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Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Møterom 1 .etg., Lyngstunet 
Dato: 25.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 

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

Lyngen kommune, den 18.02.2020.  

 
 
 
Jill-Gøril Samuelsen  
Leder  
 Aud Haugen 
 utvalgssekretær 

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

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Hanne D Jakobsen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

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

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

PS 1/20 Delegerte saker   
DS 1/20 Årsrapport fra mobbeombudet i Troms  2017/444 
PS 2/20 Referatsaker   
RS 1/20 Kvalitetsmelding 2019 - barneverntjenesten 

Lyngen kommune 
 2019/55 

RS 2/20 Beredskapsavtale mellom Lyngen kommune og 
frivillig innsatsstyrke 

 2015/1806 

PS 3/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- 
skoleåret 2018-2019 

 2015/1766 

PS 4/20 Oppstart av veteranplan  2020/73 
PS 5/20 Søknad om ny tråkkemaskin  2020/110 
PS 6/20 Søknad om støtte til fast utstilling- NTRM  2020/43 
PS 7/20 Strøm i Våningshus Gamslett  2020/43 
PS 8/20 Høring boligpolitisk handlingsplan - innspill fra 

politisk utvalg 
 2019/833 

 
 
 
 
Liv-Merethe Sørensen har gjennomgang/orienterer om følgende: 
- Kvalitetsmelding Barnevern. 
- Beredskapsavtale mellom Lyngen kommune og frivillig innsatsstyrke. 
- Rapportering KAD- seng. 
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Beredskapsavtale mellom Lyngen kommune og frivillig innsatsstyrke om bistand ved 
uttrykning i egen kommune eller i andre kommuner.  

Politi utkaller hjelpemannskap 

 

Røde kors hjelpekorps Daniel Larsen 90798938 Lyngen.rkh@gmail.com 
Norsk Folkehjelp Freddy 

Kviteberg 
95996123/ 
99796444 

lenangen@folkehjelp.no 

Operativleder Røde kors 
hjelpekorps/ Heimevernet 

Viktor Olsen 91189242 (priv) 
77710028 (jobb) 

Hv-16.kontakt@mil.no 
viktor@virotre.no 

    
 

Samarbeid  

Det planlegges samarbeidsmøter x 2 pr år. 
Lyngen kommune deltar på felles øvelse med innsatsstyrken 14. mars 2020. 
Lyngen sanitetsforening kan i regi av sin omsorgsberedskapsavtale tilby mat, varme, lokale, 
barnepass o.l. Lyngen kirke har tilbud om åpen kirke ved behov jf kirkas beredskapsplan. 
 

Forberedelser før redningsaksjon 

Tema møter med bistand fra kommunepsykolog/ psykososial støttegruppe, lege  
Øvelser og trening  
 

Ved utkalling - Innsats 

Politi utkaller operativleder i Røde Kors/ Norsk Folkehjelp - Oppmøte ved «base» 
Operativ leder kontakter legevakt/ ambulanse – vaktlege aktiverer kriseledelse/ psykososial 
støttegruppe ved behov. 
 
Rutiner etter innsats 

Mat og omtanke ved basen 
Mulighet for alenetid for innsatsstyrken 
Etablere mulighet til å snakke om felles opplevelse – bistand fra fagpersoner ved behov  
Når lokale innbyggere er rammet skal fagpersoner delta  

 

Rutiner for debrifing 

Kommunalrepresentant/ psykososial støttegruppe møter ved basen når operativ leder ber 
om det. 
Avskjekk ved uttrykning i andre kommuner  
Organisasjonene tar kontakt med hjelpere ved behov i etterkant av ulykker 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1766 -18 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 06.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/19 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2019 
72/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 
3/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 
3/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 
 Lyngen kommunestyre  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringa. 
 
Vedlegg 
1 Tilstandsrapporten 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg. Enst. 

Vedtak: 
Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg. 
 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Saken utsettes. 
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Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra Peggy Olsen: 
Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020. Lyngen levekårsutvalg ber 
administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet. 
 
Det voteres over forslag fra rådmannen og forslaget fra Peggy Olsen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekår tiltrer forslaget fra Peggy Olsen. Enst. 

Vedtak: 
Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020 og ber administrasjonen om å få 
utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet. 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen tas til orientering 
2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2019/2020 er: 

 Skolemiljøet ved skolen 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 NP i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve 
elever fra mestringsnivå 1 

 Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser, 
og skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 

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

tilpassa opplæring, slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå. 
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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 opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen i 
Lyngen finner det formålstjenlig at resultatene 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: 
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Dataene som 
inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, resultat fra 
elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI. 
 
De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål for forrige skoleår. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
K-sak 72/18 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
Folkehelse/friluftsliv 
Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av 
folkehelse. 

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 knyttet til 
ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på 
er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den 
inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen 
kommune. 
 
Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk 
gikk noe ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært 
gjort gradvis over år. 
Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett 
ligger omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på 
faktoren mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der 
ingen elever har rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet. 
Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 
elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever 
og/eller voksne og/eller digitalt. 
Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy 
andel elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med 
opplæringa i 1.-4 klasse 
Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes 
resultatene og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år.. 
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Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt. 
 
Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert 
hovedpunkt. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Fredag 9. august, 2019 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2019 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     
Organisasjonene     
Skoler     
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen     
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen     
 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
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dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk gikk noe 
ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært gjort gradvis 
over år. 

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett ligger 
omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på faktoren 
mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der ingen elever har 
rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet. 

Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 elever 
som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever og/eller 
voksne og/eller digitalt. 

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy andel 
elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med opplæringa i 1.-4 
klasse 

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes resultatene 
og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år.. 

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt. 

 
Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert 
hovedpunkt.  
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående utdanning. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Talet på elevar 332 295 302 282 289 

Årsverk for undervisningspersonale 42,6 36,9 39,7 36,5 33,3 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

98,8 93,7 91,8 94,0 96,1 

Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering 

Nøkkeltallene viser en god utvikling innenfor andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning. Driften er tilpasset nedgangen i elevtall som har vært over år. Skolene holder seg 
innenfor gjeldende norm for lærertetthet. Fra skoleåret 17/18 til 18/19 ser vi en liten økning i antall 
elever. 

 

2.1.2. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
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 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i Lyngen både på barnetrinnet og ungdomstrinnet ligger på samme nivå som tallene til 
Troms fylke. Dette er god ressursutnytting med tanke på at vi har en desentralisert skolestrukturn med 2 
små og en stor skole. 

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
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 skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i 
Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing. 
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Skoleeiers egenvurdering 

10.trinn rapporterte skoleåret 2018/19 om høy mestring og god læringskultur. Indikatorene viser at 
resultane er på nivå med nasjonale tall, eller bedre. 7.trinn rapporterte også om høy mestring, men noe 
lave tall på læringskultur og elevdemokrati. Området vurdering for læring vi komme inn som satsing fra 
2020. 

 

2.2.2. Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet 
digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
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Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 
Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 
opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
  

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

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Dette er tall for rapportert mobbing som omfatter både mobbet av elever, mobbet av voksne og digital 
mobbing. For Lyngen kommune er tallene unntatt offentlighet. Tall unntas offentlighet når 1-4 elever har 
svart at de opplever mobbing på skolen. 

 

2.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
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 skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i 
Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

I 10.klasse har ingen elever rapprotert at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. Tallet for 
7.klasse er 6,7 %, som er lavere enn snittet i troms, men høyere enn snittet for landet. Systematisk 
arbeid med skolemiljø må fortsatt være et satsingsområde i skolene i Lyngen. 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

66



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 14 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 9. august 2019

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene er rimelige 
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
  

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

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene fra NP for 5.klasse i 2018-2019 er svake. Det er for mange elever som befinner seg på 
mestringsnivå 1 i lesing og engelsk og dette er bekymringsfullt. Det ble i etterkant av gjennomføringen 
av NP satt inn spesielle tiltak i 5.klasse ved en av skolene: 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 
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Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene de får er rimelige 
 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
  

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 
arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle 
seg til ett høyere nivå. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lyngen kommune har fortsatt svært gode resultater på ungdomstrinnet, både for 8. og 9.trinn.  Da 
spesielt med på faktoren andel elever på laveste mestringsnivå. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
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 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
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 
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Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Eksamen og standpunkt samsvarer på samme måte som i resten av landet. Lyngenskolen hadde i 
2017/2018 noe lavere resultat på eksamen enn troms fylke og nasjonalt snitt. Resultatene svinger over 
år. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå 
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Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Grunnskolepoengene liger like under nasjonalt nivå. 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 
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2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for 
offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene 
fra rapportbyggeren i Skoleporten. 

 

 

Lokale mål 
  

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 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 2018 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Lyngen kommune skoleeier 97,5 100 100 100 100 

Kommunegruppe 06 97,6 97,9 97,9 96,8 97,1 

Troms Romsa fylke 97,8 97,5 98,2 97,0 97,7 

Nasjonalt 98,3 98,3 98,4 98,1 98,0 
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle eierformer og Offentlig, 

Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Samtlige elever fra Lyngen begynner direkte i videregående skole. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
 

System for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova §13-10 er i bruk ved alle kommunens grunnskoler. 
Rektorene rapporterer innen 1.juli på eventuelle avvik fra Opplæringslova som tas videre med til 
budsjettbehandlingen på høsten der det er nødvendig. 

Revideringa av systemet skjer årlig og er i tråd med endringer i nasjonalt regelverk, statlige forskrifter, 
rundskriv og kommunale vedtak.  

System for kvalitetsutvikling er satt sammen av følgende komponenter: -Utdrag av Lyngen kommunes 
arbeids- og delegeringsreglement -Oversikt over styringsdokument og ansvarsfordeling -Oversikt over 
verktøy for å vurdere om Opplæringsloven følges -Oversikt over verktøy for å vurdere kvaliteten på 
opplæringa. -Sjekkliste for kontroll på lovverk -Rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver -Plan for 
gjennomføring av kvalitetsvurdering -Sjekkliste i forhold til opplæringslova med oppførte ansvarlige og 
avkrysnings boks for gjennomførte oppgaver -Kommunens praksis og prosedyrer i 
kvalitetsvurderingsarbeidet -Avviksrapport på eget skjema som leveres fra skolene til skoleeier innen 
1.juli hvert år. Gjennomgang av system for kvalitetsutvikling ved skolene i Lyngen etter Oppll §13-10 ga 
følgende avvik:  
Eidebakken:  

 Manglende dokumentasjon på gjennomgåtte emner i årsplan 
 Manglende rutiner for å kvalitetssikre gjennomført underveisvurdering, halvårsvurdering og 

vurdering i fag 
 Manglende rutine for føring av tilbud til enkeltelever etter opplæringslova og introduksjonslova 
 Manglende godkjenning etter forskrift for miljøretta helsevern 
 Ikke tilsatt morsmålslærer (ingen søkere) 
 Ikke tilsatt finsklærer (ingen søkere) 

Lenangen:  
 Karakterstatistikk på ungdomsskolen er ikke drøftet med elever eller foresatte 
 Skolens hjemmeside er ikke oppdatert 

Lyngsdalen:  
 Ikke tilsatt finsklærer(ingen søkere) 

 

Avvikene som går på rutiner ble rettet i august 2019.    
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4. Konklusjon 
Tilstandsrapporten for skoleåret 2018/2019 viser at kommunen leverer gode resultater innenfor mange 
områder. Samtlige resultat som er rapportert i tilstandsrapporten har vært drøftet underveis i skoleåret, 
både på den enkelte skole og på rektormøter med tillitsvalgte tilstede. Der resultatene har vært svakere 
enn ønskelig er tiltak iverksatt. 

Mest bekymringsfullt er svake resultater i NP engelsk og regning for 5.trinn over flere år. Her må det 
gjøres en grundig analyse av resultatene, samt en gjennomgang av opplæringa på småtrinnet for å se på 
årsaker til gjennomgående svake resultat. 

Det mest positive er gjennomgående gode resultat innenfor læringsmiljø. 

Skolene i Lyngen hadde skoleåret 2018/2019 en satsing på inkluderende skolemiljø. Satsingen innebar 
nasjonale samlinger, regionale samlinger og lokale samlinger for ledere, utviklingsgrupper og ansatte. 
Satsingen fortsetter ut året 2019. 

Innmeldte avvik vil følges opp.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/73 -1 

Arkiv: C80 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 17.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 

 

Oppstart av veteranplan 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Administrasjonen utarbeider forslag til veteranplan for Lyngen kommune. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. 
Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i 
Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale 
samfunnet. 
 
Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan (2014) slår fast følgende: «Det bør legges til rette for 
bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som 
har vært i internasjonal tjeneste. Kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller 
interkommunale veteranplaner. Planene bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, 
med fokus på samhandling mellom ulike kommunale aktører. Sentrale elementer i planene bør 
være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og 
ivaretakelse av veteraner og deres familier, som har behov for ulike tilbud.»  
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Lyngen kommune har per i dag ingen Veteranplan. Det er nå omlag 35 veteraner i kommunen.  
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
https://www.regjeringen.no/veteranplan 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Administrasjonstid som dekkes over kulturbudsjettet. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. Dette er den viktigste dagen for å markere 
anerkjennelse for veteraner. Kommunen vil vise respekt og anerkjennelse for de som har risikert 
sitt liv og sin helse for at alle skal kunne leve trygt og selvstendig. Dette kan vises ved å lage en 
plan for ulike markeringer i løpet av året- i tillegg til plan for oppfølging. Oppfølging vil måtte 
skje med bakgrunn i et definert behov. 
 
Det er allerede etablerte markeringer for frigjøring/veteraner i kommunen, der frivilligsentralen 
er sentral i gjennomføringen, sammen med representanter fra heimevernet. En slik plan kan 
være med på synliggjøre disse markeringene i større grad.  
 
Eksempel på tiltak i en plan for anerkjennelse: 
 

 Ordfører er vert for årlig 8 mai arrangementet, der veteranene med deres familie er 
invitert. Veteraner utenfor egen kommune er også velkommen. 

 Kommunen ønsker hvert år å markere FN dagen der skoler spesielt oppfordres til å 
benytte veteraner som en resurs i læring og videreføring av historisk kunnskap. 

 
Eksempel på tiltak i en plan for oppfølging: 
 

 Kommunen etablerer en veterankontakt. 
 Utarbeide kontaktopplysninger lokalt og sentralt i samarbeid med lokale veteraner. 

 
 
Det er i år 75 år siden frigjøringen, og det er planer om markeringer ved blant annet Nord-Troms 
Museum i samarbeid med kommunene og veteranforeningene/heimevernet. Også i utarbeidelsen 
av en veteranplan bør nettopp veteranforeningen/heimevern være naturlige samarbeidspartnere. 
Her ligger kunnskap som trengs for å kunne anerkjenne og ivareta veteraner og deres familier.  
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Rådmannen mener en slik plan vil være et godt arbeidsdokument i ivaretakelsen av våre 
veteraner. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/110 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 16.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 
   

 

Søknad om ny tråkkemaskin 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om ny tråkkemaskin - Lyngen / Karnes ski og Lyngen alpinklubb 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Søknaden fra Lyngen/Karnes ski og Lyngen Alpinklubb avslås. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen/Karnes ski og Lyngen Alpinklubb ønsker at Lyngen kommune skal kjøpe og drifte en 
ny tråkkemaskin. De redegjør for at tråkkemaskinen de har i dag er for liten og svak til tråkking 
av alpinbakken. Det er stor slitasje på maskinen og det er ofte store kostnader til reperasjoner. 
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Dette er dyrt for to små klubber som drives basert på frivillighet. De sier videre at ved at Lyngen 
kommune kjøper og drifter en tråkkemaskin vil det bli mindre belastning og ansvar på klubbene. 
De opplyser om at pris på en ny tråkkemaskin vil ligge på rundt 1 000 000 kr. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
2010/1515-3 
2012/2609-4 
2017/61-50 
Økonomiske konsekvenser 
Kjøp av tråkkemaskin kr 1 000 000,-, årlige låne og rentekostnader ca kr 100 000 per år, 
driftskostnader mannskap kr 120 000 per år, drivstoff, service og vedlikehold. Anslått totale 
utgifter kr 350 000,- 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Alpinbakken og lysløypa på Lyngseidet er gode møteplasser for fysisk aktivitet. Dette fremmer 
igjen folkehelse, trivsel og bolyst. Anleggene er mye brukt av folk i alle aldre, fra hele 
kommunen og også nabokommunene. Det er også en del turister i anleggene. Det er ikke tvil om 
at disse anleggene øker interessen for friluftsliv og aktivitet. Det er også uomtvistelig at det 
kreves ordnet økonomi for denne typen drift.  
 
Søknaden fra Lyngen/Karnes ski og alpinklubben er en forespørsel om kommunal drift av en 
tråkkemaskin som server Lysløypeanlegget på Lyngseidet og Alpinbakken. En slik kommunal 
drift vil medføre ansettelse av personell, drivstoffutgifter, lånekostnader samt vedlikehold og 
service av tråkkemaskin, uten at inntekter vil tilfalle kommunen. 
 
Kommunen eier og drifter også andre aktivitetsarenaer, slik som Lyngenhallen, hallen i Nye 
Lenangen skole og to svømmebasseng for å nevne noen. På den ene siden ville det kanskje vært 
like naturlig å ha en skiløype og et alpinanlegg i driften, mens det på den andre siden vil skape 
presedens for f.eks skiløypene i Furuflaten, Jægervatnet og Lenangen.  Rådmannen vil berømme 
Lyngen Alpinklubb og Lyngen/Karnes ski for den formidable dugnadsinnsatsen som gjøres. 
Samtidig vil en kommunal overtakelse av tråkkemaskinen ha store konsekvenser, både 
økonomisk og med tanke på personale. Det vil også skape en presedens for framtidige søknader 
om innkjøp og driftsstøtte for frivillige lag og foreninger. 
 
Lyngen kommune har tidligere støttet søknader om delfinansiering og anmoder om at det 
fremmes søknad om det.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/43 -5 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 17.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 

 

Søknad om støtte til fast utstilling- NTRM 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte til fast utstilling 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller på at Nord-Troms museum mottar kr 15 000,- i støtte til å lage fast 
utstilling på Gamslett. 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Tilskuddet belastes årsbudsjett 2020, Tilskudd til kultur, lag og foreninger. Ansvar 1112 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Nord-Troms museum ønsker å lage en fast utstilling i «leiligheta» på Gamslett. Huset brukes til 
møtevirksomhet, formidling og i sommersesongen som kafeutsalg. I utstillingen ønsker de å 
bruke gjenstander fra samlingen som Alf Gamslett systematisk samla inn i perioden 1930-1975. 
 
Utstillingen skal ha fokus på fiskarbondens levesett og særlig Alf Gamsletts liv og virke. 
Dette vil være et omfattende arbeid og utstillingen tenkes gjennomført i 2020, med 
utstillingsåpning før sommersesongen 2021. Det uttrykkes ønske om samarbeid med Lyngen 
kommune i forbindelse med markedsføring og åpningsarrangement. 
 
Det søkes om midler flere steder, deriblant Sparebankstiftelsen og Norges Råfisklag. 
Vedlagt i saken er utfyllende søknad og finansieringsplan. 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
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18/244-54 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det har over tid vært etterspurt bruk av den enorme gjenstandssamlingen som Alf Gamslett 
samlet inn i løpet av sitt liv. Store deler av denne ligger nå bevart i magasinet på Gamslett. Med 
denne utstillingen vil mange av disse gjenstandene tas i bruk for formidling. Gruppa Gamsletts 
venner har i lang tid uttrykt ønske om å bruke leilighetsbygget til annet enn kafedrift, og museet 
har nå ved Lisa Vangen lagt en plan for nettopp det.  
 
En slik utstilling vil øke formidlingsverdien på Gamslett betraktelig, da det i store deler av året 
er vanskelig tilgjengelighet på selve gården. Med dette tiltaket kan man åpne for turistbesøk og 
skoleklasser i mye større grad enn det som nå er tilfelle. Det skal også lages nettressurser i 
forbindelse med utstillinga, noe som forhåpentligvis vil gjøre for og etterarbeid i skoleklasser 
mer ettertraktet. 
 
Det har tidligere vært gitt tilskudd til prosjekter med slike beløp, blant annet i 2018 da det ble 
gitt ut bok om rekefiske. Her var også Nord-Troms museum prosjektansvarlig.  
 
Rådmannen anser en slik utstilling å være et løft for Fiskarbondegården Gamslett og tilrår en 
engangsstøtte på kr 15 000,- og samarbeid om markedsføring og åpningsarrangement. 
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Søknad om midler til fast utstilling 

Gamslett fiskebondegård i Lyngen er et 

museumsanlegg i Nord-Troms med en 

tilhørende samling. 

Gjenstandssamlingen er i hovedsak er 

innsamlet av gårdens tidligere beboer 

Alf Gamslett. 

Nord- Troms museum ønsker å lage en 

utstilling for å formidle fiskerbondens 

liv, gårdshistorie og samlingen som 

finns her. 

Arbeidet gjennomføres i løpet av 2020, 

med utstillingsåpning før sommersesongen 2021.  

Vi søker med dette 15 000,- fra Lyngen kommune for å lage utstillingen.  

Vi tenker oss et samarbeid med Lyngen kommune om utstillingen, og håper særlig på 

deltakelse i forbindelse med markedsføring og åpningsarrangement. 

 

Prosjektbeskrivelse 
Gamslett fiskarbondegård er Nord- Troms museums kulturhistoriske anlegg i Lyngen 

kommune. Dette anlegget ligger viser fiskerbondekulturen rundt forrige århundreskiftet. 

Gamslett er i Svensby og består av våningshus, naust, sjå, stall og rekonstruert lågfjøs. NTRM 

disponerer et moderne bygg på Gamslett som inneholder magasin, lagerrom og kafe. 

Alf Gamslett (1916-1975) drev et systematisert innsamlingsarbeid i regionen og over 1000 

gjenstander ble samla inn i perioden 1930-1975.  Inkludert det som er samla inn i ettertid 

omfatter samlinga i dag nærmere 3000 artefakter med hovedvekt på siste halvdel av 1800-

tallet og første halvdel av 1900-tallet. Samlinga er Nord-Troms museums eldste delsamling.  

Under den tyske tilbaketrekkinga høsten 1944 ble stort sett hele området øst for Lyngen 

brent ned og den materielle kulturen rasert. Fra Nord-Troms er derfor et begrenset antall 

husgeråd, redskaper og annet inventar bevart. Gamslettsamlingen er omfangsrik og gir et 

94



inntrykk av hvordan den materielle kulturen har sett ut også langs deler av kysten øst for 

Lyngenfjorden. 

 

Hovedtema for utstillingen på Gamslett skal 

være fiskarbonden.  Vi ønsker å formidle 

fiskerikultur og gårdskultur, som i kombinasjon 

har vært næringsveien for de aller fleste ved 

kysten gjennom århundre.  

Vi vil og formidle gårdshistorie med særlig vekt 

på Alf Gamslett liv og virke. Vi vil bruke plansjer 

med tekst og bilder, gjenstander fra samlinga 

og digital skjerm i formidlingen. Utstillingen 

skal stå i bygget ved siden av 

fiskerbondegården. Her er det innlagt vann og strøm, og utstillingen vil være tilgjengelig hele 

året. Det skal lages nettressurser i forbindelse med utstillingen.  

I tillegg til lokalbefolkning og skoleklasser som målgrupper, er den enorme veksten av antall 

turister i Lyngenområdet er et stort potensial for besøkende av den nye utstillingen på 

Gamslett. Omlag 30.000 utenlandske skiturister besøker området hver vinter, viser tall fra 

selskapet Visit Lyngenfjord. https://visit-lyngenfjord.com/no/kultur-og-

museum/gamslettgaard.  

Vi håper på støtte fra Lyngen kommune til å synliggjøre og formidle den enorme 

betydningen fiskeriet har hatt for regionen, særlig gjennom fiskarbonden næringsvei og 

levesett.  

Vi håper på positiv behandling av vår søknad.  
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Budsjett og finansiering 
  

Tilpassing av lokaler, materiell og arbeidstid  
60 timer à 300,- materiell 5000,- 23000 

Utarbeiding av utstilling  
Kildegransking, utvelgelse, tekstproduksjon  50000 

Fototapet 3 stk 10000 

Belysing, innkjøp av spotlys 8000 

Plansjer, trykking  30000 

Utstillingsfolder, trykking 15000 

Tekstoversettelse engelsk 12000 

Oppsett av utstilling   
50 timer à 300,-  15000 

Markedsføring 3000 

Åpningsarrangement 4000 

  

Sum  170000 

  

Norges Råfisklag 40000 

Lyngen kommune 15000 

Sparebankstiftelsen 30000 

Egenandel Nord-Troms museum 50000 

Annen finansiering 35000 

  

Sum  170000 

  

  

  
 

Ta kontakt om det er noen spørsmål, eller noe er uklart! 

 

Vennlig hilsen  

Lisa Vangen, Nord-Troms museum 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/43 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 18.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 
 Lyngen kommunestyre  

 

Strøm i Våningshus Gamslett 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Gamslett venner strøm snarest i våningshus Gamslett 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Tilleggsbevilling på inntil kr 20 000,- Dekkes via disposisjonsfond. 
Det må tas høyde for utgifter til strøm estimert til kr 15 000,- årlig, som søkes innarbeidet i 
økonomiplan 2020-2024 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020       
       
       
       
       

 
Kr  15 000,-  søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020-2024 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
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Det ble i 2019 lagt inn midler til driftstiltak på kr 40 000,- til montering av strøm i våningshuset 
på Gamslett. Det har i ettertid vist seg at det ikke holdt for hele huset og man ber nå om 
ytterligere kr 20 000,- for å ferdigstille tiltaket.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Installasjon av strøm kr 20 000,-  
Strømkostnader 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Det har vært gjort utbedringer i strømtilførselen på våningshuset på Gamslett. Det har vist seg at 
dette ikke var nok og man ønsker å ferdigstille tiltaket. 
 
Det har blitt innhentet uttalelse fra Nord Troms Museum og de sier at det er ønskelig og bra med 
varmetilførsel i huset pga byggets bevaringsmessige grunner for å hindre ujevn temperatur i 
bygget, noe som kan forårsake fuktighet og kondens. De sier videre at det vil være bra for 
bygningen å ha en konstant innetemperatur på 8-10 grader. Det er derimot ikke ønskelig fra 
deres side at det skal veggmonteres varmeelementer, men at det blir satt inn frittstående ovner.  
 
Rådmannen mener det vil være positivt for driften av Gamslett å gjennomføre tiltak for 
bevaring. Rådmannen ber levekårutvalget om å innstille saken overfor kommunestyret, da det 
søkes om dekning via disposisjonsfond i tillegg til at utgifter til strøm må innarbeides i 
økonomiplanen.  
Levekårs ramme ble i desembermøtet 2019 kuttet med kr 100 000,- Dette innebærer at det står 
igjen kr 30 000,- på de såkalte «frie midler».  Av disse er kr 15 000,- tidligere tildelt Smiso 
(under forutsetning av budsjettmidler) og kr 15 000,- foreslås benyttet i annen sak vedr 
Gamslett.  
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Gamslett venner 

v/Inge Storsteinnes 

Ullsfjordveien 400 

9064 Svensby 

97196673 

ingehalgeir@outlook.com 

 

Lyngen kommune  

v/Hege Sørensen 

Rådhuset 

9060 Lyngseidet 

hege.anita.sorensen@lyngen.kommune.no 

 

STRØM Våningshus Gamslett. 

Gamslett venneforening ber herved om at installering av strøm i våningshus 
Gamslett fullføres og ferdigstilles snarest - i tråd med minimum oppsett laget 
av Roger Samuelsen i samarbeid med Gamslett venneforening i januar 2020. 

Ut fra telefonsamtale ved Roger Samuelsen, Elektro Sport i dag den 22. januar 
2020 mangler en sluttfinansiering av dette på ca kr. 20.000.- pluss mva.  

I diverse møter i 2018 og 2019 der Gamslett venner sammen med politisk 
ledelse i Lyngen kommune og kulturkonsulent diskuterte Gamslett og bruk av 
museumstunet sommer som vinter.  

Der alle parter var omforent om at strøm og dermed «lys og varme» i 
våningshus var en forutsetning for dette. 

Under valgkampen i august/september 2019 ble det spurt alle 
ordførerkandidatene om Lyngen Bygdemuseum – Gamslett Fiskebondegård – 
der alle uttrykte et sterkt ønske om at tunet måtte prioriteres ved de behov 
som ville komme fra «Venneforeninga» -  for at blant annet besøkstallene ble 
høyere – sommer som vinter. 
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Nå gjenstår sluttføring av dette og Gamslett venneforening ber om at de 
manglende økonomiske midler blir bevilget slik at lys i våningshus kan tennes 
og at tunet også kan brukes i den mørke årstid.  

Svensby har 7 små og større turistanlegg som har turister 365 dager i året og 
flere av turistene spør om omvisning på Gamslett sommer som vinter – men 
uten lys og varme så er ikke det noen god opplevelse og turistene reiser her i 
fra med en negativ følelse og opplevelse av noe som kunne vært kjempe bra. 

Så nå ser vi fram til at «lys og varme» kjem snarest slik at Gamslett tunet kan 
brukes til å fortelle om fiske- bondekulturen i Lyngen - 365 dager i året til 
Lyngens oppvoksende slekt og tilreisende. 

 

Svensby 22. januar 2020 

Inge Storsteinnes  

Leder Gamslett venner 

Ole-Anton Teigen 

Sekretær og har ført dette «i pennen» 

 

Kopi Ordfører Dan Håvard Johnsen  

         Gamslett venner: Hallvard Robertsen, Mieke van Heijester og Inge Berg

101



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/833 -4 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 18.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 
 Lyngen Råd for folkehelse  

 

Høring boligpolitisk handlingsplan - innspill fra politisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Boligpolitisk handlingsplan høringsversjon 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling fra Rådmannen. 
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommune har lagt boligpolitisk handlingsplan ut for høring og offentlig ettersyn, med frist 
for innspill 31. mars. Administrasjonen ønsker også innspill til plan fra relevante politiske utvalg i 
høringsperioden.
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