
Lyngen kommune  
  

Møteprotokoll  
  

  

 Utvalg:  Lyngen levekårsutvalg  
 Møtested:  Eidebakken skole, møterommet, Lyngseidet  
 Dato:  19.09.2018  

Tidspunkt: 09:00 – 13:00  
  

Følgende faste medlemmer møtte:  
 Navn  Funksjon  Representerer  

 
 Line Pernille Eide  Medlem  AP  
 Peggy Olsen  Leder  KRF  
 Helga Ringbakken  Medlem  MDG  
  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:  
 Navn  Funksjon  Representerer  

Lill Tove Bergmo  Medlem  SP  
Kjell Ivar Robertsen  Medlem  SHL  
Åse Mona Vikten  Nestleder  AP  
Espen Lyngra  Medlem  LTL  

Følgende varamedlemmer møtte:  
Navn  Møtte for  Representerer  

 Willy Wikbo  Kjell Ivar Robertsen  FRP  
 Irene Sørensen  Åse Mona Vikten  KRF  
 Hege Anita Sørensen  Espen Lyngra  AP  
  

 
Merknader  
  
Innkalling og saksliste godkjent.  
Helga Ringbakken valgt til å skrive under protokollen.  
  
Habilitet:  
Sak 34/18: Peggy Olsen inhabil som styremedlem i Medlem Helse   
Sak 34/18: Hege Anita Sørensen inhabil som saksbehandler  
Sak 30/18: Hege Anita Sørensen inhabil som saksbehandler  
  
Line P Eide valgt til setteleder i sak 34/18, da leder er inhabil.  
  
Levekårsutvalget ber om at det på neste møte blir fremmet en sak om varmt måltid i 
barnehagene. Videre er det ønskelig med orientering om flg saker:  

- Plan mot vold og krenkelser i institusjonene  

  



- KAD-seng  
- Status rullering plan for psykisk helsearbeid  
- Dekning sykepleiere og kompetansearbeid  

  
  

 
 

Levekårutvalget ber om at det sendes ett brev til Lyngen Frivilligsentral om at de ønsker å 
velge en representant til styret for sentralen.  
Utvalget ønsker å avholde neste møte på nye Lenangen skole. Ønskelig å legge møtene til 
onsdager.  
  

 
  

  

Fra administrasjonen møtte:  
 Navn  Stilling  

 
 Anette Holst  Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Liv Merethe Sørensen  Kommunalsjef helse og omsorg  
 Inger-Helene B. Isaksen  Utvalgssekretær  
  
  
  
  
  
Lyngseidet 19.09.18  
  
  
  
  
Helga Ringbakken  
  
  
  
Peggy Olsen  
Leder             Inger-Helene B. Isaksen          
         utvalgssekretær   
    
                                       Saksliste  
  

Utv.saksnr  Sakstittel  U.Off  Arkivsaksnr  

 
PS 28/18  Delegerte saker      
DS 4/18  Vedtak om dispensasjon fra pedagognormen- 

Lenangen barnehage  
  2016/194  



DS 5/18  Innvilget søknad om sponsing av 
deltakeravgiftoffisiell utstilling 
nordlandshest/lyngshest  

  2018/244  

DS 6/18  Søknad om midler til innkjøp av sommerblomster-årlig 
beløp Lyngstunet  

  2018/244  

PS 29/18  Referatsaker      

RS 5/18  Resultat Ungdata undersøkelsen 2018    2016/212  

PS 30/18  Søknad om støtte til utgivelse av bok-Nord- 
Troms Museum  

  2018/244  

PS 31/18  Læringsnettverk "Gode pasientforløp for eldre og 
kronisk syke  

  2017/992  

PS 32/18  Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- 
skoleåret 2017-2018  

  2015/1766  

PS 33/18  Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten    2018/421  

PS 34/18  

  
  

Tilskudd til Mental helse Lyngen    2018/244  

      

 Lyngen kommune  Arkivsaknr:  2018/244 -54  
 Arkiv:  223  

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen  



    Dato:                 10.09.2018  

  
  
  

Saksfremlegg  
  

  

Utvalgssak  Utvalgsnavn  Møtedato  
30/18  Lyngen levekårsutvalg  19.09.2018  

  

Søknad om støtte til utgivelse av bok-Nord-Troms Museum  

Henvisning til lovverk:  
  
  
  

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018   

  

Behandling:  

Hege Anita Sørensen inhabil som saksbehandler.  
  
VEDTAK:  
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst  

Vedtak:  

Lyngen kommune yter et tilskudd på kr 10 000,- i støtte til utgivelse av boka Vekst, fall og nye 
muligheter-rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1075 til 2008  
  
Budsjettdekning:  
  
Tilskuddet belastes årsbudsjett 2018, Tilskudd til kultur, lag og foreninger. Ansv 1112  
  
  

  

  

  

Rådmannens innstilling  

Lyngen kommune yter et tilskudd på kr 10 000,- i støtte til utgivelse av boka Vekst, fall og nye 
muligheter-rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1075 til 2008  
  
Budsjettdekning:  



  
Tilskuddet belastes årsbudsjett 2018, Tilskudd til kultur, lag og foreninger. Ansv 1112  

Saksopplysninger  

Generelle opplysninger om saken  
  
Det søkes om kr 10 000,- i støtte til utgivelse av boka Vekst, fall og nye muligheter-rekefiske 
og rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008. Forfatter og historiker Bjørn-Petter Finstad har 
sammen med Nils Harald Alm samlet bilder, kartlagt, beskrevet og analysert historien om 
rekefisket og rekeindustriens utvikling i Nord-Troms. Med denne utgivelsen har de gitt 
rekefisket i Nord-Troms en regional, nasjonal og internasjonal betydning. Denne boken er del to 
om rekefiske og rekeindustri. Museet ga i 2009 ut den første boka Entusiasme, fremtidstro og 
vekst av forfatter Nils Harald Alm.  
  
Boka er fagfellevurdert, og må regnes som et viktig bidrag til fortellingen om fiskerihistorien i 
Nord –Norge. Boka har et lokalhistorisk utgangspunkt og omhandler rekefisket og 
rekeindustrien i Nord-Lenangen, Lyngen, Skjervøy, Havnnes i Nordreisa og videre til Reinfjord 
i Kvænangen. Et eventuelt overskudd av boka skal etter planen gå til opprettelse av et fond for 
satsing på fiskerihistoriske prosjekter i framtida.  

  
  
Økonomiske konsekvenser  
  
Kr 10 000,- belastes posten Tilskudd til kultur, lag og foreninger  
  

  

Vurdering av alternativer og konsekvenser  

  
  
Rekeaktiviteten i Lyngen har fått bred plass i boka. Boka kommer også inn på muligheter for 
videre forvaltning av ressurser i framtida og retter søkelyset på oppdrettsnæringens historie i 
Nord-Troms. Boka er på rundt 200 sider med mange illustrasjoner og bilder. Boka kan brukes 



som gavebok til kommuner og bedrifter ol. Den vil også kunne være et bidrag til faglige 
undervisningsmiljøer.  
     



 Lyngen kommune  Arkivsaknr:  2017/992 -3  
 Arkiv:  F10  

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen  

    Dato:                 06.09.2018  

  
  
  

Saksfremlegg  
  

  

Utvalgssak  Utvalgsnavn  Møtedato  
  Lyngen Råd for folkehelse    
31/18  Lyngen levekårsutvalg  19.09.2018  

  

Orientering om Læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk 
syke  

Henvisning til lovverk:  
  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  
Lov om folkehelse  
  
  

Vedlegg  
1 Tjenesteavtale 2  
2 Kommunens sjekkliste for innleggelsesrapport  
3 Samhandlingsflytskjema  

  

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018   

  

Behandling:  

VEDTAK:  
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst  

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  
  

Rådmannens innstilling Saken 

tas til orientering.  



  

Saksopplysninger  

  
Lyngen kommune signerte 1. desember 2017 avtale om deltakelse i Læringsnettverket Gode 
pasientforløp for eldre og kronisk syke – Troms/ Ofoten og Finnmark 2018 – 2019.   
  
Deltakelse i nettverket innebærer 4 samlinger og arbeid mellom hver samling. Deltakere fra 
Lyngen er leder i hjemmetjenesten/ leder i korttidsavdeling/ fagutviklingssykepleier ved 
langtidsavdeling/ ergoterapeut og fysioterapeut.   
Læringsnettverket hadde en oppstart med første samling i juni måned.  
  
Begrunnelse for Lyngen kommunes deltakelse:  

• Vi ønsker å forbedre overgangene i pasientforløpet. Fra UNN til Korttidsavdeling og 
videre til hjemmet eventuelt langtidsavdeling.   

• Tenke helhetlig og gjøre gode faglige vurderinger sammen med bruker før tiltak 
bestemmes.  

• Spørsmålet Hva er viktig for deg et er verktøy for å finne motivasjon, tillit og drivkraft 
til å ønske å bo hjemme lengst mulig.   
  

Mål:    
• Bruker skal kunne ha et aktivt liv i eget hjem lengst mulig, med den hjelpen de har 

behov for.   
  
Visjon:  

• Gi gode og individuelle tjenester der bruker bor  
  
  
  
Generelle opplysninger om saken  
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
kommunene i UNNs nedslagsfelt opprettet et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som fikk følgende 
oppdrag:   
  
«OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert 
plan for hvordan prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. Innrapporterte avvik 
benyttes i pågående arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlig forbedring».  
  
Utvalget har bestått av representanter fra både UNN og kommuner samt brukerrepresentant. 
KSUèt la fram et forslag til flytskjema og sjekkliste for OSO i vår. For å sikre gode 
pasientforløp i overføring av apsienter mellom UNN og kommunene er det viktig å sikre at 
tilstrekkelig og relevant informasjon overføres mellom sykehus og kommune.   
OSO anbefalte derfor at flytskjema og sjekkliste skulle sendes kommuner i UNN-området, med 
oppfordring til å ta disse i bruk. Samme informasjon og oppfordring sendes også alle avdelinger 
i UNN, i tillegg til at informasjon gis i UNNS egen informasjnskanaler.  
  
  



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak  
Tjenesteavtale 2 mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, om 
retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering, 
lærings- og mestrings for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 
pasienter med behov for koordinerte tjenester.   
  
Økonomiske konsekvenser  
Det er ingen deltakeravgift. Kommunene/ deltakerne dekker egne utgifter til reise og opphold på 
samlingene, samt intern ressursbruk.  
  
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser  
Gode samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen gir bedre helhetlig 
pasientforløp og forebygger reinnleggelser.  
  
  
  
Folkehelse/friluftsliv  
Gode pasientforløp, rask og riktig helsehjelp er med på å gi god folkehelse og til å ha et aktivt 
liv hjemme lengst mulig.   
  
  
  
  
     



 Lyngen kommune  Arkivsaknr:  2015/1766 -15  
 Arkiv:  A20  

Saksbehandler:  Anette Holst  

    Dato:                 17.09.2018  

  
  
  

Saksfremlegg  
  

  

Utvalgssak  Utvalgsnavn  Møtedato  
32/18  Lyngen levekårsutvalg  19.09.2018  
  Lyngen kommunestyre    

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2017-2018  

Henvisning til lovverk:  
Opplæringslova  
  

Vedlegg  
1  Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2017-2018  
  

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018   

  

Behandling:  

VEDTAK:  
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst  

Vedtak:  

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.   
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:   
• Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne 

skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.   
• Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 

sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring   
• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.   
• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 

nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra 
mestringsnivå 1 (laveste nivå)   

• Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing.  
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.   

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.   



• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 
undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.   

  
  

Rådmannens innstilling  

  
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.   
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:   
• Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne 

skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.   
• Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 

sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring   
• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.   
• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 

nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra 
mestringsnivå 1 (laveste nivå)   

• Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing.  
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.   

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.   
• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 

undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.   
  
  

Saksopplysninger  

Generelle opplysninger om saken  
Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø  
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.   
Rådmannen i Lyngen kommune finner det formålstjenlig at tilstandsrapporten også drøftes i  
Levekårsutvalget.   
Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av 
kvaliteten i egne skoler  
Verktøy for måling av tilstanden:  
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av 
en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten. Data fra andre 
kilder kan også flettes inn hvis ønskelig. Verktøyet inneholder felt for å fylle inn blant annet:   
1. lokale mål   
2. vurderinger av tilstanden   
3. beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll)   
4. sammendrag og konklusjon av rapporten   
Lokale mål for grunnskolen i Lyngen er hentet fra vedtak i K-styret i sak 61/17.  
Følgende mål har vært gjeldende for rapportperioden:   
Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal 
oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.   
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt 
grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring   
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å 
minke/begrense bruken av spesialundervisning.   



Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale 
prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste 
nivå)   
Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i 
Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.   
Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.   
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 
undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.   
  
  
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak  
K-sak 61/17  
  
Økonomiske konsekvenser  
  
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser  
  
Miljøkonsekvenser  
  
Folkehelse/friluftsliv   

Vurdering av alternativer og konsekvenser  

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen kommune. 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten om ressursbruk, læringsresultater 
og om elevenes læringsmiljø.   
Resultatene er fortløpende drøftet i rektormøter med oppvekstsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede  
Tilstandsrapporten er utarbeidet i rektormøter, med kommunalsjef, skoleledere og tillitsvalgte 
tilstede, og den inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av hele 
skoleavdelinga i Lyngen kommune.  
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette 
medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten.Små skoler med få elever har lav 
bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring.  

Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært negativ, med en nedgang på 66 elever 
siden 2013.  

Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 
noen få elever pr.klasse, noe som ikke påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed medfører 
nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da basiskostnadene pr 
klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen.  

  
Resultatet fra den siste elevundersøkelsen viser at kommunens skoler totalt sett har ligger 
omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier.Tallene for mobbing i rapporten er 
unntatt offentlighet. Dette skyldes at det er mellom 1 og 4 elever som har svart at de har blitt 
mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. I første utgave av tilstandrapproten fra juni kunne man 
hente inn desimaltall, og disse er lagt inn i sammendraget helt først i rapporten.   



I Lyngen er lærertettheten høyere enn landsgjennomsnittet, men betraktelig lavere enn 
kommunegruppe 06, med 9,8 på barnetrinnet, og 10,8 på ungdomstrinnet. Tabellene viser også 
at lærertettheten hår gått noe ned fra 2017 til 2018.   

  
Resultatet av opplæringa på småtrinnet måles ved NP 5.trinn. Her skårer våre elever godt i 
lesing, men under gjennomsnittet i regning.   
Resultatet av opplæringen på mellomtrinnet måles i NP 8.trinn. Her skårer våre elever godt i alle 
fag. Antall elever på laveste nivå i 8.klasse er svært lavt, noe som lover godt for gjennomføring 
videre.  
  

Grunnskolepoengene våre ligger på nasjonalt nivå, og høyere, noe som måler opplæringa på 
ungdomstrinnet.En forholdsvis høy andel ressurser i Lyngenskolen gis til elever med rett til 
spesialundervisning. God tilpasset opplæring og tidlig innsats er et fokusområde for skolene.  
  

Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til 
hvert hovedpunkt.  

  

  
     



 Lyngen kommune  Arkivsaknr:  2018/421 -3  
 Arkiv:  F47  

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen  

    Dato:                 10.09.2018  

  
  
  

Saksfremlegg  
  

  

Utvalgssak  Utvalgsnavn  Møtedato  
33/18  Lyngen levekårsutvalg  19.09.2018  
90/18  Lyngen formannskap  26.09.2018  
  Lyngen kommunestyre    

  

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten for å ivareta akuttberedskap 
utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.  

  
Henvisning til lovverk:  
Lov om Barneverntjenester  
  

Vedlegg  
1  Akuttberedskap i kommunalt barnevern ( Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet) 2  Plan for etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt 
barnevern.  
3 Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018  
4 Statestikk barnevernmonitor  

  

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018   
  

Behandling:  

VEDTAK:  
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst  

Vedtak:  

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap 
utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.   
  
Budsjettdekning:  
Kr   550 000,-   søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan   2019 - 2022  
Rådmannens innstilling  



Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap 
utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.   
  
Budsjettdekning:  
  
Kr   550 000,-   søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan   2019 - 2022    
  

  

Saksopplysninger  
Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres heslse 
og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 
og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge 
oppvekstsvilkår.   
  
Barneverntjenesten i Lyngen har en stadig økning i henvendelser til tjenesten.   
Statistikk viser at Lyngen kommune har utfordringer med forholdsvis høy andel av barn og 
familier som trenger tiltak gjennom Lov om barneverntjenester. Kommunene har en høyere 
andel av enslige forsørgere og foreldre uten utdanning utover grunnskole. Samtidig viser 
statistikken at kommunen gir riktige tiltak i hjemmet framfor omsorgsplasseringer.  
Barneverntjenesten prøver så langt det er råd å bruke barnets nettverk i tiltak og plasseringer.   
  
Barneverntjenesten i Lyngen har inngått et interkommunalt samarbeid i Nord-Troms vedrørende 
akuttberedskap med planlagt oppstart i januar 2019. Dette vil medføre merarbeid og økt 
belastning på ansatte og det vil ikke la seg gjennomføre med dagens bemanning på 2,5 årsverk i 
kommunal midler + 0,5 årsverk statlig tilskudd.  
  
Den nye barnevernloven trådte i kraft 1. juli 2018. Loven er en mer tydelig rettighetslov. Dette 
krever at barnet, familie og nettverk får tydeligere rettigheter. Brukermedvirkning står sentralt 
og lovfestet. Hasteplasseringer skal unngås og samarbeid med andre skal prioriteres  
  
Kravet til forsvarlige tjenester i Barnevernloven, tilsier at alle kommuner må ha 
tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenom ordinær kontortid innen utgangen 
av 2018. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid og i helgene.  
  
Barneverntjenesten i Lyngen har de siste årene hatt stor utskifting av ansatte. Det har vært 
umulig å engasjere erfarne saksbehandlere i engasjementstillinger, og har derfor måtte kjøpe 
tjenester fra Barnevernkompetanse.   
  
  
  
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak  
Akuttberedskap i kommunalt barnevern (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).  
  
Økonomiske konsekvenser  
Opprettelse av 1 årsverk vil medføre en merutgift på 550.000 per år som søkes innarbeidet i 
Lyngen kommunes økonomiplan 2019-2022.    
  



  
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser  
Risikoen er at barn og unge og deres familier ikke får oppfylt sine rettigheter i Lov om 
barneverntjenester. Dette går utover våre mest sårbare barn som ikke får de tjenestene og den 
hjelpen de trenger til rett tid.   
  
  

Vurdering av alternativer og konsekvenser  
Alternativet er at Lyngen kommune må kjøpe saksbehandlertjenester fra Barnevernkompetanse 
for å oppfylle lovkrav i Lov om barneverntjenester.   
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Tilskudd til Mental helse Lyngen  

Henvisning til lovverk:  
  
  
  

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018   

  

Behandling:  

Peggy Olsen og Hege A Sørensen inhabil.  
Line P Eidet valgt til setteleder.  
  
Tilleggsforslag fra Irene Sørensen:  
«....og andre organisasjoner da dette vil skape presidens.»  
  
Det ble votert over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget.  
  
VEDTAK:  
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget. Enst  
  

Vedtak:  

Lyngen kommune avslår å yte driftstilskudd for 2018 til Mental helse Lyngen og andre 
organisasjoner da dette vil skape presidens.  
  
  

  

  



  

Rådmannens innstilling  

Lyngen kommune avslår å yte driftstilskudd for 2018 til Mental helse Lyngen.   
  
  

Saksopplysninger  

Generelle opplysninger om saken  
Ordfører Dan-Håvard Johnsen har bedt rådmannen fremme politisk sak til formannskapet vedr. 
tilskudd til Mental helse Lyngen.   
  
I sin henvendelse skriver ordføreren at Mental helse Lyngen (MHL) er en aktiv organisasjon 
som gjør en rekke tiltak knyttet opp mot arbeidet rundt mental helse i Lyngen. Ordføreren sier 
videre at særlig er det arbeid som gjøres inn mot ungdom viktig og prisverdig.   
  
Det opplyses om at det i tillegg til det ukentlige arbeidet som drives direkte mot enkeltpersoner, 
har MHL 3-4 store arrangementer årlig som er åpent for alle. Disse arrangementene har stor 
oppslutning og er banebrytende med tanke på åpenhet vedr. psykiske helseutfordringer.   
  
Ordføreren avslutter med at MHL er en organisasjon som jobber bra lokalt mot en målgruppe 
som virkelig trenger dette.   
  
Med bakgrunn i dette ønsker Lyngen Tverrpolitiske liste og Kristelig Folkeparti og gi et 
driftstilskudd for 2018 på kr. 50 000,-. Beløpet foreslås tatt fra disposisjonsfondet.  
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplan.   
  
Økonomiske konsekvenser  
Belastning av disposisjonsfondet.   
  
Folkehelse/friluftsliv Økt 
fokus på psykisk helse.   

Vurdering av alternativer og konsekvenser  

Mental helse Lyngen (MHL) er i likhet med flere andre (lokale) organisasjoner basert på 
frivillighet og noe økonomisk støtte fra sentralt hold.   
  
Lyngen kommune bidrar blant annet med midler til MHL via «Skolesekken», kulturmidler og 
annen direkte støtte til enkelt arrangement som for eksempel «Verdensdagen for psykisk helse».   
  
Ved å gi et driftstilskudd til Mental helse Lyngen, skapes det presedens i forhold til øvrige lag 
og foreninger som driver tilsvarende aktivitet i Lyngen kommune. Som eksempel kan nevnes 
Røde Kors hjelpekorps, Norsk folkehjelp og sanitetsforeningene.   
  
Med bakgrunn i dette innstiller rådmannen på avslag på ordførerens henvendelse.   
  
  
  
  



  


