
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Møterom 1.etg., Lyngstunet 

Dato: 25.02.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 13:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Peggy Olsen Medlem KRF 

Jill Gøril Samuelsen Leder SP 

Leif Jarle Bårdsen Medlem SP 

Pål Andreassen Nestleder AP 

Siri Rodahl Johansen Medlem LTL 

Audun Johnsen Medlem MDG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Lillevik Medlem LTL 

Leif Jarle Bårdsen Medlem SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Siri Rodahl Johansen valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 5/20: Siri Rodahl Johansen melder seg direkte inhabil. 

 

Levekårsutvalget ønsker at mobbeombudet kommer til Kommunestyremøte for å orientere om 

den jobben de gjør. 

 

Levekårsutvalget søker om kr. 100 000,- i ekstrabevilling i frie midler. (25. februar er potten på 

kr. 30 000,- oppbrukt). Dekkes over disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra Peggy Olsen: 

Vi ønsker at Lyngen kommune utreder muligheten for å etablere «Helt med»- arbeidsplasser. 

Gjerne i samarbeid med Lyngen kommunes frisklivs- og mestring satsing. 

Det voteres over forslag fra Peggy Olsen. 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer Peggy Olsens forslag til vedtak. Enst. 

 

  



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv-Merethe Sørensen 

Anette Holst 

Aud Haugen 

Kommunalsjef Helse 

Kommunalsjef Oppvekst 

Utvalgssekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lyngseidet 25.02.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Rodahl Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jill-Gøril Samuelsen     Aud Haugen  

Leder       Utvalgssekretær 

 

 

  



 

                                        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 

 

 

 

 

 

  



 

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 levekårsutvalg - 25.02.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

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. 

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. 

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. 

 

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.. 

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. 

 

  



 

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: 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 25.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Administrasjonen utarbeider forslag til veteranplan for Lyngen kommune. 

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.»  

 

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.  

 

Rådmannen mener en slik plan vil være et godt arbeidsdokument i ivaretakelsen av våre 

veteraner.  

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671616/?q=veteranplan&ch=1%23kap3-6-p9


 

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 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 25.02.2020  

Behandling: 

Siri Rodahl Johansen melder seg inhabil og forlater møtet i behandling av saken. 

 

Forslag fra Levekårsutvalget v/Peggy Olsen: 

Levekårsutvalget anmoder Lyngen/Karnes ski og Lyngen Alpinklubb om å søke Lyngen 

kommune om delfinansiering av tråkkemaskin. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling og over forslag fra Levekårsutvalget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tillegg fra 

Levekårsutvalget. Enst. 

Vedtak: 

Søknaden fra Lyngen/Karnes ski og Lyngen Alpinklubb avslås. 

Levekårsutvalget anmoder Lyngen/Karnes ski og Lyngen Alpinklubb om å søke Lyngen 

kommune om delfinansiering av tråkkemasin. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       



       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

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. 

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.  

 

  



 

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 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 25.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen innstiller på at Nord-Troms museum mottar kr 15 000,- i støtte til å lage fast 

utstilling på Gamslett. 

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 

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. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/43 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 18.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Strøm i Våningshus Gamslett 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Gamslett venner strøm snarest i våningshus Gamslett 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 25.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

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 

 



 

 

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 

 

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.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/833 -4 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 18.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
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 Lyngen Råd for folkehelse  

 

Høring boligpolitisk handlingsplan - innspill fra politisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Boligpolitisk handlingsplan høringsversjon 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 25.02.2020  

Behandling: 

Forslag fra Levekårsutvalget: 

 

Levekårsutvalget har følgende innspill til boligpolitiske handlingsplan: 

 

1. Det må presiseres hvor lang botid det er i kommunale boliger. 

2. Den statlige bostøtten er dramatisk redusert. Vi bør ha en kommunal bostøtteordning. 

3. Hvordan kan vi sikre at beboerne i kommunale boliger ikke betaler for høy husleie i 

forhold til inntekt? 

4. Utrede mulighet for boligbygging for utleie, evt. bofellesskap, i sentrum. Legge til rette 

for private aktører for boligbygging for utleie.  

5. Boligtilskudd til kjøp av eldre hus, med boplikt – gjelder unge i etablererfasen. 

6. Etterlyser tiltak for hvordan vi kan få folk til å bygge boligfeltene på Tindevangen på 

Svensby og Innereidet i Nord-Lenangen.  

7. Det må legges en plan for å få grunneiere med på å få regulert tomter for boligbygging? 

8. Lyngen kommune skal ha en godkjent vedlikeholdsplan for eksisterende boligmasse. En 

spesifikk % av husleien bør øremerkes vedlikehold. 

9. Det må utarbeides reglement i forbindelse med kommunal bostøtte. 

10. I tiltaksplanen for Lyngen kommune for perioden 2020-2035 må det være større 

avklaring mellom pkt. 7 og 8. Tydeliggjøre målgruppen. 

 

 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer til eget forslag til vedtak. Enst. 

 



Vedtak: 

Levekårsutvalget har følgende innspill til boligpolitiske handlingsplan: 

 

1. Det må presiseres hvor lang botid det er i kommunale boliger. 

2. Den statlige bostøtten er dramatisk redusert. Vi bør ha en kommunal bostøtteordning. 

3. Hvordan kan vi sikre at beboerne i kommunale boliger ikke betaler for høy husleie i 

forhold til inntekt? 

4. Utrede mulighet for boligbygging for utleie, evt. bofellesskap, i sentrum. Legge til rette 

for private aktører for boligbygging for utleie.  

5. Boligtilskudd til kjøp av eldre hus, med boplikt – gjelder unge i etablererfasen. 

6. Etterlyser tiltak for hvordan vi kan få folk til å bygge boligfeltene på Tindevangen på 

Svensby og Innereidet i Nord-Lenangen.  

7. Det må legges en plan for å få grunneiere med på å få regulert tomter for boligbygging? 

8. Lyngen kommune skal ha en godkjent vedlikeholdsplan for eksisterende boligmasse. En 

spesifikk % av husleien bør øremerkes vedlikehold. 

9. Det må utarbeides reglement i forbindelse med kommunal bostøtte. 

10. I tiltaksplanen for Lyngen kommune for perioden 2020-2035 må det være større 

avklaring mellom pkt. 7 og 8. Tydeliggjøre målgruppen. 

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. 

 


