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Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Møterom bak lærerrom, Eidebakken skole 
Dato: 22.05.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 13:20 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Line Pernille Eide Medlem AP 
Peggy Olsen Leder KRF 
Tone Mari Iversen Vara LTL 
Kjell Ivar Robertsen Medlem SHL 
Helga Ringbakken Medlem MDG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Åse Mona Vikten Nestleder AP 
Espen Lyngra Medlem LTL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Tone Mari Iversen Åse Mona Vikten LTL 
Patrik Jonsson Espen Lyngra  MDG 
   

 
Merknader 
 
Saksliste godkjent. 
 
Helga Ringbakken velges til å underskrive protokollen. 
 

- Levekårsutvalget drøftet forslag til konkurranse men ønsker ikke å bestemme hvilken 
konkurranse det skal være for neste Levekårsutvalg som blir valgt til høsten. 

- Daniel Høgtun orienterte om kommuneplanprosessen. Han ba om innspill fra 
levekårsutvalget. 

 
Sak 19/19: Tone Iversen melder seg inhabil fordi hun sitter i styret til en av de nominerte. 
Sak 19/19: Kjell-Ivar Robertsen melder seg inhabil fordi han er nominert. 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Hege Sørensen 
Daniel Høgtun 

Kulturkonsulent 
Planlegger 

Aud Haugen Utvalgssekretær 
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Lyngseidet 22.05.19. 
 
 
 
 
 
 
 
Helga Ringbakken 
 
 
 
 
 
 
Peggy Olsen       Aud Haugen 

Leder        Utvalgssekretær        
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                                 Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/19 Delegerte saker   

DS 3/19 Avslag på søknad om økonomisk støtte  2015/53 

DS 4/19 Vedtak om dispensasjon fra pedagognormen- 
Kavringen barnehage 

 2016/194 

DS 5/19 Tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn i Knøttelia 
barnehage 

 2015/853 

DS 6/19 Tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn i Lyngsdalen 
oppvekstsenter avdeling barnehage 

 2015/853 

DS 7/19 Tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn i Kavringen 
barnehage 

 2015/853 

DS 8/19 Tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn i Lenangen 
barnehage 

 2015/853 

PS 13/19 Referatsaker   

RS 4/19 Avtale om grunnskoleopplæring for voksne 
innvandrere 

 2015/664 

RS 5/19 Styresammensetning i frivilligsentralen  2015/195 

PS 14/19 Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse  2019/55 

PS 15/19 Deltagelse i tiltaksutvikling innen program for 
folkehelsearbeid i kommunene 

 2019/275 

PS 16/19 Vedtak om navn: Mellavika, Langvollhaugen og 
Trollnesbukta 

 2015/21 

PS 17/19 Søknad om midler-sommersesong 2019 Nord 
Troms Museum 

 2015/1863 

PS 18/19 Tildeling kulturmidler 2019  2019/119 

PS 19/19 Kulturprisen 2019  2015/900 

PS 20/19 Organisering av mat i barnehagene  2019/84 
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Avtale om grunnskoleopplæring for voksne innvandrere 
Bakgrunn 
Lyngen og Storfjord kommuner ønsker en avtale om et samordnet 1.- og 2.årig tilbud om 
grunnskoleopplæring for voksne innvandrere for skoleåret 2019-2020. Opplæringa skal følge 
skoleruta for videregående skole. 
 
Parter 
Partene i avtalen er Lyngen kommune og Storfjord kommune, samt Troms fylkeskommune 
v/Nordkjosbotn videregående skole.  
 
Tidsperiode 
Avtalen gjelder for skoleåret 2019-2020.  
Avtalen kan fornyes for skoleåret 2020-2021. 
Frist for å fornye er 01.04.2020. 
 
Kjøp av tjenester 
Kommunene kjøper skoleplass for et avtalt antall deltakere. 
Stillingshjemler undervisning (snitt årsramme = 847) : 18 t/u = 79,70% stilling 
Pedagogisk og administrativ ledelse, pluss karriereveiledning = 13% stilling 
Kontaktlærer = 4,30% stilling 
Sum stillingshjemler = 97,00%  
 
Overslag totale lønnsutgifter, beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig årslønn kr.586000, 
pensjonsinnbetaling SPK, arbeidsgiveravgift og feriepenger, samt en buffert mot uforutsette 
vikarutgifter (10%): 
Kr.586000 x 97,00 x 1,30  =  kr.738946,- 
Inklusiv kontaktlærertillegg og husleie: kr.789446,- (som utgjør avtalt kostnadsramme). 
 
Tjenestekjøpet omfatter: 
1. Innenfor avtalen skal det gis undervisning i 18 timer pr. uke à 40 minutter til sammen, 

gjeldende for sammenslåtte elevgrupper på 1. og 2.årige løp. 
5 minutter av hver undervisningstime (45 min.) settes av til leksehjelp/fagveiledning i 
elevenes undervisningsfrie timer, til sammen 90 minutter = 1,5 klokketimer pr. uke.  
Undervisningen gis over 3 ukedager, primært mandager, tirsdager og torsdager. 

2. Undervisningen fordeles på fag slik: 
Norsk, 8 timer pr. uke 
Matematikk, 4 timer pr. uke 
Engelsk, 4 timer pr. uke 
Naturfag, 2 timer pr. uke 
Kommunene har selv ansvaret for undervisninga i samfunnsfag 
Kontaktlærer 1 time pr. uke, pluss kontaktlærertillegg (felles for begge elevgruppene) 
Organiseringa av undervisninga skjer på grunnlag av skolens kartlegging og etter nærmere 
avtaler med kommunene.  

3. Deltakerne gis tilgang til nødvendige lærebøker og læremidler, skrivemateriell og bibliotek- 
og kontortjenester, elevkort og leie av lokaler. 
Leiepris lokaler, maksimalt kr.27000 pr. skoleår. 
Kontaktlærertillegg kr.23500 pr. skoleår. 

4. Tilgang til PC i skoletida, med nødvendig programvare. 
5. Dokumentasjon på deltakernes underveis- og sluttvurdering. 
6. Kommunene dekker alle transportutgifter, også utgifter i forbindelse med ekskursjoner. 
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Kommunene faktureres for faktiske utgifter fortløpende, og senest ved kalenderårets og 
skoleårets slutt, fordelt etter antall deltakere fra hver kommune. 

 
Ansvarsfordeling 
Kommunene har ansvar for saksbehandling og utarbeidelse av enkeltvedtak for voksne 
innvandrere med rett til grunnskoleopplæring, som sikrer deltakerne deres rettigheter. 
Kommunene har ansvar for trekk, oppmelding i PAS og gjennomføring av eksamen, samt 
klagebehandling og utskriving av sluttdokumenter.  
Nordkjosbotn videregående skole bistår i veiledningsfasen til skriftlig eksamen og stiller med 
eksaminatorer ved lokalt gitt eksamen. 
 
Fravær 
Ved gyldig fravær fra undervisningen leverer deltakerne dokumentasjon til kontaktlærer. 
Nordkjosbotn videregående skole sender oversikt over deltakernes tilstedeværelse til de 
respektive kommunene ukentlig.  
 
Evaluering 
Avtalen evalueres innen 01.04.2020. 
Det kan foretas en halvårig evaluering innen 01.12.2019. 
 
Oppsigelse 
Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse av avtalen. 
 
 
Nordkjosbotn,  
 
--------------------------------------------                             ------------------------------------------ 
For Troms fylkeskommune    Nordkjosbotn videregående skole 
 
------------------------------------------------                         -------------------------------------------  
For Lyngen kommune                                              For Storfjord kommune 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/55 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 05.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Lyngen Råd for folkehelse 18.03.2019 
14/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 
27/19 Lyngen kommunestyre 25.04.2019 

 

Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne mm.  
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 25.04.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen. Enst. 

Vedtak: 

Årsmelding 2018 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

Vedtak: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling.  
 
 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 18.03.2019  

Behandling:  
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VEDTAK:  
Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  
 
Vedtak:  
Årsmelding 2018 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2018 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

Saksopplysninger 

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

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret.  
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Lyngen kommune 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: 
 
Vedlegg 

1. Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 

2. Søknad om deltagelse. 

Folkehelseloven 

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 
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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. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/21 -134 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 03.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Vedtak om navn: Mellavika, Langvollhaugen og Trollnesbukta 

Henvisning til lovverk: 
 
Matrikkellova kap 4 
Matrikkelforskriften ka. 12 
 
Lov om stadsnavn 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Mellavika, Langvollhaugen og Trollnesbukta vedtas som nye adressesettende navn i 
Lyngen kommune. 

2. Vedtaket kunngjøres jf. Lov om stadsnavn.  

Rådmannens innstilling 

 
Budsjettdekning: 

1. Mellavika, Langvollhaugen og Trollnesbukta vedtas som nye adressesettende navn i 
Lyngen kommune. 

2. Vedtaket kunngjøres jf. Lov om stadsnavn 
 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnsetting, 
adressering og  
adresseforvaltning skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet 
skulle fastlegges av rådmannen. 
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Saksgangen i navnesaker skal følge Lov om stadnamn, og når kommunen sjøl tar opp en sak kan 
den kort skisseres slik:  
1. Kommunen tar opp en navnesak  
2. Saken sendes ut på høring til berørte parter  
3. Saken med høringsuttalelser sendes til stedsnavntjenesten for tilråding  
4. Kommunen fatter endelig vedtak Kommunen har vedtaksmyndighet for alle veinavn i denne 
sammenhengen, uansett hvem som eier veien, ettersom veinavnet skal ha funksjon som adresse. 
Hovedarbeidet med adressefastsettende veinavn ble avsluttet med Kjeldnesveien i oktober 2017. 
Etter dette har Solvikveien på Ørnes og Sjøveien på Naustnes blitt vedtatt som 
adressefastsettende navn. I tillegg har det blitt vedtatt nytt navn på Blåisvatnet etter henvendelse 
fra kartverket. 
 
I forbindelse med tildeling av adresser til hyttefeltet i Årøybukt har så en at adresseringen her var en 
utfordring. 
Det ble reist navnesak på veiene i Levekårssak 41/18 den 28.11.2018. Saken ble deretter lagt ut på 
høring med høringsfrist 31.januar 2019. Saken ble også sendt på høring til stedsnavntjenesten. 
Kommunen mottok svar fra stedsnavntjenesten den 28.02.2019. Stedsnavntjenesten tilrår navnene 
Mellavika, Langvollhaugen og Trollnesbukta. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 7/12 
 
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til skilting 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Det å etablere et logisk oppbygd adressesystem er av stor betydning for å øke sikkerhet og minimere 
risiko, spesielt i forhold til ambulanseutrykning, brann og politi 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Rådmannen følger stedsnavntjenestens tilråding og innstiller på navnene Mellavika, 
Langvollveien og Trollnesbukta. 
 
Vedlagte kartutsnitt viser veiene i Årøybukta: 
Rød vei: Mellavika  
Blå vei: Langvollhaugen  
Grønn vei: Trollnesbukta 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1863 -59 

Arkiv: C56 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 29.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 

 

Søknad om midler-sommersesong 2019 Nord Troms Museum 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det bevilges kr 35 000 i midler til sommersesongtilbudet 2019 ved Nord 
Troms Museum.  
Belastes kulturbudsjettet. 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 35 000 i midler til sommersesongtilbudet 2019 ved Nord Troms Museum.  
Belastes kulturbudsjettet. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Nord-Troms museum har i søknad av 15.03.2019 søkt om midler for drift i sommersesongen.  
Nord Troms museum AS ønsker å videreføre sommertilbudet ved museumsanleggene i Nord-
Troms, og produserer årlig ulike museale aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i alle 
kommunen i Nord-Troms og er en viktig satsning i samarbeidet med reiseliv, næringsliv og 
organisasjoner i hver enkelt kommune. Museet ønsker å gi et godt tilbud på regionens 
museumsanlegg til lokalbefolkning, turister og andre besøkende. 
 
Museet har i dag en rekke samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den 
kulturhistoriske arven som finnes i regionen.  For Lyngens del kan feks Gamsletts venner, 
biblioteket og historielaget nevnes. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle nåværende 
samarbeid både i og utenfor regionen. Museet er en kompetansebedrift som arbeider innenfor 
forskning, dokumentasjon, formidling og bevaring av regionens kulturhistorie. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Belastes kulturbudsjettet 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen kjente 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen kjente 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Det har over tid vært tilsatt ungdom fra Lyngen som sommerverter ved museet. Museet har 
tidligere år fått tildelt midler for sommersesongene og har selv ansatt og driftet anlegget i 
sesongen. For Gamslett fiskebondegårds del var fjorårets sesong i tillegg til ordinær åpningstid, 
også åpent søndager. Gamsletts venner påtok seg å holde disse dagene åpent, og var med det 
med på å bidra til en økning i antall besøkende ved museet. Sommervedlikeholdet i fjor var 
meget bra, og alle parter var fornøyd. Kommunen skal også i år ta seg av klipping ol på 
Gamslett.  
 
Det jobbes med at det fra neste år skal bli en fast ordning på denne støtten. Det anbefales at 
støtten gis som en enkeltsum også i år. 
 
Oppsigelsen av avtalen mellom Nord-Troms museum og Lyngen kommune ble reversert ved 
nyttår, og kommunen har signert ny samarbeidsavtale. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/119 -36 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 13.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 

Tildeling kulturmidler 2019 

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

og liknende til lag og organisasjoner 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale følgende tildeling av tilskudd:  
 
Kulturmidler 
Nr 
 

Navn søker Aktivitet Anlegg/kulturhus Forslag 

1 
 

Jægervatn 
Idrettslag  

 

Idrettsaktiviteter lagidrett  
79 medlemmer under 19 
år og 161 andre. 

Totale kostnader på  
167 493,- 

A:12500,- 
D:  4000,- 

2 
 

Lyngen/Karnes IL  
 

Idrettsaktiviteter lagidrett  
 

Polleidet: 132 519,-  
Geitnes: 151 997,- 
Totalt: 284 516,- 
 

A:12500,-  
D:10000,-  

3 
 

Lyngstuva 
Sportsklubb 

Idrettsaktiviteter 

40 medlemmer under 19 
år og 30 andre. 

Totale kostnader: 

201 634,- 

A:12500,- 
D:  4000,- 

4 
 

Furuflaten IL Idrettsaktiviteter lagidrett 
82 medlemmer under 19 
år og 65 over, samt 193 
støttemedlemmer. 

Totale kostnader: 
151 730,- 

A:12500,- 
D:  4000,- 
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5 
 

Lyngsalpene 
pistolklubb 

Idrettsaktiviteter. 
Luftpistolskyting og 
pistoltrening 
3 medlemmer under 19 år 
og 32 andre. 

Totale kostnader: 

19 000,- 

A:10000,- 
D:  3000,- 

6 
 
 

Norsk folkehjelp  
Lenangen 

Førstehjelpskurs, sanitet, 
søk og redning.29 
medlemmer under 19 år 
og 82 andre 

Totale kostnader: 
107 000,- 
 
2 søknader 

Gitt på 
frie 
midler 

7 
 
 

R/F Havdur Forebyggende sikkerhet 
på sjøen. 
Bruk av redningsvest og 
flyteutstyr.  
Eliasbåt og opplæring i 
basseng. 

Totale kostnader: 
859,70 

Gitt på 
frie 
midler 
Kr 2000,- 

8 
 
 

Rottenvik 
bygdeutvalg 

Skape trivsel i bygda. 
Tilrettelegge for fysisk 
aktivitet. 18 medlemmer 
under 19 og 97 andre 

Totalt: 
91 756,- 
 
2 søknader 

Gitt på 
frie 
midler 

9 
 
 

Furuflaten 
bygdeutvalg med 
undergrupper-kino 
og Furuflaten vel 

  4000,- 

10 
 
 

Furuflaten Teaterlag Teater og scenekunst 19 
medlemmer under 19 år 
og 9 andre 

 10 000,- 

11 
 
 

Furustua SA Miljø/bygdehus for kultur 
og fritid. Utleielokaler 

Totalt: 
116 000,- 

3000,- 

12 
 
 

Lyngen Kirke og 
bygdekor 

Korsang Totalt: 
68 470,- 

3000,- 

13 Ytre Lynge 
pensjonistforening. 

Se også søknad frie 
midler 
83 medlemmer. 

 Gitt på 
frie 
midler 

 
 
Frie midler 
Nr Navn søker  Aktivitet Anlegg/kulturhus 

kostnader 
Forslag 

1 
 
 

Norsk folkehjelp 
lenangen 

 Sanitet/redning 
Kommunal beredskap- 
29 medlemmer under 19 
og 82 andre. 

107 000,- 10 000,- 

2 
 
 

Lyngen 
hesteforening 

Fremme bruk av hest til 
arbeid og rekreasjon. 
7 medlemmer under 19 år 
og 19 andre. 

Totalt. 
20 174,50 

3000,- 

3 
 
 

Rottnevik bygdelag Trivsel og fysisk akt Totalt: 
63 862,- 

4000,- 

4 
 

Sentervennan Foreningskvelder 
omsorgssenteret 

 1000,- 
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5 
 
 

Ungdomslaget 
Vaggas 

Drifter Vaggashytta, 
lavvo Innereidet,Majante, 
Russelv og 
Sørlenangsbotn. 

 2000,- 

6 
 
 

Norsk folkehjelps 
sanitetsungdom 
Lenangen 

Styrke ungdommens 
kunnskaper og 
ferdigheter innenfor 
friluftsliv og førstehjelp. 
29 medl under 19 år og 
82 andre. 

Se vedlegg norsk 
folkehjelp. 

4000,- 

7 
 
 

Lyngseidet 
husflidslag 

Verne om og 
opprettholde kunnskap 
om gamle 
handarbeidtradisjoner. 
Møtepunkt. Gjenbruk. 

Totalt:  
74 535,- 

2000,- 

8 
 
 

Barnas Turlag 
Lyngen 
(under oppstart) 

Etablere et godt og 
attraktivt friluftstilbud til 
barn og familier 

Totalt: 
50 000,- 

7000,- 

9 
 
 

Lyngen Alpinklubb Vinteraktivitet og tilbud 
for alle. 

Totalt: 
83 624,- 

9000,- 

10 
 
 

Lyngseidet 
hytteforening 

Enkelt og aktivt, allsidig 
og naturvennlig 
friluftsliv. Bygge og 
drifte hytter, merke 
turløyper osv 

Gajajenka 
Skihytta 
Rørneshytta 
 
46 339,- 

2000,- 

11 
 
 

Lyngen ungdomsråd Arrangere konsert 
Natturnering 
Generasjonstreff 
Puls Lyngen 

 30 000,- 

12 
 
 

Lyngseidet 
Musikkorps 

Korps og drill 
Samspill akt 
30 medlemmer under 19 
år og 13 andre. 

 Gitt fra 
kulturmidler 
15 000,- 

13 Svensby og omegn 
grunneierlag. 

Oppkjøring av skiløyper 
44 medlemmer 

Totalt: 
6000,- 

2000,- 

14 Ytre lyngen 
Pensjonistforening 

Trivselstiltak 
83 medlemmer 

 2000,- 

Festivalmidler 
 
Nr 
 

Navn søker Aktivitet Anlegg/kulturhus Forslag 

1 
 

Lynge Rock og reker Musikk, messe og 
aktivitetstilbud 

Totalt. 
77 000,- 

13 000,- 

2 
 

Lyngseidet 
Bygdeutvalg 

Barnefestival i parken. 
Skape trivsel og bolyst. 

15 000,-. 4000,- 

3 
 

Troms Krets av NTL Rekruttering, opplæring 
Arr NN Trekkspilltreff 
9 medlemmer under 19 
år og 103 andre. 

 3000,- 
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Rådmannens innstilling 

Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale følgende tildeling av tilskudd:  
 
Kulturmidler 
Nr 
 

Navn søker Aktivitet Anlegg/kulturhus Forslag 

1 
 

Jægervatn 
Idrettslag  

 

Idrettsaktiviteter lagidrett  
79 medlemmer under 19 
år og 161 andre. 

Totale kostnader på  
167 493,- 

A: 
D: 

2 
 

Lyngen/Karnes IL  
 

Idrettsaktiviteter lagidrett  
 

Polleidet: 132 519,-  
Geitnes: 151 997,- 
Totalt: 284 516,- 
 

A: 
D: 

3 
 

Lyngstuva 
Sportsklubb 

Idrettsaktiviteter 

40 medlemmer under 19 
år og 30 andre. 

Totale kostnader: 

201 634,- 

A: 
D: 

4 
 

Furuflaten IL Idrettsaktiviteter lagidrett 
82 medlemmer under 19 
år og 65 over, samt 193 
støttemedlemmer. 

Totale kostnader: 
151 730,- 

A: 
D: 

5 
 

Lyngsalpene 
pistolklubb 

Idrettsaktiviteter. 
Luftpistolskyting og 
pistoltrening 
3 medlemmer under 19 år 
og 32 andre. 

Totale kostnader: 

19 000,- 

A: 
D: 

6 
 
 

Norsk folkehjelp  
Lenangen 

Førstehjelpskurs, sanitet, 
søk og redning.29 
medlemmer under 19 år 
og 82 andre 

Totale kostnader: 
107 000,- 
 
2 søknader 

Gitt på 
frie 
midler 

7 
 
 

R/F Havdur Forebyggende sikkerhet 
på sjøen. 
Bruk av redningsvest og 
flyteutstyr.  
Eliasbåt og opplæring i 
basseng. 

Totale kostnader: 
859,70 

Gitt på 
frie 
midler 
Kr 
2000,- 

8 
 
 

Rottenvik 
bygdeutvalg 

Skape trivsel i bygda. 
Tilrettelegge for fysisk 
aktivitet. 18 medlemmer 
under 19 og 97 andre 

Totalt: 
91 756,- 
 
2 søknader 

Gitt på 
frie 
midler 

9 
 
 

Furuflaten 
bygdeutvalg med 
undergrupper-kino 
og Furuflaten vel 

  4000,- 

10 
 
 

Furuflaten Teaterlag Teater og scenekunst 19 
medlemmer under 19 år 
og 9 andre 

 10 000,- 

11 
 
 

Furustua SA Miljø/bygdehus for kultur 
og fritid. Utleielokaler 

Totalt: 
116 000,- 

3000,- 

12 
 
 

Lyngen Kirke og 
bygdekor 

Korsang Totalt: 
68 470,- 

3000,- 
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13 Ytre Lynge 
pensjonistforening. 

Se også søknad frie 
midler 
83 medlemmer. 

 Gitt på 
frie 
midler 

 
 
Frie midler 
Nr Navn søker  Aktivitet Anlegg/kulturhus 

kostnader 
Forslag 

1 
 
 

Norsk folkehjelp 
lenangen 

 Sanitet/redning 
Kommunal beredskap- 
29 medlemmer under 19 
og 82 andre. 

107 000,- 10 000,- 

2 
 
 

Lyngen 
hesteforening 

Fremme bruk av hest til 
arbeid og rekreasjon. 
7 medlemmer under 19 år 
og 19 andre. 

Totalt. 
20 174,50 

3000,- 

3 
 
 

Rottnevik bygdelag Trivsel og fysisk akt Totalt: 
63 862,- 

4000,- 

4 
 
 

Sentervennan Foreningskvelder 
omsorgssenteret 

 1000,- 

5 
 
 

Ungdomslaget 
Vaggas 

Drifter Vaggashytta, 
lavvo Innereidet,Majante, 
Russelv og 
Sørlenangsbotn. 

 2000,- 

6 
 
 

Norsk folkehjelps 
sanitetsungdom 
Lenangen 

Styrke ungdommens 
kunnskaper og 
ferdigheter innenfor 
friluftsliv og førstehjelp. 
29 medl under 19 år og 
82 andre. 

Se vedlegg norsk 
folkehjelp. 

4000,- 

7 
 
 

Lyngseidet 
husflidslag 

Verne om og 
opprettholde kunnskap 
om gamle 
handarbeidtradisjoner. 
Møtepunkt. Gjenbruk. 

Totalt:  
74 535,- 

2000,- 

8 
 
 

Barnas Turlag 
Lyngen 
(under oppstart) 

Etablere et godt og 
attraktivt friluftstilbud til 
barn og familier 

Totalt: 
50 000,- 

7000,- 

9 
 
 

Lyngen Alpinklubb Vinteraktivitet og tilbud 
for alle. 

Totalt: 
83 624,- 

9000,- 

10 
 
 

Lyngseidet 
hytteforening 

Enkelt og aktivt, allsidig 
og naturvennlig 
friluftsliv. Bygge og 
drifte hytter, merke 
turløyper osv 

Gajajenka 
Skihytta 
Rørneshytta 
 
46 339,- 

2000,- 

11 
 
 

Lyngen ungdomsråd Arrangere konsert 
Natturnering 
Generasjonstreff 
Puls Lyngen 

 30 000,- 
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12 
 
 

Lyngseidet 
Musikkorps 

Korps og drill 
Samspill akt 
30 medlemmer under 19 
år og 13 andre. 

 Gitt fra 
kulturmidler 
15 000,- 

13 Svensby og omegn 
grunneierlag. 

Oppkjøring av skiløyper 
44 medlemmer 

Totalt: 
6000,- 

2000,- 

14 Ytre lyngen 
Pensjonistforening 

Trivselstiltak 
83 medlemmer 

 2000,- 

 
 
Festivalmidler 
 
Nr 
 

Navn søker Aktivitet Anlegg/kulturhus Forslag 

1 
 

Lynge Rock og reker Musikk, messe og 
aktivitetstilbud 

Totalt. 
77 000,- 

13 000,- 

2 
 

Lyngseidet 
Bygdeutvalg 

Barnefestival i parken. 
Skape trivsel og bolyst. 

15 000,-. 4000,- 

3 
 

Troms Krets av NTL Rekruttering, opplæring 
Arr NN Trekkspilltreff 
9 medlemmer under 19 
år og 103 andre. 

 3000,- 

 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019 1112 3853 14701    
       
       
       
       

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 
Levekårsutvalget har vedtatt 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 innstilling til fordeling til 
idrettslagene. Idrettsrådets innstilling vil bli lagt frem i kommunestyremøtet 13 juni. Det har 
ikke vært rom for rådet å avholde møte i forkant av dette levekårsmøtet. 
 
Levekår tildeler midler til andre 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 gitt kr 
20 000,- til husflidslaget (Innkjøp symaskiner), kr 15 000, til Smiso, kr 1000,- til jusshjelpa. Og 
kr 5 000,- til korpsets 60 års-jubileum. 
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Ramme til Festivaler er på 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 30 ulike søknader om tilskudd. 
Søker 1-5 på Kulturmidler er søknader til idrettslagets medlemmer. Tilrådningen forøvrig er 
gjort på bakgrunn av fjorårets tildeling. Der det er kommet søknader i flere kategorier fra samme 
søker har vi slått sammen og gjort en helhetlig vurdering der det har vært mulig. Det er positivt 
at det er kommet flere søknader i år. Det er en rest på kr 9 000,- på frie midler. Dette kan være 
greit å ha til senere tildelinger. Dersom det skulle komme søknader som er større enn dette 
beløpet må levekår be om midler i kommunestyret. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/900 -29 

Arkiv: 076 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 07.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 

 

Kulturprisen 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Forslag på kandidat til kulturprisen 
2 Nominasjon til Kulturprisen 2019 
3 Forslag til kulturpris 
4 Forslag på kandidat til kulturprisen 
5 Forslag på kandidat til kulturprisen 
6 Forslag på kandidat til kulturprisen 
7 Kulturprisen 2019 -Forslag på kandidat 
8 Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 
10 Forslag til kulturpris 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

 

Behandling: 

Tone Iversen og Kjell-Ivar Robertsen erklærer seg inhabil i saken. 
 
VEDTAK: 

1. Kulturprisen 2019 tildeles Røde Kors omsorg og Sentervennan. 
2. Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av kulturprisen. Enst. 

 

Vedtak: 

1. Kulturprisen 2019 tildeles Røde Kors omsorg og Sentervennan. 
2. Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av kulturprisen. 
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Rådmannens innstilling 

1. Kulturprisen 2019 tildeles..... 
2. Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av kulturprisen. 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019 2410      
       
       
       
       

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 
I sak 3/13 i Levekårsutvalget ble det gjort vedtak om gjeninnføring av kulturprisen, samt vedtatt 
nye statutter.  
Statutter for tildeling av kulturpris i Lyngen kommune:  
1. Lyngen kommune deler annet hvert år ut kulturpris til personer, lag og organisasjoner som 
driver omfattende kulturarbeid i Lyngen.  
2. Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakere, samt å bidra til å stimulere til 
kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune.  
3. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv 
innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre  
Lyngen kjent utover landet på det kulturelle plan.  
4. Levekårsutvalget peker ut vinneren. Kommunen skal på forhånd invitere til forslag på 
kandidater. Levekårsutvalget er ikke bundet av disse forslagene, men kan selv fremme egne 
kandidater.  
5. Prisen blir delt ut av Ordføreren i kommunestyremøtet før sommeren.  
6. Kulturprisen er på kr 5000,-. I tillegg blir det gitt et innrammet diplom og medalje  
merket kulturpris og årstall.  
7. Vinneren av kulturprisen kunngjøres i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside.  
 
Tidligere vinnere av kulturprisen har vært:  
1986: Jane Kelly  
1990: Ingebjørg Mihlan  
1991: Lyngstuva amatørteater  
1995: Inge Berg  
1997: Lyngen Røde Kors  
1999: Vedtak om at ingen får kulturprisen 
2001: Håkon Ottesen  
2004: Lyngen Kirke- og bygdekor  
2013: Bente Rognli  
2015: Else-Lill Lyngra 
2017: Stig og Bodil Holst 
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Informasjon om kulturprisen 2017 og oppfordring til å foreslå kandidater skjedde ved annonse i 
Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside og facebookside i første uka av mars.Innen fristen 5. 
april var det ikke kommet inn noen forslag og fristen ble forlenget til 1. mai. 
Denne gangen kom det inn 10 forslag med begrunnelser.  
 
 Kandidater til Kulturprisen 2019 Forslagstillere 
1 Kjell Ivar Robertsen Aud Haugen 
2 Kåre Bjørnar Olsen Jann-Sigurd Sivertsen 
3 Julie Waltenberg Lyngen/Karnes IL 
4 Sykehjemsforeninga Gerd Kviteberg 
5 Lyngen/Karnes IL v/Jhonny Hansen Werner Kiil 
6 Kjell Ivar Robertsen Andrea Robertsen 
7 Cesilie Sigvaldsen Susann Simonsen 
8 Frode Isaksen Beathe Ditlefsen 
9 Inge Berg UL.Trollvasstind 
10 Kåre Bjørnar Olsen Svein Ole Thomassen 

 
Vedlagt ligger begrunnelsene for de nominerte kandidatene. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Vedtak i Lyngen levekår, sak 3/13 
Kommuneplanen 
Økonomiske konsekvenser 
Dekkes over kulturbudsjettet 2019 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen kjente 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen kjente 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Kulturprisen har som formål bl. a. å bidra til å stimulere til  
kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune. Det vil igjen kunne fremme 
folkehelsen ved økt fysisk aktivitet og være møteplasser for innbyggerne og slik gi tilhørighet 
og opplevelser. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Alle forslagene er begrunnede. Kandidatene har innenfor sine områder satt stort preg på 
kulturlivets mangfold og er gode kandidater til prisen. Vi ser det som meget positivt at det er 
kommet så mange forslag på kandidater til kulturprisen. Rådmannen ber levekårsutvalget 
vurdere årets kandidater og velge kulturprisvinner 2019 i.h.t gjeldende statutter. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/84 -5 

Arkiv: A10 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Lyngen levekårsutvalg 22.05.2019 

 

Organisering av mat i barnehagene 

Henvisning til lovverk: 
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 22.05.2019  

Behandling: 

Forslag fra Levekårsutvalget: 
Lyngen levekårsutvalg ønsker videre saksbehandling på saken om mat i barnehage og skole. 
Levekårsutvalget ønsker at det utredes en sak til kommunestyret der man ser på hvordan man 
kan tilby varm mat 2-3 x pr. uke i barnehage/skole. 
Det må sees på samordning av innkjøp og meny ift. tilvirkning av måltidene i skolene og 
barnehagene. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen levekårsutvalg ønsker videre saksbehandling på saken om mat i barnehage og skole. 
Levekårsutvalget ønsker at det utredes en sak til kommunestyret der man ser på hvordan man 
kan tilby varm mat 2-3 x pr. uke i barnehage/skole. 
Det må sees på samordning av innkjøp og meny ift. Tilvirkning av måltidene i skolene og 
barnehagene. 

Rådmannens innstilling 

Saken leveres uten innstilling. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
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Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 
Mat i barnehagen har over tid vært et tema. Det har vært uttrykt ønsker fra barnehagene om at 
det skal ansettes noen kan ta seg av lunsjservering. Det har vært utredet hvordan dagens 
situasjon løses i hver enkelt barnehage, og er blitt spurt om hvordan de ser for seg en eventuell 
ny løsning skal se ut. Som følge av dette kom det en bestilling på utredning om servering av 
varm lunsj i barnehagene. Dette inkluderer også ressurs til planlegging/ kostplan og innkjøp til 
alle barnehagene. 
 
Det serveres i dag frokost og lunsj + frukt/grønnsaker som mellommåltid i alle barnehagene.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Sak 7/19 Lyngen Levekårsutvalg 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Kokk/fagarbeider-kjøkken i barnehage i 100 % stilling vil utgjøre en kostnad på ca kr 525 000,- 
årlig. Med tanke på avstander mellom barnehagene i Lyngen, så vil det måtte påregnes en del 
kjøring i arbeidstiden og med det kostnader også i forbindelse med dette. 
 
I neste omgang vil det være naturlig å diskutere fordeling av en slik ressurs på barnehagene i 
Lyngen. I dag serveres det varm lunsj 2 ganger i uken i de store bhg og 1 dag i uka i de små. 
Dette er vurdert ut ifra ressurser som er tilgjengelig til enhver tid. Ved ansettelse av 
kokk/fagarbeider som skal serve alle barnehagene i kommunen må det vurderes hvorvidt det 
skal gis samme tilbud om varm mat uavhengig av størrelsen på barnehagen.  
 
I en slik stilling må det settes av tid til planlegging av meny i samarbeid med alle avdelingene, 
tilberedning av varm lunsj i alle barnehagene, koordinering av varebestilling og håndtering av 
lager, internkontroll knyttet til mat/servering og eventuelt bistå med for- og etterarbeid knyttet 
til måltider. 
 
Hvordan en slik eventuell stilling praktisk skal løses her i kommunen-stillingsstørrelse og 
kostnader knyttet til den- vil avhenge av hva man eventuelt lander på i forhold til tilbud i den 
enkelte barnehage.  
 
 
Til eksempel så er det ved en kommunal 4 avdelings barnehage sørpå nettopp blitt ansatt 
kjøkkenassistent/kokk i 40% stilling.  Der tilbys barna varm mat 2 ganger per uke. Stillingen på 
40% fordeles på 3-4 dager slik at ikke nødvendigvis alle avdelingene får varm mat samme dag. 
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En slik stilling i Lyngen kan for eksempel løses på følgende måte: 
 
Varm mat 2 dager per uke per barnehage. 
 
1 dag settes til planlegging, kontroller og innkjøp/ bestilling. Dette må koordineres slik at alle 
barnehagene får det de trenger.  
 
2 dager settes til matlaging til den enkelte barnehage.  
 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  
Felles 
planlegging/innkjøp 

Kavringen Knøttelia  Kavringen  Knøttelia 

 Lyngsdalen Lenangen Lyngsdalen Lenangen  
 

 
I praksis kan det la seg gjøre å lage maten til Lenangen og Lyngsdalen samtidig som man lager 
den i de store barnehagene. Det må da taes høyde for bringing og evt oppvarming av maten. 
Hvis maten skal lages i hver enkelt barnehage vil det utløse flere personer i denne stillingen. 
 
Det kan også vurderes at all mat lages og pakkes på ett sted og bringes ut til den enkelte 
barnehage. De ulike løsningene må drøftes med barnehagene. 
 
3 avdelings barnehagene i Lyngen har per i dag 0,6 stilling per barnehage til økt 
bemanningstetthet i løpet av dagen(ringdager) En eventuell omfordeling av denne ressursen til 
mat kan være aktuell. En slik løsning må evt drøftes med bhg og tillitsvalgte.  
 
De skisserte løsningene forutsetter et funksjonelt kjøkken, lagringskapasitet, mulighet for rask 
nedkjøling av mat etc. 
 
Det er i denne saken ikke vurdert konsekvenser av en eventuell endring av kostpenger eller 
tilbud om frokost i bhg skal bortfalle. Det er heller ikke gjort en beregning på eventuelle 
besparelser for den enkelte barnehage i forbindelse med felles innkjøp/bestilling av råvarer. 
 


