
 

 

 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Kantina på Rådhuset, Lyngseidet 

Dato: 23.06.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Hanne Drøge Jacobsen 

Øystein Sørvoll 

Leder 

Medlem 

 

 

Wenche Hansen Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Pål Andreassen Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for  

   

   

 

Merknader 

 

Hanne D. Jacobsen startet møtet med å minnes tidligere leder Harald Haugen som døde i april. 

Råd for folkehelse mintes han med ett minutts stillhet.  

 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Neste møte:  

Til høsten, og fortrinnsvis før møte i Levekårsutvalget.  

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv-Merethe Sørensen Kommunalsjef helse- og omsorg 

Hilde Valø Helsesykepleier 

Lillian Larsen  Rådgiver 

 

 

 

  



 

 

Lyngseidet, 24.06.2020 

 

 

 

 

Hanne Drøge Jacobsen  

Leder         Lillian Larsen   

         Rådgiver  
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Avklaring av besøk i kommunale bygg (universell utforming):  

Hanne og Lillian tar tak i dette fra høsten. Det tas da kontakt med de som skal delta fra politisk 

og administrativ ledelse. Planen er at biblioteket, NAV, rådhuset, Lenangen skole og 

Lyngsdalen oppvekstsenter skal besøkes. Råd for folkehelse setter som mål at besøkene skal 

gjennomføres innen utgangen av september.  

 

Deltakelse fra rådet i ulike investeringsprosjekt v/Hanne:  

Hanne hadde møte med Kåre Fjellstad, leder for teknisk etat, i januar. De ble enige om at Råd 

for folkehelse skal være delaktig i prosjektet som omhandler ombygging av legekontoret.  

Av ulike årsaker er ikke prosjektet i gang.  

 

Deltakelse på kurs høsten 2020:  

Råd for folkehelse vurderer deltakelse for samtlige i rådet på kurs i regi av Fagakademiet.  

«Eldrerådet i arbeid» avholdes i Tromsø 9. september. Det koster kr. 2 500 pr. person.  
 
https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/EldreraadetIArbeid/43ddedad-2d42-4b53-8fc3-461cf9f328ff 
 

Hanne administrerer og melder på deltakere fra rådet. Påmeldingsfristen er 7. august.  

 

Nord-Norges eldrerådskonferanse som skulle vært avholdt i Kirkenes i mai ble utsatt på 

grunn av Covid-19. Ny dato for konferansen er ikke fastsatt. Råd for folkehelse vurderer 

deltakelse når ny dato for konferansen er fastsatt.  

Koronapandemien:  

- ivaretakelse av eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Lyngen under pandemien 

v/kommunalsjef helse- og omsorg  

https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/EldreraadetIArbeid/43ddedad-2d42-4b53-8fc3-461cf9f328ff


 

 

Eldre hjemmeboende som mottar hjemmetjeneste eller praktisk bistand – Praktisk bistand har 

gått sin gang under pandemien. Smittevernregler er ivaretatt, slik som bruk av munnbind, 

hansker, ansiktsskydd, ingen nærkontakt etc. Det samme gjelder for hjemmetjenesten.  

 

Mange eldre har forståelig nok vært preget av at de ikke har hatt besøk hverken av 

familiemedlemmer eller andre. Mange har heller ikke vært og handlet. Disse har nok kjent mest 

på isolasjonen og ensomheten på grunn av liten kontakt med andre.  

 

Personer med nedsatt funksjonsevne – De som er på Lyngsalpan Vekst (LAV) fikk ikke noe 

tilbud da pandemien kom. De merket det nok mest. Gruppeaktiviteter opphørte, og det samme 

skjedde med gruppeaktivitetstilbud på Lyngstunet og i Lenangen. En til en-aktivitetene fortsatte 

imidlertid, og også her med fokus på smittevernhensyn.  

 

Vi har vært gjennom en unntakstilstand hvor hovedpoenget var å forhindre smitte.  

 

- Henvendelse fra Bufdir. vedr. kartlegging av konsekvenser som Covid-19 har og har hatt når 

det gjelder likestilling av personer med funksjonsnedsettelse v/Hanne  

Hanne orienterte fra undersøkelsen hun har svart på. Hun fant det vanskelig å svare på noen av 

spørsmålene i undersøkelsen. Hun ser imidlertid at det må tas lærdom av viktigheten av å 

involvere eldre og personer med personer med funksjonsnedsettelse når blant annet slike 

pandemier som Covid-19 rammer samfunnet.   

  



 

 

 

PS 5/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Det vises til protokoll for hver enkelt referatsak.  

 

VEDTAK: 

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

Enst.  

 

Vedtak:  

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

 

 

RS 3/20 Møteprotokoll - Råd for folkehelse 09.12.2019 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Fra og med neste møte i Råd for folkehelse legges ikke møteprotokollen fra forrige møte ved 

sakslista/sakspapirene. Ellers ingen merknader til prokollen.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 4/20 Protokoll 28.05.20 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Ingen merknader til prokollen.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 



 

 

 

RS 5/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Kommunalsjefen orienterte om hvordan situasjonen er i vår kommune vedr. de anbefalinger som 

årsmeldinga tar opp:  

Koordinator for pasienter og brukere med behov for komplekse, langvarige og koordinerte 

tjenester – Kommunen har utpekt slik koordinator.  

 

Botilbud til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet – Det jobbes med at dette skal 

komme på plass, og det tenkes at et slikt botilbud skal være på Solhov  

 

Ivaretakelse av pårørendes informasjonsbehov – I dag foreligger det en naturlig dialog med 

pårørende. Kommunen har varslingsrutiner etc.  

 

Klagebehandling – Klager behandles fortløpende.  

 

Kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten – Lyngen kommune er deltakerkommune i «Det 

gode pasientforløp». Det er dialog mellom UNN og kommunen vedr. utskrivningsklare 

pasienter. Dersom kommunen ikke er klar til å ta imot slike pasientene, ilegges kommunen 

døgnmulkt. Lyngen er en av de første kommunene til å ha møter via nett med tanke på 

utskrivning etc.  

Rus- og psykisk helse har også et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

 

Kontaktlegeordning/koordinatorfunksjon – Kommunen har egen koordinator i forhold til 

pakkeforløpet.  

 

Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling – Sekretær i koordinerende enhet 

har vært på kurs/opplæring  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 6/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  



 

 

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 7/20 Nytt nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

RS 8/20 Retningslinjer - Barn som pårørende i Lyngen kommune 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Helsesykepleier Hilde Valø orienterte om saken.  

Råd for folkehelse gir uttrykk for at retningslinjene er et godt utarbeidet verktøy. Det er viktig at 

retningslinjene synliggjøres for befolkninga i kommunen vår.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 9/20 Kvalitetsmelding 2019 - barneverntjenesten Lyngen kommune 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

Kommunalsjefen gikk gjennom kvalitetsmeldinga utarbeidet av barnevernlederen.  

Det foregår et godt forebyggende arbeid blant barn og unge i vår kommune.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 



 

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/55 -86 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 04.06.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/20 Lyngen Råd for folkehelse 23.06.2020 

 Lyngen levekårsutvalg  

 Lyngen kommunestyre   

 

Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) § 2  

 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

 

Vedtak:  

Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2019 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; 

forskrift om medvirkningsordninger § 2. Hvert år skal det utarbeides ei årsmelding som skal 

legges frem for kommunestyret.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret.  

 


