
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterommet 1. etg. på Rådhuset, Lyngseidet 

Dato: 20.05.2019 

Tidspunkt: 09:00- 13:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Rolf Nilsen Medlem  

Harald Haugen Leder  

Hanne Drøge Jakobsen Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Peggy Olsen Medlem  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Neste møte:  

Til høsten. Planlegger å ha møte ved nye Lenangen skole.  

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Daniel Høgtun Planlegger 

Kjell Nordli Boligkonsulent 

Lillian Larsen Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lyngseidet, 20.05.2019 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder         Lillian Larsen   

         Rådgiver  

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/19 Referatsaker   

RS 7/19 Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny 

forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2019/55 

RS 8/19 Er eldrerådet engasjert i reformen "Leve hele 

livet"? 

 2019/55 

RS 9/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og 

brukerombudet i Troms 

 2019/55 

RS 10/19 Særutskrift - Opplæring/kurs i velferdsteknologi  2019/55 

RS 11/19 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 18.03.19  2019/55 

RS 12/19 Varsel om oppstart av detaljregulering for 118/85  2019/55 

RS 13/19 Ytre Lyngen pensjonistforening ønsker å få til ett 

møte med kommunens administrativ og politisk 

ledelse- "Leve hele livet" 

 2019/55 

PS 5/19 Deltagelse i tiltaksutvikling innen program for 

folkehelsearbeid i kommunene 

 2019/275 

 

 

 

Det ble i tillegg gitt orientering om følgende saker: 

 

Daniel Høgtun og Kjell Nordli orienterte om planstrategi og boligpolitisk plan:  

Daniel orienterte om arbeidet med planstrategien. Planstrategien skal kartlegge utfordringene og 

planbehovet i kommunen. Dette danner grunnlaget for samfunnsplanen. Det ønskes innspill fra 

Råd for folkehelse. Det blir en såkalt åpen høring hvor alle, også privatpersoner, kan komme 

med innspill.  

 

Kjell orienterte om det pågående arbeidet med boligpolitisk handlingsplan, og leverte ut 

foreløpig disposisjon til planen. Også her ønskes det innspill på planen fra Råd for folkehelse.  

 

Orientering fra konferansen for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse:  

Hanne og Harald orienterte fra konferansen. Blant annet var AVINOR v/flyplass-sjefen på 

konferansen og orienterte vedr. utbyggingen av Langnes lufthavn. Planene for utformingen ble 

gjennomgått, og deltakerne fikk komme med innspill.  

I tillegg var kulturetaten i fylket og orienterte om tilgjengelighet i kulturbygg. Det vil bli 

seminar om tilgjengelighet og kultur i løpet av høsten.  

 

Pasient- og brukerombudet i Troms, Odd Arvid Ryan, var og orienterte fra deres tjeneste. Ryan 

hadde blant annet fokus på at det i fjor kom flere klager inn til dem vedr. tjenester innen rus- og 

psykisk helse. Ellers er det de «vanlige» områdene som går igjen hva gjelder klager.  

 

 

 

 

 



Øvelse vedr. tilgjengelighet i våre kommunale bygg: 

Hvordan er tilgjengeligheten i våre kommunale bygg? Råd for folkehelse tar initiativ til en 

«øvelse» i fremkommelighet i de kommunale byggene. Vi tar utgangspunkt i 

bevegelseshemming, samt syns- og hørselshemming. Ordfører, rådmann, kommunalsjef for 

helse og omsorg samt teknisk sjef inviteres til å være med, i tillegg til Råd for folkehelse. Hanne 

og Lillian samarbeider om dette.  

 

Inspirasjonsseminar om fremtidens boliger for eldre:  

Råd for folkehelse er interessert i å delta på seminaret da det kan strømmes via nettet. 

Lillian sjekker opp det praktiske rundt seminaret, og gir tilbakemelding til rådet.  

 

Fagdag: aldersvennlige lokalsamfunn og universell utforming 

KS arrangerer fagdag «aldersvennlig lokalsamfunn og universell utforming» i Hammerfest 21. 

juni. Hanne og Lillian deltar fra rådet.  

 

Datakurs for eldre:  

Hanne har ansvar for å følge opp dette. Det jobbes med saken i kommunen. Det arbeides blant 

annet med å få forankret hvem som skal tilby denne tjenesten. Biblioteket er nevnt som et 

alternativ, og de skal visstnok også være interessert i dette. Hanne følger opp saken videre.  

 

 

 

  



PS 4/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

Det vises til protokoll for hver enkelt referatsak.  

 

VEDTAK: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

 

 

 

RS 7/19 Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny forskrift om råd for eldre, for 

personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

Høringssvaret fra Råd for folkehelse ble gjennomgått.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 8/19 Er eldrerådet engasjert i reformen "Leve hele livet"? 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

Rådet valgte Liv Solberg som brukerrepresentant. Liv Solberg skal være en aktiv deltager i 

gjennomføringen av «Leve hele livet» i Lyngen kommune.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering, og velger Liv Solberg som 

brukerrepresentant i gjennomføringen av «Leve hele livet» i Lyngen kommune. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering, og velger Liv Solberg som 

brukerrepresentant i gjennomføringen av «Leve hele livet» i Lyngen kommune. 

 

 

  



RS 9/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 10/19 Særutskrift - Opplæring/kurs i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

Svaret fra Kåfjord eldreråd ble gjennomgått.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 11/19 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 18.03.19 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling:  

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 12/19 Varsel om oppstart av detaljregulering for 118/85 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

 

Behandling:  

Uttalelsen fra Råd for folkehelse ble referert.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  



 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 13/19 Ytre Lyngen pensjonistforening ønsker å få til ett møte med kommunens 

administrativ og politisk ledelse- "Leve hele livet" 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

 

Behandling:  

Saken ble drøftet. Det var enighet om at leder Harald Haugen og brukerrepresentant Liv Solberg 

deltar på møtet om reformen «Leve hele livet» sammen med kommunens administrative og 

politiske ledelse, samt Ytre Lyngen pensjonistforening.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Harald Haugen og Liv Solberg deltar 

på møtet mellom Ytre Lyngen pensjonistforening og den kommunale administrative og politiske 

ledelse. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Harald Haugen og Liv Solberg deltar 

på møtet mellom Ytre Lyngen pensjonistforening og den kommunale administrative og politiske 

ledelse. 

Tillegg fra Råd for folkehelse: Råd for folkehelse vil påpeke viktigheten av å involvere 

fagpersoner fra kommunens rus- og psykiatritjeneste i arbeidet, eks. kommunepsykolog 

og enhetsleder rus- og psykisk helse. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/275 -1 

Arkiv: F03 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 03.05.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 

5/19 Lyngen Råd for folkehelse 20.05.2019 

 

Deltagelse i tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene 

Henvisning til lovverk:  

Folkehelseloven 

 

 

Vedlegg 

1.  1.Program for folkehelsearbeid i kommunene 

2 .Søknad om deltagelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 20.05.2019  

 

Behandling: 

Råd for folkehelse mener det er meget positivt at Lyngen kommune ønsker å være 

pilotkommune i dette viktige folkehelsearbeidet.  

 

Råd for folkehelse vil påpeke viktigheten av å involvere fagpersoner fra kommunens rus- og 

psykiatritjeneste i arbeidet, eks. kommunepsykolog og enhetsleder rus- og psykisk helse.  

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling, med følgende tillegg: Råd for folkehelse vil 

påpeke viktigheten av å involvere fagpersoner fra kommunens rus- og psykiatritjeneste i 

arbeidet, eks. kommunepsykolog og enhetsleder rus- og psykisk helse. Enst.  

 

 

 

 



Vedtak:  

1. Lyngen kommune søker om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid  

2. Lyngen kommune forfatter en rammesøknad om deltagelse i tiltaksutvikling innenfor 

området frafall i videregående skole, samt inviterer de andre kommunene i Nord-Troms 

inn i arbeidet 

 

Tillegg fra Råd for folkehelse: Råd for folkehelse vil påpeke viktigheten av å involvere 

fagpersoner fra kommunens rus- og psykiatritjeneste i arbeidet, eks. kommunepsykolog 

og enhetsleder rus- og psykisk helse. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

 

Vedtak: 

 

• Lyngen kommune søker om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid. 

• Lyngen kommune forfatter en rammesøknad om deltagelse i tiltaksutvikling innenfor 

området frafall i videregående skole, samt inviterer de andre kommunene i Nord Troms 

inn i samarbeidet. 

 

 

Rådmannens innstilling 

• Lyngen kommune søker om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid  

• Lyngen kommune forfatter en rammesøknad om deltagelse i tiltaksutvikling innenfor 

området frafall i videregående skole, samt inviterer de andre kommunene i Nord Troms 

inn i samarbeidet. 

  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 
KS, folkehelseinstituttet, helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet har gått sammen 

om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 (folkehelseprogrammet).  

Formålet med denne nasjonale satsingen på folkehelsearbeid i kommunene er å styrke 

kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er 

prioritert målgruppe. Programmet skal være en innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal 

utvikle forslag til lokale tiltak til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan 

styrkes. Programmet skal også bidra til å fremme kommunebasert forskning. 

Troms fylkeskommune er fra 2019 med i tilskuddsordningen.  

Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: 

Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale 

helseforskjeller. 



 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prioritering av administrative ressurser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

 

Folkehelse/friluftsliv 

En deltagelse i folkehelseprogrammet vil gi økt kunnskap om forskning og tiltak samt økt fokus 

på folkehelse. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Lyngen kommune er blitt forespurt om å ha en pilotrolle i et interkommunalt samarbeid om 

tiltaksutvikling innenfor folkehelse i Nord Troms. 

 

Søknadsfristen for deltagelse i prosjektet er 1.juni 2019.  

Kommuner som vil ha rolle som pilotkommuner vurderes spesielt i forhold til: 

• Plan for å utvikle tiltak bredt og i samarbeid med nabokommuner, og hvordan ta rollen 

som pilotkommune 

• Plan for evaluering 

• Politisk forankring 

• Medvirkning fra barn og unge 

 

Lyngen kommune deltok i april 2019 på nasjonal og regional samling om program for 

folkehelse. 

I samtaler med nabokommunene Storfjord og Kåfjord drøftet vi der hovedutfordringene for barn 

og unge i vår region med bakgrunn i folkehelseprofilen 2019 og Ungdata- undersøkelsen. 

Vi kom fram til at frafall i videregående er et område der vi ønsker å søke om støtte til 

tiltaksutvikling, samt få bistand til evaluering og eventuelt forskning på tiltakene. 

Et samarbeid med nærliggende kommuner vil både gjøre oss mindre sårbare og gi 

tiltaksutviklingen og forskning/evaluering større tyngde. 

 

 

 

 


