 

bidra til enkel tilrettelegging for å gjøre det lettere for personer med demensutfordringer-  

Omdømmebygging – kommunen får være del av de gode eksemplene vi sprer videre i media og 

foredrag. 

 

Forøvrig så har kommunen etablert dagtilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom. 

Dagtilbudet er 1 dag i uken i Ytre Lyngen og 1 dag i Indre Lyngen. Tilbudet har omfattet 6-7 

personer, og er et positivt tiltak både for den det gjelder og for pårørende.  Tilbudet blir 

lovpålagt fra 2020, jfr Demensplan 2020.  

 

80 kommuner er med i samarbeidet, i Troms er Harstad, Salangen og Tromsø med.  
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