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PS 21/18 Delegerte saker



 

Lyngen kommune 
Oppvekst og kultur 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   

SVENSBY UTVIKLINGSLAG 
Ullsfjordveien 1147 
9064  SVENSBY 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg levekår - nr. 2/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/244-36 4749/2018 223 15.05.2018 

 

Avslag på søknad om støtte til strandryddedag-Svensby Utviklingslag 

 
Saksopplysninger:  
Svensby Utviklingslag har søkt om midler til strandryddedag langs fjæra på hele Svensby-
strekningen.  
 
Utviklingslaget søker om kr 5000,- i støtte til denne dagen, der støtten skal gå til transport, 
annonsering, grilling, premier til barn og materiell som søppelposer, hansker o.l 
 
 
Vurderinger: 
Levekårsutvalget vedtok i sak 6/2017 egne retningslinjer for tildeling av tilskudd til lokale 
idrettslag/idrettsforeninger og tilskudd kultur og liknende til lag og organisasjoner. 
 
Søknaden fra Svensby Utviklingslag er under kategorien «frie» midler og vurderes som følgende: 
Strandryddedag må sees på som en dugnadsinnsats for lag og foreninger. Dersom lag og 
foreninger har utgifter i forbindelse med en slik dugnad som ikke kan dekkes av laget/foreningen, 
må det forsøkes å omsøke dette andre steder. Ren Lyngenkyst kan muligens bistå med 
avfallshåndteringen, og refusjon av utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst 
marint avfall kan søkes via https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ 
 
Vedtak: 
 
Svensby Utviklingslags søknad om støtte til strandryddedag avslås, da dette må sees på som en 
ren dugnadsinnsats. Midler til dekking av utstyr og andre utgifter kan søkes om andre steder. 
 
 
Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages til Lyngen formannskap.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hege Anita Sørensen 
Konsulent oppvekst og kultur 
Direkte innvalg: 40028593 
 
Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/704 -11 

Arkiv: 030 

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 
 Lyngen kommunestyre  
22/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 
 Lyngen Råd for folkehelse  

 

Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur 

Henvisning til lovverk: 
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 
Lov om arbeidsmarkedstjenester 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
 
 

Vedlegg 
1 Sluttrapport Utvikling av NAV-kontor i Tromsø-området 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – 
Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet 
til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et 
inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. 
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Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere 
til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, 
svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 
 
Den overordnede målsettinga for prosjektet med utvikling av NAV-kontor er «flere innbyggere i 
aktivitet og arbeid – færre på statlige og kommunale ytelser «.  
Regjeringen vil ved utvikling av NAV oppfordre til færre kontor ved hjelp av 
kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid.  
 
Det ble satt ned en arbeidsgruppen av svært forskjellige kontorer, med store ulikheter i innhold 
og organisering med mandat å vurdere nåsituasjonen i kontorene og ulike modeller av 
nyorganisering. Arbeidsgruppen har konkludert med at det er modell 3 – Samarbeidsmodellen 
som er mest gjennomførbar. Hovedperspektivet har vært å ivareta brukerne, og særlig de 
svakeste brukergruppene. Hovedargumentet har vært avstander, og muligheten til å ivareta 
brukere, tjenester til arbeidsgivere og samarbeidet internt i kommunene slik at de ikke får 
dårligere tjenester enn i dag.  
Et annet moment er forholdet til ansatte i NAV og eventuell reisetid. De andre modellene vil 
kunne bety betydelig økt merbelastning for den enkelte i forhold til daglig reise til og fra jobb.   
 
I Lyngen kommune er det et godt samarbeid mellom NAV og andre enheter og det er derfor 
viktig å beholde og videreutvikle, særlig i lys av ønsket om økt bruk av ordinært arbeidsliv i 
tiltaksarbeidet for å nå målet for varig arbeid for den enkelte. NAV Lyngen deltar i 
samarbeidsfora innen barn- og unge, drop-out, rus-psykisk helse, bolig, gjeld, flyktingetjenesten 
og Lyngsalpan vekst. Dette samarbeidet blir vanskelig å videreføre hvis lokal kontoret 
forsvinner.  
 
Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i NAV-reformen. For å lykkes med 
dette må man ha nærhet til samarbeidspartnere som arbeidsliv, hjelpeinstanser som leger og 
øvrig helsetjeneste for å få til et helhetlig opplegg for brukeren. 
Tiltakene er lett tilgjengelige, det er lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud 
raskere. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV 
mest som flyktninger og innvandrere, eldre og andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil 
ikke kunne kommunisere med NAV på den måten det legges opp til med samlokalisering og 
sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned. 
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen utover det at konsekvensen kan bli det motsatte av NAV`s overordnede målsetting: færre i 
arbeid og aktivitet og flere på trygd.   
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Nærheten og tilgjengeligheten til lokal NAV kontor blir redusert for brukere, arbeidsgiverne og 
øvrige samarbeidspartnere.  
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Hvis Lyngen kommune mister sitt lokale NAV kontor kan det ha konsekvenser for de 
kommunale lovpålagte tjenestene: 

 Opplysning, råd- og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale 
problemer.  

 Økonomisk sosialhjelp/ nødhjelp 
 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 
 Midlertidig bolig og akuttbolig 
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1 Innledning 
Dette dokumentet beskriver bakgrunnen for og gjennomføringa av forprosjektet for utvikling 
av NAV-kontorene i Tromsø-regionen.  Videre gjengis de alternative modellene 
arbeidsgruppa vurderte var mest relevante.  Analysene som er gjort av disse modellene følger 
som vedlegg til dokumentet.  Deretter beskrives arbeidsgruppas valg av modell, med 
begrunnelse og innhold.  Så redegjøres det kort for viktige momenter for 
gjennomføringsprosjekt, før arbeidsgruppas hovedkonklusjon. 

2 Bakgrunn  
I mandatet for forprosjektet står det blant annet: 

«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) 
 

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og arbeidsmetoder i NAV, og skaper 
muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder uten at det går ut 
over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet og reduserer 
ventetider.  

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 organisasjons- og kontorløsninger. 
Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved 
interkommunale avtaler etter vertskommunemodellen.» 

3 Mål 
Mandatet setter som mål for arbeidsgruppa at den «skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur 
og samarbeidsmåter i sitt område eventuelt overlappende med nærliggende områder.» 

Den overordnede målsettinga for prosjektet med utvikling av NAV-kontor er «flere 
innbyggere i aktivitet og arbeid – færre på statlige og kommunale ytelser». 

Videre står det i mandatet for forprosjektet: 

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

- 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.» 
 
Arbeidsgruppa skal gjennom arbeidet sitt gjennomføre kartlegging og analyse av 
nåsituasjonen for kontorene, og vurderingskriterier skal prioriteres.  Videre skal 
arbeidsgruppa komme fram til alternative modeller som er realistiske og gjennomførbare, og 
som har gevinstpotensiale.  Økt eller redusert reisetid for brukere og medarbeidere skal 
kartlegges.  Alternative modeller kan være full integrasjon (sammenslåing av flere kontor), 
delvis sammenslåing (f.eks. hovedkontor og avdelingskontor med eller uten mottak og 
spesialiserte tjenester), eller andre modeller. 

4 Organisering av forprosjektet 
Forprosjektet er organisert med styringsgruppe bestående av fylkesdirektør NAV Troms, 
rådmenn fra de aktuelle kommunene, og to valgte representanter for 
medbestemmelsesapparatet (en statlig og en kommunal).  Videre er det satt opp ei 
referansegruppe 1 bestående av fylkesdirektør NAV Troms, ordførere og rådmenn fra de 
aktuelle kommunene.  Referansegruppe 2 består av fylkesdirektør NAV Troms, 
Fylkesmannen og KS. 

Det ble høsten 2017 etablert ei arbeidsgruppe for NAV-kontorene i Tromsø-regionen 
(Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Tromsø og Karlsøy), der lederne for disse kontorene har deltatt 
sammen med fire representanter for medbestemmelsesapparatet (to statlige og to kommunale), 
samt en brukerrepresentant fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO.  Leder for 
arbeidsgruppa har vært Rannveig Lockertsen Mæle, NAV-leder Karlsøy.  Arbeidsgruppa har 
hatt seks heldagsmøter i forprosjektperioden.  

Arbeidsgruppa har arrangert et arbeidsverksted for medarbeiderne i NAV-kontorene.  På 
grunn av størrelsen på Tromsø-kontoret, ble det et begrenset utvalg derfra som deltok.  Dette 
var avklart i deres MBA.  Medarbeiderne fikk presentert kartlegging av nåsituasjonen for 
hvert av kontorene og fire ulike modeller for framtidig organisering.  De ble delt inn i grupper 
på tvers av kontorene, og hver gruppe fikk én modell å analysere ut fra ni perspektiver som 
var satt opp i mandatet. 

5 Analyse av nåsituasjonen  
Kartlegging og analyse av nåsituasjonen er foretatt og beskrevet av NAV-leder i det enkelte 
kontoret. 
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5.1 Kontor 1 – NAV Lyngen 
Forhold i arbeidsmarkedet / brukergrupper 

Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling 
Innbyggertall pr januar 2017: 2876, nedgang i antall innbyggere.  Har vært mer positivt det 
siste året med at det er kommet flere flyktninger og enkelte områder i kommunen opplever økt 
bolyst.  Kommunen jobber også positivt for å øke antallet innbyggere i kommunen.   

Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader 
Antallet innbyggere på uføretrygd har vært stabilt de siste årene og er på rundt 16,7%.  
Brukere på arbeidsavklaringspenger ligger nå og svinger på rundt 95, mens det for et par år 
siden lå på rundt 130.  Arbeidsledigheten når det gjelder reelle arbeidssøkere er på 52 
personer der noen er deltidsledige.  Pr dato 102 sykmeldt og gjennomsnittlig 12 personer på 
øk sosialhjelp i måneden. Av 208 som nå er under tett oppfølging fra NAV er det 59 under 30 
år. 

Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike brukergrupperinger, 
ungdom, kjønn, innvandrere mv 
I utgangspunktet jobber alle i NAV Lyngen med hele spekteret av brukere, unntatt er 
gjeldsrådgiver og vert i jobbsenteret som ikke gjør oppfølging.   I tillegg har vi fagansvarlige 
på ungdom, arbeidsavklaringspenger, kommunale ytelser/områder, oppfølging sykmeldte, 
enslige og oppfølging av arbeidssøkere.  Ungdomskontakt.   

Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer 
Som nevnt er arbeidsledigheten relativt lav.  I Lyngen har vi flere industribedrifter og andre 
industribedrifter der vi har et svært godt samarbeid og der vi får prøvd ut våre brukere og ofte 
får dem i fast jobb.  Vi har også noen småbedrifter og butikker samt et fergerederi som vi har 
et godt samarbeid med.  Alt dette i tillegg til offentlige arbeidsplasser.  975 av 
Lyngsværingene jobber i hjemkommunen, mens 180 pendler til Tromsø.  25 jobber i 
Balsfjord og 15 i Storfjord samt at noen få også jobber i andre nærliggende kommuner.    

Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom og 
innvandrere 
Ungdom: Lyngen har ikke videregående skole og de fleste av våre unge må reise bort for å 
gjøre dette og 65 av disse bor borte på hybel, de fleste i Tromsø. Ca 52 elever går på 
Nordkjosbotn, og de fleste dagpendler 6 mil hver vei, men også noen av disse bor på hybel.  
For noen av de som bor på hybel er det vanskelig å holde seg på skolen, og vi hadde tidligere 
mange drop outs.  Vi fikk styrket vår tverrfaglige kompetanse og jobber nå godt med denne 
gruppen etter at Lyngen kommune satte i gang prosjekt i forhold til dette. Samarbeid med 
prosjektleder og andre enheter i kommunen har medført at de 13 som nå ikke er på skole, alle 
utenom en er i jobb eller tiltak.  Når det gjelder den eldste ungdomsgruppen, ser vi at dette 
kan være tidligere drop out elever, eller andre som av ulike grunner ikke har tatt utdanning og 
har helsemessige og sosiale utfordringer.  I tillegg har vi merket økt tilflytting fra andre 
kommuner i denne gruppen.   

Alle våre ungdommer er nå under tett oppfølging og vi har inngått et samarbeid med 
vekstbedriften, overført «Grønne Plasser» til AFT tiltaket da vi bruker disse plassene til et 
lav-lavterskeltiltak for å få en del av de mest krevende brukerne i ordinært AFT tiltak etter 
hvert og ut i bedrifter eller skole.  Så langt ser dette positivt ut.   

Flyktninger og innvandrere: Vi har regelmessige samarbeidsmøter med Flyktningetjenesten 
vedrørende denne gruppen.  De fleste flyktningene er nyankomne fra høst 2016 og det er først 
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nå vi kan begynne å jobbe aktivt med dem.  Ikke spesielle lokale utfordringer. Mange av dem 
har også fått et grunnskoletilbud. 

Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år  
Konsekvent håndheving av aktivitetsplikten er nok medvirkende til at de fleste av våre unge 
brukere enten er i tiltak, under medisinsk behandling eller får forsterket oppfølging fra NAV.   

Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for Arbeidsavklaringspenger 
NAV kontoret har fått litt endret rutine og oppgaveløsning når det gjelder 
arbeidsavklaringspenger.  Dette er ikke et problem for oss.    

Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til arbeidsrettet 
oppfølging 
Vi forsøker å veilede brukerne våre til å bruke digitale tjenester når det gjelder oppfølging, og 
noen er også blitt flinke og kommer selv med innspill i f. eks aktivitetsplanen.  Likevel er vi 
litt forbauset over at så pass mange ikke får dette til uten omfattende veiledning.  Så det viser 
seg at man nok må bruke noe tid på å få brukerne til å bruke dette.  De svakeste brukerne har 
ikke pc eller det blir for komplisert for dem å forholde seg til NAV på egenhånd.  Må 
veiledes. 

Forhold i kontoret 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 
NAV Lyngen har alle tjenester på statlig side i kontoret.  I tillegg til minimumsløsningen på 
kommunal side, har vi gjeldsrådgiver i 50% stilling.  

Antall kommunale og statlige ansatte  
3 stillinger på kommunal side inkludert gjeldsrådgiver.  4 statlige stillinger.   

Kontorets resultatoppnåelse – også i forhold til kontorets porteføljer og antall personer 
på stønader i kommunen 
Vi har gode resultater over tid, men er ikke alltid flinke til å registrere det vi gjør.  Vi har tett 
kontakt med bedriftene våre og har derved lett for å få folk inn i tiltak samt også noen i faste 
stillinger.  Vi er gode på formidling.  Vi har også tett kontakt med samarbeidspartnere og 
vekstbedrift, noe som bidrar til godt tverrfaglig samarbeid.  Vi ser tydelig at NAV er helt 
avhengig av tverrfaglig samarbeid for å lykkes med vårt oppdrag, få folk avklart, støtte rundt 
hver enkelt bruker i prosessen mot arbeid nærmest uavhengig av hvem det er.  Vi har redusert 
bruken av arbeidsavklaringspenger fra 132 til 95 på noen år, har ingen unge personer på fast 
økonomisk sosialhjelp.  Heller ikke eldre brukere.  Vi har  lav sykefraværsprosent i 
kommunen som helhet, 5,3% for 2017.  Hittil har vi jobbet fullstendig tverrfaglig, unntatt 
gjeldsrådgiver og en person som jobber i jobbsenteret.  Dette har gjort kontoret robust ved 
sykmeldinger og annet fravær og vi fungerer som et godt fagteam der vi har fagansvarlige på 
viktige områder.  Vi ser kanskje at vi likevel ønsker å spesialisere noe etter hvert. Nå har vi 
fordelt porteføljen på totalt 208 personer på alle, litt ulikt og i forhold til andre gjøremål.  Det 
betyr at vi ikke kan ha store porteføljer på hver enkelt, da alle har tunge sosiale/statlige saker, 
de aller fleste følger opp sykmeldte osv.   

Kompetanse i kontorene (kontornivå) 
Utdanning:  To ansatte er sosionomer med noe tilleggsutdanning i veiledningskompetanse og 
ledelse, en har bachelor i Markedskommunikasjon, en jurist, samt at noen har delstudier innen 
jus, samfunnsmedisin, veiledningspedagogikk og sosiolog samt trygdelinja på høyskole.  
Ellers jobber vi som nevnt over tverrfaglig, og alle som jobber tverrfaglig har kompetanse og 
kan jobbe selvstendig innenfor alle områder i kontoret.  
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5.2 Kontor 2 – NAV Balsfjord og NAV Storfjord 
NAV Balsfjord og NAV Storfjord er i hovedprosjektfase etter vedtatt sammenslåing fra 
1.1.2019.   

Balsfjord kommune 
Balsfjord består av de to tidligere kommunene Balsfjord og Malangen, som ble sammenslått 
til en kommune i 1964. Kommunen strekker seg over et stort område på nesten 1500 km 2, 
hvor landskapet varierer fra flatt og fruktbart jordbruksland til bratte fjellområder. 
 
Balsfjord har tradisjonelt vært en typisk jordbrukskommune. Innafor landbruket har Balsfjord 
en sysselsetting på rundt 230 årsverk, og en verdiskaping estimert til ca. 70 mill. kr pr. år. Det 
er likevel en utfordring både nasjonalt og i kommunen at mange gårdsbruk legges ned. F.eks. 
fra 2000 til 2012 ble 133 bruk lagt ned bare i Balsfjord. Aller størst er nedgangen innen 
melkeproduksjon. Balsfjord er den kommunen i Troms med mest dyrket mark og det høyeste 
antall storfe, sau og geit. Det er ingen plasser i landet det produseres så mye geitost, som i 
Balsfjord. 

Folketallet i Balsfjord har økt med 0,2 % årlig de siste 10 årene (til 2017), og er i dag på ca. 
5700 innbyggere. Samtidig er det en økende gjennomsnittsalder i befolkninga, noe man ser i 
mange distriktskommuner, som kan gi utfordringer på sikt.  
 
Storsteinnes er administrasjonssenteret og det største tettstedet (2500 innbyggere), og har en 
positiv befolkningsutvikling. Andre kjente tettsteder i Balsfjord som også har en positiv 
befolkningsutvikling er Nordkjosbotn (1211) og Meistervik i Malangen. Alle andre tettsteder, 
f.eks. Laksvatn har en nedgang.  
 
Innen offentlige arbeidsplasser, er Balsfjord vertskommune for viktige tjenester også for 
nabokommunene. Bl.a. har UNN et eget senter for psykisk helse og rusbehandling lokalisert 
på Storsteinnes (tidligere kalt Kløvertun). Senteret er et døgntilbud og en voksenpsykiatrisk 
poliklinikk for innbyggere fra Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Balsfjord er også er 
vertskommune for interkommunalt PPT for de tre kommunene, og Nordkjosbotn 
videregående skole som gir et utdanningstilbud til Balsfjord, Storfjord og Lyngen. 
Kommunene samarbeider også om å kjøpe voksenopplæring for bosatte flyktninger i 
Balsfjord.    
 
Både offentlige og private arbeidsplasser i kommunen er i vekst, der det innen offentlig sektor 
hovedsakelig har vært økning innen helsetjenester og undervisning. I privat sektor ser vi vekst 
innen bl.a. industri, bygg og anlegg og reiseliv. Dessverre opplever man en del 
handelslekkasje, som fører til nedgang i sysselsettinga tilknyttet handel. Det finnes reindrift i 
Balsfjord der beiteområder omfatter bortimot hele kommunen, med både helårs 
reinbeitedistrikt og sommerbeite (Mauken/Tromsdalen og Lakselvdalen/Lyngsdalen, og en 
svensk sameby (könkämä) med sommerbeite). 
 
Når det gjelder pendling inn og ut av kommunen, er Balsfjord den kommunen med størst 
innpendling til Tromsø der det er 436 balsfjordinger som jobber i Tromsø, mens ikke like 
mange pendler ut av Tromsø. Det er 154 Tromsø-væringer som jobber i Balsfjord. Fra 
Storfjord er det rundt 100 som jobber i Balsfjord og 100 i Tromsø. 
 
Balsfjord ligger strategisk til med nærhet til Tromsø, og nærhet til 2 flyplasser (bare 1 time til 
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begge flyplassene). Det er god infrastruktur i Balsfjord med E6 og E8, der Nordkjosbotn er et 
viktig trafikknutepunkt med hovedveier både mot Tromsø og Finland. Balsfjord kommunen 
satser på å legge til rette for næringsareal som kan gi fortrinn når nye bedrifter vurderer 
lokalisering, og Balsfjord har generelt en høy aktivitet innen næringsetableringer. For 
eksempel valgte Mack å flytte ølbryggeriet sitt til Nordkjosbotn i 2012, noe som gav 60 nye 
arbeidsplasser i kommunen. Det er også en egen betongfabrikk i kommunen med 50 ansatte, 
Element Nor (Stormoen) som produserer betongelementer, og en egen isoporfabrikk i 
kommunen som heter Bewi Polar. De produserer bl.a. fiskekasser og isolasjon. 
Fiskeforfabrikken Ewos på Bergneset har rundt 50 ansatte og er også en stor og 
betydningsfull arbeidsplass, det samme gjelder Tine Meieriet på Storsteinnes med ca. 50 
ansatte.  

Storfjord kommune 
Storfjord kommune er like stort som Balsfjord i areal, men har færre innbyggere. Det har over 
tid vært et stabilt folketall i Storfjord på rundt 1900 innbyggere, noe som har vært noe 
«utypisk» for en liten distriktskommune. Noe av forklaringa kan være at Storfjord har en 
sentral beliggenhet som grensekommune til både Finland og Sverige. 
 
Kommunemottoet «Mangfold styrker», er noe som er godt kjent blant kommunens 
innbyggere, og som gjenspeiler seg innafor mye av kommunens virksomhet. Storfjord har tre 
likeverdige kulturer og språk, og bl.a. kvensk, finsk og sjøsamisk kultur og språk har i stor 
grad blitt revitalisert i kommunen.  
 
Storfjord er den sørligste kommunen i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, noe som gir 
økonomiske fordeler både for privatpersoner og arbeidsgivere. Det er skattelette, nedskriving 
av studielån og ingen arbeidsgiveravgift i Storfjord.  
 
De største tettstedene er Skibotn og Hatteng, men ellers er det mye spredt bebyggelse rundt 
om i kommunen. I Storfjord finnes det flere små og mellomstore bedrifter, reiselivsaktører og 
8 helårs campingplasser som i hovedsak er familiebedrifter. Det er ikke mange store 
industriarbeidsplasser, og Balsfjord og Tromsø er et viktig arbeidsmarked for Storfjord. Det er 
flest offentlige arbeidsplasser i Storfjord, svært lav ledighet og sjelden permitteringer. LHL-
senteret på Skibotn er en av de største arbeidsplassene med rundt 40 ansatte, og tilbyr hjerte-, 
lunge og overvektsrehabilitering og arbeidsretta rehabilitering. Det er også to 
spedisjonsbedrifter i Skibotn som jobber med transport og logistikk, ofte i tilknytning til 
grensa Norge-Finland. Den største private bedriften i Storfjord er Breeze fellesvaskeri på 
Oteren. De leverer hovedparten av vaskeritjenester for UNN.  
 
For tida pågår det flere større prosjekt i Storfjord:  

- Langs E8 fra Skibotn til Finland, er det et stort internasjonalt EISCAT-prosjekt. UiT skal 
bygge en egen forskningsstasjon som skal brukes til nordlysforskning, og Forskningsrådet har 
bevilget 288 millioner kroner til dette. Radaren i Skibotn blir den største enkeltinstallasjonen 
av internasjonalt forskningsutstyr på fastlandet i Norge. Det vil også gis EU-midler til dette.  

- Langs samme E8 mellom Skibotn og Kilpisjärvi har Vegvesenet et pilotprosjekt der 
veistrekningen skal bli en «intelligent vei». Det første året er det satt av 30 millioner til 
prosjektet. E8 mellom Skibotn og Finland har en stor samfunnsøkonomisk betydning med 
mye tungtrafikk, og så mye som hver fjerde bil på strekninga er en trailer. 
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- Det planlegges et lakseslakteri i industrihavna i Skibotn som kan tilføre 60-70 arbeidsplasser 
til kommunen. 

NAV Balsfjord-Storfjord fra januar 2019 
Bemanning 

Fra 1. januar 2019 er NAV Balsfjord og NAV Storfjord slått sammen til et interkommunalt 
NAV-kontor. Bemanningen vil da se slik ut: 

10 statlige ansatte (inkludert leder og 1 stilling øremerket Nordkalott-samarbeidet).  
4,6 kommunalt ansatte (faste stillingshjemler)  
Pr. i dag har NAV Balsfjord og NAV Storfjord til sammen 19 ansatte, inkl. prosjektstillinger, 
midlertidige stillinger og deltidsstillinger. 

Utfordringsbilde 

Resultatene av NAV-reformen har ikke svart til forventningene i landet generelt. Kontorene i 
Storfjord og Balsfjord har levert godt og gjennomsnittlig i forhold til øvrige kontor i landet, 
men har hatt de samme utfordringene når det gjelder å formidle brukere med sammensatte 
behov og nedsatt arbeidsevne til arbeid.  
 
I Stortingsmelding 33 poengteres det at etaten har en ineffektiv kontorstruktur med for mange 
små kontor. Ressursfordelingen er skjev mellom store og små kontor i forhold til det antall 
innbyggere de er satt til å betjene, og resultatene er varierende for både store og små kontor.  
Når små kontor leverer godt, kan det være fordi de er godt drevet, men det kan også skyldes at 
veiledere i små kontor har en mindre portefølje av brukere enn veiledere i større kontor.  Små 
kontor er mer sårbar i forbindelse med fravær i kontoret, og kan ha utfordringer med å 
opprettholde tjenester ved f.eks. sykefravær og ferieavvikling. Veiledere i NAV-kontor har 
ulik utdanningsbakgrunn, men i små kontor må de i stor grad arbeide som generalister. Det vil 
si at de må kunne håndtere hele spekteret av oppgaver i kontoret. Handlingsrommet for 
spesialisering blir lite. 
 
Et større NAV-kontor er ikke i seg selv en grunn til å forvente bedre tjenester og positive 
gevinster ved sammenslåing. Likevel stiller det nye utfordringsbildet med økt 
ungdomsledighet og lavere sysselsetting blant unge og innvandrere nye krav til spesialisering 
og større kompetansemiljø for å kunne oppnå resultater fremover. 

Ungdom  

Personer under 30 år er en stadig voksende brukergruppe i NAV. Ungdommer som søker 
hjelp hos NAV har ulike og individuelle årsaker. En årsak er manglende gjennomføring av 
videregående opplæring. Ufaglært ungdom har vanskelig for å konkurrere om jobber i et 
endret arbeidsmarked med krav til kunnskap og ferdigheter. Individuelle og ofte sammensatte 
årsaker til at ungdom faller ut, stiller store krav til kunnskap og kompetanse hos 
medarbeiderne i NAV. I de fleste større NAV-kontor er det etablert ungteam for å ivareta 
kravet til mangfoldig kompetanse i arbeidet med denne gruppen. Arbeidslivsforskning (AFI) 
har undersøkt resultatet av innsatsen til ungteamene i NAV og konkluderer positivt. 
Ungteamene bidrar til at flere kommer inn i videre skolegang, annen kvalifisering eller i 
arbeid. Teamorganisering av ungdomsarbeid gir resultater. 
 
NAV Balsfjord og NAV Storfjord har ikke hver for seg kunnet etablere ungteam pga. få 
ansatte som må håndtere et bredt spekter av oppgaver og brukergrupper. I oktober 2017 ble 
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det etablert et eget ungteam og et eget team voksen. Antall unge som mottar sosialstønad og 
arbeidsledig ungdom varierer fra måned til måned. Aldersfordelingen på helt ledige viser 
størst nedgang i ledighet blant de unge under 30 år, med f.eks. 11 færre helt ledige unge i 
Balsfjord i januar 2018 sammenlignet med januar 2017. Ved utgangen av februar 2018 var det 
til sammen 26 helt ledige i Balsfjord og Storfjord under 30 år.  
 

Innvandring 

Innvandrere skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende 
samfunnsborgere. Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy deltakelse i arbeidslivet. 
Det å stå utenfor arbeidslivet kan gi en vanskelig familieøkonomi, og nasjonale tall viser at 
barn med innvandrerbakgrunn utgjør mer enn halvparten av barn i økonomisk utsatte familier. 
Deltakelse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for bedre integrering, økte skatteinntekter og 
et redusert behov for offentlige stønader. Innvandrere med fluktbakgrunn har i dag lavere 
deltakelse i arbeidslivet enn befolkningen for øvrig. 
 
Flere innvandrere må starte forfra med utdanning og karriere i Norge. Derfor kan 
kompetansekartlegging, språkopplæring og kvalifisering for arbeid være nødvendig for å 
komme inn i jobb. De etablerte ordningene som introduksjonsprogrammet og 
arbeidsmarkedstiltak skal bli mer effektive. Et interkommunalt NAV-samarbeid kan gi 
mulighet til å etablere et kompetansemiljø som spesialiserer seg på oppfølging av 
innvandrere.  
 
Bosatte flyktninger påfører ikke nødvendigvis kommunene større utgifter enn inntekter i 
introduksjonsfasen, men erfaringer viser at behovet for kommunal sosialstønad på sikt er 
større for innvandrere – spesielt fra enkelte områder – enn for resten av befolkningen. Dette 
skyldes i hovedsak at innvandrere fra enkelte områder av verden mangler tilstrekkelige 
språkferdigheter og grunnleggende kompetanse for det norske arbeidslivet. I tillegg kan 
kulturelle tradisjoner og familiesituasjon virke forhindrende fra deltakelse i arbeidslivet. 
Bildet er forskjellig fra individ til individ. Noen klarer seg fint, andre trenger mye bistand for 
å bli i stand til å forsørge seg selv og familien. Bistand i tverrfaglig samarbeid mellom 
medarbeidere fra NAV-kontoret, flyktningetjeneste og voksenopplæring er viktig for å oppnå 
økt overgang til arbeid og for å lykkes med integreringen. NAV-kontoret skal bidra til tidlig 
arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. Oppfølging av denne brukergruppen stiller krav 
til kompetanse i NAV-kontoret, samarbeid med utdanningssektoren og god tilgang på 
tiltaksplasser i det lokale arbeidsmarkedet. 
 
Både Balsfjord og Storfjord har bosatt flyktninger, og Balsfjord kommune er i 2018 fortsatt 
bosettingskommune for nyankomne flyktninger. NAV Balsfjord og NAV Storfjord har en 
felles integreringsveileder ansatt i kontorene. 

Ny teknologi 

Mennesker og datasystemer er de viktigste innsatsfaktorene i NAV sitt arbeid. Behovet for 
store fysiske lokaliteter for NAV-tjenester og et konkret kontorsted i hver kommune er 
redusert som følge av nye mobile dataløsninger og digitale systemer i NAV. De nye 
mobilitetsløsningene gir mulighet for å forlate kontorlokalene og møte innbyggere på andre 
arenaer enn i det tradisjonelle publikumsmottaket og samtalerom, f.eks. hos arbeidsgivere 
eller på hjemmebesøk. Overgangen til digitale løsninger skaper muligheter for nye 
arbeidsmåter; mer digital dialog, elektroniske søknader, automatisert saksbehandling og 
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effektivisering. Først og fremst kan det gi kapasitet til bedre og tettere oppfølging av de som 
trenger det mest. 
 

5.3 Kontor 3 – NAV Tromsø 
Tallmateriale er hentet fra SSB, styringsark, datavarehus og kommunale systemer. 

Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling 
Tromsø er en av de største kommunene i Norge både i areal og i antall innbyggere. Arealet er 
2521 km2. Det er bare 17 kommuner som har større areal. Kommunen har en befolkning på 
nær 76.000 innbyggere. Kommunen har en ung befolkning, hele 67% av innbyggerne er 
mellom 18 og 67 år. Det er kun to kommuner i landet som har like stor eller større andel av 
befolkningen i aldersgruppen 18-67. Befolkningen i Tromsø øker kraftig, hvert år er netto 
vekst på ca. 1.000 mennesker. Fra år 2000 har befolkningen i aldersgruppen 18-67 økt med 
29%. Ca 12% av befolkningen har utenlandsk opprinnelse. 5% av befolkningen kommer fra 
land utenfor Europa. Innbyggerne i kommunen har høyt utdanningsnivå. Hele 40% av 
innbyggerne har utdanning på universitet eller høgskole av 3 års varighet eller mer.  
 
Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader 
I kommunen var det ved utgangen av uke 7-2018 1239 brukere med standard eller 
situasjonsbestemt innsats. I tillegg var det på samme tidspunkt 3192 med spesielt eller varig 
tilpasset innsats. 1100 av disse brukerne er under 30 år. Det er også om lag 1500 sykmeldte i 
kommunen som på et eller annet tidspunkt skal ha oppfølging fra NAV.  
 
Det er til enhver tid ca 600 innbyggere i kommunen som mottar sosialhjelp. Dette utgjør 0,7% 
av befolkningen i kommunen. Mange av disse mottar samtidig andre ytelser fra NAV.  
 
Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike brukergrupperinger, 
ungdom, kjønn, innvandrere mv 
NAV Tromsø har en spesialisert brukeroppfølging. Det er en rekke team og avdelinger som 
ivaretar ulike oppfølgingsfaser, aldersgrupper og innsatsbehov. 
 
Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer 
Tromsø har lav arbeidsledighet, ved utgangen av februar 2018 var kun 1,4% av arbeidsstyrken 
arbeidsledig. I styringsarket er det registrert i alt 2735 virksomheter i kommunen. 220 av 
virksomhetene er registrert med mer en 50 ansatte. De største virksomhetene i kommunen er 
Universitetssykehuset, Tromsø kommune og Universitet. Det er meget stor etterspørsel etter 
arbeidskraft, særlig innenfor helserelaterte yrker. De siste årene har det også vært en voldsom 
vekst innenfor alle bransjer som kan knyttes til reiseliv.  
Det er stor bevegelse i arbeidskraft både inn og ut av Tromsø. I de andre kommunene i Troms 
bor det ca 1200 mennesker som arbeider i Tromsø. På den andre siden bor det 800 mennesker 
i Tromsø som arbeider i andre kommuner i Troms.  
 
Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom og 
innvandrere 
Unge brukere: NAV Tromsø har en egen avdeling som arbeider med brukere under 30 år. 
Medarbeiderne i avdelingen er fordelt i to team. Et team arbeider med brukere som har 
standard eller situasjonsbestemt innsats og et team arbeider med brukere som har spesialt 
tilpasset innsatsbehov. Avdelingen er satt opp slik at medarbeiderne skal ha porteføljer som 
ikke overstiger 70-80 brukere pr. veileder. Aktivitetsplikt for brukere med sosialhjelp og/eller 
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dagpenger håndheves gjennom eget team som heter UTVEI. Vi har over flere år også hatt 
egne medarbeidere på to av byens videregående skoler.  
 
Vi har sett utfordringer ift samarbeid med utdanningsinstitusjonene og vi har sett utfordringer 
knyttet til mulighetene for å få læreplass. Videre ser vi at tidlig og omfattende innsats er 
viktige suksessfaktorer. 
 
Innvandrere: Tromsø kommune har tatt imot innvandrere i mange år og 
innvandrerbefolkningen er stor. Ca. 20% av alle brukerne i NAV Tromsø er av utenlandsk 
opprinnelse.  
 
Det har vært utfordrende å få denne brukergruppen i arbeid og aktivitet, og det har vært 
utfordringer ift sammenhengen i integreringsarbeidet i kommunen. Dette har medført at for 
mange har kommet til NAV med for dårlige språkferdigheter i norsk.  
 
For å løse dette samarbeider vi nå tettere med flyktningetjenesten og vi har etablert et eget 
team som arbeider med denne brukergruppen. 
 
Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for Arbeidsavklaringspenger 
Det er allerede gjort organisatoriske grep for å møte dette. Viktigst er etableringen av et eget 
team som skal avklare 800 såkalt unntakssaker. Teamet består av 11 medarbeider.  
 
Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til arbeidsrettet 
oppfølging 
Vi tror de fleste brukerne har forutsetninger og mulighet til å benytte digitale tjenester. 
Innføring av kanalstrategi har også bekreftet at de fleste kan ivareta sine behov via digitale 
løsninger. Den lille gruppen som ikke kan benytte slike løsninger skal få hjelp på NAV-
kontoret. 
 
Kommunale og statlige tjenester i kontoret 
NAV Tromsø har minimumsløsningen ift kommunale tjenester i kontoret. Mange oppgaver er 
spesialisert. Her kan en nevne jobbspesialister, IPS, forvaltere og gjeldsrådgivere. 
 
Antall kommunale og statlige ansatte  
NAV Tromsø vil i 2018 ha 55 kommunalt tilsatte og 81 statlig tilsatte i 2018, i tillegg 
kommer en medarbeider på Svalbard. 
 
 
Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og antall 
personer på stønader i kommunen 
Kontoret har god resultatoppnåelse hvis en legger målekortet til grunn. De fleste 
målepunktene gir grønn score. 
 
Kompetanse i kontoret 
Medarbeiderne i NAV Tromsø har bred kompetanse. De fleste har utdanning på bachelor eller 
masternivå. Mange ulike utdanningsretninger er representert. 
 
Tromsø har kommunikasjon med resten av verden via flyplass, vei og båt. Flyplassen ligger 
sentralt i kommunen og har forbindelse med de fleste andre flyplasser i landet samt flere ruter 
til utenlandske flyplasser. Det er veiforbindelse inn til kommunen via E8. Det er 
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båtforbindelse til en rekke steder ved å benytte Hurtigruten eller hurtigbåt. Som nevnt ovenfor 
er kommunen stor i areal og det er flere mindre tettsteder som ligger lagt unna kommunens 
sentrum, Tromsø. De fleste steder har bussforbindelse og noen steder har båtforbindelse.  

Det pågår arbeid med å bygge ny E8 inn til byen. Foreløpig er arbeidet på planstadiet. Det 
foreligger også planer for utbygging av flyplassen. 

 

5.4 Kontor 4 – NAV Karlsøy 
Tallmateriale er hentet fra statistikkgrunnlag utarbeidet av NAV Troms (stort sett tall pr juni 
2017), fra målekort, og fra kommunens saksbehandlingssystem. 

Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling 
Karlsøy kommune er Norges største rene øy-kommune, og har rundt 2.300 innbyggere.  Det 
har vært nedgang i folketallet på 3,5% siden 2012.  Alderssammensetninga er stort sett lik det 
man finner i andre distriktskommuner, med en relativt høy andel eldre og en relativt lav andel 
unge.  Kommunen har høy andel (12%) innvandrere av mange ulike nasjonaliteter, 3% av 
befolkninga kommer fra land utenfor Europa.  Arbeidsinnvandrere til fiskeindustrien utgjør en 
stor del av den samlede innvandrerbefolkninga, og vi ser at en del av disse etter hvert går over 
i andre jobber lokalt.  Kommunens innbyggere er i all hovedsak bosatt på Ringvassøya 
(veifast med tunnel til Kvaløya), Rebbenesøya, Reinøya, Vannøya og Karlsøya.  
Kommunesenteret Hansnes er på Ringvassøya.  Vannøya er den øya med flest innbyggere.  
Det er gjennomsnittlig lavt utdanningsnivå blant kommunens innbyggere. 
 
Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader 
30,8% av innbyggerne i aldersgruppa 18-66 mottok i 2016 statlig stønad relatert til arbeid og 
helse.  Kommunen har høyt sykefravær, med 9% pr første kvartal 2017.  Det er ca. 100 
personbrukere med spesielt tilpasset oppfølging i NAV-kontorets portefølje, og ca. 90 med 
standard eller situasjonsbetinget behov for oppfølging.  Av disse ca. 190 personene er ca. 45 
under 30 år gamle. 
 
3,3% av innbyggerne mottok økonomisk sosialhjelp i løpet av 2016, halvparten av disse 
hadde økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde på søknadstidspunktet.  Kommunen har 
i gjennomsnitt en til to personer som mottar sosialhjelp over flere måneder. Det 
gjennomsnittlige antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp var i følge kommunens 
saksbehandlingssystem 14,2 personer pr måned i 2017.  I gjennomsnitt mottok 2,8 unge (18-
24 år) økonomisk sosialhjelp pr måned i 2017, og det var i gjennomsnitt 2,9 mottakere av 
økonomisk sosialhjelp i 2017 som hadde barn under 18 år i husholdninga.  Kommunen har 
hatt nedgang i antallet mottakere av sosialhjelp gjennom de siste årene, og NAV Karlsøy 
vurderer at dette har sin hovedårsak i tett og arbeidsretta oppfølging av denne gruppa. 
 
Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike brukergrupperinger, 
ungdom, kjønn, innvandrere mv 
NAV Karlsøy har, i tillegg til at vi har prioritert oppfølging av de unge under 30 i et 
ungdomsteam, organisering som går etter virksomhet og fødselsdato (med unntak av 
gjeldsrådgiver i 20%).  Vi har hovedfokus på arbeidsretta oppfølging, uavhengig av ytelse.  
Det betyr at hver veileder har en portefølje som inneholder både «enkle» og mer utfordrende 
oppfølgingsløp.  Dette fordrer at alle veilederne har god kompetanse innen inkludering og 
veiledning.  Alle veilederne jobber også med sykefraværsoppfølging, og det faglige ivaretas 
med fagmøter, særlig ved vurdering av aktivitetskravet. 
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Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer 
Karlsøy kommune har i sin strategiske næringsplan tatt mål av seg til å bli en ledende 
sjømatkommune, med satsing innen havbruk, fiskerier, fiskeforedling og leverandørnæring.  
Det er vekst innen oppdrettsnæringa, med etablering av nye lokaliteter og tilvekstsenter, og 
det planlegges større etablering innen bransjen som vil gi mange nye arbeidsplasser i 
kommunen.  Kommunen har ønske om å knytte til seg flere kompetansearbeidsplasser, og har 
mål om økt bosetting.  Kommunen har også en stor vindmøllepark, og det er satsinger og 
fornyelser innen landbruket – både innen tradisjonelt husdyrhold og innen gartnerinæringa.    
 
Det ventes avklaring i forbindelse med Langsundforbindelsen (tunnel Ringvassøy – Reinøy 
og kortere fergeforbindelse videre til Vannøy) i løpet av de neste par årene.  Hvis dette blir en 
realitet, vil det bedre mulighetene for intern pendling mellom øyene og gi grunnlag for 
etablering av bedrifter som kan ha hele øyriket som marked.  Situasjonen nå er at det ikke er 
mulig å pendle Vannøy – Reinøy på daglig basis. 
 
Det er drøyt 200 personer som pendler fra Karlsøy til Tromsø, og ca. 80 som pendler motsatt 
vei. 
 
Karlsøy kommune er største enkeltarbeidsgiver.  Torsvågbruket og Karlsøybruket er to store 
arbeidsplasser på hver sin ende av Vannøya, Vannøy Samdriftskontor har hovedkontor på 
Vannareid og avdelingskontorer på Hansnes, i Tromsø og på Sørøya.  Reinøy Sjømat har 
helårlig drift og planer om utvidelse forutsatt bedre kommunikasjoner.  Reiselivsnæringa er i 
vekst i kommunen, både havfiske og nordlysturisme.  Feiring Nord AS har kaianlegg og 
masseuttak på Vannøya.  Oppdrettsaktører som Lerøy Aurora, Wilsgård/Nord-Senja Laks, 
Marine Harvest og Norwegian Royal Salmon er etablert og/eller under oppbygging i 
kommunen.  
 
Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom og 
innvandrere 
Ungdom: NAV Karlsøy har etablert eget ungdomsteam som prioriterer oppfølging av denne 
gruppa.  De jobber tett og inkluderende med brukerne, og har nært faglig samarbeid.  Det er 
samarbeid med blant andre kommunens rus- og psykiatritjeneste, aktuelle arbeidsgivere, 
Fylkeskommunen og Oppfølgingstjenesten om denne gruppa.  Aktivitetskravet praktiseres, 
slik at det er et fåtall som mottar økonomisk sosialhjelp.    De unge brukerne er enten i tiltak 
eller i medisinsk behandling, eller de får forsterket oppfølging.  Noen av dem mottar 
arbeidsavklaringspenger, andre dagpenger eller stønader ved tiltak.  Nærhet og tilgjengelighet 
er en suksessfaktor i oppfølgingsarbeidet. 
Innvandrere: Innvandrergruppa utgjør en relativt høy andel av befolkninga i kommunen, og 
innvandrerne kommer fra veldig mange forskjellige land/kulturer.  Innvandrerne utgjør i 
hovedsak tre grupper: 

- Kommunen tok i 2016 og 2017 imot flyktninger.  Det er etablert tett samarbeid med 
kommunens flyktningtjeneste for å sikre arbeidsrettinga i introduksjonsprogrammene, 
og NAV deltar i utarbeidelse av individuelle planer.  Vi tilbyr og følger opp 
arbeidsretta tiltak når det er hensiktsmessig.  Det vil ikke bli bosatt flyktninger i 2018, 
men kommunen har vedtak om ytterligere bosetting de neste årene. 

- Familiegjenforente, ofte fra land utenom EØS.  Disse personene har i variabel grad 
behov for bistand fra NAV. 

- Arbeidsinnvandrere.  De fleste i denne gruppa kommer til kommunen for å jobbe i 
fiskeindustrien.  De er permitterte periodevis, og oppsøker NAV i forbindelse med 
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søknader mv. En del av dem bytter etter hvert jobb, og vi ser at det er stadig flere som 
får helseplager og behov for bistand fra NAV for å komme over i annen jobb.  Ofte 
har personer i denne gruppa svært svake norsk- og/eller engelskkunnskaper, og de har 
i liten grad fagkompetanse som er direkte anvendbar i andre deler av norsk arbeidsliv.  
Lav digital kompetanse er også ofte ei utfordring – gjerne i kombinasjon med 
språkbarriere.  NAV Karlsøy har høyt forbruk av tolketjenester til denne gruppa, både 
i samhandling med NAV Arbeid og Ytelser og i arbeidsrettet oppfølging.  Karlsøy 
kommune har behov for arbeidskraft, og disse personene er ofte allerede etablerte her, 
slik at det er ønskelig å bistå dem for at de fortsatt skal kunne bo og arbeide i 
kommunen. 

 
Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for Arbeidsavklaringspenger 
Dette vurderer vi ikke som et problem for NAV Karlsøy, vi tilpasser oss de endrede rutinene 
og tilførte oppgavene på lik linje med tidligere regelendringer.  Vi ønsker å opparbeide 
beslutterkompetanse for arbeidsavklaringspenger og arbeidsevnevurderinger i kontoret.   
 
Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til arbeidsrettet 
oppfølging 
Det er vanskelig å anslå noe eksakt antall.  De fleste har etter hvert smarttelefoner, og 
brukergrensesnitt for digitale løsninger blir stadig bedre.  Vi har imidlertid noen grupper som 
ikke vil være i stand til å benytte seg av slike tjenester, det vil særlig være de som har størst 
bistandsbehov og står lengst fra arbeidslivet av sosiale årsaker (ofte i kombinasjon med 
helsemessige årsaker), og de som har store språklige utfordringer som medfører behov for 
tolk i tillegg til det digitale.  Personer med lese-/skrivevansker av ulike årsaker vil også slite 
med dette. 
 
Karlsøy kommune har også variabel nett- og mobildekning. 
 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 
NAV Karlsøy har oppgaver i henhold til «minimumsløsninga», og i tillegg 20% stilling til 
gjeldsrådgiver. 
  
NAV Karlsøy har ikke «egen» skjermet sektor i kommunen, slik at vi i all hovedsak bruker 
det ordinære arbeidslivet som tiltaksarrangør.  Dette er vi godt fornøyde med, og oppfatter at 
det er i tråd med de sentrale føringene om økt bruk av det ordinære arbeidslivet.  Dette stiller 
tøffe krav til oss i oppfølging av både brukere og arbeidsgivere, og vi vedlikeholder kunnskap 
og utvikler oss stadig innen særlig inkluderingskompetanse, veiledningskompetanse, 
arbeidsmarkedskompetanse og sosialfaglig kompetanse.  I særlige tilfeller bruker vi 
arbeidsretta tiltak i skjerma sektor i Tromsø, men det byr vanligvis på svært store 
kommunikasjonsmessige utfordringer.  Det er store avstander med ferger, dårlige veier, og 
dårlig busstilbud, slik at det ofte er behov for overnatting for å gjennomføre tiltak utover noen 
få timer midt på dagen.  Noen ganger lar det seg ikke gjøre. 
 
Antall kommunale og statlige ansatte  
NAV Karlsøy har tre statlige (inklusiv leder) og to kommunale stillinger på heltid, inklusiv 
20% gjeldsrådgiver. 
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Kontorets resultatoppnåelse – også i forhold til kontorets porteføljer og antall personer 
på stønader i kommunen 
Kontoret har vært gjennom en lengre periode med høyt sykefravær og nyrekruttering, og vi 
har to dyktige, nye medarbeidere på plass og under opplæring.  Til tross for dette har vi klart å 
levere greie resultater, og vår egen oppfatning er at dette skyldes en kombinasjon av 
tverrfaglig arbeid og veiledning i kontoret, og langsiktig arbeid i markedet.  Det nyeste 
målekortet (januar 2018) er stort sett «grønt». 
 
Kompetanse i kontoret 
Kontoret har formell kompetanse innen sosialt arbeid og barnevern på bachelornivå, innen 
gjeldsrådgiving, juss og økonomi på høgskolenivå, og noe karriereveiledning på masternivå.  I 
tillegg har vi breddekompetanse innen hele NAVs arbeidsfelt for et lokalkontor. 
 
Kommunikasjoner 

Karlsøy kommune består av bare øyer, og den eneste øya med fergefri forbindelse er 
Ringvassøya.  Kommunesenteret Hansnes ligger nettopp på Ringvassøya.  Det er ca. 65 
kilometer fra Hansnes til Tromsø sentrum.  Det er bussforbindelse fra Hansnes kl08.35 med 
ankomst Prostneset kl09.55 på ukedager.  Retur til Hansnes går kl12.55 (ankomst Hansnes 
kl14.25) og 16.35 (ankomst Hansnes kl17.55).  Bussen til Tromsø om morgenen 
korresponderer med ferge fra Vannøya og fra Reinøya.   

Busstur Vannøy – Tromsø tar pluss/minus tre timer hver vei.  Tirsdager og torsdager er det 
korresponderende busser på Vannøya til 12.55-bussen fra Tromsø.  Mandager, onsdager og 
fredager korresponderer busser på Vannøya med 16.35-bussen.  Torsvåg – Skåningen 
fergeleie er 33 kilometer, Kristoffervalen – Skåningen er 24 kilometer.  Ferge til Vannøya tar 
ca. 35 minutter. Det er endringer i bussforbindelsen i skoleferiene. 

Busstur til Tromsø fra Reinøya tar pluss/minus 2,5 time.  Det er ikke bussforbindelse til 
Grøtnesdalen eller Nordeidet, bussen snur i Finnkroken og på Skog.  Det er korresponderende 
bussforbindelse med 12.55-bussen fra Tromsø, men ikke med ettermiddagsbussen.  Skoleruta 
følges.  Ferge til Reinøya tar ca. 15 minutter.  Finnkroken – Reinskar fergeleie er 17 
kilometer, Nordeidet – Reinskar er 22 kilometer. Det er endringer i bussforbindelsen i 
skoleferiene. 

Karlsøya benytter Vannøy-ferga. 

Ferge til Rebbenesøya går fra Mikkelvik på Ringvassøya, 90 kilometer fra Tromsø sentrum.  
Busstur til Tromsø tar pluss/minus tre timer, og retur er mulig 12.55 fra Tromsø.  Det er 
endringer i bussforbindelsen i skoleferiene. 

 

6 Prioritering av vurderingskriterier – hvilke hensyn er viktigst 
Arbeidsgruppa har på bakgrunn av de beskrevne nåsituasjonene kommet fram til et felles 
utfordringsbilde. 
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Vår vurderinga av hva som gir best effekt når vi jobber med oppfølging, særlig av de 
prioriterte gruppene, er: 

- Tett på 
- Tidlig innsats 
- Kompetanse (kompetansebygging og – utvikling) 
- Tverrfaglighet, koordinerte tjenester 
- Veiledningskompetanse, veiledning som metode 
- Nærhet i relasjonen med bruker/arbeidsgiver 
- Spesialisering i forhold til de prioriterte gruppene, gruppering uavhengig av ytelse 
- Fagmiljøer med rendyrking av arbeidsform 
- Lokalkunnskap, kjennskap til miljøene rundt bruker.  Vekselvirkning by/omland 

For å styrke dette, er det ønskelig med 

- Større kompetansemiljø 
- Mer rom for spesialisering 
- Bedre tjenester for arbeidsgivere 
- Mer handlingsrom for ledelse 
- Bedre tilpasset oppfølging av prioriterte brukergrupper 
- Samhandling og tjenestekoordinering 
- Redusere sårbarhet og øke fleksibiliteten i tjenestene 
- Økt fleksibilitet i forhold til omstillinger i omgivelsene våre 
- Så effektive tjenester som mulig med så høy kvalitet som nødvendig. 

 

7 Vurdering av fire alternative modeller 
De fire modellene som har vært gjenstand for analyse i arbeidsverksted, er hver for seg 
beskrevet av en NAV-leder. 

7.1 Modell 1 – Interkommunalt NAV-kontor 
BLS interkommunalt NAV-kontor 

Modell: Interkommunalt NAV-kontor for Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Hovedlokasjon i 
Nordkjosbotn med Balsfjord som vertskommune ut fra vertskommunemodellen 
(Kommuneloven § 28-1b). Egen lokasjon i Lyngen. Felles kontornummer. 

Begrunnelse for en slik modell: 

De siste 10-15 årene har det skjedd store endringer i utfordringsbildet for tjenestene NAV skal 
levere. Dette stiller krav til mer kompetanse, økt kvalitet i brukermøtene, digitale tjenester og 
at NAV rykker nærmere arbeidsmarkedet. NAV-kontorene skal kunne tilby målrettet, 
profesjonell og spesialisert oppfølging. For brukere med manglende kvalifikasjoner er det 
viktig at NAV kan tilby kompetansehevende tiltak eller sikre overgang til utdanning. Flere har 
behov for trygdeytelser (økning i yngre aldersgrupper), flere innvandrere med svake 
grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer, stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte og 
høyt frafall fra videregående skole (lavt utdanningsnivå i kommunene). 
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Hvorfor Balsfjord, Storfjord og Lyngen? 

1. Tverrfaglig samarbeid mellom NAV-kontoret og andre tjenester som er felles for disse 
tre kommunene: 
- Balsfjord er vertskommune for felles videregående skole for Balsfjord, Storfjord og 
Lyngen (Nordkjosbotn vgs) 
- UNN har et eget senter for psykisk helse og rusbehandling (tidligere kalt Kløvertun) 
i Balsfjord. Senteret er et døgntilbud og en voksenpsykiatrisk poliklinikk for 
innbyggere fra Balsfjord, Storfjord og Lyngen.  
- Interkommunalt PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen er lokalisert på 
Nordkjosbotn. 
- Balsfjord, Storfjord og Lyngen samarbeider om å kjøpe grunnskoleopplæring for 
nyankomne flyktninger hos Nordkjosbotn vgs. 

2. Større lokalt arbeidsmarked 
3. Et større kompetansemiljø kan legge til rette for mer spesialisering, forskningsbasert 

og metodisk oppfølging av brukere og bedre tjenester for arbeidsgivere 
4. Større lokal frihet og fleksibilitet til å tilpasse tjenester til brukerens behov 
5. Mindre styring, og mer strategisk ledelse  
6. Muligheter for teamorganisering, et større handlingsrom og mer autonomi  
7. Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne – mer intern 

kompetanseutvikling 
8. Felles ungdomsmiljø og kulturell identitet (spesielt Storfjord og Lyngen med tre 

stammers møte: norsk, sjøsamisk og kvensk/finsk) 
 

Mulige gevinster: 

Ungteam 
I et felles NAV-kontor for kommunene kan det etableres et eget ungteam som følger opp all 
ungdom under 30 år fra kommunene Balsfjord, Storfjord og Lyngen. I et slikt team vil det 
være behov for kompetanse innen flere områder, bl.a. utdanning og arbeidsmarked, 
karriereveiledning, sosialt arbeid og Supported Employment (jobbstøtte tilpasset personer 
med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb). Ungteamets 
naturlige samarbeidspartnere vil være Oppfølgingstjenesten i Troms, videregående skole, 
opplæringskontor, arbeidsgivere og relevante kommunale tjenester. Det er et klart mål med en 
slik organisering at flere unge skal fullføre videregående utdanning og komme ut i ordinært 
arbeid. Et eget ungteam kan i større grad tilrettelegge for gruppebasert oppfølging av unge og 
vil ha gode muligheter til å følge opp den nye aktivitetsplikten for unge under 30 år som søker 
om økonomisk sosialhjelp. 

Tjenester til arbeidsgivere 
I et interkommunalt NAV-kontor kan tjenester til arbeidsgivere i større grad utvikles og NAV 
kan rykke nærmere arbeidsmarkedet. En felles markedskontakt for det nye kontoret kan jobbe 
utadrettet og bidra til å styrke NAVs relasjon til arbeidsgivere i den lokale 
arbeidsmarkedsregionen Balsfjord-Storfjord-Lyngen. Markedskontakten kan være bindeledd 
mellom arbeidsgivere, arbeidssøkere, samarbeidspartnere og NAV. Gjennom økt kunnskap 
om det lokale arbeidsmarkedets behov for kompetanse, og bedre rekrutteringstjenester fra 
NAV, vil NAV kunne bidra til mer sysselsetting og et velfungerende arbeidsmarked. Ved å 
rykke nærmere arbeidsmarkedet, kan NAV også bistå arbeidsgivere til å øke 
inkluderingskompetansen og til å redusere sykefravær. Tettere relasjon og en mer spesialisert 
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tjeneste til arbeidsgivere er en forutsetning for at NAV skal kunne nå sitt hovedmål: flere i 
arbeid, og færre på stønad. 

NAV som integreringsaktør 
NAVs rolle som integreringsaktør kan styrkes gjennom en interkommunal løsning. 
Flyktningetjenesten og voksenopplæringa i Balsfjord er planlagt lokalisert på Kuben i 
Nordkjosbotn, og Balsfjord-Storfjord-Lyngen kjøper felles grunnskoleopplæring hos 
Nordkjosbotn vgs for bosatte flyktninger. For å bidra bedre til integreringsarbeid i 
kommunene og økt overgang til arbeid, bør det være mulighet for kompetanseheving og mer 
spesialisering når det gjelder arbeidsrettet oppfølging av denne brukergruppen. Det kan et 
større kompetansemiljø gi mulighet til. 

Økt effektivitet – lavere driftskostnader  
Et større NAV-kontor gir et godt grunnlag for mer spesialisering og effektivisering i 
oppgaveløsning. Mer digitalisering gir også potensiale for effektivisering.  

-- 

Dersom en slik modell velges for Balsfjord, Lyngen og Storfjord, er det naturlig at tilsvarende 
modell vurderes for Tromsø og Karlsøy. 

7.1.1 Fordeler og ulemper utvalgte perspektiver 
Analyse fra arbeidsverksted følger sluttrapporten som vedlegg. 

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

7.2 Modell 2 – Distriktskommunemodellen 
Distriktskommunene utenfor Tromsø har mange sammenfallende problemstillinger, dette har 
vi særlig sett i det fellesskapet som er utviklet på ledernivå i tjenesteområde Nord, og i 
fagsamlinger.  NAV Balsfjord og NAV Karlsøy var tidligere i tjenesteområde Tromsø, men 
det vi «sto i» var for forskjellig til at de tre NAV-kontorene fikk mer enn marginale utbytter 
av samarbeidet.  NAV Tromsø, med sine by-utfordringer og 129 medarbeidere, sto i egne 
prosesser.   NAV Balsfjord og NAV Karlsøy hadde helt forskjellige utfordringer enn NAV 
Tromsø, men hadde mye felles.  NAV Karlsøy og NAV Lyngen har kanskje enda mer felles 
faglig (strukturer i arbeidsmarkedet, sammensetning av brukergrupper, 
kommunikasjonsmessige utfordringer og så videre) når NAV Storfjord og NAV Balsfjord slås 
sammen.  Det nye interkommunale NAV-kontoret i Nordkjosbotn har i tillegg noen naturlig 
sammenfallende punkter med NAV Lyngen ut fra geografisk nærhet. 
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I denne modellen har vi intensjon om å utfordre litt, å forsøke å heve blikket ut over det som 
kan synes som åpenbare løsninger.  Vi har vært ganske konkrete.  Modellen gir felles 
organisering av Karlsøy, Lyngen og Storfjord/Balsfjord, uten Tromsø – slik som i 
samarbeidet i tjenesteområdet.   

 Hvis vi tenker reiseveier konkret, vil ikke avstandene mellom 
kommunene/kontorene være avskrekkende – det er mulig å kjøre gjennom 
Tromsø uten å stoppe der.  Reisevei for å samle ansatte på Nordkjosbotn vil 
kunne være kortere i sum enn ved samlingssted Tromsø, selv om det blir lengre 
for medarbeidere fra Karlsøy.   

 Vi regner også med at digitale løsninger vil redusere behovet for fysisk 
samlokalisering betraktelig.  Det nye, digitale NAV med mobile løsninger og 
virtuelle møtearenaer gir fantastiske muligheter for faglige fellesskap uten å 
måtte bevege seg langt geografisk.  

 Disse fire kommunene har mange felles problemstillinger som ikke Tromsø 
har, og vi får utnyttet de ressursene som finnes i de lokale arbeidsmarkedene.  
Hvert arbeidsmarked følges opp lokalt, og i henhold til mobilitetskravet vil vi 
også kunne bruke arbeidsmarkedet i Tromsø.  Mobilitetskravet tilsier at vi kan 
og bør formidle arbeidskraft til også de andre kommunene utenfor Tromsø, vi 
vet at det er stort behov for arbeidskraft også utenfor byen. 

 SYFO (sykefraværsoppfølging) kan organiseres etter virksomheter, slik at den 
sykemeldte følges opp av NAV i den kommunen virksomheten er plassert i. 

 Arbeidslivssenteret kan integreres i NAV-kontorene helt eller delvis, i tett 
samarbeid om sykefraværsoppfølging, og med bedre kommunikasjon om 
tilgjengelige IA-plasser. 

 Styrking av fagmiljøer på tvers av kontorer ved bruk av digitale løsninger, med 
utvikling av spesialistkompetanse på enkeltområder.  Inkluderingskompetanse 
og (karriere)veiledning utvikles som en viktig del av et stort, felles fagmiljø, og 
utøves i den enkelte kommune.  Vi liker Storfjord/Balsfjords tanke om 
gruppeveiledning som metode i fagutviklinga, dette bør kunne gjennomføres 
også i digitale møter. 

 Økt bruk av ordinær virksomhet i arbeidsrettet oppfølging.  Dette krever at vi 
tar i bruk / holder trykket i de lokale arbeidsmarkedene og vedlikeholder 
markedskompetanse og inkluderingskompetanse. 

 Vi har for få aktuelle brukere til at det er rom for egne jobbspesialister eller IPS 
i de minste kommunene, men dette kan enten kjøpes fra Tromsø på linje med 
arbeidsrettede tiltak etter eget tiltaksbudsjett. 

 

7.2.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver 
Analyse fra arbeidsverksted følger sluttrapporten som vedlegg. 

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

7.2 Modell 3 – Samarbeidsmodellen 
NAV Lyngen har vurdert flere modeller opp mot perspektivene i mandatet og vår vurdering 
har da i all hovedsak basert seg på: 

1. Hva som er best for brukerne inkludert de unge brukerne. 
2. Hva som er best for samarbeidspartnere 
3. Hva som er best for arbeidsgiverne. 
4. Hva som er best for de ansatte. 

Vi har også hatt et blikk mot økonomi og porteføljer. 

Etter dette har vi vurdert at en samarbeidsmodell vil være den beste løsningen for oss, kanskje 
også for bo- og arbeidsmarkedsområdet som helhet. Vi kan samarbeide med andre kontor i 
vårt fellesområde etter felles behov og tema.  

Jeg vil innledningsvis si noe om de punktene som for oss har vært avgjørende: 

Brukerne:  
NAV Lyngen er en kommune der vår ungdom reiser bort for å gå på videregående skole, de 
fleste i Tromsø, men også mange til Nordkjosbotn og noen til andre videregående skoler. 
Dette resulterer i at mange må bo på hybel med de utfordringer dette innebærer. Lyngen 
kommune har et eget prosjekt mot drop out som virker og der NAV Lyngen er en direkte 
samarbeidspartner og ofte stiller på møter på dagen. Samarbeidet har vært avgjørende for at 
kun en i gitte aldersgrupper nå ikke er i tiltak eller jobb. For unge under 30 med store 
utfordringer og også innvandrere, har vi i samarbeid med vekstbedriften vår mekket til et lav-
lavterskel tilbud og overført de «grønne plassene» dit. Dette for å forberede dem på veien 
videre, inn i skole, arbeid eller ordinær AFT. Her har vi ukentlige møter rundt noen brukere i 
samarbeid med rus/psykisk helse, leger og andre som er i gruppe rundt disse.  
 

Lyngen er en langstrakt kommune med dårlige kommunikasjoner. Til Tromsø tar det to timer 
å reise en vei og det medgår en hel dag for en bruker å reise dit. Til Nordkjosbotn vil det ta 3 
dager dersom man ikke har private biler og er bosatt på en strekning på 8 mil fra Lyngseidet 
til Russelv. Ungdomsgruppa som er på rundt 60 brukere totalt, innvandrere og andre svake 
brukere, har som regel ikke egen bil og må derfor bruke buss.  

Lyngen er en randkommune til Tromsø. De ungdommene som blir igjen i kommunen har 
gjerne utfordringer med å skaffe seg jobb av ulike grunner som helse, sosiale forhold og 
manglende utdanning. Vi opplever også flytting til vår kommune fra f. eks. Tromsø på grunn 
av høye boutgifter i byen. Ungdom som har utfordringer blir gjerne samboere med brukere fra 
andre kommuner med like problemer.  

Samarbeidspartnere: 
Vi har over år nedlagt mye arbeid i å få til samarbeid med andre tjenester i kommunen og har 
nå tette, faste møter med rus/psykisk helse og barnevern, med drop-out gruppa, med Aktiv 
Lyngen som er et miljøtiltak for ungdom, med leger og Lyngsalpan Vekst. Det fungerer ofte 
slik at både NAV, helse og andre må stille opp fort når det er nødvendig. Vi har utviklet en 
samarbeidsmodell der vi gjerne jobber tverrfaglig fra 1. dag.  
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Arbeidsgiverne: 
Vi bor i en kommune med mange arbeidsplasser og har etter hvert utviklet goodwill hos 
mange arbeidsgivere som er viktig å vedlikeholde. Til IA bedrifter drar vi ut på bedriftsbesøk 
sammen med ALS. Vi er årlig på faste bedriftsbesøk på overordna nivå, mens vi er ofte ute i 
bedriftene og følger opp brukere på arbeidsplassene. Dette liker bedriftene, noe som medfører 
at det er lett å få brukere ut i arbeidspraksis eller lønnstilskudd. Det skjer for øvrig mye 
innovativt i Lyngen når det gjelder turisme og som vi er tett på.  

De ansatte: 
Har porteføljer på mellom 45 og 55 i en normalsituasjon, leder og en ansatt i 50% stilling har 
noe mindre. Dette inkluderer alt fra de som trenger lite støtte til de mest kompliserte som 
trenger både statlig og kommunal hjelp/støtte. 

Alle ansatte utenom en reiser ut til bedrifter og deltar i møter, litt avhengig av hva det er. 
Dersom ansatte i Lyngen skulle jobbe i Tromsø, ville daglig reisestrekning bli 140 km tur 
retur i tillegg til ferge, for noen lengre, litt avhengig av bosted. Reisetida ville være rundt to 
timer en vei. Til Nordkjosbotn vil reisestrekninga være 120 km og med en tidsbruk på to timer 
hver dag, for noen lenger. Med bakgrunn i omstillingsavtalen i Staten, som vi tenker også må 
gjelde kommunalt ansatte, vil ikke dette la seg gjøre, rett og slett.  

Vi har også sett litt på økonomi i dette. Uansett løsning vil det være nødvendig med en 
lokasjon i Lyngen slik at selv om den kanskje kan bli noe mindre, vil det være lite å hente her. 
Værnesmodellen har også vist at det ble store utfordringer med logistikk og at mye arbeidstid 
gikk bort i reising. For oss i Lyngen ville dette blitt helt uholdbart.  

Løsningen for oss ble derfor samarbeidsmodell, der vi tenker oss at vi blir der vi er, men 
samarbeider tett med de andre kontorene i området om oppgaver og områder der vi ikke er så 
gode alene. Vi tenker særlig på IPS, jobbspesialist, gjeld, fagutvikling og samarbeid om 
sosiale tjenester. Vi kan også tenke oss et ungdomsteam på tvers av kontorene som kan ta 
digitale møter om utfordringer som spesielt gjelder ungdom.  

Så langt har vi i Lyngen vært stolte av hva vi har levert over tid. Vi har sett at tverrfaglighet i 
tjenestespekteret i kommunen har løftet oss veldig. Skal vi lykkes videre, tror vi at tverrfaglig 
samarbeid fra første dag vil være helt nødvendig og vi er opptatt av å utvikle dette til å bli 
enda bedre. Det samme kan skje i forhold til andre enheter i NAV, rundt spesielle tjenester, 
eksempel som ovenfor nevnt. Vi ser også at andre kontor, som Karlsøy og Balsfjord/Storfjord 
kan ha lignende behov. 

7.3.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver 
Analyse fra arbeidsverksted følger sluttrapporten som vedlegg. 

Perspektiv Fordeler  Ulemper Risiko 
Brukerperspektivet    
Produksjonsperspektivet    
Medarbeiderperspektivet    
Kompetanseperspektivet    
Tjenester til arbeidsgivere    
Målgruppe: Ungdom    
Målgruppe: Innvandrere    
Samarbeidspartnere    
Økonomiperspektivet    
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7.2 Modell 4 – Full sammenslåing 
Full sammenslåing bygger på følgende faktorer: 

1. Befolkningsgrunnlaget og befolkningsutviklingen i kommunene 
2. Porteføljestørrelser 
3. Kostnader 
4. Bruk av kommunikasjonsteknologi 

 
Når det gjelder befolkning. Fra 2000 har befolkningen mellom 18 og 67 år gått ned i 
kommunene Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Storfjord. Nedgangen i disse 18 årene 
representerer 612 færre innbyggere mellom 18 og 67. Nedgangen varierer mellom 
kommunene. I Balsfjord og Storfjord er nedgangen 4%. I Karlsøy er nedgangen 9% mens 
befolkningen er redusert med 14% i Lyngen. I Tromsø derimot har befolkningen økt med 
29%. Gitt et slikt fremskrevet utviklingstrekk vil den potensielle brukermassen i Karlsøy, 
Lyngen, Balsfjord og Storfjord bli mindre i årene som kommer.  

Skal NAV drive effektivt og sikre like gode tjenester til alle brukere, uavhengig av 
kommunetilhørighet, er det viktig at arbeidsbelastningen for veilederne er tilnærmet like stor. 
I følge opplysninger fra lederne i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Storfjord er antall 
medarbeidere totalt 30. I NAV Tromsø er antall medarbeidere 129, til fradrag kommer to 
medarbeidere som er prosjektfinansiert. NAV Tromsø har en total brukerportefølje på 5900. 
Det innebærer at 11,7% av befolkningen mellom 18 og 67 år har fått definert et innsatsbehov 
eller er sykmeldt. Hvis vi bruker de samme tallene i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Storfjord 
kan vi legge til grunn at brukerporteføljen er 900. Gitt ovennevnte tall vil hver medarbeider i 
NAV Tromsø ha ansvar for 46,5 brukere mens hver medarbeider i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord 
og Storfjord vil ha ansvar for 30 brukere. Hvis alle kontorene hadde vært slått sammen ville 
en hatt 157 medarbeidere som ivaretok 6800 brukere. Belastningen ville blitt 43 brukere pr. 
medarbeidere.  

Hva det koster å drive NAV i disse kommunene er uavklart. Vi har ikke fått data som 
beskriver kostnader som belastes kommunene. Derimot har vi tall som beskriver kostnadene 
på statlig side. I 2017 fikk kontorene i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Storfjord et samlet 
statlig budsjett på 10,9 millioner mens NAV Tromsø fikk et budsjett på 49,3 millioner. Om 
lag 1,5 millioner brukes til å betale kostnader for lokaler i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og 
Storfjord. Ved en full sammenslåing vil disse midlene kunne omsettes i stillinger. Det er også 
en del andre kostnader på drift som vil kunne reduseres ved en sammenslåing. På den andre 
siden vil det være behov for overgangsordninger hvor det leies arbeidsplasser lokalt samt at 
en vil få økte reisekostnader for medarbeidere som bor langt unna ny lokasjon.  

Kommunene som er representert i denne gruppen utgjør et stort areal geografisk, nesten 7.500 
km2. Området er like stort som fylkene Vestfold og Akershus. Dette innebærer at det er til 
dels store avstander fra ytterpunktene og inn til en ny felles lokasjon i Tromsø. Fra Vannareid 
til Tromsø er det for eksempel 101 kilometer og det er nødvendig å benytte ferge. Fra 
Nordlenangen til Tromsø er det 95 kilometer og det må benyttes ferge. Fra Helligskogen til 
Tromsø er det 142 kilometer. Det kan være hensiktsmessig å ivareta innbyggere med lang 
reisevei på en annen måte i fremtiden. For mange av disse har det allerede vært lang reisevei 
med dagens kontorstruktur og for flere har ferge/båt vært nødvendig også tidligere. For å sikre 
gode kommunikasjonsmuligheter kan NAV sette opp egne kontaktpunkter på noen steder som 
ligger langt unna. Disse kontaktpunktene kan sikre muligheter for både lyd og 
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bildekommunikasjon mellom veileder i Tromsø og bruker i sitt nærområde. Samtidig er det 
grunn til å tro at et slikt tilbud vil bli benyttet i liten grad siden de aller fleste i dag har telefon 
og pc/nettbrett som gjør det mulig for bruker å kommunisere hjemmefra. Følgende steder kan 
være egnet for oppsett av lyd/bilde kontakt: 

- Lyngseidet 
- Skibotn 
- Nordlenangen 
- Vannvåg 
- Storsteinnes 
- Nordkjosbotn 
- Hansnes 

Videre bør NAV legge til rette for å arbeide utadrettet også i brukeroppfølgingen. Dette bør 
løses ved at den nye felles lokasjonen disponerer et antall biler for å dra på hjemmebesøk i 
tilfeller hvor det vurderes som nødvendig.  

Til slutt. Det har vært hevdet at en full sammenslåing ikke er tilrådelig ut fra såkalt 
størrelsesproblematikk. Hvis en vurderer størrelse ut fra areal vil en finne at det er få 
kommuner som har større areal, det er faktisk kun Kautokeino som er større. Stort areal kan 
være utfordrende fordi det kan gi store reiseavstander. Samtidig kan slike utfordringer løses 
jmf. det som er nevnt ovenfor. Hvis en derimot ser på befolkning vil en etter sammenslåing ha 
en befolkning tilknyttet NAV-kontoret på 58.000 i aldersgruppen 18-67. Til sammenligning 
har Bærum 77.800 og Kristiansand 59.200 innbyggere i aldersgruppen. For begge tilfeller 
fungerer kontorene godt og begge oppnår gode resultater. Det er vanskelig å se at 7600 flere 
innbyggere og 900 flere brukere skal skape en uoverkommelig størrelsesproblematikk.  

7.4.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver 
Analyse fra arbeidsverksted følger sluttrapporten som vedlegg. 

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

8 Beskrivelse av foretrukket modell  
Arbeidsgruppa har valgt å jobbe videre med den modellen som går ut på formalisert 
samarbeid kontorene imellom – modell 3.  Det er stort sprik mellom kontorene, både i forhold 
til størrelse og i forhold til hva man ser som den optimale framtidige organiseringa av NAV i 
arbeids- og markedsområdet.  NAV Tromsø kommer til å levere et tilleggsnotat til 
sluttrapporten for å redegjøre for sitt syn på hvordan framtidig organisering bør være (full 
sammenslåing av alle kontorene).  NAV Balsfjord-Storfjord er i hovedprosjekt for egen 
sammenslåing, som skal være i ordinær drift fra 1.1.2019, og medarbeiderne der ønsker ikke 
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endringer utover dette før de har fått «satt seg» over kanskje et år etter etablering av det 
vedtatt sammenslåtte kontoret.  For NAV Lyngen og NAV Karlsøy har avstander og 
kommunikasjoner for brukerne vært svært viktige momenter, sammen med tilgjengelighet for 
kommunale tjenester og ivaretakelse av lokale tjenester til arbeidsgivere og andre 
samarbeidspartnere. 

Deltakerne i arbeidsgruppa er likevel enige om at vi jobber sammen om samarbeidsmodellen 
(modell 3) videre.  Dette ser ut for å være den modellen det er enklest å enes om, den vurderes 
å være gjennomførbar for alle, og den vil kunne gi gevinst i form av flere i arbeid og færre på 
ytelser.  Alle de fire modellene ble analysert i arbeidsverksted for medarbeiderne, og vi så det 
ikke som hensiktsmessig å bruke tid på å analysere modellene ytterligere.   

I arbeidet videre med den valgte modellen, skrev hver leder et notat om hva deres respektive 
kontor trenger for å utvikles videre, og hva kontoret kan bidra med inn i en samarbeidsmodell.  
Momentene i innspillene var konkrete og gode, og med mange sammenfallende punkter.  Vi 
har valgt å sammenfatte disse innspillene til ei skisse for hvordan framtidig samarbeid mellom 
kontorene våre kan utvikles – til beste for brukerne, og med mål om flere i arbeid og færre på 
statlige eller kommunale tjenester.  Ytterligere konkretisering av modellen vil det være 
hensiktsmessig å overlate til et gjennomføringsprosjekt.   

BESKRIVELSE AV INNHOLDET I MODELLEN 
 NAV-kontorene består som i dag, med forpliktende samarbeidsavtaler som er 

administrativt og politisk forankra. 
 IT, både kompetanse og kapasitet til oppkobling mv, og kunnskapsformidling for å få 

tatt i bruk nye verktøy og arbeidsmetoder må prioriteres! 
 Evalueringspunkter, hyppige i starten.  Kvartalsvis/halvårlig.   
 Involvering av MBA og/eller fagressurser, avklares nærmere i 

gjennomføringsprosjektet. 
 Ledermøter i tillegg, hyppigere. 
 Forpliktende avtaler om nabohjelp. 
 Opplæring/hospitering.  Nytilsattopplæring er fylkesovergripende i Ny i NAV, men 

det kan være behov for opplæring/oppdatering utover det?  Økt bruk av 
videoopplæring for faglig oppdatering. 

 Beslutter i hvert kontor. 
 Utvikling av faglige team eller nettverk på tvers av kontorene, bruk av digitale 

løsninger.  Deltakelse i (digitale) fagnettverk 
o Saksdrøftingsverksteder 
o Tverrfaglig veiledning 
o Fagdager 

 Faste strukturer i teamene, bygges opp etter behov innen det enkelte fagfelt. 
 Hvorvidt det skal være organisert som «team» eller «nettverk» avklares i 

gjennomføringsprosjektet for det enkelte området. 
 Prioritert områder: 

o Ungdom under 30 
o Innvandrere utenfor EØS 
o Langtidsledige 
o Gjeld 
o Sosiale tjenester, herunder lavinntektsfamilier og barneperspektivet 
o Tjenester til arbeidsgivere 
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 Vurdere om det er andre oppgaver det er hensiktsmessig å danne spesialiserte team 
rundt. 

 Jobbspesialist/IPS: Alle kontorene ønsker tilgang til tjenesten, enten ved å benytte en 
tjeneste med utspring i Tromsø, eller ved å etablere en mer desentral tjeneste med 
(digital) nettverksbygging.  Utredes i gjennomføringsprosjektet. 

 Settekontor kommunale tjenester 
 Arbeidsinkludering, inkluderingskompetanse, veiledningskompetanse og 

karriereveiledning er vesentlige kompetanseområder. 
 Om det vil være hensiktsmessig å etablere spesialiserte tjenester eller ansvarskontor 

innen enkeltområder vurderes i gjennomføringsprosjektet. 
 

Hensikten med å velge denne modellen er å etablere felles faglig forståelse for felles 
brukermasse, og å utnytte fagkompetansen i hele området bedre.  Alle som jobber i NAV i 
vårt område skal på denne måten få muligheten til å jobbe i lag, i fellesskap der vi styrker 
hverandre og leverer resultater, og der vi anerkjenner fellesskapsfølelsen i NAV. 

9 Viktige aktiviteter i gjennomføringsprosjektet 
Det vil bli krevende for NAV Balsfjord og NAV Storfjord å være i hovedprosjektfase med de 
øvrige NAV-kontorene samtidig som de er i ferd med å etablere sitt felles, interkommunale 
NAV-kontor med drift fra 1.1.19.  Det er forståelse i arbeidsgruppa for dette.  Vi mener 
likevel at vi ikke kan utsette vårt prosjekt så lenge.  Vi mener at det riktige blir at vi forholder 
oss til den tidsplanen som er satt i mandatet for forprosjektet, med gjennomføringsprosjekt fra 
1.1.2019. 

IKT (både utstyr og veiledning/opplæring) er en kritisk suksessfaktor i vår modell.  Dette er 
det helt nødvendig å få på plass så tidlig som mulig.  Det er helt nødvendig at IKT prioriteres 
for at vi skal kunne drifte hensiktsmessig i ny samarbeidsstruktur. 

Implementering av forpliktende samarbeidsavtaler med eventuelle spesialiseringer er kjernen i 
gjennomføringsprosjektet.  Når nødvendig administrativ og politisk forankring er på plass, vil 
samarbeidsavtaler mv kunne settes i drift fortløpende hvis det vurderes å være hensiktsmessig.  

10 Konklusjon 
Arbeidsgruppa er satt sammen av svært forskjellige kontorer, med store ulikheter i innhold og 
organisering.  Det har dermed naturlig nok vært store sprik mellom hva man i det enkelte 
kontor vurderer som optimal løsning for framtidig organisering.  Alle kontorene har 
innledningsvis tenkt at det er behov for noen endringer for å forbedre tjenestene våre, derfor 
valgte vi å utelate «null-alternativet» som en av modellene. 

Etter å ha gjort ei samla vurdering av de aktuelle modellene, har vi konkludert med at det er 
modell 3 – Samarbeidsmodellen som er mest gjennomførbar.  Hovedperspektivet vårt har 
vært å ivareta brukerne våre, særlig de svakeste brukergruppene.  Hovedargumentet har vært 
avstander, og mulighetene til å ivareta brukere, tjenester til arbeidsgivere, og samarbeid med 
samarbeidspartnere i distriktskommunene slik at de ikke får dårligere tjenester enn i dag.  Det 
er utstrakt samarbeid med øvrige aktører i den enkelte kommune i dag, og dette er det viktig å 
beholde og videreutvikle, særlig i lys av ønsket om økt bruk av ordinært arbeidsliv i 
tiltaksarbeidet for å nå målet om varig arbeid for den enkelte. 
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Et annet moment som er gitt noe vekt, er forholdet til medarbeiderne og reisetid.  De andre 
modellene vil kunne bety betydelig økt merbelastning for den enkelte i forhold til daglig reise 
til og fra jobb, og også betydelig produksjonstap ved reiser ut i kommunene for å ivareta de 
enkelte samfunnene. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1863 -50 

Arkiv: C56 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 22.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 
23/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Midler til ulike tiltak-Gamslett 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.  

Dekkes via disposisjonsfondet. 
2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges. 

Dekkes via disposisjonsfondet. 
3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom 

sommerarbeidplasser. 
Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5 

 
 

Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2018 2410  14701  30.000,-  
2018 9000 8800 19401  30.000,-  
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 

1. Starttilskudd Venneforeningen. Gamslett Venneforening ber om et tilskudd på kr 
10.000,- for å ha midler til å kunne drive aktivitetene som til enhver tid blir pålagt.  

 
2. Forskjønning av området og anlegging av gangsti. Som et ledd i å gjøre Gamslett mere 

tilgjengelig og attraktivt for publikum har Gamslett Venneforening bedt om midler til å 
anlegge en gangsti fra fylkesveien og ned langs nordsiden av Gamelva og til naustet. 
Videre ønsker de å forskjønne området med maskin, tilkjøre sand, plastre elveløpet og 
tilkjøre stein. Vennegruppa har anslått dette til ca kostnad kr 20.000,- 
 

3. Grovklipping gjøres av kommunen. Det vil nå på våren gjøres en skikkelig klipping og 
videre brukes sommerungdom i ukentlig klipping.  

 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold av Gamslett fiskarbondegård. Det vil 
muligens på et senere tidspunkt bli- i samarbeid med NTRM- søkt om midler til total renovering 
av våningshuset på Gamslett. Det er påvist lekkasjer i taket og tømmeret er morkent flere steder. 
Det er også bedt om omtrentlige kostnader på innstallering av strøm for å kunne ha på varme og 
for å kunne belyse bygningene i mørketiden.  Sak om dette vil komme når alle opplysninger 
foreligger. Den nyoppretta venneforeninga har uttrykt et stort ønske om etter beste evne å bidra 
med tilsyn og vedlikehold av Gamslett. De ønsker å være delaktig i både formidling, 
åpningstider og å utføre forefallende arbeid. De skal være en samarbeids -og drøftningspart med 
kommunen og NTRM. Venneforeninga har inngått avtale med Nord-Troms museum, om at 
Gamslett kan åpnes på forespørsel og behov som plutselig dukker opp. De påtar seg også 
guiding ved anlegget på søndager i sesongen. Noen av arbeidsoppgavene som ønskes løst i 
sommer er rydding av naust, rydding av vedsjå, få nordlandsbåt i monter, «levendegjøre» 
kjøkken med kopper, kar og blomster, rydde og tømme laen, reparere hoggestabbe, øks og 
grindsag, fikse slipestein, ordne stallen og få en ny sagstol.  I tillegg ønsker de å forskjønne 
området og anlegge gangsti.   
 
Disse tiltakene anses for å være i tråd med kommunens ønske om å tilgjengeliggjøre og forbedre 
satsingen på Gamslett Fiskarbondegård.  
Lyngen kommune ser på det som en stor fordel å ha venneforening som påtar seg slike 
oppgaver, og ønsker å imøtekomme foreninga med midler til reelle utgifter den måtte ha i 
forbindelse med vedlikehold, forskjønning og dugnad ved Gamslett.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/244 -37 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 23.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

 

Tildeling kulturmidler 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til lokale idrettslag/foreninger og tilskudd kultur og 
liknende til lag og foreninger 
 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjer 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2018 1112 3853 14701    
       
       
       
       

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Levekårsutvalget har vedtatt nye retningslinjer for tildeling av tilskudd og i tråd med 
retningslinjene skal Lyngen Idrettsråd gi sin tilrådning til fordeling blant idrettsrådets 
medlemslag. Idrettsrådet gir innstilling på kr 60.000,- i aktivitetsmidler og kr 25.000,- til drifts-
og vedlikeholdstilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturhus. Av retningslinjene 
fremgår det at barne- og ungdomsaktiviteter skal prioriteres. Rådmannen følger Idrettsrådet 
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innstilling til fordeling til idrettslagene. Levekår tildeler midler til andtre lag/foreninger i 
kategoriene: Kulturmidler, Frie midler og Festivalmidler. 
 
Ramme til Kulturmidler er totalt kr. 120.000,- og av disse skal Levekår fordele 35.000,- 
 
Ramme til Frie midler som skal fordeles var opprinnelig kr. 130.000,- men her er det allerede 
tildelt midler og det gjenstår kr. 109.000,- til fordeling da det er gitt 1000,- til Jusshjelpa i Nord-
Norge,15.000,- til Smiso og 5000,- til Ungdomslaget Trollvasstinds 100 års jubileum.  Det 
forslås at man holder tilbake ca. 24 000,- av potten til senere tildelinger. 
 
Ramme til Festivaler som Levekårsutvalget skal fordele er kr. 20.000,- 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
  
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Innen søknadsfrist var det innkommet totalt 25 ulike søknader om tilskudd. Søker 1-5 på 
Kulturmidler er søknader til idrettslagets medlemmer. Rådmannens innstilling følger 
idrettsrådets forslag til fordeling.  
 
Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale følgende tildeling av tilskudd: 
 
 
Kulturmidler 
 
N
r 

Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 
kulturhus 

Forslag 

1 Jægervatn 
Idrettslag 

Idrettsaktiviteter lagidrett 
93 medlemmer under 19 år og 182 andre  

Totale 
kostnader 
på 
110.867,- 

A: 12 500 
D:   4 000 

2 Lyngen/Karnes 
IL 

Idrettsaktiviteter lagidrett 
 
220 medlemmer under 19 år og 155 andre 

Polleidet: 
103.872,- 
Geitnes: 
123.515 
Totalt:227
.387,- 

A: 12 500 
D: 10 000 

3 Lyngstuva 
Sportsklubb 

Idrettsaktiviteter Kostnader 
: 

A: 12 500 
D:   4 000 

4 Lyngsalpene 
pistolklubb 

Idrettsaktiviteter. Luftpistolskyting og 
pistoltrening. 
7 medlemmer under 19 år og 31 andre 

Kostnader 
11200,- 

A: 10 000 
D:   3 000 
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5 Furuflaten IL Idrettsaktiviteter lagidrett 
48 medlemmer under 19 år og 51 over 19 
år, samt 127 støttemedlemmer 

Utgifter 
174.763,- 

A: 12 500 
D:   4 000 

6 Furuflaten 
Bygdeutvalg 
v/Furuflaten Vel 
+undergrupper 

Arrangement for barn, klipping/planting, 
trivselskafe, bygdekino 

 A: 4 000 
 

7 Furuflaten 
Teaterlag 

Teater og scenekunst 
(19 medlemmer under 19 år og 9 andre) 

 A: 10 000 

8 Furustua SA Miljøhus/bygdehus for kultur og 
fritidsaktiviteter. Utleie lokaler. 

Furustua 
kostnader 
107.000,- 

D: 3 000 

9 Sør-Lenangen 
Grendelag 

Talerør mellom kommune og bygda. 
Ivareta bygdas interesser. Aktiv med 
diverse gjøremål. 20 medl under 19 år og 
65 medl over 19 år. 

Kostnader 
på 34.000, 

D: 3 000 

1
0 

Lyngseidet 
musikkorps 

Korps og drill. Samspill aktiviteter. 
Juniorkorps og samspill korps. 
Spilleoppdrag. 
42 medlemmer under 19 og 11 andre 

 A: 15 000 

 
 
 
Frie midler 
 
Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 
kostnader 

Forslag 

1 Furuflaten 
Teaterlag 

Teaterutstyr trenger fornyelse(mixebord og 
mygger) 

 10 000 

2 Lyngen 
Husflidslag 

Fremme husflid og spre kunnskap om 
tradisjonelt handarbeid. 

 2 000 

3 Lyngen 
Alpinklubb 

Vinteraktiviteter og tilbud for alle. 175.000,- 6 000 

4 Mental Helse 
Lyngen 

Skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk 
helse. Tilrettelegge for gode opplevelser. 
1 medl under 19 og 31 over. 

 9 000 

5 Lyngentreffet Utstilling av biler og motorsykler. Antall 
besøkende anslås mellom 60-90 personer. 

 2 000 

6 Svensby og 
omegn 
grunneierlag 

Oppkjøring av skiløype. 
44 medlemmer over 19 år 

Kostnader 
4.000 

2 000 

7 Norsk 
folkehjelp 
Lenangen 

Redningsutstyr sanitetsmannskap og 
sanitetsungdom. Frivillig arbeid 
førstehjelp, søk og redning. Kommunal 
beredskap. Innkjøp redningsutstyr. 
24 medlemmer under 19 år og 78 andre 

 12 000 

8 Ytre Lyngen 
Pensjonistforen
ing 

Trivselstiltak pensjonister. Forening med 
36 medlemmer. Tilskudd til sommertur. 

 4 000 
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9 Lyngen Rock 
og Reker 

Matarrangement i festivalen Stipulert  
50 000,- i 
kostnader 

1 000 

10 Lyngen 
Ungdomsråd 

Arrangere konsert på Geitnes som samler 
300-400 ungdom fra hele Nord-Troms. 
Natturnering og generasjonstreff. 

 30 000 

11 U.L 
Trollvasstind 

Arrangerer ulike kulturaktiviteter og søker 
om aktivitetsstøtte og drift og 
vedlikeholdsstøtte til Trollhytta, Grillhuset 
og Tindevangen ungdomshus. 

Totale 
utgifter 
212.000,- 

4 000 

 

12 Lyngseidet 
hytteforening 

Skape trivsel, bolyst og få folk ut på tur. 
Totalt 164 medlemmer 

 3 000 

 
 
 
Festivalmidler 
 
Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 
Forslag 

1 Lyngen Rock og 
Reker 

Musikkonsert, messe og aktivitetstilbud 
Tilbud til bygdene og omegn. Tilbud til 
barn og unge. 

Søker om 
35 000,- 

15 000 

2 Troms krets av 
NTL Norske 
Trekkspilleres 
Landsforbund 

Rekruttering, opplæring trekkspillmusikk. 
Arrangere nordnorsk trekkspilltreff på 
350-450 deltakere 
(6 medlemmer under 19 år og 109 andre) 

 5 000 
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Retningslinjer for tildeling tilskudd til lokale 
idrettslag/idrettsforeninger og tilskudd kultur 
og liknende til lag og organisasjoner 
 

§ 1. Formål 

Formål med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av tilskudd.  

Tilskuddene skal fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et allsidig spekter av 
aktivitetstilbud for innbyggere i Lyngen kommune.  

Tilskuddsordningen skal bidra til økt aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som 
driver idrett/fysisk og kulturaktiviteter særlig for barn/ungdom. Det er videre et mål at 
ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen. Likestillingsaspektet, samt hensynet til 
utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  

 

§ 2. Fellesbestemmelser 

§ 2.1 Tildeling/søknadsfrist 

Tilskudd tildeles en gang pr. år. Søknadsfristen er 30. april årlig og søknad må være levert 
kommunen eller være poststemplet senest nevnte dato. Dersom dato for søknad faller på en 
helligdag, er fristen første ordinære virkedag.  

 

§ 2.2 Formelle krav 

Søknad om tilskudd må være fremmet i overensstemmelse med retningslinjene og 
søknadsfrist. For sent innkomne søknader skal ikke behandles. 

Søknaden skal være fremmet på eget søknadsskjema med de vedlegg som er angitt. Skjemaet 
må være tilfredsstillende utfylt og signert. Medlemstallet må bekreftes av lagets revisor eller 2 
styremedlemmer, eller legges ved søknad. 

 

§ 2.3 Søknadskategorier 

Gruppe I: Tilskudd kultur og andre formål til lag og organisasjoner 
Gruppe II: Tilskudd til festivaler kr. 20.000,- Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punkt ved 
behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser. 
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Gruppe III: Frie midler 

§ 2.4 Krav til søker 

Lokale lag og organisasjoner som driver med idrett, kultur eller liknende aktiviteter for 
innbyggere i Lyngen kommune, kan søke tilskudd. 

Kun lag/organisasjon registrert med adresse i Lyngen, er berettiget tilskudd. Dersom søker 
ikke er adresseregistrert i Lyngen, kan det kun gis tilskudd til arrangement dersom det gis et 
transporttilbud for innbyggerne i Lyngen. Andre søknader må ha lokal forankring/tilhørighet. 

Som idrettslag regnes lag/foreninger registrert som medlem av Norges idrettsforbund (NIF). 

 
§ 2.5 Saksbehandling 

Tilskudds kategoriene utlyses så tidlig som mulig 1.halvår. 

Lyngen idrettsråd gir innstilling på fordeling av aktivitetstilskudd og anleggstilskudd på 
søknader fra sine medlemslag.  

Levekårsutvalget fatter vedtak og Lyngen formannskap er klageinstans. 

 

§ 3. Ikrafttredelse 
Retningslinjene er vedtatt av Levekårsutvalget i sak 6/17 med ikrafttredelse fra samme dato. 
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I) Retningslinjer tilskudd idrettslag og idrettsforeninger  

«Gruppe I: Tilskudd til idrettslag/foreninger» 
 

1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett/fysisk aktivitet som sitt primære formål og som 
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom (6-19 år). 

2. Idrettslag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med 
utelukkende personlige medlemmer. 

3. Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav og som er medlemmer i Norges idrettsforbund 
søker i denne kategorien. 

4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom.  
5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes 

til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av Lyngen idrettsråd. 
6. Lyngen idrettsråd gir innstilling på fordeling av kulturmidler på vegne av sine 

medlemmer.   
7. Ved fordelingen skal idrettsrådet følge de generelle retningslinjer og ivareta lokale behov.  
8. Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. 

funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  
9. Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for 

fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
10. Medlemmer som registreres i aktivitet/idrettslaget må ha betalt medlemskontingent, 

dersom medlem skal regnes som del av lagets medlemsmasse.  
11. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 
12. Idrettslaget skal ved innsending av søknad legge ved årsmøtebehandlet regnskap, 

årsmelding, driftsregnskap (gjelder søknad om drifts- og vedlikeholdstilskudd). 

 

Aktivitetstilskudd 

Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett/fysisk aktivitet som sitt primære formål og som 
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom (6-19 år). For 2016 var 
aktivitetstilskuddet kr 60.000,- Tilskudd skal gis i forhold til lagets faktiske aktivitet. 
Aktivitetstilskuddet vil bli beregnet ut fra hvor mange medlemmer innen målgruppa, som er 
aktivisert gjennom ulike tiltak. For beregning av aktivitetstilskudd, legges til grunn 
idrettslagets aktivitet, omfang, antall medlemmer, alderssammensetning blant medlemmene 
og behovet for tilskudd.  

Det fordeles et grunntilskudd kr. 5000,- til hvert av idrettslagene av disse midlene. Deretter 
beregnes tilskuddet ut fra antall registrerte betalende medlemmer og fordeles med en fast sats 
per barn i alder 6-19 år, som bestemmes av Lyngen idrettsråd ut fra de til enhver tid tildelte 
midler til fordeling. Det innebærer at økt aktivitet og flere registrerte medlemmer gir større 
tilskudd. Et medlem kan ikke registreres flere ganger i samme idrettslag, dersom 
medlemsavgift kun er betalt en gang. 
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Idrettslaget/foreningen skal gjøres rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 
 Hvor mange er aktivisert 
 Alder på de som aktiviseres eller er aktive medlemmer 
 Hvor ofte aktiviteten drives 
 Kostnader/ressursbruk forbundet med aktivitetene/tiltakene (herunder også utgifter til 

kurs/utdanning) 

 

Drifts- og vedlikeholdstilskudd for hus/anlegg 

Idrettsrådet gir innstilling 2/3 av denne potten. I 2016 er potten på kr 25 000 

Det kan gis tilskudd for vedlikehold og drift av hus og anlegg. Revidert driftsregnskap for 
siste år må følge søknaden. Tilskudd gis skjønnsmessig ut fra idrettslagets/foreningens 
faktiske utgifter og skal fordeles ut fra antall anlegg og antall aktive under 19 år. 

 

Retningslinjer tilskudd kultur og andre formål   

1. Tilskudd skal primært gis til lag/organisasjoner som har som har aktiviteter for barn 
og/eller ungdom (6-19 år) og sekundært til andre typer lag/organisasjoner. Minst 2/3 av de 
årlige midlene tilfaller lag/organisasjoner med aktiviteter for barn/unge og resterende 
midler fordeles andre aktiviteter i lag/organisasjoner. 

2. Lag/organisasjon som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med 
utelukkende personlige medlemmer. 

3. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til laget/organisasjonen. Midlene 
skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av styret i 
laget/organisasjonen. 

4. Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. 
funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  

5. Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

6. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 
7. Laget/organisasjonen skal ved innsending av søknad legge ved årsmøtebehandlet 

regnskap, årsmelding, driftsregnskap (gjelder søknad om drifts- og vedlikeholdstilskudd). 

 

Aktivitetstilskudd 

Tilskudd gis primært til lag/organisasjoner med aktiviteter for barn/unge og sekundært til 
andre lag/organisasjoner med kulturaktiviteter eller andre aktiviteter for innbyggere i Lyngen 
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kommune. Tilskudd skal gis i forhold til lagets/organisasjonens aktivitet i forhold til 
målgruppen. Tilskuddspotten er i 2016 på kr. 35 000,- 

Minst 2/3 av midlene tilfaller aktiviteter for barn/unge. Det beregnes en fast sats per 
registrerte medlem i laget/organisasjonen ut fra de gjeldene tilskuddsmidler. Medlemstall må 
dokumenteres. 

Laget/foreningen skal gjøre rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 
 Hvor mange er aktivisert 
 Alder på de som aktiviseres eller er aktive medlemmer 
 Hvor ofte aktiviteten drives 
 Kostnader/ressursbruk forbundet med aktivitetene/tiltakene (herunder også utgifter til 

kurs/utdanning) 

 

Drifts- og vedlikeholdstilskudd for hus/anlegg 

Tilskudd for vedlikehold og drift av hus og anlegg. Revidert driftsregnskap for siste år må 
følge søknaden. Tilskudd gis skjønnsmessig ut fra lagets faktiske utgifter og skal fordeles ut 
fra antall anlegg og antall aktive under 19 år. 

II) Retningslinjer tilskudd festivaler 

«Gruppe II: Tilskudd til festivaler kr. 20.000,- Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punkt ved 
behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser» 

 
1. Tilskudd kan gis til organisasjoner fra Lyngen kommune, som tilbyr et bredt spekter av 

aktiviteter for innbyggerne i kommune. 
2. Tilskudd kan gis festivaler som formidler musikk, kunst, kultur og/eller idrett 
3. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til organisasjonen og skal bidra til 

økt aktivitet for innbyggerne i Lyngen kommunen  
4. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 

Organisasjonen må gjøre rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 
 Hvem er målgruppen 
 Hvor mange er aktivisert 
 Hvor ofte aktiviteten drives 

 
III) Frie midler 
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Søknadsfrist utlyses så tidlig som mulig på året. Ved arrangement utenfor kommunen skal 
skyss fra Lyngen tilbys. Søknader må ha lokal tilknytning/forankring. Rådmannen gis 
fullmakt til å behandle søknader inntil kr 5000,- 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/399 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 09.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 
67/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Kulturbygg på Lyngseidet 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om folkebibliotek 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret ber Lyngen servicesenter framlegge planer for bygg som kan romme 

følgende kommunale funksjoner: 
 Biblioteklokale  
 Kultursal/visningsrom for utstillinger 
 Møterom/kommunestyresal 
 Utstyrssentral 
 Turistinfo 
 Lagerrom for funksjonene nevnt ovenfor 
 Parkering til funksjonene 
 Kontorplasser for utleie 

2. Servicesenteret bes utarbeide kostnadskalkyle for framtidig leie av lokalet 
3. Lokalene skal ta utgangspunkt i områdeplanen for Lyngseidet, herunder utforming av 

bygg. 
 

Budsjettdekning: 
Det settes av kr. 100 000 til forprosjektering av bygg. Dekning: disposisjonsfondet 
 
År Ansvar Tjeneste Art Prosjekt  Sum 
2018 2410     100 000 
2018 9000 8800 19401   -100 000 
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Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommunestyre fattet i sak 27/16 i kommunestyremøte 27.04.16 følgende vedtak: 

1. Avtalen med Lyngen servicesenter sies opp snarest 
2. Lyngen servicesenter AS bes fremlegge planer for bygging av nytt bygg. 

Leieavtalen ble sagt opp den 2.05.16, og Lyngen kommune hadde da et års oppsigelsestid før 
utflytting. 
Opprinnelig plan var å flytte funksjonene bibliotek og møterom midlertidig til det gamle 
sykehjemmet. 
 
I sak 153/16 fattet Lyngen formannskap følgende vedtak: 

Salg av "Gamle sykehjemmet” offentliggjøres og annonseres. Frist 10.12.16 
Tilbyder med den beste løsning, høyeste innløsningssum, beste plan for utvikling av bygget 
om til hotelldrift og/eller boliger vil bli foretrukket. 
Fremdriftsplan for prosjektet skal fremlegges. Klausul for igangsetting og ferdigstilling av 
prosjekt må utarbeides. 
Lyngen formannskap vurderer innkomne tilbud, fremtidsplan og forbeholder seg retten til å 
forkaste disse. 

 
Dette vedtaket medførte at sykehjemmet som midlertidig bygg til bibliotek- og møte-lokale ikke 
lenger var mulig. 
 
Rådmannen vurderte flere ulike alternativer for plassering av midlertidig bibliotek. Disse 
vurderingene ble lagt fram i kommunestyremøtet den 4.april 2017. Biblioteket åpnet i midlertidige 
lokaler i Elektro-sport bygget den 2.juni 2017. 
 
Kulturbygg på Lyngseidet kom inn i den nye planen for idrettsanlegg, kulturhus, fysisk aktivitet, 
friluftsliv og kulturminner høsten 2017. 
I denne planen finner vi blant annet følgende ordlyd: 
«Kommunen er bra dekket med samfunnshus i og med at alle større bygder har et slikt lokale, 
med unntak av kommunesenteret. Et flerbruks hus med f.eks. scene og kinosal og som kan ta 
imot forestillinger, utstillinger, salgsmesser og mindre konserter mm. Vil kunne dekke behovet. 
Som et ledd i sentrumsplanene avsettes det arealer til et slikt bygg. 
 
Videre finner vi følgende tabell for prioriteringer av kulturbygg: 
Prioritet Anlegg utbygger Nytt/rehab kostnad 
1 Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 230000 tak 
2. Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 250 000 gulv 
3. Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 200 0

00 kjeller 
4. Lyngseidet 

kulturhus 
Lyngen 
kommune 

Ny  

 
Lyngen kommune har gode areal til de fleste formål, men er i mangel av et bygg som kan romme 
funksjonene bibliotek/turistinfo, utstyrssentral. kultursal/møtesal, møterom og utstyrssentral. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
K-sak 27/16 
 
Økonomiske konsekvenser 
Leieprisen er per i dag ikke satt slik at det per i dag ikke er kjent. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Biblioteket og turistinformasjonen er i dag samlokalisert og plassert midlertidig i Elektro-sport 
bygget i påvente av ny lokalisering.  
Videre er det en utfordring at kommunen per i dag ikke har kommunale lokaler for møter, 
utstillinger og kulturarrangement i kommunesenteret Lyngseidet.  
 
Biblioteket arrangerte våren en workshop sammen med Troms fylkeskommune der ungdom 
kom med innspill til hva de ønsker av et framtidig bibliotek. Ungdommen ga da tilbakemelding 
på at deres ønsker var at biblioteket skulle ha et fleksibelt, tilgjengelig areal for flerbruk, at det 
skulle være en møteplass og at biblioteket skulle samarbeide bredt. Dette arbeidet tas med inn i 
prosjektet med nytt bibliotek. 
Den samme brukermedvirkninga bør man prøve å få til med resten av befolkningen. 
 
En sambruk av lokaler vil medføre betydelige positive effekter for kommunal drift og skape 
gode ringvirkninger for brukerne dersom det er planlagt godt og organiseringen av bruken er 
god og samkjørt. For eksempel bør man se på hvordan bruken av kommunestyresal/møterom 
kan tilrettelegges på en måte som gjør rommet tilgjengelig for andre brukere, 
 
Det finnes tilskuddsordninger for kulturbygg som servicesenteret kan søke om for å dekke inn 
inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 2 000 000. 
 
Folkebibliotekene fikk en lovendring i 2014 som blant annet innebar et klarere 
samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. I lovendringen ble blant annet 
formålsparagrafen endret slik at det nå er slått fast at folkebibliotekene skal være en arena og 
møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt. Lyngen folkebibliotek har gjennom sitt 
samfunnsoppdrag potensial til å være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet. Det 
krever bevissthet, kompetanse og ressurser. Regional bibliotekplan ble vedtatt i fylkestinget i mars 
2017, og framlagt for politisk behandling i Lyngen kommune høsten 2018. Denne inneholder 
strategier innenfor de tre tjenesteområdene kunnskap og læring, litteratur og kultur og lokal arena og 
møteplass. Et nytt biblioteklokale i et flerbruks hus vil bidra til å nå målsettingene i regional 
bibliotekplan og Lov om folkebibliotek. 
 
I en liten kommune er det naturlig å se på samlokalisering av funksjoner for å drive mest mulig 
kostnadseffektiv. 
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En samordning av funksjonene nevnt overfor antas å være en god løsning for framtiden.  
Saken er en oppfølging av sak 27/16 
 
Nederst i denne saken finner dere teninger laget av Cubus som er en grovstudie av 
bibliotektomten i forbindelse med områdeplanen. Denne inneholder sal over 2.etajer for 150 
personer, kommunestyresal, bibliotek, turistinfo, lager, samt leiligheter i øvrig lokale. 
Tegningene under viser interiørarkitekts forslag til utforming av bibliotek etter workshop i april. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/450 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 29.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

 

Instagramkonkurransen #detbestemedlyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Lyngen kommune lyser ut konkurransen #detbestemedlyngen 
2. Kr 2000,- i premie til vinner. 
3. Levekårsutvalget er jury. 

Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
 
Generelle opplysninger om saken 
 
Det har blitt en tradisjon å gjennomføre konkurranse i en eller annen form de år man ikke deler 
ut kulturprisen. I 2014 hadde vi «Lyngenlua», i 1016 hadde vi fotokonkurransen «Uteaktivitet i 
Lyngen». Disse har skapt stort engasjement i kommunen .  Det vises også til kommunestyresak 
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70/17 Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 der det var enighet om at administrasjonen 
finner rom og tid for en slik konkurranse.  
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 70/17 Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kr 2000,- dekkes over kulturbudsjettet. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I 2018 foreslår rådmannen at det lyses ut en instagramkonkurranse med temaet 
«#detbestemedlyngen» 
 

 
 Man kan delta med så mage bilder man vil 
 Motivet må være fra Lyngen 
 Ved #detbestemedlyngen må det følge tekst med som forteller hva det beste med Lyngen 

er, og hvorfor.  
 Kr 2000,- i premie til vinner. 
 Levekårsutvalget er jury. 
 Kåring av beste bilde gjøres i levekårsutvalget ca Oktober 
 Det kan lages en utstilling av bildene som evt kan brukes i markesdføring av Lyngen. 
 Kan pryde kommunens hjemmeside. 
 Lyngen kommune forbeholder seg retten til å bruke bildene ved anledning. Eier skal da 

oppgis. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/21 -120 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 09.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 
 Lyngen kommunestyre  

 

Vedtak om navn: Sjøveien 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 Matrikkellova Kap 4  
Matrikkelforskriften Kap. 12 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
 1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  
Sjøveien 
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. Lyngen kommune fikk en henvendelse fra en hytteeier ved en 
sidevei til Naustnesveien om at man ønsket adressefastsettende navn, og det ble reist navnesak i 
levekårsutvalget i sak 4/18. Stikkveier bør defineres som egen vei med eget veinavn når det enten  
 er tre hus eller mer langs stikkveien, eller  
 etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor  
synlig bebyggelsen er.  
Navnesaken ble sendt på høring, og det kom inn forslag på navnet Sjøveien. Dette navnet ble sendt 
til stedsnavntjenesten for tilråding. 
I brev av 3.05.18 tilrår Stedsnavntjenesten navnet Sjøveien. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Navnesak Levekår 4/18 
 
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til skilt 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Gjennom å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen via etablering av  
veiadresser får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det sier seg selv at det er  
av stor betydning at utrykningskjøretøy finner fram hurtigst mulig. Veiadresser er med på å  
redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv.  
I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS)  
for å finne fram. De er avhengig av veiadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og  
flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha  
veiadresse som en kan legge inn når en skal bestemme en kjørerute. 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Stedsnavntjenesten gir følgende tilråding til veinavnforslaget Sjøveien: 
 

 
 
Kartutsnittet viser beliggenheten til Sjøveien. 
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