Lyngen kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen levekårsutvalg
Kommunestyresalen, Lyngseidet
09.12.2015
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 02.12.2015

Peggy Halvorsen
leder
Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær
VEDLEGG:
Saksutredningene
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:
Vararepresentanter
Rådmannen (ipad)
Økonomisjefen (ipad)
Leder for teknisk sektor
Oppvekstsjefen (ipad)
Helse- og omsorgssjefen (ipad)
Leder plan og utvikling (ipad)
Ordfører
Sendes på e-mail til:
Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer)
Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet, 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 37/15

Delegerte saker

DS 1/15

Dispensasjon fra utdanningskravet- Bjørg Rygh

2015/1881

DS 2/15

Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger
med kommunal fastlegeavtale - ASA 4301

2015/840

PS 38/15

Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan
2016-2019, årsbudsjett 2016

2015/1472

PS 39/15

Organisatorisk endring av
hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse
av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og
opprettelse av 2 nye årsverk

2015/865

PS 40/15

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefatigdom

2015/19

PS 41/15

Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av
overgrep i barnehage

2015/2050

PS 42/15

Opprettelse av beredskapsteam mot mobbing

2015/828

PS 43/15

Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av
Lyngseidet lysløype - ny 5 km og tidtakerbu

2015/1950

PS 44/15

Søknad om tilskudd til kjøp av redningspulk

2015/1996

PS 45/15

Rullering av handlingsprogrammet i
Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett
og lokale kulturhus 2012 - 2015, samt prioritering
av spillemiddelsøknader 2016.

2015/1950
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PS37/15Delegertesaker
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Lyngen kommune
Oppvekst og kultur

Kavringen barnehage
Oksvik
9060 LYNGSEIDET

Delegert vedtak
Delegert utvalg levekår - nr. 7/15

Deres ref:

Vår ref:

2015/1881-3

Løpenr.

Arkivkode

10018/2015 02046539837

Dato

28.09.2015

Dispensasjon fra utdanningskravet- Bjørg Rygh
Saksopplysninger:
Barnehagelovens § 18 krever at pedagogisk ledere må ha førskoleutdanning. Imidlertid er
kommunen gitt adgang til å gi dispensasjon fra dette utdanningskravet. Det kan gis dispensasjon
for inntil ett år av gangen etter at stilling har vært lyst ut og det ikke har meldt seg kvalifiserte
søkere. Det foretas en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den/de det søkes
dispensasjon for. Dispensasjonen er knyttet til person og til en konkret stilling i en konkret
barnehage. Dispensasjonsmyndigheten er delegert til rådmannen. Kavringen barnehage har søkt
dispensasjon pr telefon.
Vurderinger:
Bjørg Rygh har utdanning som barne- og ungdomsarbeider og mangler derfor pedagogisk
utdanning i henhold til Barnehageloven § 18.
Det meldte seg ingen kvalifiserte søkere ved utlysning i august 2015.

Vedtak:
Bjørg Rygh gis dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere. Dispensasjonen
gjelder i Kavringen barnehage under sykefravær barnehageåret 2015/2016
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Postadresse:
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
E-post: post@lyngen.kommune.no

Besøksadresse:
Strandveien 24

Telefon: 77701000

Bankkonto: 4785.07.00059
Organisasjonsnr: 840014932

Internett: www.lyngen.kommune.no
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Anette Holst
oppvekst- og kultursjef
Direkte innvalg: 40028559
Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi:
Bjørg Rygh

Sommersethveien 9060

LYNGSEIDET

Side 2 av 2

-6-

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/840 -7

Arkiv:

G21

Saksbehandler: Hilde Grønaas
Dato:

18.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/15
2/15

Utvalgsnavn
Delegert utvalg levekår
Lyngen levekårsutvalg

Møtedato
09.12.2015

Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale
- ASA 4301
Henvisning til lovverk:
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c.
Vedlegg
1

ASA 4301 - Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Rådmannens innstilling
Lyngen kommune vedtar rammeavtale ASA 4301 for perioden 1. juli 2015 t.o.m. 30. juni 2016.

Saksopplysninger
Rammeavtalen ASA 4301 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende legen og
kommunen.
Avtalen fremforhandles av helse- og omsorgsdepartementet, KS og regionale helseforetak på
den ene siden og Den Norske Legeforening på den andre siden. Avtalen er ingen tariffavtale og
må derfor vedtas av hver enkelt kommune. Vedtaket kan gjøres administrativt – se vedlegg.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Rådmannen anbefaler at man forholder seg til sentrale avtaler for fastlegeordningen i Lyngen
kommune.
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A-rundskriv nr.:
Dokument nr.:
Arkivkode:
Dato:
Saksbehandler:

Til:

A/2-2015
14/00959-10
0
30.06.2015
Anne Tøndevold

Kommunen

ASA 4301 (statsavtalen) Avtale om økonomiske vilkår for
allmennleger med kommunal fastlegeavtale og
legespesialister med avtalepraksis

Dette rundskrivet avløser A-rundskriv nr. 4/2014.
Ny avtaleperiode er 1. juli 2015 til 30. juni 2016.
Fra 1. juli 2015 er basistilskuddet kr 427 per år per person på
legens liste.
Det vil fastsettes i stønadsforskriften at det ikke kan kreves
pasientfinansiering av administrative systemer som
betalingstjenester, timebestillingssystemer og liknende.
For avtaleperioden 2015–2016 avsettes 17 mill. kroner til EPJ-løftet i
legekontorene.
Det innføres en ny takst 2kd for skriving av opplysninger til nasjonal
kjernejournal.
ASA 4301 er ingen tariffavtale, og må derfor vedtas av hver enkelt
kommune. Vedtak kan gjøres administrativt. Uansett skal
kommunene utbetale endrede basistilskudd umiddelbart.
Det vises for øvrig til mer informasjon på internett:
www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler
1
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Hege Mygland
avdelingsdirektør

Anne Tøndevold
spesialrådgiver

Kontaktpersoner i KS:
Hege Torvbråten, tlf. 24 13 26 30, e-post: hege.torvbraten@ks.no
Anne Tøndevold, tlf. 24 13 28 59, e-post: anne.tondevold@ks.no
Vedlegg I: Statsavtalen ASA 4301
Vedlegg II: Protokoll 19. juni 2015
Vedlegg III: Protokoll 25. juni 2015
Vedlegg IV: Protokoll om EPJ-løftet 25. juni 2015

2
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Vedlegg I

AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS
OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN
NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR
FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL FASTLEGEAVTALE OG
LEGESPESIALISTER MED AVTALEPRAKSIS
GENERELLE BESTEMMELSER
1.1 Forankring mv.
Denne avtalen er inngått under henvisning til helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 med tilhørende forskrifter.
1.2 Virkeområde
Denne avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen,
bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og
bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er
suspendert.
Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister
med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.
Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for
legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.
1.3 Partsforhold
Parter i denne avtalen er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS
og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske
legeforening på den andre siden.

3
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1.4 Andre avtaler
Det er inngått rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om drift
av allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene (kommuneavtalen).
Avtale er også inngått mellom Oslo kommune og Den norske legeforening.
Det er også inngått tariffavtale for allmennleger innenfor fastlegeordningen
som har ansettelsesforhold i kommunen.
Det er inngått rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.
Denne avtale og sentral kommuneavtale skal ved senere revisjon søkes
forhandlet og tatt stilling til samlet, med mindre partene er enige om å
fravike dette.
1.5 Varighet mv.
Denne avtalen gjelder fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016.
Det vises for øvrig til forhandlingsprotokoll av 19. juni 2015 og 25. juni
2015.

ALLMENNLEGER
2.1 Basistilskudd for allmennleger
Kommunen utbetaler allmennlegene basistilskudd per registrert person på
legens liste. Fra 1. juli 2015 er basistilskuddet kroner 427,- per år per
person.
2.2 Basistilskudd i kommuner med under 5000 innbyggere
I kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal det i tillegg til
basistilskudd etter punkt 2.1, gis et utjamningstilskudd til fastleger dersom
gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn 1200 personer.
Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom basistilskudd for

4
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referanselisten på 1200 personer og gjennomsnittlig listelengde for antall
opprettede fastlegestillinger eller hjemler i kommunen.
Utjamningstilskuddet er likt for alle fastlegene i kommunen uavhengig av
den enkeltes listelengde.

2.3

Listeregulering

2.3.1. Eventuell endring av listetak som kan pålegges etter § 12 a i
fastlegeforskriften
Kommunen kan stille vilkår om at den enkelte fastlege påtar seg ansvar for
et nærmere bestemt antall personer. Det antall personer kommunen kan
pålegge er fastsatt i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd, bokstav a. Fra
innføringen av fastlegeordningen er antallet fastsatt til 1500 ved fulltids
kurativt årsverk.
Dersom det etter innføringen av reformen er behov for endringer av denne
bestemmelsen skal partene drøfte alternative løsninger. Basert på
drøftelsen med partene kan departementet foreta endringer i forskriften
etter ordinær høring.
Ved vurdering av om tallet skal endres skal det bl.a. legges vekt på
endringer i helsetjenesten, spesielt oppgaveoverføring til fastleger,
arbeidsvolum og omfanget av de arbeidsoppgaver som er eller vil bli tillagt
fastlegen.
Protokolltilførsel: Fra statens side legges det til grunn at eventuelle
endringer i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd bokstav a, ikke vil bli gjort uten
at Den norske lægeforening og KS gir sin tilslutning.

5
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2.3.2. Åpning av lukkede lister
Lister som er lukket, åpnes automatisk når antallet på listen faller til 20
under det tak som er satt for praksisen. Legen skal få melding når listen
lukkes eller åpnes.
2.4 Godtgjørelse til leger ved suspensjon av fastlegeordningen
Leger i kommuner der fastlegeordningen er suspendert godtgjøres med et
tilskudd fra kommunen på kroner 620 330 per år for fullt kurativt årsverk.
Tilskuddet avkortes i forhold til eventuelt redusert kurativt arbeidstid.
Leger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha
lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre
månedene før suspensjonen.
For øvrig kan legen kreve honorartakster i henhold til punkt 4.1 i denne
avtalen.
For å få kommunalt tilskudd må legen ha avtale med kommunen. Avtalen
mellom KS og Den norske legeforening om drift av fastlegepraksis skal
gjelde så langt det passer.

DEL III SPESIALISTER MED AVTALEPRAKSIS

3.1 Driftstilskudd for leger med driftsavtale med de regionale
helseforetakene
De regionale helseforetakene yter driftstilskudd til leger med avtale om
avtalepraksis, jf rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.
Driftstilskuddet betales etter følgende skala:
Klasse

Beløp per år fra 1. juli 2015

1

kroner

834 000,-

2

kroner

969 000,-

3

kroner

1 242 000,6
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Plassering i klasse baseres på den enkelte spesialists behov for rom, teknisk
utstyr og hjelpepersonell. Plasseringen skjer etter lokale forhandlinger
mellom de regionale helseforetakene og den enkelte spesialist.
Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter legens avtalte tid for
behandlende virksomhet i privat praksis. Det kan ikke inngås
driftstilskuddsavtaler som utgjør mindre enn 1/5 av fullt driftstilskudd.
Nærmere bestemmelser i forbindelse med driftstilskuddet er gitt i avtale
mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om
avtalepraksis for legespesialister.
Når de regionale helseforetakene setter som vilkår at avtalepraksisen skal
utøves fra flere kontorsteder, fastsettes kompensasjonen for
dokumenterte merkostnader etter drøftinger mellom foretaket og den
enkelte spesialist.

DEL IV HONORARTAKSTER OG TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL
4.1 Honorartakster
Leger med fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis med de
regionale helseforetakene kan kreve honorarer i henhold til forskrift om
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
gjeldende fra 1. juli 2015, jf vedlegg.
Legene skal ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på
venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris
menes den egenandel pasienten selv skal betale. Pasientene skal
uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er
spesifisert.

7
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4.2 Tillegg for leger med særlig høy husleie
Leger som i henhold til tidligere avtale om driftstilskudd og takster har fått
tilskudd for særlig høy husleie, beholder tilskuddet som en personlig
ordning så lenge legen fortsatt driver fra samme lokaler. Ved flytting til
andre lokaler bortfaller tilskuddet.
Høyt tilskudd utgjør kr. 25 000,- per år og lavt tilskudd utgjør kr. 15 000,per år. Tilskuddet reguleres ikke.
4.3 Tilskudd til fellesformål
Folketrygden yter i perioden 1. juli 2015- 30. juni 2016


12,362

mill. kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger



35,2628

mill. kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av
leger (Utdanningsfond I).



46,51

mill. kroner til

Fond til fremme av allment
praktiserende legers videre- og
etterutdanning og privatpraktiserende
spesialisters etterutdanning
(Utdanningsfond II).



26,751

mill. kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers
videre- og etterutdanning
(Utdanningsfond III).



10,538

mill. kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet



36,479

mill. kroner til

Fond for kvalitetssikring av
laboratorievirksomhet utenfor sykehus



14,39

mill. kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk
forskning

8
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DEL V FELLES MÅL FOR TJENESTER OG LØSNINGER
5.1 Krav til IKT-systemer i legepraksis
Med de unntak som følger av forskrift om unntak fra pålegg om innsending
av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje av
7. desember 2009 nr. 1746 skal alle legekontor oppfylle følgende
minstekrav til IKT:
-

Alle legekontor skal ha et elektronisk pasientjournalsystem. EPJsystemet skal støtte sending og mottak av elektroniske meldinger.

-

Alle legekontor skal være tilknyttet Norsk Helsenett.

-

Alle legekontor skal ha digitale sertifikat for kryptering og signering av
meldinger (PKI).

-

Alle legekontor skal oppfylle ”Norm for informasjonssikkerhet i
Helsesektoren”, gjeldende pr 1. juli 2011.

5.2. Drøfting
Partene drøfter videreutvikling av IKT systemer i legepraksis i forbindelse
med årlig revisjon av statsavtalen.

Oslo, 26. juni 2015

Helse- og omsorgsdepartementet

Den norske legeforening

KS

De regionale helseforetakene

9
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Vedlegg II
Protokoll 19. juni 2015
I perioden 20. mai - 19. juni 2015 er det avholdt forhandlinger mellom
staten, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske
legeforening på den andre side om revisjon av avtalen om basistilskudd for
allmennleger, driftstilskudd for spesialister og takster (statsavtalen) for
perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.
Til stede på ett eller flere møter:
Den norske legeforening: Hege Gjessing, Kari Sollien, Sverre Dølvik, Tone
Dorthe Sletten, Bjørn Nordang, Trygve Kase, Ole Johan Bakke, Hanne RiiseHanssen, Lars Duvaland og Pål Alm-Kruse.
Staten/KS/RHF: Øystein Sand, Liv Bagstevold, Olav Johan Gjestvang, Atle
Gøhtesen, Vegard Skaug, Kari Sekkenes Tandberg, Kari Rolstad, Anne
Tøndevold, Hege Torvbråten, Siri Lund, Michael Vester, Marit Folkestad,
Lars Fjell Hansson, Øyvind Sæbø, Anne Cecilie Holter-Sørensen og Per
Øivind Gaardsrud.
Partene ble 19. juni 2015 enige om følgende:
1.
Fastlegeområdet: Honorartakster og per capita-tilskudd reguleres
med 1,43 pst. per 1. juli 2015. Rammen innebærer en nettoinntektsvekst
tilsvarende 2,5 pst. og en kostnadsvekst tilsvarende 2,33 pst.
2.
Avtalespesialistområdet: Honorartakster og driftstilskudd
reguleres med 1,33 pst. per 1. juli 2015. Rammen innebærer en
nettoinntektsvekst tilsvarende 2,4 pst. og en kostnadsvekst tilsvarende
2,33 pst.
3.
Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 1,33
pst. per 1. juli 2015.
4.
Det foretas en avsetning tilsvarende 3,5 mill. kroner innenfor den
økonomiske rammen (jf. pkt. 1) til reguleringspremie.
5.
I oppgjøret i 2014 ble det foretatt en økonomisk avsetning for EPJutvikling innenfor en samlet ramme tilsvarende 17 mill. kroner. 8,5 mill. ble
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tilført honorartakstene og 8,5 mill. kroner ble stilt til disposisjon for
Helsedirektoratet.
Partene vil innen 1. juli 2015 drøfte innretning av en eventuell videreføring
av arbeidet. Det skal hensyntas hvordan midlene ble fordelt for avtaleåret
2014/15.
6.
Partene har tidligere i fellesskap gjennomført inntekts- og
kostnadsundersøkelser som søker å beskrive inntekts- og kostnadsnivå i
legepraksisene. Undersøkelsene har vært basert på de næringsoppgaver
som er levert likningsmyndighetene samt spørreskjema for enkelte
supplerende forhold. Opplysningene fordelt etter ulike parametere er blitt
sammenstilt.
Inntekts- og kostnadsundersøkelsene har hatt lav svarprosent. Dette kan ha
konsekvenser for undersøkelsens representativitet.
Under forhandlingene om økonomiske vilkår for fastleger og
avtalespesialister i juni 2015 har bl.a. effektivisering av legepraksis blitt
diskutert mellom partene. Effektivisering kan følge av flere forhold.
Gevinster knyttet til effektivisering kan tas ut på flere måter, bl.a. ved
reduserte kostnader, økte inntekter og økt kvalitet i tilbudet.
Partene skal i samarbeid vurdere hvordan legepraksisenes inntekts- og
kostnadsforhold best kan undersøkes på en representativ måte, herunder
vurdere ulike datakilder. Det skal samtidig vurderes hvordan effektivisering
bl.a. knyttet til tekniske nyvinninger kan identifiseres og kvantifiseres.
Arbeidet sluttføres innen 1. desember 2015.
7.
De årlige takstforhandlingene regulerer med bindende virkning
økonomiske ytelser innenfor folketrygdlovens finansiering av legetjenester
utenfor sykehus, herunder pasientbetaling. Etter krav fra staten har
partene drøftet presiseringer i stønadsforskriften av pasientbetaling for
administrative systemer på legekontor. Drøftingene ligger til grunn for ny §
2 nr. 6 som vil fastsettes i stønadsforskriften.
Ny § 6 nr 2 i stønadsforskriften:
"Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er
uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å
kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av
administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingssystemer og
lignende.
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Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et
fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved
faktureringen."
8.
Partene har drøftet dobling av gebyr for uteblitt time i tråd med
endringene som ble innført ved sykehuspoliklinikkene fra 1. januar 2015.
Det er ikke prinsipielle grunner til ulike gebyrordninger i avtalepraksis og i
sykehus. Partene er enige om at innføringen av en slik ordning i
avtalepraksis vil kreve et beregningsgrunnlag som ikke foreligger i disse
forhandlingene. Partene har en felles intensjon om å vurdere innføring av
en slik ordning i forbindelse med forhandlingene i 2016.
9.
Følgende honorartakster reduseres med de angitte refusjonbeløp.
Provenyet omdisponeres av partene på øvrige honorartakster: K01a -100
kroner, 4a1 -6 kroner, 4b1 – 5 kroner. Samlet utgjør dette et proveny
tilsvarende 8,6 mill. kroner.
Partene vil senere komme sammen for å fordele rammen samt beløpet i
punkt 9 på honorartakstene.

Oslo, 19. juni 2015

Den norske legeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Regionale helseforetak

KS
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Vedlegg III
Protokoll 25. juni 2015
Forhandlinger mellom staten, KS og de regionale helseforetakene på den
ene side og Den norske legeforening på den andre side om revisjon av
avtalen om basistilskudd for allmennleger, driftstilskudd for spesialister og
takster (statsavtalen) for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.
Det vises til protokoll av 19. juni 2015.
Partene gjør følgende protokolltilførsler:
10.
Korreksjon av punkt 1 i protokoll av 19. juni 2015:
Fastlegeområdet: Honorartakster og per capita-tilskudd reguleres med 1,49
pst. per 1. juli 2015. Rammen innebærer en nettoinntektsvekst tilsvarende
2,5 pst. og en kostnadsvekst tilsvarende 2,33 pst.
11.
Korreksjon av punkt 1 i protokoll av 19. juni 2015:
Avtalespesialistområdet: Honorartakster og driftstilskudd reguleres med
1,19 pst. per 1. juli 2015. Rammen innebærer en nettoinntektsvekst
tilsvarende 2,4 pst. og en kostnadsvekst tilsvarende 2,33 pst.
12.
Det foretas en økonomisk avsetning til EPJ-utvikling i samsvar med
vedlagte protokoll ”EPJ-løftet”. Avsetningen innebærer at det for avtaleåret
2015/16 stilles totalt 17 mill. kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd
med nevnte protokoll.
Det vises til protokoll av 11. juni 2014 punkt 5. Som ledd i endret innretning
av utviklingsarbeidet er det i årets oppgjør trukket ut 8,5 mill. kroner som
skal tilbakeføres den ordinære forhandlingsøkonomien gjennom oppgjøret
i 2016.
Oslo, 25. juni 2015
Den norske legeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Regionale helseforetak

KS
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Den norske legeforening gjør følgende protokolltilførsel: Det er i årets
oppgjør fremmet krav om at pediatere også skal kunne gjøre allergologisk
utredning av voksne. Dette er blitt avvist.
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Vedlegg IV
25. juni 2015
Protokoll: EPJ-løftet
Partene er enige om følgende:
1. Formål og avsetning
For avtaleperioden 2015 – 2016 avsettes 17 mill. kroner til EPJ-løftet i
legekontorene.
2. Styringsmodell. Disponering av midler
Det er nedsatt en partssammensatt gruppe med 3 representanter fra
Legeforeningen og 3 representanter fra Helsedirektoratet som er gitt
ansvar for å iverksette og følge opp prosjektene. Helsedirektoratet er
prosjekteier.
Før igangsetting av de enkelte prosjekter skal:
Prosjektplanene drøftes i NUIT.
mandat og prosjektbeskrivelse godkjennes av styringsgruppen
Helsedirektoratet har utredet ulike modeller, særlig ut fra lovligheten etter
regelverket om statsstøtte m.m. Helsedirektoratets vurderinger knyttet til
valg av styringsmodell legges til grunn i det videre samarbeidet.
Styringsmodellen evalueres innen neste års forhandlinger.
Midlene avsatt i forhandlingene overførers prosjekteier. Styringsgruppen
fastlegger det endelige innholdet i EPJ-løftet og godkjenner prosjektplaner
før disse legges frem for NUIT.
Styringsgruppen skal fordele midler mellom prosjektene. Prosjekteier har
ansvar for kontroll med, utbetaling av og regnskap over prosjektenes utlegg
i samsvar med godkjent prosjektmandat. Styringsgruppen skal ha innsyn i
disponering av midlene.
Det skal utformes særskilte prosjektbeskrivelser der det bl.a. skal inngå
bestemmelser om organisering, partenes forpliktelser, involvering av
legene etc.
3. Prosjekter i avtaleperioden 2015-2016
Midlene skal benyttes til utvikling av IKT-verktøy som bidrar til å skape
pasientens helsetjeneste og som i større grad ivaretar pasientsikkerhet og
15
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sikrer kvalitet i pasientbehandlingen, understøtter samhandling og
informasjonsformidling mellom aktører i sektoren samt understøtter mer
effektiv ressursbruk. EPJ/meldingsutveksling skal ha prioritet for utvikling
innenfor rammene av samarbeidet, altså klinisk anvendbare forbedringer i
pasientjournalsystemet.
Nedenfor opplistes og beskrives utviklingsprosjekter som skal prioriteres
for inneværende avtaleperiode. Beskrivelsene må anses foreløpige, og
styringsgruppen skal nærmere fastsette innholdet og omfanget av
prosjektene samt prioritere mellom prosjektene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brukervennlig overvåkingssystem av svar på eksterne
undersøkelser
Innføring av standard terminologi for radiologiske svar
Forenkle utfylling/ ajourføring av «Tidligere sykdommer».
Forbedring av samstemmingsverktøy for legemiddellister
Tilgang til arbeidsgiverregister fra EPJ
Digital Dialog Fastlege Fase 2 (Prosjekt A)
Rapportering fase 2 (Prosjekt G)
- Praksisprofiler
- Integrasjon og automatisk uttrekk av data til skjemaer og maler

Oppfølging av fjorårets prosjekter skal også inngå.
En kort beskrivelse av de nye prosjektene følger i kapitlene under.
3.1 Brukervennlig overvåkingssystem av svar på eksterne undersøkelser
EPJ mangler automatisk sjekk på at svar på eksterne undersøkelser er
kommet tilbake for rekvirerte radiologiske, cytologiske og histologiske
undersøkelser. Det ønskes utvikling av overvåkingssystem for elektronisk
sendte undersøkelser. Det bør utvikles generisk funksjonalitet slik at
systemet også kan omfatte klinisk kjemiske prøver når elektronisk
rekvirering er på plass.
Målsetting med prosjektet:
Pasientsikkerhet:
Redusere risiko for at rekvirerte undersøkelser ikke blir effektuert, eller at
resultater ikke blir fulgt opp.
Effektivisering:
Mindre behov for leting etter prøvesvar.
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EPJ-løftet utarbeider, i kommende periode, et prosjektforslag som
beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre planlegging og
gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
3.2 Innføring av standard terminologi for radiologiske svar
Det er behov for at rekvirering skjer med bruk av standard, og at nye og
historiske svar som ikke benytter standard mappes mot synonymordliste.
Målsetting med prosjektet:
Pasientsikkerhet:
Høyne pasientsikkerheten ved at legen får bedre oversikt og gjenfinnbarhet
av tidligere undersøkelser.
Kvalitet:
Understøtte kvalitets og forskning ved at standarder benyttes.
Effektivisering:
At bedre oversikt og bruk av standarder reduserer tidsbruk.
EPJ-løftet utarbeider, i kommende periode, et prosjektforslag som
beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre planlegging og
gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
3.3 Forenkle utfylling/ ajourføring av «Tidligere sykdommer».
Mange journaler mangler et sammendrag over pasientens
sykehistorie/sykdomsepisoder/kroniske lidelser. Det er behov for å gjøre
overføring av informasjon (ICPC koder og tekstelementer) til dette feltet i
journalen enklere.
Målsetting med prosjektet:
Kvalitet:
Understøtte løpende pasientarbeid gjennom god oversikt, og ved
overføring av behandlingsansvar ved henvisning.
EPJ-løftet utarbeider, i kommende periode, et prosjektforslag som
beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre planlegging og
gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
3.4 Forbedring av samstemmingsverktøy for legemiddellister
Legemiddel gjennomgang er et viktig satsingsområde for
Pasientsikkerhetsprogrammet, Gode pasientforløp programmet
(Kunnskapssenteret/KS), Legemiddelverket og Senter for kvalitet i
17
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legekontor. Legemiddelgjennomgang forutsetter forutgående
samstemming. EPJ programvaren benytter en komponent som omgjør
ustrukturert legemiddelinformasjon til strukturert informasjon i henhold til
Legemiddelverkets FEST katalog, og EPJ programvaren har funksjonalitet
for å sammenholde listen over legemidler i bruk med den strukturerte
informasjonen som komponenten avgir.
Da sykehusene ikke forventes å levere strukturert legemiddelinformasjon i
epikriser eller til reseptformidler før 2017/2018, er det nødvendig å
oppdatere og utvikle komponenten og funksjonaliteten for å hindre at
gjenkjennelseskvaliteten fra ustrukturert informasjon reduseres.
Målsetting med prosjektet:
Pasientsikkerhet:
Sannsynligheten for feil ved samstemming reduseres, og dermed risiko for
skadelige bivirkninger/interaksjoner mellom medikamenter.
Effektivisering:
Betydelig redusert bruk av tid.
EPJ-løftet utarbeider, i kommende periode, et beslutningsgrunnlag til
styringsgruppen som sikrer ivaretakelse av funksjonelle behov og framtidig
forvaltning.
3.5 Tilgang til arbeidsgiverregister fra EPJ
Manuell oppdatering av opplysninger om arbeidsgiver i EPJ er tidkrevende
og ikke mulig å følge opp fullt ut. Opplysningene om arbeidsgiver er viktige
i sykmeldingsarbeidet.
Målsetting med prosjektet er å
•
Heve kvaliteten av sykmeldingsarbeid.
•
Effektivisere legekontorets arbeid og gi korrekte opplysninger til
NAV som vil lette NAV’s arbeid.
EPJ-løftet utarbeider, i kommende periode, i samarbeid med NAV et
prosjektforslag som beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre
planlegging og gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
3.6 Digital Dialog Fastlege Fase 2 (Prosjekt A)
I løpet av 2015 vil den første fasen av Digital Dialog mellom Fastlege og
Innbygger avsluttes og overføres til forvaltning. EPJ løftet har bidratt med
innspill til og finansiert prioritert funksjonalitet for denne perioden. Det kan
18
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forventes at nye ideer og behov vil bli identifisert parallelt med at
løsningen tas i bruk og breddes i løpet av høsten 2015.
EPJ-løftet bør utarbeide, i kommende periode, i samarbeid med
forvaltningsorganisasjonen til DDFL, et prosjektforslag med ny prioritert
funksjonalitet. Prosjektforslaget benyttes som beslutningsgrunnlag til
styringsgruppen for igangsetting og finansiering av et utviklingsprosjekt i
2016.
3.7 Rapportering fase 2 (Prosjekt G)
Prosjekt G Rapportering er et omfattende prosjekt og ivaretar
perspektivene for fastleger, helsefaglige kvalitetsanalytikere, forskere og
nasjonale interesser. Det er en bred prosjektgruppe hvor alle de
ovennevnte perspektivene er ivaretatt. I prosjektets første fase har det
vært viktig å ivareta
1) Fastlegens behov for å få bedre oversikt over egen praksis
2) En informasjonsmodell for uttrekk og dokumentasjon av data fra EPJ
systemet. Informasjonsmodellen er basert på eksisterende standarder
For fastlegene innebærer dette i første rekke å dekke et behov for å bedre
oversikten i egen praksis. Fastlegene vil bli i stand til å iverksette
målrettede tiltak for å bedre tjenesten som leveres for utvalgte pasient
grupper slik som f.eks. multimorbide og pasienter som mottar andre
kommunale helsetjenester.
For de andre perspektivene innebærer dette at det blir mulig å trekke ut
data både manuelt og automatisert fra EPJ systemene til bruk i
kvalitetsarbeid, forskning og analyse.
Prosjektet samarbeider med representanter fra KHOR prosjektet og SKIL.
Det er gjennom prosjektet identifisert «nye» delprosjekter
• Praksisprofiler
• Integrasjon og automatisk uttrekk av data til skjemaer og maler
3.7.1 Praksisprofiler
Det et behov for bedre utnyttelse av fastlegers samlede kompetanse,
gjennom å kunne sammenligne og diskutere egen praksis med kolleger i
arbeidsfellesskap eller små grupper. Egne data kan sees på i forhold til
angitte retningslinjer, og sammenliknes med nasjonale gjennomsnitt. Dette
vil være mulig når man har tilstrekkelig innsamlede data til å lage et
normalmateriale.
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Legeforeningen/SKIL jobber med systematisk kvalitetsarbeid på
legekontorene, og har som ledd i arbeidet behov for å trekke ut data for å
måle effekt av ulike tiltak, samt å bidra til økt innsats på prioriterte
områder. Myndighetene har et lignende behov for en oversikt over
kvaliteten på den samlede tjenesten, for å kunne innrette den totale
virkemiddelpakken på en slik måte at den forsterker arbeidet med
kvalitetsheving både lokalt og nasjonalt.
EPJ-løftet bør utarbeide, i kommende periode, i samarbeid med SKIL og
koordinert med KHOR prosjektet, et prosjektforslag som
beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre planlegging og etablering
av en løsning som gir fastlegene mulighet til å sammenlikne egne data med
nasjonale og regionale verdier.
3.7.2 Integrasjon og automatisk uttrekk av data til skjemaer og maler
Fastlegen fyller ut elektroniske meldinger, attester og brev etc. Det er
behov for å utnytte eksisterende strukturerte data som kan lastes
automatisk inn i dokumenter.
Målsetting med prosjektet er å
• Heve kvaliteten på utfylling av dokumenter
• Effektivisere legekontorets arbeid og gi korrekte opplysninger, ved at
legene slipper å bruke verdifull tid på å kopiere data manuelt fra EPJsystemet.
EPJ-løftet bør, i kommende periode, utarbeide koordinert og eventuelt i
samarbeid med andre initiativer et prosjektforslag som
beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for videre planlegging og
gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
Oslo, 25. juni 2015

Den norske legeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Regionale helseforetak

KS
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1472 -24

Arkiv:

151

Saksbehandler: Hilde Grønaas
Dato:

31.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
125/15
130/15
1/15
29/15
38/15

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen formannskap
Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg
Lyngen næringsutvalg
Lyngen arbeidsmiljøutvalg
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen Råd for folkehelse
Lyngen kommunestyre

Møtedato
18.11.2015
30.11.2015
07.12.2015
08.12.2015
09.12.2015

Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 44 – 46
Vedlegg
1 Investeringsbudsjett 2016 - 2019 - Lyngen kirkelige fellesråd
2 Kontrollutvalgsak 37/15 budsjettramme 2016 - kontroll og tilsyn
3 Budsjett 2016 - Lyngen kirkelige fellesråd
4 Veiplan 2014 - kommunale veier
5 Driftsavtaler for 2016 - økonomiske tiltak
6 Gebyrregulativ 2016
7 Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2016-2019,
Årsbudsjett 2016 - Formannskapets innstilling 30.11.15 - sak
130/15
8 Diverse uttalelser
Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015

Behandling:
Driftsbudsjettet
Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/Dan-Håvard Johnsen:
Som saksutredningen men med flg endringer:
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Jaktlag Nord-Troms (overtakelse)
Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/

2016
100
-500

2017
100
-700

2018
100
-700

2019
100
-700

300
1000
1000

300
1000
1000
-381
-23
-238
200
200

300
1000
1000
-381
-23
-238
200
200

300
1000
1000
-381
-23
-238
200
200

Eidebakken, redusere kultursektoren med 70% stilling fra høsten 2016)

50% stilling NAV
Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt)
Vedlikehold kommunale veier
Nord-Troms Regionråd
Halti - driftstilskudd
Nord-Troms Museum
Drift av Gamslett
Reduksjon kirke og livssyn – tilbakeført

200

Saldering mot disposisjonsfondet.
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/Fred Skogeng:
Som saksutredningen men med flg endringer:
Godtgjøring ordfører/varaordfører
Opprettholdelse rammekutt ramme 3
HMS stilling – prosjekt over 3 år
Rammekutt ramme 5
Busslomme Svensby

2016
-61
-500
250
-600
-800

2017
-61
-500
250
-600
800

2018
-61
-500
250
-600

2019
-61
-500

2016
38
-61
250
-400
-600

2017
38
-61
250
-400
-600

2018
38
-61
250
-400
-600

2019
38
-61

-400
1000
-800
100

-400
1000
800
100

-400
1000

-400
1000

100

100

-600

Saldering mot disposisjonsfondet.
Forslag fra AP v/Johnny Hansen:
Som saksutredningen men med flg endringer:
Tilskudd til politiske partier/lister
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører
HMS stilling – prosjekt over 3 år
Rammekutt ramme 2
Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotektjeneste-organisatoriske

-400
-600

endringer)

Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak)
Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt)
Busslomme Svensby
Jaktlag Nord Troms
Saldering mot disposisjonsfondet.
Investeringsbudsjettet:
Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/Fred Skogeng:
Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:
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Lenangen skole
Eidebakken kulturskole (Myldrehus)
Kai Furuflaten
Kai Sandneset (fullfinansieres med kr 15 mill i tillegg)
Tyttebærvika veilys utgår
Tomtekjøp
Stedsutvikling
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår
Furuflaten industriområde Nord utgår

2016
10000
1000

2017
50000
1000
6000

2018

2019

1000

1000

2017
50000
2000
6000

2018

2019

5000

5000

5000

2016
5000
1000
5000
1000
10000

2017
55000
1000
1000
1000

2018

2019

1000
1000
1000

1000
1000
1000

5000
2000
500

5000

5000

5000

20000
1000
2000

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.
Forslag fra AP v/Johnny Hansen:
Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:
Lenangen skole
Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)
Kai Furuflaten
Kai Sandneset økes med 5 mill
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår
Tyttebærvika veilys utgår
Stedsutvikling
Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg
Veilys Solhov/Geitnes
Furuflaten industriområde Nord utgår

2016
10000
2000

2000

10000
5000
1000
500

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.
Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/Dan-Håvard Johnsen:
Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:
Lenangen skole
Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)
Asfaltering/oppgradering vei
Kirken nye investeringer
Kai Sandneset økes med 5 mill
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår
Tyttebærvika veilys utgår
Stedsutvikling
Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet
Basseng Solhov
Furuflaten industriområde Nord utgår
Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.
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Det ble først votert over investeringsbudsjettet
VEDTAK:
Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer:
14117 Lenangen b/u skole ombygging
14121 Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)
14129 Oppgradering kommunale veier
15010 Lyngseidet Sentrum – fysiske tiltak
15015 Kai Furuflaten
15018 Kai Sandneset
16001 Flytebrygge beredsskapsbåt utgår
16004 Tyttebærvika veilys utgår
16008 Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg
16009 Veilys Solhov/Geitnes reg.plan
16003 Furuflaten industriområde Nord utgår
16005 Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging
16006 Oppgradering Lyngen kirke
16007 Basseng Solhov
16010 Velferdsteknologi

2016
10000
2000
2500
5000

2017
50000
1500
1500
5000
6000

2018

2019

1500

1000

5000

5000

1000

1000

12500
1000
500
1000
1500
500
1000

1000
1000

Lyngen formannskap var enig om disse endringene med unntak av Kai Furuflaten der flertallet
gikk for utsetting til 2017 (4 mot 2 stemmer). Videre ble det avholdt avstemming om 1 mill til
Lyngenhallen. Dette ble vedtatt mot 1 stemme.
Endringene i investeringene medfører flg endinger i økte renteutgifter:
2016
595

2017
1238

2018
1507

2019
1202

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.
Det ble deretter votert over driftsbudsjettet. Det ble først stemt over de tre forslagene til
endringer i forhold til saksutredningen.
VEDTAK.
Forslaget fra AP fikk 1 stemme.
Forslaget fra LTL og KRF fikk 2 stemmer.
Forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP fikk 2 stemmer.
Lyngen formannskap voterte deretter over forslaget fra LTL og KRF og forslaget fra H, SP,
Samhold Lyngen og FRP
VEDTAK.
Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL og KRF. Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte for
forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP.
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Vedtak:
1) Skattevedtak 2016
1.1
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for
alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.
2) Budsjettvedtak 2016
2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
2.2 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende.
2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2016-2019:
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Ramme:

1 Politikk og kirke
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører
Nord-Troms Regionråd
Ramme: 2 Administrative tjenester
Tilbakeføring av rammekutt
Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300
Ramme: 3 Oppvekst og kultur
Svømmeskyss 2016
Nye tiltak statsbudsjett
Lenangen barnehage avd. Rødtoppen
Stillingsreduksjoner
Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon
Halti - driftstilskudd
Nord-Troms museum
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Gamslett museum - drift
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg
Aktiviteringssenter - omorganisering
Økt stilling 50% NAV
Økning økonomisk sosialhjelp
Økt stilling barnevern
Kommunepsykolog
Velferdsteknologi - Mobil omsorg
Kommunal akutt døgnplass (KAD)
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring
Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
Effektivisering renhold
Effektivisering vaktmestertjenesten
Landbruksvikar
Off. toalett og parkering
Miljøavgift - off. toalett og parkering
Overlapping vann/avløp 2016
Økt vedlikehold
Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm
Husleie rådhus 2016
Leiekostnader Servicesenteret
Byggesaksbehandler
Busslomme Tindevangen/Svensby
Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt
Skadefellingsjaktlag
Vedlikehold kommunale veier
Økning brann
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A
Renteutgifter investering
Endring avsetning/bruk disposisjonsfond
I 1000 kronerSum endringer
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Årsbudsjett
2016
85
-

2017
85
-381

Økonomiplan
2018
85
-381

2019
85
-381

500
-100

500
-100

500
-100

500
-100

200
323
-462
-500
-200
1 028
-

323
-462
-700
-200
-23
-238
2 512
200
-

323
-462
-700
-200
-23
-238
2 512
200
-1 028

323
-462
-700
-200
-23
-238
200
-

-500
300
400
300
440
200
1 140

-1 000
300
400
300
440
60
1 140

-1 000
300
400
300
440
60
1 140

-1 000
300
400
300
440
60
1 140

-278
456
-115
449
167
300
125
50
2 200
250
600
800
1 000
100
1 000
545

-278
932
-500
449
500
-500
100
50
250
600
1 000
100
1 000
850

-278
932
-456
-500
449
500
-500
100
50
250
600
1 000
100
1 000
850

-278
-500
-500
449
500
-500
100
50
250
600
1 000
100
1 000
850

595
-2 772
8 626

1 238
-2 469
6 478

1 507
-5 657
2 075

1 202
-6 880
-1 913

2.4

Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer
drift:
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

53 448
150 348
6 434
0
2 406
212 636

53 689
153 993
6 500
0
2 288
216 470

56 618
154 756
6 500
0
2 133
220 007

55 312
150 253
6 500
0
1 982
214 047

54 033
148 177
6 500
0
1 790
210 500

53 703
146 222
6 500
0
1 742
208 167

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

1 094
0
9 147
0
13 082
-21 135

848
0
9 797
0
15 000
-23 949

895
0
7 628
0
15 000
-21 733

890
0
7 471
0
15 000
-21 581

860
0
9 854
0
15 000
-23 994

826
0
10 990
0
15 000
-25 164

0
3 443
11
987
0
0
-2 467

0
1 568
0
0
0
0
-1 568

0
2 884
0
0
0
0
-2 884

0
1 325
0
0
0
0
-1 325

0
0
0
0
2 352
0
2 352

0
0
0
0
3 575
0
3 575

363
188 671

1 900
189 053

909
194 481

909
190 232

909
187 949

909
185 669

Budsjettskjema 1B - drift - formannskapets innstilling
1 Politikk og kirke
6 883
2 Administrative tjenester
19 644
3 Oppvekst og kultur
59 170
4 Helse, sosial og omsorg
87 021
5 Plan, teknikk og næring
33 661
6 Finans
-17 709

6 961
17 760
56 991
80 703
19 788
6 850

7 013
18 386
56 003
83 319
26 597
3 163

6 841
18 386
55 394
82 679
22 575
4 357

6 636
18 386
54 310
82 779
21 481
4 357

6 816
18 386
52 826
82 779
20 505
4 357

188 670

189 053

194 481

190 232

187 949

185 669

0

0

0

0

0

0

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk

2.5
2.6
2.7
2.8

Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til
ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6
til ramme 1-5.
Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor
delegasjonsreglementet.
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2.9

Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår
av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:
Budsjettskjema 2A

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

28 466
4 846
107
2 747
6 485
1 530
44 180

28 820
5 000
6 600
1 468
0
0
41 888

59 550
4 000
909
1 735
0
0
66 194

72 500
4 000
909
1 750
0
0
79 159

12 500
4 000
909
1 770
0
0
19 179

7 000
4 000
909
1 787
0
0
13 696

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

31 061
1 529
0
5 130
5 794
0
43 514

33 820
0
0
0
1 468
0
35 288

63 550
0
0
0
1 735
0
65 285

76 500
0
0
0
1 750
0
78 250

16 500
0
0
0
1 770
0
18 270

11 000
0
0
0
1 787
0
12 787

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

363
0
304
44 180

1 900
0
4 700
41 888

909
0
0
66 194

909
0
0
79 159

909
0
0
19 179

909
0
0
13 696

0

0

0

0

0

0

Udekket/udisponert
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Budsjettskjema 2B
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Til investering i anleggsmidler
2016
2017
2018
2019
13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE
2 400
0
0
0
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
3 600
0
0
0
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
3 500
0
0
0
14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER
500
0
0
0
14111 DIGITALT PLANREGISTER
800
0
0
0
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
10 000 50 000
0
0
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO
2 000
1 500
1 500
1 000
14126 VEILYS - ARMATURER, MV.
2 500
0
0
0
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER
2 500
1 500
0
0
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK
5 000
5 000
5 000
5 000
15011 KOMTEK BYGGSAK
750
0
0
0
15015 KAI FURUFLATEN
0
6 000
0
0
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN
12 500
0
0
0
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING
1 500
1 500
0
0
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
5 000
5 000
5 000
0
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT
1 500
0
0
0
16005 TOMTEKJØP TILRETTELEGGING BOLIGBYGGING 1 000
0
0
0
16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE
1 500
1 000
0
0
16007 BASSENG SOLHOV
500
0
0
0
16008 LYNGENHALLEN KUNSTGRESS/KLATREVEGG
1 000
0
0
0
16009 REG.PLAN GANG-/SYKKELSTI SOLHOV-GEITNES
500
0
0
0
16010 VELFERDSTEKNOLOGI - SIGNALSYSTEM
1 000
1 000
1 000
1 000
SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER

59 550

72 500

12 500

7 000

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til
investerings- og finansieringsplan for 2016.
2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35
millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige
forhold skulle gjøre dette nødvendig.
2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån
med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 18.11.2015

Behandling:
Rådmannen og økonomisjefen orienterte om kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan
2016-2019, årsbudsjett 2016.
VEDTAK:
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Lyngen formannskap vil legge frem sin innstilling på ett ekstraordinært formannskapsmøte
30.11.15.
Lyngen formannskap går inn for at stillingen som skogbrukssjef videreføres som idag, men at
Storfjord kommunes andel (15%) fordeles med 5 % på hver av de samarbeidene kommunene.
Enst
Vedtak:
Lyngen formannskap vil legge frem sin innstilling på ett ekstraordinært formannskapsmøte
30.11.15.
Lyngen formannskap går inn for at stillingen som skogbrukssjef videreføres som idag, men at
Storfjord kommunes andel (15%) fordeles med 5 % på hver av de samarbeidene kommunene

Rådmannens forslag
3) Skattevedtak 2016
1.4
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
1.5 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
1.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for
alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.
4) Budsjettvedtak 2016
2.14 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
2.15 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende.
2.16 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2016-2019:
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Ramme:

1 Politikk og kirke
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører
Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd
Ramme: 2 Administrative tjenester
Tilbakeføring av rammekutt
Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300
Ramme: 3 Oppvekst og kultur
Svømmeskyss 2016
Nye tiltak statsbudsjett
Lenangen barnehage avd. Rødtoppen
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg
Aktiviteringssenter - omorganisering
Økning økonomisk sosialhjelp
Økt stilling barnevern
Kommunepsykolog
Velferdsteknologi - Mobil omsorg
Kommunal akutt døgnplass (KAD)
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring
Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
Effektivisering renhold
Effektivisering vaktmestertjenesten
Landbruksvikar
Off. toalett og parkering
Miljøavgift - off. toalett og parkering
Overlapping vann/avløp 2016
Økt vedlikehold
Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm
Husleie rådhus 2016
Leiekostnader Servicesenteret
Byggesaksbehandler
Busslomme Tindevangen/Svensby
Økning brann
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A
Endringer disposisjonsfond
I 1000 kroner Sum endringer

Årsbudsjett
2016
85
-200
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Økonomiplan
2017
2018
85
85
-200
-200

2019
85
-200

500
-100

500
-100

500
-100

500
-100

200
323
-462
1 028
0

323
-462
2 512
0

323
-462
2 512
-1 028

323
-462
0

-500
400
300
440
200
1 140

-1 000
400
300
440
60
1 140

-1 000
400
300
440
60
1 140

-1 000
400
300
440
60
1 140

-278
456

-278
932

-115
0
449
167
0
300
125
50
2 200
250
600
800
545

-500
449
500
-500
100
50
250
600

-278
932
-456
-500
449
500
-500
100
50
250
600

-278
-500
-500
449
500
-500
100
50
250
600

850

850

850

-277
8 626

27
6 478

-2 892
2 075

-4 420
-1 913

2.17 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer
drift:

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte
skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle
instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre
fin.utg.
Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere
regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m.
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til
investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Budsjettskjema 1B - drift rådmannens saksframlegg
1 Politikk og kirke
2 Administrative tjenester
3 Oppvekst og kultur
4 Helse, sosial og omsorg
5 Plan, teknikk og næring
6 Finans
7 Budsjettskjema 1A
Sum fordelt til drift (fra skjema
1B)
Mer/mindreforbruk

Regnskap Budsjett
2014
2015

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019

53 448 53 689
150 348 153 993
6 434
6 500

56 618 55 312 54 033 53 703
154 376 149 742 147 666 145 711
6 500
6 500
6 500
6 500

0
0
2 406
2 288
212 635 216 470

0
0
0
0
2 133
1 982
1 790
1 742
219 627 213 536 209 989 207 656

1 094

848

895

890

860

826

0

0

0

0

0

0

9 147

9 797

7 033

6 233

8 347

9 788

0
13 082
-21 135

0
15 000
-23 949

0
15 000
-21 138

0
15 000
-20 343

0
15 000
-22 487

0
15 000
-23 962

0
3 443
11

0
1 568
0

0
5 379
0

0
3 821
0

0
413
0

0
0
0

987
0
0
-2 467

0
0
0
-1 568

0
0
0
-5 379

0
0
0
-3 821

0
0
0
-413

0
1 115
0
1 115

363
1 900
188 670 189 053

6 883
19 644
59 170
87 021
33 661
-17 709

6 961
17 760
56 991
80 703
19 788
6 850

188 670 189 053
0
0
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909
909
909
909
192 201 188 463 186 180 183 900

6 813
18 006
56 703
83 019
24 497
3 163

7 022
17 875
56 355
82 379
20 475
4 357

6 817
17 875
55 271
82 479
19 381
4 357

6 997
17 875
53 787
82 479
18 405
4 357

192 201 188 463 186 180 183 900
0
0
0
0

2.18 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til
ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016.
2.19 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6
til ramme 1-5.
2.20 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
2.21 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor
delegasjonsreglementet.
2.22 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår
av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
2.23 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:
Budsjettskjema 2A

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

28 466
4 846
107
2 747
6 485
1 530
44 180

28 820
5 000
6 600
1 468
0
0
41 888

70 250
4 000
909
1 735
0
0
76 894

44 600
4 000
909
1 750
0
0
51 259

5 000
4 000
909
1 770
0
0
11 679

0
4 000
909
1 787
0
0
6 696

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

31 061
1 529
0
5 130
5 794
0
43 514

33 820
0
0
0
1 468
0
35 288

74 250
0
0
0
1 735
0
75 985

48 600
0
0
0
1 750
0
50 350

9 000
0
0
0
1 770
0
10 770

4 000
0
0
0
1 787
0
5 787

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

363
0
304
44 180

1 900
0
4 700
41 888

909
0
0
76 894

909
0
0
51 259

909
0
0
11 679

909
0
0
6 696

0

0

0

0

0

0

Udekket/udisponert
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Budsjettskjema 2B
Til investering i anleggsmidler
13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER
14111 DIGITALT PLANREGISTER
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO
14126 VEILYS - ARMATURER, MV.
14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER
15011 KOMTEK BYGGSAK
15015 KAI FURUFLATEN
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
16001 FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT
16003 FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD
16004 VEILYS TYTTEBÆRVIKA
SUM INVESTERINGER

Budsjett
2016
2 400
3 600
3 500
500
800
25 000
6 400
2 500
1 500
750
6 000
5 000
1 500
5 000
300
1 500
3 000
1 000
70 250

Økonomiplan
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
0
0
1 600
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 600

5 000

0

2.24 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til
investerings- og finansieringsplan for 2016.
2.25 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35
millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige
forhold skulle gjøre dette nødvendig.
2.26 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån
med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.

Saksopplysninger
Saksfremlegg er vedlagt saken – budsjett- og økonomiplandokument.

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Lyngen kommune må i kommende økonomiplanperiode redusere driftsutgiftene med opp mot
10 mill. kroner som følge av nedgang i inntektene og økte kapitalkostnader. Det anbefales derfor
at nye investeringer følger forslaget i økonomiplan for 2015-2018, eller at man prioriterer
innenfor rammen til forslaget. Dette for å minimere belastningen på driftsbudsjettet og for å få
en forsvarlig kommuneøkonomi.
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Lyngen kommune har per i dag ingen vedtatte handlingsregler, men noen er foreslått i
samfunnsdelen som har vært til høring. Dersom disse handlingsreglene skulle vært fulgt ville det
betydd at lånegjelda skulle vært under 280 mill. kroner, mens den per 31.12.2015 vil være på
404,4 mill. kroner – en differanse på 124 mill. kroner. Videre skulle man hatt egenkapital til nye
investeringer, som for 2016 ville utgjort ca. 10 mill. kroner dersom foreslåtte investeringer
gjennomføres. Disposisjonsfond burde også vært mer enn tredoblet til å utgjøre ca. 35 mill.
kroner.
Det vises forøvrig til budsjett og økonomiplandokument.
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Gebyrregulativ
Lyngen kommune
2016
Gebyrer og betalingssatser
Kommunestyrevedtak xx/15
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Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune
Alle betalingssatser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2016. Det tas forbehold om endringer i
forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssatsene.

Kopiering:
GEBYRNAVN
KOPIERING
Kopi A4 farge
Kopi A4 sort/hvit
Kopi A3 farge
Kopi A3 sort/hvit

Pris 2016 ENHET
4,75
2,00
10
8

Pr. kopi
Pr. kopi
Pr. kopi
Pr.kopi

KOMMENTAR
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

mva.
mva.
mva.
mva.

Salg- og skjenkeavgifter:
GEBYRNAVN
Pris 2016 ENHET
KOMMENTAR
SALG- OG SKJENKEAVGIFTER
Salg øl/rusbrus
0,19 Pr. vareliter
Minimumsgebyr salg
1 480,00 Pr. år
Skjenking av øl/rusbrus
0,40 Pr. vareliter
Skjenking av vin
1,08 Pr. vareliter
Skjenking av brennevin
3,55 Pr. vareliter
Minimumsgebyr skjenking
4 400,00 Pr. år
Behandlingsgebyr ambulerende
310,00 Pr. behandling
bevilling
Jf. forskrift om omsetning av alkoholholding drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6.

Oppvekst og kultur
Barnehagene:
Pris hel plass:
2 566,00 per mnd.
Kostpenger: kr. 330, pr. mnd
330,00 per mnd.
Nedre grense for plass: 50 %
Søskenmoderasjon: 50 % for søsken i barnehage
Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen
Pris kr. 300,- pr dag + kost kr.20,-
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SFO:
Plass-størrelse
Over 10 t/u
Under 10 t/u
Korttidsopphold pr. time
Kost (alle skoler)

Foreldrebetaling
1700 kr.
950 kr.
50 kr.
7,50/måltid

Søskenrabatt
Ingen
Ingen
Ingen

Kulturskole:
Kr. 1.200,- pr. skoleår for 40 min undervisning alene per uke. Ved undervisning i
gruppe/kortere timer blir prisen tilpasset.
GEBYRNAVN

PRIS

ENHET

KOMMENTAR

MUSIKK
Årskontingent instrumental/vokalopplæring 1.200

Alenetimer - 30 min. kr. 900,Pr. skoleår

(38 uker. Følger skoleruta)

40 min. pr. uke

pr. skoleår

Årskontingent

600

Pr. skoleår pr. elev Timer delt med andre

Årskontingent

400

Pr. skoleår pr. elev Grupper på 3 eller flere

Drama

400

12 ukers kurs

Drama

300

8 ukers kurs

DRAMA

I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv.

Svømmehall:
Basseng

Pris

Voksne
Barn
Pensjonister
Familie
Klippekort voksne
Klippekort familie

40
20
20
80
350
700
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Jægervatn leirskole:
GEBYRNAVN
Jægervatnet leirskole
Leie av leirstedet
Badestamp
Kano-/kajakkleie – barn
Kano-/kajakkleie voksen
Døgnpris:

PRIS

ENHET

500
500
100
150
80
100

Per døgn
Per døgn
Pr. stk.
Pr. stk.
Barn
Voksen

Helse, sosial og omsorg
Kortidsopphold og egenbetaling på hjemmehjelp endres etter offentlig regulering.

Omsorgstjenester:
Omsorgstjenester
Dagtilbud
Trygghetsalarm

Pris 2016
77,00
170,00

Matombringing

70,00

Korttidsopphold institusjon
Hjemmehjelp/praktisk bistand:
Husstander under 2G
Inntekt mellom 2-3G
Inntekt mellom 3-4G
Inntekt mellom 4-5G
Inntekt over 5G
Selvkost

147,00

ENHET
pr. dag
pr. mnd
pr. 1/1
porsjon
pr. døgn

186,00
530,00
880,00
1257,00
1764,00
186,00

pr. mnd.
pr. mnd.
pr. mnd.
pr. mnd.
pr. mnd.
pr. time

Pris 2016
100,00
150,00
200,00
350,00
200,00

ENHET
Pr. stk.
"
"
"
"

KOMMENTAR

går etter inntekt

Helsestasjon:
Helsestasjon
Utleie bilbelte for gravide
Brystpumpe, liten
Brystpumpe, stor
Engangssett til pumpe, dobbel
Engangssett til pumpe
Enuresealarm

300,00

KOMMENTAR

"

Legekontor:
Legekontor
Kopi av journal

Pris 2016
70,00

ENHET
KOMMENTAR
pr. journal +
Legekontoret
porto
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Vaksinasjoner1:
Vaksinasjoner

Pris 2016

Vaksiner:
Difteri og stivkrampe(revaksinering)
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste

ENHET

120 stk
275

”

Gul feber
(NB! Vaksinasjonssertifikat)

290

Hepatitt A voksne og barn

300 "

Hep A barn
Hep A voksen
Hepatitt B voksne

300
380
280 "

"

KOMMENTAR
Navn på vaksinen:
DTBooster ”SSI”
Boostrix polio
Tetravac
Stamaril ”Sanofi pasteur MSD"

Hepatitt A og B voksne

490 "

Epaxal ”Berna” (voksne og barn
over 1 år)
Havrix
Havrix
Engerix B ”BSK” (voksne)
Engerix B ”BSK”
(barn under 16 år)
Twinrix ”GSK”
(barn under 16 år)
Twinrix ”GSK” (voksne)

Japansk encefalitt

975 "

Ixiaro

Kolera og ETEC-diare
Tuberkulose
Tuberkulinprøve
Meningokokk A+W+C+Y
Meningokokk B
Meningokokk C
MMR (mesling, kusma og røde hunder)

220 "
0 ”
0 ”
480

Echoral ”SBL Vaccin ” 1 dose
BCG

Hepatitt B barn
Hepatitt A og B barn

Poliomyelitt

200
340

”
"

370
0 "
150

”

Rabies

”

Skogflåttencefalitt voksne

”

Skogflåttencefalitt barn
Tyfoidfeber
Pneumokokkvaksine
HPV vaksine til voksne kvinner
Influensavaksine

1

365

”
340
155
”
170
230
1200
100

Kan endres fortløpende ihht prisendringer
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Mantoux
Menveo «Novartis»
Bexero
«Novartis»
NeisVac-C «Baxter»
Priorix ”GSK”
Imovax polio
”Aventis Pasteur MSD”
Verorab «SPMSD»
Ticovac "Baxter "
Voksendose fra alder 16 år
Ticovac Junior " Baxter "
Barnedose fra alder 1-16 år
Typhim "GSK"
Vivotif (kapsler)
Pneumowax
Gardasil,

Plan, næring og teknikk
Vann og avløp:
AVLØPSGEBYRER
Tilknytningsgebyr for avløp

Pris 2016

ENHET

KOMMENTAR

7 240,00

pr tilknytning

Bolig, fritidsbolig

2 310,00

pr år

Næring m/forbr. u/500 m3/år

2 310,00

pr år

Næring m/forbr. o/500 m3/år

4 280,00

pr år

11,00

pr m2

2,09

pr m2

Andre kategorier

11,00

pr m2

Målt forbruk

11,00

pr m3

Alle kategorier bygninger

Abonnementsgebyr for avløp:

Forbruksgebyr avløp:
Bolig
Fritidsbolig

Avløpsavgift er økt med 10 % f.o.m. 1.1.2016.

Vanngebyr

Pris 2016

ENHET

KOMMENTAR

Alle priser er ekskl. m.v.a.
Tilknytningsgebyr for vann

6 300,00

pr tilknytning

Alle kategorier bygninger

Abonnementsgebyr for vann:
Bolig, fritidsbolig

2 630,00

Næring m/forbr. u/500 m3/år

1 580,00

Næring m/forbr. 500 - 5000 m3/år

1 580,00

Næring m/forbr. o/5000 m3/år

1 580,00

Forbruksgebyr vann:
Bolig

3,15

pr m2

Fritidsbolig

3,15

pr m2

Andre kategorier

3,15

pr m2

Målt forbruk (måler)

3,15

pr m3

110,00

pr år

Leie av vannmåler

Ingen endring fra 2015.

Feiing:
Feiing
Feiing

Pris 2016

ENHET
590

Økes med 17,3 % f.o.m. 1.1.2016.
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KOMMENTAR
pr. pipe

Alle priser er ekskl. m.v.a.

Husleie kommunale boliger:
Husleie for boliger bygd f.o.m. 1970 økes ihht konsumprisindeks (KPI) for 2015 f.o.m.
1.1.2016. Prisene oppdateres.
Husleie kommunale boliger
HUSLEIESATSER
Boliger bygd i per. 1938 - 1969
Boliger bygd i per. 1970 - 1974
Boliger bygd fra og med 1975
Fullt møblert bolig
Sentralfyring
Elektrisk oppvarming
Garasjeleie

Pris

ENHET

KOMMENTAR

50,51
58,41 + KPI
69,07 + KPI
23,21 + KPI
16,37 + KPI
23,2 + KPI
337

Pr. m2 leieareal
Pr. m2 leieareal
Pr. m2 leieareal
Pr. m2 leieareal
Pr. m2 leieareal Når utleier betaler strøm/oppvarming
Pr. m2 leieareal Når utleier betaler strøm/oppvarming
Pr. måned

Husleie omsorgsboliger:
Husleie økes ihht KPI for 2015 f.o.m. 1.1.2016. Prisene oppdateres.

Solhov bo- og aktivitetssenter
Husleie Lyngstunet helse- og omsorgssenter

8 119,00
6 129,00

Økning
ENHET
1.1.16
8 119,00
KPI
pr. mnd.
6 879,00
KPI
pr. mnd.

Husleie Lenangen omsorgssenter

6 282,00

7 193,00

KPI

pr. mnd.

Husleie trygdebolig/omsorgsbolig

4 557,00

6 089,00

KPI

pr. mnd

Kjosveien

3 751,00

3 751,00

KPI

pr. mnd

Husleie omsorgsboliger

Pris fra

Pris til
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Behandlingsgebyr byggesak og landbruk:
Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1:
-

Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl), sist endret 01.07.2015
Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova) 01.07.2015

Generelle bestemmelser
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger
og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandling starter
Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper
morarente, jfr. Lov om renter ved forsinket innbetaling m.m. ved forsinket betaling,
samt purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for
tvangsinnfordring
Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om
igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr
er betalt
Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene
Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%
Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter
egne satser under
Dispensasjoner
Reduksjon i gebyr
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jfr Forskrift om
byggesak § 7-4.
Gebyr ved avslag
Dersom en søknad om tillatelse til tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for
vedkommende tiltak.
Dersom det inne tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50% av det gebyret som ble betalt ved første
gangs behandling.
Arealberegning
Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk §5-4.

Meglerpakke
Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres à kr 1500,Meglerpakken gjelder også for privatpersoner som selger bolig privat.
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Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningslovens § 20-1

Enebolig uten sekundærleilighet, pbl § 20-1 a)
Ett-trinns søknad
Ramme-tillatelse
7.500,7.000,-

Igangsettings-tillatelse
2.700,-

Fritidsbolig, pbl § 20-1 a)
Ett-trinns søknad
9.500,-

Igangsettings-tillatelse
3.700,-

Ramme-tillatelse
9.000,-

Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig, pbl § 20-1 a)
Ett-trinns søknad
Ramme-tillatelse
4.500,3.000,-

Igangsettings-tillatelse
2.700,-

Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye
boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter
Bruksendring, pbl § 20-1 d)
Ett-trinns søknad
4.500,- pr. Leilighet

Ramme-tillatelse
3.000,- pr. leilighet

Igangsettings-tillatelse
2.700,- pr. leilighet

Anlegg o.l. § 20-1, l)
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg

kr

1.000,-

Havn, kai, molo, småbåthavn

kr

9.500,-

Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 1

Kr

7.000,-

Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 2

Kr

15.000,-

Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 3

Kr

20.000,-

Vesentlige terrenginngrep og anlegg § 20-1, k), l)

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie § 20-1, m)
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie eller
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller
arealoverføring, jf. matrikkellova.
NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke per søknad.

Kr

3.100,-

Øvrige søknadspliktige tiltak etter § 20-1
Øvrige tiltak (eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame,
støyavskjerming, grave – og fyllingsarbeider o.l.).

Kr

3.100,-

Riving av tiltak, § 20-1 e)

kr

3.100,-

Sak 15/1472

-141-

Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk
Satsene gjelder pr. endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal,
eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall
leiligheter
Endringssøknad – tekniske installasjoner

Kr

1.500,-

Endringssøknad – søknadspliktige tiltak

Kr

4.500,-

Næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg
Gjelder næringsbygg – nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye
boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes satser for «Bolig
med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter,
gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter»
Grunntakst ett –trinn

Ramme-tillatelse

7.500,-

Igangsettings-tillatelse

7.000,-

2.700,-

Søknadspliktige fasadeendringer § 20-1, c)
Søknadspliktige fasadeendringer

Kr

2.500,-

Bruksendring § 20-1, d), g)
Bruksendring uten bygningsmessige endringer

Kr

For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye
boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, betales gebyr som for tilsvarende
nytt tiltak etter satsene i pkt. om «Bolig med flere leiligheter, inkludert
tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger
med flere leiligheter» og «Næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg»
For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en
bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales 50 % av grunntakst for
tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, med minstegebyr kr
3.100,-
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3.100,-

Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon, § 20-1, f)
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg,
brannalarmanlegg og lignende

Kr

3.100,-

Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg, med ny prosjektering

Kr

7.500,-

Private vann- og avløpsledninger

Kr

3.100,-

Offentlige vann- og avløpsledninger: Trasélengde ≤ 5 km

Kr

7.500,-

Offentlige vann- og avløpsledninger: Trasélengde > 5 km

Kr

9.500,-

Nedgraving tanker/tanker på terreng (slamavskillere, oljetanker o.l.).

Kr

3.100,-

Utslippstillatelse

Kr

3.100,-

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, plan- og bygningsloven § 20-4
Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften § 3-1 a-d)
Mindre byggearbeid, forskriften § 3-1, a-d

Kr

3.100,-

Alminnelig driftsbygning i landbruket, byggesaksforskriften § 3-2
Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m²

Kr

3.100,-

Midlertidige tiltak, § 20-4, c)
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for
lengre tidsrom enn 2 år

Kr

3.100,-

Tiltak som krever dispensasjon
Dispensasjon fra en enkelt bestemmelse i plan- og bygningslovgivningen

Kr

3.100,-

Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen

Kr

4.500,-

Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg

Kr

3.100,-
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Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, pbl §22-3
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som
ikke har sentral godkjenning
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er
godkjent eller endring av tidligere lokal godkjenning

Kr

3.100,-

Kr

1.500,-

Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor foretaket har sentral
godkjenning
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor foretaket ikke har sentral
godkjenning
Søknad om personlig ansvarsrett

Kr

750,-

kr

1.500,-

Kr

750,-

Dispensasjoner, pbl § 19
For behandling av søknad med dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra
planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell:
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring

Kr
Kr

9.500,6.500,-

Kr
Kr

600,700,-

Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring

Situasjonsplan- /kart
Kommunale ledningsnett (V&A), veg og evt annen temadata fra kartserver (GIS/LINE).

For standard situasjonskart, levert digitalt pr e-post betales
For standard situasjonskart, levert på papir pr post betales

Type bistand
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder
tiltak som utføres i strid med ramme- og/ eller igangsettingstillatelse.
Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og kontroll av
slike ulovlige byggearbeider. Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk medgått tid krever mer
ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges tilleggsgebyr etter bestemmelsene om medgått
tid (100 % tillegg til ordinært gebyr, + evt. tillegg iht. bestemmelse om medgått tid).

Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak
for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for tekniske tjenester kan av
vedkommende virksomhetsleder reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er oppfylt:
1. Saken må være av mindre omfang; for byggesaker må tiltaket være uten ansvarsrett og i tiltaksklasse 1.
2. Søkeren må være innenfor disse kategoriene:
- 2.1. Lokal forening eller lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
3. Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
4. Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
5. Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter pbl.
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Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.:
Nytt gebyr trådte i kraft 1. januar 2015.
Oppretting av grunneiendom og
festegrunn

1.1

areal fra 0 – 500 m2

kr. 12.500,-

areal fra 501 – 2000 m2

kr. 13.500,-

areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.

kr. 1.000,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert
grunn

1.2

areal fra 0 – 500 m2

kr. 12.500,-

areal fra 501 – 2000 m2

kr. 13.500,-

areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da
1.3

kr. 1.000,-

Oppretting av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

1.4

areal fra 0 – 50 m2

kr. 6.000,-

areal fra 51 – 250 m2

kr. 6.500,-

areal fra 251 – 2000 m2

Kr. 7.000,-

areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.

Kr.1.000,-

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av
grunneiendom.

kr. 13.000,-

areal fra 0 - 2000 m3 - fra 2001 m3 – økning pr.
påbegynt da
areal fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da.
1.5

kr. 1.000,-

Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie
faktureres etter medgått tid fra 2001 m3 – økning pr.
påbegynt da
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kr. 900,- pr. t

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning
Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre
oppmålingsforretningen
2.1

kr. 2.000,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller
ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av
gebyrsatsene etter punktene 1 og 2.

3

Grensejustering oppmålingsforretning

3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres
med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En
eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av
eiendommens areal før justeringen.
For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

3.2

areal fra 0 – 250 m2

kr. 4.500,-

areal fra 251 – 500 m2

kr. 6.000,-

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5
% av anleggseiendommens volum, men den maksimale
grensen settes til 1000 m3
areal fra 0 – 250 m3

kr. 5.500,-

areal fra 251 – 1000 m3

kr. 6.500,-

4

Arealoverføring

4.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og
tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål.
areal fra 0 – 500 m2

kr. 11.000,-
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arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en
økning av gebyret på
4.2

kr. 1.000,-

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en
tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er
tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende
volum.
areal fra 0 – 500 m3

kr. 9.000,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en
økning av gebyret på
5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålings-forretning
For inntil 2 punkter

kr. 2.500,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt
6

kr. 1.000,-

kr. 900,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke
tidligere er koordinatbestemt og/eller klarlegging av
rettigheter
For inntil 2 punkter

kr. 4.000,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr. 1.000,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter
medgått tid

7

kr. 900,- pr. t

Private grenseavtaler
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

kr. 2.500,-

For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde

kr. 1.500,-

Billigste alternativ for rekvirent velges
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid
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kr. 900,- pr. t

8

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den
han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et
passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med
bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om
betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9

Betalingstidspunktet
Gebyret kreves inn forskuddsvis.

10

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i
grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes
likevel gebyret.

11

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr. 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider

kr. 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i
takt med den årlige kostnadsutviklingen
12

Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører
del av arbeidet
Gebyret fastsettes etter medgått tid

13

kr. 900,- pr. t

Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede
oppmålingsoppdrag
Pris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:
feltarbeid

kr. 900,- pr. t

kontorarbeid

kr. 900,- pr. t

Sak 15/1472

-148-

14

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og
allmennyttige formål betales etter anvendt tid.
Minstesats som det høyeste beløp i pkt. 1.1

15

Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.
For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1

Renovasjon:
AVFALLSSERVICE - Renovasjon og slam - priser 2016
(Vedtatt 23.10.15 i styret for Avfallsservice AS)
Type abonnement
Standardabonnement
Miniabonnement
Miniabonnement kompost
Storabonnement
Fritidsabonnement
Fritidsabonnement m/dunk - NY
Slam inntil 4 m3
- tømming hvert år
- tømming hvert 2. år
Slam fritidsboliger
- tømming hvert 3. år
- tømming hvert 4. år
Slam pr. m3 (> 4 m3)
Ekstra tømming septik
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.
Hentegebyr dunk inntil 6 m - NY
Gebyr manglende merking/rydding
Byttegebyr dunk
Kjøp av dunk

2015
Eks. mva.
Inkl. mva.
3 128
3 910
2 545
3 181
2 545
3 181
4 547
5 684
796
995
1 734
2 168

2016
Eks. mva.
Inkl. mva.
3 159
3 949
2 570
3 213
2 570
3 213
4 592
5 741
804
1 005
1 751
2 189

Endring
2015-2016
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %

1 596
804

1 995
1 005

1 596
804

1 995
1 005

0,0 %
0,0 %

556
418
439
2 104
3 157
960
490
248
496

695
523
548
2 630
3 946
1 200
613
310
620

556
418
439
2 104
3 157
960
490
248
496

695
523
548
2 630
3 946
1 200
613
310
620

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Gjelder fra 01.01.2016

Sak 15/1472

-149-

0,0 %
0,0 %

LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2016-2019
Årsbudsjett 2016
Formannskapets innstilling 30.11.15 – sak 130/15
Kommunestyrets vedtak – sak xx/15
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1

ØKONOMIPLAN 2016-2019
1.1

Innledning

I henhold til kommuneloven §§ 44 og 45, innstiller formannskapet økonomiplan og
årsbudsjett for kommunestyret. «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og
gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver
i planperioden» (§ 44 nr. 3). I tillegg skal andre planer som beskriver kommunens virksomhet
integreres i økonomiplanen. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan
for kommunen jf § 46 nr. 1. Krav om realisme gjelder også årsbudsjettet.
I budsjett og økonomiplan er signalene fra forarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
gjenspeilet og integrert. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med
visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er
konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.
I dokumentet synliggjøres hvilke tiltak og utgiftsbehov det er funnet plass til innenfor
rammen. Kommunene opplever en økning i ressursbruk til rettighetsfestede tjenester for
enkeltbrukere. Dette kommer tydelig til syne innen spesialundervisning i skolene, og
ressurskrevende tjenester innen helse og omsorg. Kommunens økonomi i planperioden preges
i tillegg sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales av kommunes inntekter.
Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden og
driftsnivået må ytterligere ned. Eiendomsskatten er beholdt på 5 promille slik at man har en
mulig inntektsøkning senere. Rasjonell bygningsdrift, bedre utnyttelse av selvkostgrunnlaget
og økte brukerbetalinger må også være fokusområder for å bedre kommunens økonomiske
situasjon. Hver sektor må også tilpasse driften ifht budsjettrammen.
Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er
helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant
kompetanseutvikling må stå sentralt. Mye arbeid gjenstår enda på forenkling av
arbeidsprosesser og bruk av dataverktøy, samt styrking av tilfredsstillende internkontroll.
Kommunens realverdier må forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har.
Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil
ha en mer og mer fremtredende innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår
økonomiske handlefrihet da rammeoverføringene fremover vil minke, samtidig som utgiftene
øker.
Budsjett og økonomiplan må etableres på et nivå hvor drifts-/ og investeringsutgiftene er
konsistent med fremtidige inntektsforutsetninger. Kun 12 kommuner har per i dag mer
gjeld enn Lyngen kommune, og fremtidige investeringer vil legge ytterligere press på
kommunens økonomi. Lyngen kommune må være svært omstillingsdyktig for å kunne møte
utfordringene som kommer fremover. For å lykkes må det legges til grunn klare prioriteringer,
langsiktig planlegging og stram budsjettdisiplin, både administrativt og politisk. Lyngen
kommune må derfor jobbe for å få gjeldsnivået ned på et forsvarlig nivå.
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1.2

Kommuneplanens samfunnsdel

Lyngen kommunes visjon er å være et åpent og inkluderende samfunn for alle.
Lyngen kommunes overordnede kommuneplan er under revidering. Oppstart for rullering av
arealdelen og samfunnsdelen ble gjort samtidig. I prosessen med dette arbeidet har
kommunestyret signalisert følgende satsningsområder:

Figur 1 Satsingsområder - kommuneplanens samfunnsdel

Hovedmålet for Lyngen Kommune i økonomiplanperioden er å skape vekst og forhindre
befolkningsreduksjon. Dette gjøres ved å vektlegge satsingsområdene fra figuren over.
1.2.1 Handlingsmål og tiltak 2016-2019
Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning. I arbeidet med
satsingsområdene er det foreslått målsetninger som underbygger hovedutfordringen –
befolkningsnedgang. Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for
positive opplevelser og verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne.
Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere unge gründere, slik at de får utvikle
seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Lyngen kommune skal også stimulere til bolyst
gjennom boligfelt og spredt boligbygging, og klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av
kommunen. Disse overordnede målsetningene er utfordrende å følge opp i det økonomiske
handlingsrommet kommunen har.
Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av
satsningsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører en større andel av eldre mennesker i
4
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kommunen til at mesteparten av driften er rettet mot områder som ligger utenfor politiske
satsingsområder.
Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsningsområdene som er innbakt i
driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsningsområdene på
samme tid. Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen,
arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m. Dette kommenteres videre
innenfor de ulike rammene.
1.2.1.1 Næring
Hovedmål:
Lyngen skal være den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert,
variert og lønnsomt næringsliv.
Delmål
Videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og kommunen gjennom god tilrettelegging og
bistand.
 Følge opp arbeidet med realiseringen av Ullsfjordforbindelsen
 Bidra til å sikre verdiskaping i kommunens næringsliv
 Bidra til etablering av næringsrelatert infrastruktur
 Ta initiativ til en satsting på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med
næringslivet og regionen for øvrig
 Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne
1.2.1.2 Barn og unge
Hovedmål:
Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier,
slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.
Lyngen kommune og eksisterende næringsliv skal stimulere unge gründere, slik at de får
utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass
Delmål
 Tilby skoler og barnehager med godt kvalifisert personell og et miljø som er til barnets
beste
 Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
 Fokusere på trivselstiltak og motvirke mobbing
 Gi alle elever på ungdomstrinnet i Lyngen en innføring i entreprenørskap
 Videreutvikle og markedsføre vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud som en viktig
attraksjon for kommunen.
 Satse spesielt på barn og unge i utvikling av og tilrettelegging for kultur- og
fritidsaktiviteter
 Bidra til at lag- og foreningsliv har utviklingsmuligheter og gode levekår
 Tilrettelegge for økt aktivitet ved hjelp av gratis utlån av lokaler
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1.2.1.3 Bolig
Hovedmål:
Lyngen kommune skal stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging.
Kommunen skal ha klargjorte attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.
Delmål
 Inneha byggeklare boligtomter i alle deler av kommunen
 Disponere gjennomgangsboliger til nyinnflyttere
 Tilrettelegge for spredt boligbygging
1.2.1.4 Sentrum
Hovedmål:
Lyngen kommune skal i samarbeid med næringsliv og berørte parter bidra til utvikling av
Lyngseidet sentrum.
Delmål
 Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet
 Opprettholde et godt og desentralisert tjenestetilbud innen forsvarlige faglige og
økonomiske rammer
 Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging
I figur 1finner vi videre at hovedsatsingene skal bygge på et fundament bestående av
Folkehelse, sikkerhet og beredskap og regionalt samarbeid.
1.2.1.5 Folkehelse
Hovedmål:
God helse, trivsel og miljø for alle.
Delmål
 Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag
og foreninger
 Videreutvikle frisklivssentralen
 Videreutvikle frivilligsentral
 Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste
 Tilrettelegge for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen
 Ha fokus på at innvandrere ivaretas og integreres i lokalsamfunnet
 Trygge lokalsamfunn
 Bidra til meningsfull hverdag for alle
1.2.1.6 Regionalt samarbeid
Hovedmål:
Lyngen kommune skal være åpen og offensiv til alle former for interkommunalt samarbeid.
Delmål
 Utrede framtidig kommunestruktur
 Videreutvikle interkommunale prosjekter
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Vurdere eksisterende regionale samarbeidsarenaer

1.2.1.7 Sikkerhet og beredskap
Hovedmål:
Tilrettelegge for en effektiv og sikker infrastruktur og ivareta materielle verdier samt liv og
helse.
Delmål
Sikre nødvendig rullering av eksisterende beredskapsplaner og sikre at også nye trusselbilder
blir ivaretatt på en god måte.
 Øve regelmessig, minst en gang pr år
 Utarbeide plan over vann og avløp, samt inneha godkjente anlegg
 Informasjon og håndtering av Nordnes
 Utarbeide/avtale beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av
arbeidstakere/elever
 Foreta en helhetlig ROS-analyse
1.2.1.8 Kommunen som arbeidsgiver og organisasjon
Hovedmål
Kommunen skal som tjenesteyter ha et høyt service- og kvalitetsnivå.
Kommunen skal som arbeidsgiver utvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon som
arbeider kontinuerlig med læring og forbedring.
Delmål
 Kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene ut fra kvalitetsmålinger og dialog med
brukerne
 Organisering av tjenestene vurderes jevnlig for å sikre god ressursutnytting
 Utvikle gode kvalitetssikringssystemer
 Arbeide aktivt med omdømmebygging og rekruttering
 Utvikle gode arbeidsmiljø som tar i bruk medarbeidernes ressurser og kreativitet
 Utvikle et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene
 Drive systematisk kompetanseutvikling
 Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter
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1.3

Rammebetingelser

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:
1. 2016-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på 3% fra 2015 til 2016. Det er satt av 3,9 mill. kroner til dekning av
lønnsvekst i 2016.
3. Regnskapet for 2015 er forventet avlagt i balanse.
4. Det er budsjettert med differensiert rente, hhv. 1,3 prosent i 2016 og 2017, 1,68
prosent i 2018 og 2,05 prosent i 2019.
5. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ.
6. Driftskostnader er økt etter kommunal deflator på 2,7 %.
7. Økning av lærlingeplasser i Lyngen kommune til 6. Dekkes ved omdisponering av
budsjett – jf. egen sak.
8. For å oppnå balanse er følgende endringer i disposisjonsfond vedtatt for
økonomiplanperioden:
2016 - reduksjon av avsetning 2,772 mill. kroner
2017 - reduksjon av avsetning 2,469 mill. kroner
2018 - ingen avsetning, bruk disposisjonsfond 2,352 mill. kroner
2019 - ingen avsetning, bruk disposisjonsfond 3,575 mill. kroner
1.3.1 Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt
tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til
å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter
som kommunene har gjennom inntektssystemet.
Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er
forventet å ha for å dekke kommunale tjenester. Det er den yngste (2-15 år) og den eldste (fra
67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune blir det færre
unge og flere eldre relativt sett, samtidig som det totale folketallet går ned. I inntektssystemet
gir dette seg utslag i lavere rammetilskudd til de yngste og høyere til de eldste. Kommunen
står imidlertid fritt til å prioritere midlene uavhengig av dette.
Behovet for å opprettholde tjenestenivået i barnehager og skoler har sammenheng med
fødselstallene. Fødselstallene for Lyngen kommune er slik i perioden 2000-2015:
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Trenden viser en klar nedgang fra ca. 40 til ca. 20 pr. år, dvs. en halvering av antall fødte
barn. Dette gir seg klare utslag i behovet for barnehage- og skoleplasser.
I samme periode er befolkningsutviklingen slik:

Trenden for befolkningsutviklingen viser samme utvikling som fødselstallene, en klar
nedgang. De siste 5-6 årene har tendensen vært meget klar, sterkere befolkningsnedgang enn
noen gang de siste 15 årene. Denne utviklingen har også fortsatt i løpet av 1. halvår 2015 med
en nedgang på 15 personer pr. 1. juli.
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I følge «Kommunebildet for Troms 2014» utgitt av Fylkesmannen i Troms i september 2015,
har Lyngen den største prosentvise nedgangen i folketallet i fylket for perioden 2010-2015
med 7,8 %. Det siste året er det bare én kommune som har hatt større nedgang i folketallet.
Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene i inntektssystemet de siste fem årene:

0 - 1 år
2-5 år
6-15 år
16-22 år
23-66 år
67-79 år
80-89 år
Over 90 år
Folketall

2011
1.1.11 1.7.11
50
72
132
101
396
390
270
276
1.677 1.650
373
383
155
151
33
36
3.086 3.059

2012
1.1.12 1.7.12
44
40
122
121
373
371
265
274
1.646 1.620
388
397
153
157
37
35
3.028 3.015

2013
1.1.13 1.7.13
49
42
110
110
373
376
275
269
1.605 1.602
407
410
158
157
36
39
3.013 3.005

2014
1.1.14 1.7.14
46
42
100
93
381
385
255
255
1.592 1.571
422
441
154
155
42
42
2.992 2.984

2015
Endring Endring Gj.snitt
1.1.15 1.7.15 11-15
%
pr. år
31
35
-15 -30 %
-3
93
91
-41 -31 %
-8
361
349
-47 -12 %
-9
247
245
-25
-9 %
-5
1.560 1.530
-147
-9 %
-29
434
455
82
22 %
16
156
163
8
5%
2
40
39
6
18 %
1
2.922 2.907
-179
-6 %
-36

Av tabellen fremkommer det sterkest nedgang i folketallet i de yngste aldersgruppene og
sterkest økning i de eldste aldersgruppene.
Tabellen nedenfor viser folketall brukt som grunnlag for ulike alternativer ved beregning av
frie inntekter:

Folketall alt. 0
Folketall alt. 1
Folketall alt. 2
Folketall alt. 3
Folketall alt. 4
Folketall alt. 5
Folketall alt. 6

1.1.15
2.971
2.922
2.922
2.922
2.922
2.922
2.922

1.7.15
2.984
2.907
2.907
2.907
2.907
2.907
2.907

1.1.16
2.971
2.922
2.910
2.907
2.907
2.885
2.900

1.7.16
2.984
2.907
2.907
2.907
2.863
2.870
2.890

1.1.17
2.971
2.922
2.910
2.907
2.853
2.848
2.883

1.7.17
2.984
2.907
2.907
2.907
2.845
2.833
2.873

1.1.18
2.971
2.922
2.910
2.907
2.845
2.811
2.865

1.7.18
2.984
2.907
2.907
2.907
2.844
2.796
2.856

1.1.19
2.971
2.922
2.910
2.907
2.844
2.774
2.848
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Som grafer kjennes fargene igjen ved beregningene:

Folketall 2015-2019
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1.3.2 Statsbudsjett 2016
Forslaget til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram 7. oktober 2015.
Hovedpunktene i økonomiinfo 3/2015 fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet
2016 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.
Kommuneopplegget i 2016
Ut over veksten i frie inntekter, foreslå regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen
helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.
Innenfor veksten i frie inntekter skal kommunene demografiendringer og pensjon, samt dekke
spesielle satsinger innen rusomsorg, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges til grunn en pris- og
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 %. Lønnsveksten teller 2/3 i deflator, mens prisvekst
teller 1/3.
Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2016
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene
for kommuner og fylkeskommuner.
I kommuneproposisjonen 2016 ble det signalisert at skattørene for 2016 skal fastsettes ut fra
et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede
inntektene. Den kommunale skattøren foreslås derfor satt opp 0,45 prosentpoeng til 11,8 %.
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Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Det er
også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i
beregningen av frie inntekter i 2016 i statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene.
Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre
kommuner.
I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets
anslag for frie inntekter i 2016 er benyttet folketall pr. 1.1.2015. I den faktiske
inntektsutjevningen for 2016 benyttes folketall pr. 1.1.2016. Disse tallene er ikke kjent ennå.
Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2015 til
1.1.2016 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.
Korreksjonssaker
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og
dette gjelder i hovedsak følgende større saker som gjelder Lyngen:
 Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold
 Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse
 Ny naturfagstime
Helse- og omsorgstjenesten
Regjeringens satsing på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten finansieres
gjennom veksten i de frie inntektene.
Det fremmes forslag om plikt fra kommunene fra 1. januar 2020 å tilby dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens. Utbygging av tilbudet skjer fram mot denne datoen og
det bevilges øremerkede midler i 2016.
Regjeringen har også varslet om at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse innen
2020 i alle norske kommuner. Det eksiterende rekrutteringstilskuddet foreslås omlagt til et
flatt årlig tilskudd på 0,3 mill. per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016.
Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp til døgnopphold
for pasienter med somatiske sykdommer. Som en følge av dette er beregnet dekning overført
til rammetilskuddet for kommuner fra 2016.
Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester foreslås økt med 10.000 kroner utover
prisjustering med kompensasjonsgraden holdes uendret. Det betyr at egne netto lønnsutgifter
til helse- og omsorgstjenester pr. bruker blir kompensert med 80 % ut over innslagspunktet på
1,081 mill.
Barnehage
Veksten i frie inntekter er bl.a. knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. I tillegg er det
lagt til rette for at kommunene kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke
barnehagedeltakelsen for barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig
bakgrunn.

12
-161-

Skole
Det foreslås å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016 som en
del av regjeringens realfagstrategi. Dette er kompensert gjennom økningen i rammetilskuddet.
Lærlingetilskuddet til lærlingebedrifter er foreslått økt med ytterligere 2 500 kroner per
kontrakt i 2016. Dette kompenseres til fylkeskommunene.
Tiltakspakke for økt sysselsetting
Som en del av budsjettet legger regjeringen fram en særskilt tiltakspakke på 500 mill. til
vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene vil bli fordelt
med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Dette er lokalt anslått til å utgjøre ca. 275 000
kroner for Lyngen, men er ikke endelig kvalitetssikret.
Flyktninger og integrering
I budsjettet for 2016 vil regjeringen styrke integreringstilskuddet etter visse kriterier. Styrke
det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger.
Som følge av den store økningen i antall asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også
varslet at den vil legge fra en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten.
Veksten i frie inntekter for kommunene i Troms
Gjennomsnittlig realvekst for kommunene i Troms er beregnet til 1,4 % i 2016. For Lyngen
sin del er det beregnet en realnedgang på 0,2 %, som en av åtte kommuner i fylket. (Dette
gjelder etter folketall pr. 1.1.2015 og oppdateres i de beregnede frie inntektene i kommunen).
Skjønnsmidler i 2016
Lyngen får også i 2016 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for betydelige
budsjettmessige utfordringer vedrørende utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester.
Skjønnsmidlene utgjør 3,604 mill. i 2016, en økning på kr 204 000 fra 2015.
Inntektssystemet
Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Dette tilskuddet har tidligere blitt
prisjustert.
I statsbudsjettet for 2016 varsles det at forslag til nytt inntektssystem for kommunene skal
sendes på høring før jul 2015. I kommuneproposisjonen for 2017 i mai 2016 vil det legges
fram forslag til nytt inntektssystem.
Beregning av frie inntekter
På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de
frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2016-2019.
Som nevnt foran har kommunen store utfordringer med nedgang i folketallet over mange år.
Dette vil påvirke de frie inntektene i perioden, og spesielt fra 2017. Det er foretatt flere
simuleringer over ulike scenario.
Rådmannen har tatt utgangspunkt i faktiske personer i de ulike aldersgruppene i Lyngen
kommune og flyttet de ett år videre for alle årene. Dernest er det forutsatt en gjennomsnittlig
dødelighet på 35 personer i den voksne og eldre befolkning, slik at gjennomsnittlig
befolkningsendring fra 2011 til 2015 legges til grunn for økonomiplanperioden. For de
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yngste aldersgruppene gir dette et relativt bra treff, mens for de eldre aldersgruppene er mer
usikkert. Det er forutsatt null endring i inn- og utflytting.
For Norge er det forutsatt en gjennomsnittlig vekst som siste 3 år i de ulike aldersgruppene.
Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli
slik i økonomiplanperioden 2016-2019:

Beste virkning av alternativ 4 (grønn hel linje) og 5 (lilla linje) er brukt som forutsetning for
beregning av frie inntekter. Fra 2018 er det lagt inn økte rammeoverføringen pga. nedlegging
av Straumen skole fra høsten 2016. Dette gir en netto virkning på kr 876 000 i 2016-kroner.
Alternativ 6 (lyse blå linje), som er en litt mer moderat nedgang i folketallet, viser også at det
økonomiske handlingsrommet blir betydelig mindre for hvert år i økonomiplanperioden.
Av tabellen framgår det ellers at både vedtatt økonomiplan 2015-2018 (alternativ 0) og
forslag til statsbudsjett 2016 (alternativ 1-3) gir helt andre frie inntekter enn alternativene 4-6
pga. andre folketall. Dette gir utslag i feil forutsetninger for beregninger av kommunens
økonomiske handlingsrom. Kommunestyrets vedtak i økonomiplanen i desember 2014 har
forutsatt med et stabilt folketall i kommunen like under 3.000 personer og var for optimistisk.
Oppdaterte faktiske folketall i ulike aldersgrupper, og prognoser for årene som kommer både
på kommune- og landsnivå, er en forutsetning for å beregne hvor mye som er tilgjengelig til
fordeling på kommunal tjenesteyting, kapitalkostnader, egenkapital til investeringer og andre
avsetninger til styrking av kommunens økonomi.
Uavhengig hvilke alternativer som velges, svekkes det økonomiske handlingsrommet for
Lyngen kommune betydelig i økonomiplanperioden 2016-2019. Spesielt utviklingen fra
2017 er bekymringsfull og kommunestyret har derfor et særlig ansvar for å tilpasse
utgiftene i budsjettet i forhold til det inntektsnivå som kommunen kan forvente i de
nærmeste årene. I tillegg er det forslag om nytt inntektssystem fra 2017, noe som medfører
stor usikkerhet for det økonomiske handlingsrommet for kommuner med lavt og synkende
folketall.
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1.3.3 Eiendomsskatt
Eiendomsskatt for perioden 2016-2019 er holdt på 5 promille.
1.3.4 Andre frie midler
Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert ifht
rentenivået og utgjør kr 2,133 mill. i 2016. Nedgang i rentenivå medfører en årlig nedgang på
ca. kr 150.000 i forhold til økonomiplan 2015-2018. Kompensasjonen kan sees opp mot renteog avdragsutgiftene totalt sett.
1.3.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter
Renovasjon-, avløp- og feiegebyr 2016
Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 23.10.2015 vedtatt satser for kommunal renovasjon
for 2016. Renovasjonsgebyrene er økt med 1 %, ingen økning i slamgebyr.
Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes ihht selvkostprinsippet. På noen områder
har derfor betalingssatsene sammenheng med økte driftskostnader, som da vil medføre økning
i gebyret.
Årsgebyr for avløp er øket med 10 % i 2016. Årsaken er et udekket underskudd som er dekket
inn via ordinær drift i tidligere år. Økningen i gebyret utgjør en inntektsøkning i overkant av
ca. 200 000 kroner i budsjettet. Gebyret ble øket med 5 % i 2015. Pga. ekstraordinært
vedlikehold, bl.a. i sentrum av Lyngseidet sammen med vedlikehold av vannledningsnettet,
ser det ikke ut til at tidligere års underskudd blir delvis dekket inn i 2015. Forventning om
lavere utgifter til vedlikehold på nettet i 2016 vil medføre delvis tilbakeføring av underskudd.
Feiegebyret er økt med 17,3 % i 2016, og gebyret blir nå kr 737,50 inkl. mva.
Husleieinntekter
Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes ihht endringen i konsumprisindeksen fra
1.1.2015. Det foreslås at økningen kun skal gjelde for boliger med byggeår f.o.m. 1970 og
nyere.
Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv
De nevnte gebyrer kan reguleres etter særlover og forskrifter, og i noen grad til selvkost.
Gebyrregulativet for byggesak og landbruk økes som følge av endringer i forskrifter. For kart
og delingsforretning er det ikke foretatt noen endringer for 2016. Plansaksbehandling ble tatt
ut i 2015.
Foreldrebetaling
Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.
Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.
1.3.6 Lønnsbudsjett
Fast lønn, tillegg, overtid, mv.
Det sentrale lønnsoppgjøret for kommunal sektor for 2015 er lagt inn i lønnsbudsjettet for
2016. Det må tas høyde for lokale forhandlinger 2016 ifht lønnsvekst for lønnsreserven.
Avsetning for lønnsreserven er derfor f.o.m. 2016 satt til 3,9 mill. kroner.
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Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert
ihht regnskapsutviklingen.
1.3.7 Pensjonskostnader
Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. For 2016 utgjør dette ca. 9 % av
driftsutgiftene og ca. 8 % av driftsinntektene. I økonomiplanperioden vil andelen høyst
sannsynlig stige som følge av kortere amortiseringstid (tilbakebetaling) av tidligere års
premieavvik. Premieavviket er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og en teoretisk
beregnet pensjonskostnad med forutsetninger bestemt av departement og kredittilsyn.
KLP og SPK forventer en pensjonspremie i 2016 på ca. 26,350 mill. ifølge de foreløpige
prognosene fra høsten 2015. Endelige premieprognoser blir ikke kjent før størrelsen på lønnsog trygdeoppgjøret neste sommer. Pensjonspremien blir derfor høyst sannsynlig forskjellig fra
prognosene. Årets premieavvik for 2016 er beregnet til 8,356 mill., mens amortisering av
tidligere års premieavvik er beregnet til 4,562 mill. Dvs. at ca. 3,8 mill. av pensjonspremien
som betales til KLP og SPK i 2016 ikke kostnadsføres i dette året, men utjevnes over 7 år.
Forskjellen mellom årets premieavvik for 2015 og 2016 er ca. 5,5 mill. Dette er regnskapstekniske midler, innført av Regjeringen fra 2002, som merinntektsføres i 2016 i forhold til
2015 og skaper en teoretisk budsjettreserve. Dette burde ikke vært inntektsført i
driftsregnskapet, men vært avsatt til amortisering i 2017. Dette teoretiske
budsjetthandlingsrommet er benyttet til saldering av økonomiplanen. Det kan ikke betraktes
som god økonomistyring, men brukes for å unngå nødvendige innstrammingstiltak.
Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i
regnskapene fra 2002 til 2014 og årsbudsjettene for 2015 og 2016:

Pensjonspremie og pensjonskostnader
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Pensjonspremie

Dette viser at bokførte pensjonskostnader er betydelig lavere i de fleste år enn betalt
pensjonspremie, som igjen gjør seg utslag i akkumulert premieavvik.
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Oversikten over utviklingen i premieavviket er følgende:

Premieavvik 2002-2016
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Gjennomsnittlig årlig inntektsført positivt premieavvik er fra 2008 til 2016 på ca. 6 mill. Dette
er i realiteten et regnskapsmessig underskudd som bokføres som akkumulert premieavvik,
som vises som grønn linje i tabellen ovenfor. Pr. utgangen av 2016 er det forventet at
akkumulert premieavvik utgjør ca. 37 mill., dvs. oppsamlet underskudd på pensjonspremie for
perioden 2002-2016.
Tilbakebetalingen av premieavviket (amortisering) vises som brun linje og viser at denne er
betydelig lavere pr. år, som da er årsaken til akkumulert premieavvik.
Den blå linjen viser hvor mye som er inntektsført i samme periode – årets premieavvik.
I følge regnskapsreglene er det anledning til å skifte amortiseringsprinsipp, ved overgang fra
maksimaltid (7 år) til 1 år. På sikt bør det være en målsetting å gjøre denne endringen i
Lyngen kommune, men da må det økonomiske handlingsrommet forbedres betydelig. Enten i
form av utgiftsreduksjoner eller inntektsøkninger.
Det var betydelige utfordringer til budsjettering av pensjonspremien ved overgangen fra DNB
Liv til KLP i 2015. Dette ble i budsjettdokumentet utformet slik:
«Økte pensjonskostnader er beregnet til i underkant av 3,5 mill. kroner fra vedtatt økonomiplan. Det
er knyttet en viss usikkerhet til pensjonskostnadene i 2015 pga. bytte av tjenestepensjonsleverandør fra
1.1.2015. Kostnadene vil derfor måtte kvalitetssikres i løpet av første halvår.»

Regnskapsrapporteringa for 2015 viser at pensjonskostnadene ble betydelig lavere enn
budsjettert som følge av bl.a. lavere lønns- og trygdeoppgjør enn forventet, dvs. endringer i
forutsetninger. I tillegg var budsjettet satt forsiktig på utgiftssiden pga. usikkerheten ved skifte
av pensjonsleverandør. For 2016 brukes livselskapenes prognoser og forutsetninger som
justeres i regnskapsrapporteringa hvis endringer i forutsetningene oppstår.
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1.3.8 Finansutgifter/- og inntekter
Videre utlån
Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av videreformidlingslån fra Husbanken er
tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken.
Det forutsettes nytt låneopptak på 4 mill. i 2016 og årene deretter for startlåneordningen.
Renteinntekter
Ordinære renteinntekter er uforandret fra 2015 som følge av lavt rentenivå og lite likvide
midler.
Renteutgifter
Rentenivået er for tiden historisk lavt. Det er ikke forventet vesentlig endring i rentenivået for
2016, og nye låneopptak er beregnet til en rente på 1,3 % i 2016. Det er tatt høyde for en
renteøkning i økonomiplanen på allerede opptatte og nye lån, for planperioden er det forventet
en renteøkning til 2,05 %. Utviklingen på rentekostnader i planperioden er lavere enn forutsatt
i økonomiplan 2015-2018 på mellom 1- 4 mill. kroner, men medfører likevel en utfordring da
inntektsnivået blir lavere og utgiftsnivået øker.
Planlagte investeringer er lagt inn i forslaget sammen med nye forslag. Med vedtatt
minsteavdrag skyver man de økonomiske utfordringene foran seg, og en økning i
investeringene vil medføre ytterligere utfordringer for økonomiplanperioden med økte
rentekostnader. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2015 på ca.
404 mill. kroner. Dette betyr at én prosent renteøkning betyr ca. 4 mill. kroner i økte
renteutgifter, noe som viser konsekvensene dersom rentenivået normaliserer seg på ca. 5 %.
Avdrag
For 2016 er minsteavdrag satt til 15 mill. kroner. For kommende økonomiplanperiode er
minsteavdraget beregnet på bakgrunn av vedtatte investeringer.
For å opprette en forsvarlig økonomi anbefales det at man i planperioden prioriterer
nye låneopptak opp mot lovpålagte oppgaver, og reduserer nåværende gjeld til samme
nivå som kommunens inntekter.
Med tanke på at kommunen ikke har et eget investeringsfond, ikke har egenkapital til nye
investeringer og at man må redusere avsetning til disposisjonsfond for å oppnå balanse, vil en
økning av lånegjelden medføre ytterligere reduksjoner i driftsmidler.
1.4

Økonomiske forutsetninger og oversikter

1.4.1 Konsekvensjustert økonomiplan
Utgangspunktet for saksframlegg er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2015-2018.
Som tidligere år har man konsekvensjustert faste utgifter, nye inntektsforutsetninger og
tidligere vedtak. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver
enkelt budsjettområde. Anslått nominell vekst i frie inntekter for Lyngen kommune utgjør kun
1,7 %, noe som fører til utfordringer ifht lønns- og prisutvikling. Og som vist i kap. 1.3.1 vil
de frie inntektene reduseres i årene fremover med bakgrunn i befolkningsutviklingen i
kommunen.
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Faste utgifter som konsekvensjusteres er bl.a. fast lønn, tillegg og lovpålagte engasjementer.
Driftsutgifter konsekvensjusteres med kommunal deflator som for 2016 utgjør 2,7 %. Videre
justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både
refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det
økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.
Årsbudsjett med vedtatte budsjettrammer, konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er
beskrevet i eget kapittel for hvert rammeområde. For å kunne iverksette nye tiltak og
endringer ihht tidligere vedtak, er det derfor nødvendig med innsparinger og omprioriteringer
innenfor de økonomiske forutsetningene kommunen har.
I økonomiplan 2015-2018 ble det lagt inn en forutsetning for omorganisering av
skolestrukturen med en reduksjon tilsvarende drifta av Lyngsdalen oppvekstsenter som
berører ramme 3 og 5. Denne innsparingen er foreslått forskjøvet til 2018, og konsekvensene
av dette fremkommer både i tabellen for innsparinger og nye tiltak.
For å oppnå balanse er følgende innsparinger lagt inn i budsjett og økonomiplan:

Ramme:
Ramme:
Ramme:

Ramme:
Ramme:

Ramme:

1 Politikk og kirke
Nord-Troms Regionråd
2 Administrative tjenester
Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300
3 Oppvekst og kultur
Lenangen barnehage avd. Rødtoppen
Stillingsreduksjoner
Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon
Halti - driftstilskudd
Nord-Troms museum
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
4 Helse, sosial og omsorg
Aktiviteringssenter - omorganisering
5 Plan, teknikk og næring
Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen
Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018
Effektivisering renhold
Effektivisering vaktmestertjenesten
7 Budsjettskjema 1A

Endring avsetning/bruk disposisjonsfond
I 1000 kroner Sum innsparinger

Årsbudsjett
2016

Økonomiplan
2017
2018
2019
-381
-381
-381

-100

-100

-100

-100

-462
-500
-200

-462
-700
-200
-23
-238
-

-462
-700
-200
-23
-238
-1 028

-462
-700
-200
-23
-238
-

-500

-1 000

-1 000

-1 000

-278

-278

-115
-

-500
-

-278
-456
-500
-

-278
-500
-500

-

-2 756
-4 911

-2 381 -5 376 -6 431
-6 263 -10 742 -10 813

(Formannskapets egne forslag i kursiv.)
Ramme 1: Vedtatt innsparingstiltak innebærer at Lyngen kommune går ut av Nord-Troms
regionråd.
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Ramme 2: Dette rammeområdet har små muligheter for å redusere drifta, men her man har
prosjektmidler som kan reduseres. Dette påvirker mulighetene for nye prosjekt, men
innebærer at man må prioritere.
Ramme 3: Innsparing består i samlokalisering av avdelingene i Lenangen barnehage pga. stor
nedgang i antall barn i avd. Rødtoppen. Videre er forslaget om omorganisering av
skolestrukturen som ligger inne i økonomiplan 2015-2018, skjøvet frem til 2018. I vedtatt
innsparing på stillingsreduksjoner inngår kutt i rektorstilling på Lyngsdalen oppvekstsenter
med 40 %, kutt innenfor kultur i tillegg til reduksjon i avdelingslederstillinger på Eidebakken
skole. Formannskapets vedtak innebærer også kutt i driftstilskudd til Halti og utmeldelse av
eierskap til Nord-Troms museum.
Ramme 4: En omorganisering av aktivitetssenter vil medføre reduserte kostnader uten at
tilbudet endres.
Ramme 5: Samlokalisering av Lenangen barnehage fører til reduserte driftsutgifter. Det
jobbes med en effektivisering av renholdstjenestene i Lyngen kommune, og man ser
potensiale til innsparinger på dette området. Det samme gjelder vaktmestertjenesten, men her
er tidsperspektivet litt lengre da man ønsker å løse dette ved naturlig avgang. Innsparte
driftskostnader som følge av omorganisering av skolestruktur ligger inne i økonomiplan fra
2015-2018, og er forskjøvet frem til 2018.
Ramme 7: For å oppnå balanse er det behov for både å bruke av og redusere avsetning til
disposisjonsfondet i planperioden.
1.4.2 Prioriterte tiltak
Med bakgrunn i konsekvensjusteringer, innsparinger og foreslåtte tiltak har formannskapet
vedtatt følgende nye driftstiltak for økonomiplan 2016-2019 (formannskapets egne forslag i
kursiv):
Ramme 1: Kirkelig fellesråd - forslag til innsparing tatt ut, tilskudd uendret.
Ramme 2: Rammekutt tilbakeføres.
Ramme 3: Egen drift av Gamslett museum.
Ramme 4: Økning av stilling på NAV med 50%.
Ramme 5: Ny tilskuddsordning for boligbygging utenom boligfelt, opprettelse av
skadefellingsjaktlag og økt vedlikehold av kommunale veier.
Ramme 7: Økning i rentekostnader pga. økte investeringer.
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I 1000 kroner

Ramme: 1 Politikk og kirke
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører
Sum
Ramme: 2 Administrative tjenester
Tilbakeføring av rammekutt
Sum
Ramme: 3 Oppvekst og kultur
Svømmeskyss 2016
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Gamslett museum - drift
Nye tiltak statsbudsjett
Sum
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg
Økning økonomisk sosialhjelp
Økt stilling barnevern
Kommunepsykolog
Velferdsteknologi - Mobil omsorg
Økt stilling 50% - NAV
Kommunal akutt døgnplass (KAD)
Sum
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring
Landbruksvikar
Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017
Off. toalett og parkering
Miljøavgift - off. toalett og parkering
Overlapping vann/avløp 2016
Økt vedlikehold
Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm
Husleie rådhus 2016
Leiekostnader Servicesenteret
Byggesaksbehandler
Busslomme Tindevangen/Svensby
Økning brann
Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt
Skadefellingsjaktlag
Vedlikehold kommunale veier
Sum
Ramme: 7 Budsjettskjema 1 A
Renteutgifter investering
Sum
TOTALT

Årsbudsjett
2016
85
85

2017
85
85

Økonomiplan
2018
85
85

2019
85
85

500
500

500
500

500
500

500
500

200
1 028
323
1 551

2 512
200
323
3035

2 512
200
323
3035

200
323
523

400
300
440
200
300
1 140
2 780

400
300
440
60
300
1 140
2 640

400
300
440
60
300
1 140
2 640

400
300
440
60
300
1 140
2 640

449
456
167
0
300
125
50
2 200
250
600
800
545
1 000
100
1 000
8 042

449
932
500
-500
100
50
250
600
850
1 000
100
1 000
5 331

449
932
500
-500
100
50
250
600
850
1 000
100
1 000
5 331

449
500
-500
100
50
250
600
850
1 000
100
1 000
4 399

595
595
13 553

1 238
1 238
12 829

1 507
1 507
13 098

1 202
1 202
9 349

Ikke-prioriterte tiltak:
Kommunal medfinansiering av 50 % av statlig lederstilling på NAV.
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1.4.3 Netto budsjettrammer 2016-2019
Budsjettskjema 1A - drift
Formannskapets innstilling
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019
53 448
53 689
56 618
55 312 54 033
53 703
150 348 153 993 154 756 150 253 148 177 146 222
6 434
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
0
0
0
0
0
2 406
2 288
2 133
1 982
1 790
1 742
212 636 216 470 220 007 214 047 210 500 208 167

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

1 094

848

895

890

860

826

0
9 147
0
13 082
-21 135

0
9 797
0
15 000
-23 949

0
7 628
0
15 000
-21 733

0
7 471
0
15 000
-21 581

0
9 854
0
15 000
-23 994

0
10 990
0
15 000
-25 164

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

0
3 443
11
987
0
0
-2 467

0
1 568
0
0
0
0
-1 568

0
2 884
0
0
0
0
-2 884

0
1 325
0
0
0
0
-1 325

0
0
0
0
2 352
0
2 352

0
0
0
0
3 575
0
3 575

Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift

363
1 900
909
909
909
909
188 671 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Budsjettskjema 1B - drift - formannskapets
innstilling
1 Politikk og kirke
2 Administrative tjenester
3 Oppvekst og kultur
4 Helse, sosial og omsorg
5 Plan, teknikk og næring
6 Finans

6 883
19 644
59 170
87 021
33 661
-17 709

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

188 670 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Mer/mindreforbruk

6 961
17 760
56 991
80 703
19 788
6 850

0

0

7 013
18 386
56 003
83 319
26 597
3 163

0

6 841
18 386
55 394
82 679
22 575
4 357

0

6 636
18 386
54 310
82 779
21 481
4 357

6 816
18 386
52 826
82 779
20 505
4 357

0

0
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1.4.4 Investeringer
Det er i budsjett og økonomiplan 2016-2019 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men
ikke fullførte investeringer fra 2015. Kapitalkostnader for låneopptak i 2016 til disse er tatt
med sammen med nye investeringer. En forventet reduksjon i rentekostnader er også lagt inn
f.o.m. 2016.
Kirkelig fellesråd
Lyngen kirkelig fellesråd har vedtatt følgende investeringsplan for 2016-2019:
Kirkelig fellesråd - investeringsbudsjett 2016-2019
Utvidelse av menighetshuset - lager
Ny plentraktor kirkegårdene
Reparasjon av Lyngen kirke iflg rapport
Nytt orgel - Lyngen kirke
Sum

2016
400

2017

2018

2019

250

400

250

-

3 000
3 000
6 000

Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Fellesrådets budsjettvedtak er
lagt ved saksframlegget. Prioriterte investeringer er lagt inn i budsjettskjema 2 B.
Kommunale formål
Med bakgrunn i regler for investeringer er reguleringsplaner ikke tatt med i kommende
budsjett og økonomiplan da dette skal dekkes over driftsbudsjettet. Dette berører bl.a. revisjon
av reguleringsplan for Furuflaten. Det foreslås at man dekker dette av disposisjonsfond, egen
sak til kommunestyret vil komme på dette.
Det er fortsatt behov for å investere i flere IKT-verktøy for å effektivisere drifta på flere
områder. Disse er ikke tatt med i forslag til investeringsbudsjett, men det er ønskelig at
disposisjonsfondet benyttes til dette.
Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for kommunale veier i Lyngen i 2014 (vedlagt). Det
anbefales av prosjekt 14129 – Asfaltering av veier prioriteres ihht denne planen. Veinavn i
denne planen er ikke oppdatert, dette vil gjennomføres.
Det forventes en økning i investeringskostnadene for ombygging av Lenangen skole.
Prosjektet forventes å sluttføres 2017/2018.
To av prosjektene dreier seg om utvidelse av eksisterende og opprettelse av nytt dataverktøy.
For å få bedre forvaltning og kontroll på kommunens inntekter er det behov for utvidelse av
dataverktøyet KomTek. Digitalisering av kommunens planregister er foreslått økt med
kr 300 000.
Det er foreslått en økning i prosjekt 14126 – Kommunale veilys for å sluttføre dette prosjektet
i 2016.
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Tilrettelegging for samfunn og næringsliv
Det er lagt inn forslag om opparbeidelse av parkeringsplasser og toalettfasiliteter for reiselivet
i 2016. Dette medfører driftskostnader som man forutsetter dekkes av tilsvarende inntekter fra
en miljøavgift el.l. – se kap 2.5.
Formannskapet vedtok tomtekjøp for å stimulere til boligbygging. Her er det også forventet
inntekter fra salg av disse.
Prosjekt 16008 Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg er forventet delvis finansiert av
spillemidler.
Det er stort behov for å investere i velfredsteknologi innenfor helsesektoren. Dette vil bl.a.
demme opp for økt bemanningsbehov man i dag har da en del systemer ikke fungerer
optimalt.
Finansiering
Investeringsbudsjett 2016-2019 – budsjettskjema 2 A og 2 B (i tusen kroner).
Budsjettskjema 2A

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

28 466
4 846
107
2 747
6 485
1 530
44 180

28 820
5 000
6 600
1 468
0
0
41 888

59 550
4 000
909
1 735
0
0
66 194

72 500
4 000
909
1 750
0
0
79 159

12 500
4 000
909
1 770
0
0
19 179

7 000
4 000
909
1 787
0
0
13 696

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

31 061
1 529
0
5 130
5 794
0
43 514

33 820
0
0
0
1 468
0
35 288

63 550
0
0
0
1 735
0
65 285

76 500
0
0
0
1 750
0
78 250

16 500
0
0
0
1 770
0
18 270

11 000
0
0
0
1 787
0
12 787

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

363
0
304
44 180

1 900
0
4 700
41 888

909
0
0
66 194

909
0
0
79 159

909
0
0
19 179

909
0
0
13 696

0

0

0

0

0

0

Udekket/udisponert
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13019
14101
14102
14107
14111
14117
14121
14126
14129
15010
15011
15015
15018
15710
15711
16002
16005
16006
16007
16008
16009
16010

Budsjettskjema 2B
Til investering i anleggsmidler
ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE
EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE
KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER
DIGITALT PLANREGISTER
LENANGEN SKOLE - OMBYGGING
EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO
VEILYS - ARMATURER, MV.
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER
LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK
KOMTEK BYGGSAK
KAI FURUFLATEN
KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN
AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
PARKERING OG OFFENTLIG TOALETT
Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging
Oppgradering Lyngen kirke
Basseng Solhov
Lyngehallen kunstgress/klatrevegg
Reg.plan gang-/sykkelsti Solhov-Geitnes
Velferdsteknologi - signalsystem
T O T A L T (I tusen kroner)

Budsjett 2016
2 400
3 600
3 500
500
800
10 000
2 000
2 500
2 500
5 000
750
12 500
1 500
5 000
1 500
1 000
1 500
500
1 000
500
1 000
59 550
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2017
50 000
1 500
1 500
5 000
6 000
1 500
5 000
-

Økonomiplan
2018
1 500
5 000
5 000
-

2019
1 000
5 000
-

1 000
12 500

1 000
7 000

1 000

1 000
72 500

2

BUDSJETT 2016

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med statsbudsjettets deflator på 2,7 % ifht faste utgifter.
Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp i som eget punkt i tabellene for hvert enkelt
budsjettområde.
Faste utgifter som konsekvensjusteres er fast lønn, faste tillegg og lovpålagte engasjementer.
Øvrige driftsutgifter justeres innenfor kommunal deflator på 2,7 %, dvs. at økte strømutgifter,
brøyteutgifter, serviceavtaler og leieavtaler o.l. dekkes innenfor denne. Videre justeres
inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner
og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det
økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.
Driftsbudsjettene er i 2015 redusert flere steder jf. tidligere innsparingsvedtak. Negativ
konsekvensjustering for 2016 forklares i tidligere vedtatte innsparinger.
Det er lagt inn flere innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor
budsjetterte rammer.
2.1

Ramme 1 - Politikk og kirke

Budsjettramme 2016
Ramme: 1 Politikk og kirke
Budsjett 2015 Budsjett 2016
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
3 541
3 363
1208 KIRKE OG LIVSSYN
3 420
3 420
1299 BUDSJETTRAMME POLITIKK OG KIRKE
145
Konsekvensjustert budsjett
6 961
6 928
Konsekvensjustering
-33
Nye tiltak:
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører
85
Sum ramme: 1 Politikk og kirke
7 013
Rammeområdet er fordelt på politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, AMU, råd
for folkehelse og befolkningsvarsling, samt tilskudd til kirke og livssyn. Det foreslås at
endringer dekkes av deflator (kr 145 000), samt omfordeling innenfor rammen med unntak av
nye tiltak.
Politikk
Ordfører: Godtgjørelse til ordfører er per 2015 kr 637 000. Det er forutsatt en økning i
godtgjørelse til ordfører og varaordfører tilsvarende 80 % av stortingsrepresentanters
godtgjøring. Ordinær pensjonspremie utgjør kr 160 000. I tillegg kommer reguleringspremie
mv. på kr 225 000. Total premieprognose for 2016 blir da 385 000.
Kontrollutvalgets (tjeneste 1100) budsjettforslag (se vedlegg til saken) utgjør en økning på kr
80 000, hvorav økning i kjøp av revisjonstjenester utgjør kr 18 000. I budsjettforslaget er det
tatt høyde for 6 utvalgsmøter i 2016, men beregnet utgift er for høy ifht faktisk
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møtegodtgjørelse. Deflator er beregnet til kr 21 000. Det foreslås at tjeneste 1803 reduseres
med kr 40 000, da råd for folkehelse har en ufordelt budsjettpost tilsvarende dette beløpet.
Råd for folkehelse (tjeneste 1803) har tidligere hatt en svært liten budsjettramme, og fikk en
økning på kr 90 000 fra 11 000 i 2013 til 101 000 i 2014. Det synes imidlertid til at dette er
for høyt med tanke på at dette er et rådgivende utvalg, og ikke et bevilgende utvalg. Det
foreslås derfor at økningen på tjeneste 1100 omfordeles fra tjeneste 1803.
Med bakgrunn i regnskapstall og innkomne budsjettforslag foreslås følgende omfordeling på
ansvar 1110:
Ramme:
Ansvar:
1001
1002
1009
1100
1206
1803
2855

1 Politikk og kirke
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
POLITISK STYRING
ORDFØRER
KOMMUNE- OG STORTINGSVALG
KONTROLLUTVALG OG REVISJON
ARBEIDSMILJØUTVALG
RÅD FOR FOLKEHELSE
NORDNES FJELLOVERVÅKING
Sum ansvar: 1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER

Budsjett Budsjett Endring Budsjett
2015
2016
2016
1 196
1 193
13
1 206
905
905
905
175
834
834
40
874
13
13
-13
105
105
-40
65
313
313
313
3 541
3 363
3 363

Deflator kommer i tillegg.
Kirke og livssyn
Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018
videreført på nominelt 2014-nivå. Denne bevilgningen var på 3,259 mill. kroner, og videre økt
til 3, 284.
Vedtatt tilskudd til kirkelig fellesråd for 2016-2019 utgjør 3,284 mill. + deflator kr 88 000.
Fellesrådet har i sin budsjettbehandling vedtatt kommunal bevilgning på 3,397 mill. kroner i
2016. Det betyr at vedtatt bevilgning er kr 25 000 under fellesrådets vedtak.
Det er også lagt inn overføring vedrørende kapitalkostnader for bårehus i Nord-Lenangen,
samt øremerkede driftsmidler.
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2.2

Ramme 2 - Administrative fellestjenester

Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, administrative tjenester, felleskostnader og IKT.
Budsjettramme 2016
Ramme: 2 Administrative tjenester
Budsjett 2015 Budsjett 2016
1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer)
300
300
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER
10 925
10 915
1450 FELLESKOSTNADER
3 762
3 770
1451 IKT
3 273
3 273
1900 BUDSJETTRAMME ADM. TJENESTER, MV.
-500
-272
Konsekvensjustert budsjett
17 760
17 986
Konsekvensjustering
226
Nye tiltak:
Reduksjon prosjektmidler
-100
Tilbakeføring av rammekutt
500
Sum ramme: 2 Administrative tjenester
18 386
Prosjektmidler for kommunal egenandel videreføres, men reduseres med kr 100 000.
Rammekutt fra 2015 tilbakeføres.
Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Satsingsområder:
Næring
 Bidra til markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og
regionen for øvrig
Barn og unge
 Sørge for informasjon om vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud
 Yte service og bistå i forbindelse med gratis utlån av lokaler
 Tilby lærlingeplasser innenfor kontorfag eller IKT
Bolig
 Disponere og forvalte gjennomgangsboliger til nyinnflyttere
Sentrum
 Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging
Folkehelse
 Gi veiledning og informasjon til innbyggerne i kommunen for å bidra til god
samhandling til enkeltmenneskets beste
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Regionalt samarbeid
 Bidra til utredning av framtidig kommunestruktur
 Videreutvikle interkommunale prosjekter
Sikkerhet og beredskap
 Øve regelmessig, minst en gang pr år
 Informasjon og håndtering av Nordnes
 Bidra til en helhetlig ROS-analyse
Målsettinger for perioden:
 Bidra til godt samarbeid regionalt innenfor innkjøp og økonomi.
 Bygge et godt omdømme ved å ha god kvalitet på de tjenester vi yter ut mot
innbyggere og egen organisasjon på de fagområder som er innenfor administrasjonens
ansvarsområde
 Utvikle og implementere god internkontroll i hele organisasjonen
 Være en pådriver til økt nærvær på arbeidsplassen ved å drive gode prosjekter internt
 Opprettholde og videreutvikle tilfredsstillende infrastruktur
 Utvikle mer effektive arbeidsprosesser
 Øke antall lærlingeplasser i Lyngen kommune til 6 innen høsten 2017.
Gjennom disse målene og ved de tjenestene som leveres av administrasjon, sørger man for
den infrastrukturen som er viktig for at den øvrige organisasjonen skal kunne utføre sine
tjenester. Dette er en viktig premissleverandør for å nå de øvrige målene som er satt i
kommuneplanens samfunnsdel.
Administrasjonen har overordnet ansvar for internkontroll i Lyngen kommune. I 2016 vil vi
derfor ha hovedfokus på å forbedre og implementere nye system for dette. Dette skal bidra til
bedre forvaltning av kommunens ressurser, samt rapportering både til enhetsledere, rådmann
og politisk nivå.
Administrasjonen leder også arbeidet med reduksjon av sykefraværet i organisasjonen.
Rådmannens prosjektmidler brukes derfor i 2016 til et nærværsprosjekt som et ledd i dette
arbeidet. I tillegg er man i gang med et prosjekt i regi av NAV Arbeidslivssenter; iBedrift.
Hovedutfordringer:
Målet er å opprettholde en organisasjon som er robust, men likevel fleksibel, rasjonell og
effektiv i forhold til stadig endring og økning i arbeidsoppgaver. Kommunene opplever en
økning i rapporteringskrav til sentrale myndigheter, og behov for økt kompetanse på flere
fagområder. Dette vil være utfordrende da administrasjonen de nærmeste årene står foran en
betydelig utskifting i arbeidsstokken som følge av at ansatte går av med pensjon, og vil derfor
ha stort behov for fleksible medarbeidere og god overlapping. I tillegg har området trange
budsjettrammer og begrensede muligheter for kompetanseheving, samtidig som man skal yte
god service til både interne og eksterne aktører.

Lærlinger
Det er planlagt økning av antall lærlingeplasser i Lyngen kommune. Per i dag har man hatt
budsjettmidler til to lærlinger, og man vil innen høsten 2017 øke til seks plasser.
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Det er flere områder i organisasjonen som kan ta imot lærlinger:
 Feierfag
 Kontorfag
 IKT
 Helsefag
 Institusjonskokk
 Barne- og ungdomsarbeider
Det vil være en utfordring innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget da Lyngen kommune har
stor overtallighet innenfor denne sektoren. Men avhengig av etterspørselen fra lærestedene,
vil Lyngen kommune legge til rette for at man tar inn lærlinger innenfor alle disse fagene. Det
forutsettes at denne økningen dekkes innenfor nåværende budsjettrammer til oppvekst og
helse- og omsorg i tillegg til sentral pott på kr 200 000 – jf. egen sak.
IKT
Lyngen kommune går ut av IKT-samarbeidet i Nord-Troms fra årsskiftet 2015/16 og vil drifte
IKT-systemene i egen regi. Det er derfor behov for å styrke server- og lagringskapasiteten
internt. Det er også behov for å øke IKT-bemanningen lokalt. Det forutsettes at dette gjøres
innenfor budsjett.
Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, samt
brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye løsninger som kan
forenkle arbeidshverdagen vil fortsatt ha fokus. Digitalisering er et satsingsområde slik at
brev, saksdokumenter og fakturaer i framtiden vil sendes ut elektronisk. Det er derfor behov
for flere IKT-verktøy for å effektivisere drifta:
 elektroniske reiseregninger,
 internkontrollsystem,
 intern opplæring/kurssenter,
 digital postkasse – SvarUt
Det skal i 2016 tas i bruk et nytt selvkostverktøy som vil bidra til bedre oversikt over
selvkostområdene. Dette vil f.eks. gi et bedre beslutningsgrunnlag for videre investeringer
innenfor vann- og avløp, og bedre rapportering på utviklingen i avgiftsnivået på kommunale
gebyrer.
Et av satsingsområdene framover er velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan defineres som
«teknologisk assistanse» som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet,
mobilitet, samt muliggjøre fysisk og kulturell aktivitet. Denne utbyggingen må også sees i
sammenheng med at det er behov for å fornye telefoni-, sykesignal- og trygghetsalarmene ved
Lyngstunet.
I dag har vi omkring 400 PC-er til ansatte og elever. Det er årlig behov for å erstatte ca. 80
PC-er. Det blir flere og flere mobile enheter koblet til nettet (nettbrett og mobiltelefoner) som
i neste omgang stiller økt krav til sikkerhetssystemene.
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2.3

Ramme 3 - Oppvekst og kultur

Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen kommune.
Budsjettramme 2016
Ramme: 3 Oppvekst og kultur
Budsjett 2015 Budsjett 2016
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER
63
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES
6 119
6 080
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER
4 050
2 357
2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE
7 480
7 735
2116 EIDEBAKKEN SKOLE
22 375
21 914
2201 BARNEHAGER - FELLES
134
134
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE
3 614
4 356
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE
5 371
5 135
2215 LENANGEN BARNEHAGE
3 504
2 802
2310 KULTURSKOLEN
1 307
1 332
2410 KULTURTILBUD
2 011
2 385
2411 BIBLIOTEK
1 026
1 087
2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR
234
Konsekvensjustert budsjett
56 991
55 614
Konsekvensjustering
-1 377
Nye tiltak:
Stillingsreduksjoner
-500
Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon
-200
Svømmeskyss 2016
200
Lyngsdalen - nedleggelse 2018
1 028
Lenangen barnehage avd. Rødtoppen
-462
Nye tiltak statsbudsjett
323
Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur
56 003
Ramme 3 har i 2015 redusert budsjettet på flere områder med bakgrunn i innsparingsvedtak,
derav negativ konsekvensjustering.
Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Satsingsområde barn og unge:
 Tilby skoler og barnehager godt kvalifisert personell
 Videreutdanne lærere for å møte kompetansekravene i 2025.
 Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
 Fokusere på trivselstiltak og motvirke mobbing
 Gi alle elever på ungdomstrinnet i Lyngen en innføring i entreprenørskap
 Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter.
 Tilby lærlingplasser innenfor oppvekstområdet.
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Ta initiativ til en satsing på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med
næringslivet og regionen for øvrig.
Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne blant annet
gjennom interkommunalt prosjekt.
Legge til rette for et SFO-tilbud som er bedre tilpasset brukernes behov.

Satsingsområde sentrum
 Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet.
 Opprettholde et godt og desentralisert tjenestetilbud innen forsvarlige faglige og
økonomiske rammer.
 Motivere unge til å bosette seg i egen kommune.
 Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging
Regionalt samarbeid:
 Samarbeid/prosjekt rundt videregående skole
 Interkommunal PP-tjeneste
 Interkommunalt samarbeid om prosjektet entreprenørskap i skolen
 Regionalt skole- og barnehagesamarbeid
Sikkerhet og beredskap
 Sikre nødvendig rullering av eksisterende beredskapsplaner og sikre at også nye
trusselbilder blir ivaretatt på en god måte.
 Øve regelmessig, minst en gang pr år.
 Informasjon og håndtering av Nordnes
 Fortsette å arbeide med beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av
arbeidstakere/elever
 Foreta en helhetlig ROS-analyse
Folkehelse
 Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag og
Foreninger (skolemåltid og fysisk aktivitet)
 Arbeide med å organisere og opprette en forebyggende enhet
 Videreføre prosjektet aktiv ferie og fritid samt ungdom i arbeid.
 Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste.
 Tilrettelegge fysisk for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av
kommunen.
 Kartlegge og synliggjøre viktige friluftsområder i kommunen.
 Bidra til at friluftsområdene i kommunen blir ivaretatt.
 Videreutvikle samarbeidet med friluftsrådet
Tiltak i perioden 2016-2019
Av nye tiltak foreslås følgende nye investeringer /nye driftstiltak:
Renovering Lenangen skole
Helårsåpen SFO fra 1.juni 2016
Inntak av lærlinger i ramme 3
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Planlegging/oppgradering bygg til kulturskole, voksenopplæring og Ungdomsklubb.
Renovering/oppretting/bygging av svømmehall på Eidebakken skole.
Svømmeskyss fram til svømmehallen er klar for bruk.
Innmeldte behov som det ikke er funnet rom for:
 Fast vikar Eidebakken og Solhov
 Økte driftsbudsjett til skolene og barnehagene
Barnehagene
Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 174 godkjente plasser.
Per i dag er en avdeling i Kavringen barnehage stengt, samt at de to avdelingene i Lenangen
og avdelingen i Lyngsdalen har åpent 18 plasser hver (Istedenfor 21,22,23). Dermed har vi i
dag åpent 144 plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som
har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått
plass på sitt 1.valg.
Kommunen har ledige barnehageplasser i Lyngsdalen og Lenangen. Også kommende
barnehageår vil man holde en avdeling ved Kavringen stengt. Foreldrebetaling i barnehagen
følger makspris fra statsbudsjettet.
Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområder hvorav spesielt uteliv, fysisk aktivitet og
kosthold samsvarer med kommuneplanens satsinger:
 Språkstimulering
 IKT i barnehagen.
 Uteliv, fysisk aktivitet og kosthold
 Danning, verdier og holdninger
 De minste barna
Lokale mål for den gode barnehagen i Lyngen:
Barnehagene skal legge vekt på den spesielle kulturelle bakgrunnen i Lyngen med norsk,
samisk og finsk, i tillegg til næringslivet som er spesielt for nærmiljøet i sin bygd.
Felles for hele kommunen:
· Bruke naturen i nærmiljøet – kjente steder
· Bli kjent med lokal kultur og tradisjoner i nærmiljøet
· Ha kontakt og samarbeid med skolen(e) i nærmiljøet
· Gi barna gode og varierte opplevelser i deres lokale omgivelser
· Gi barna fysiske utfordringer
· Gi barna et sunt og variert kosthold
Hovedutfordringer:
Barnehagenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å
drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og
utstyr/inventar, herunder kanskje spesielt IKT
Bygningsmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer.
 Grunnet lavt barnetall i Lenangen vil de to avdelingene i Lenangen samordnes per
1.januar 2016 i avdeling Solstua i Sør-Lenangen, og bygget i Nord- Lenangen vil kunne
stenges og selges.
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Lenangen barnehage avdeling Sør-Lenangen tenkes omplassert i forbindelse med prosjekt
renovering Lenangen skole. Dagens barnehagebygg i Sør-Lenangen bør da selges.
Prosjekt renovering av Knøttelia barnehage må ferdigstilles.

Grunnskolene
Lyngen kommune har pr i dag 3 offentlige grunnskoler. I tillegg er det en privatskole i
Straumen i Nord-Lenangen. Straumen har varslet at den avvikler driften i august 2016, og
elevene vil da begynne på Lenangen skole.
Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere, men for å møte framtidens kompetansekrav har
vi behov for å videreutdanne lærere i kjerne fagene helt fram til kompetanseforskriften trer i
kraft i 2025. Vi forventer et fødselstall på rett over 20 i 2015.
Født år

2009
skolestart
2015
Furuflaten 2
Eidebakken 14
Lenangen
7
(2 skoler)
Sum
23

2010
skolestart
2016
2
13
7

2011
skolestart
2017
2
18
2

2012
skolestart
2018
0
19
6

2013
skolestart
2019
2
12
3

2014
skolestart
2020
0
10
1

22

22

25

17

11

2015
skolestart
2021

I 2015 forventer man at det fødes rett over 20 barn i hele Lyngen.
Skolene i Lyngen har følgende mål:
1. Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt
grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
2. Undersøke nærmere årsakene til høy lærertetthet, herunder omfanget av
spesialundervisning
3. 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)
4. Skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing
5. Heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt nivå
6. Det skal gis tilbud om opplæring i entreprenørskap for elevene på ungdomstrinnet i
Lyngen kommune
Målsettinger og utfordringer for perioden
Grunnet nedgang i barnetall må sektoren stadig tilpasse seg ved å nedbemanne. Dette har ført
til overtallighet og omplasseringer i enkelte enheter. Med bakgrunn i et barnetall på ca. 20 per
år vil det være naturlig å vurdere både antall skoler og barnehager kommunen skal drifte. I en
slik vurdering er det viktig at en tar hensyn både til positive og negative sider ved
effektiviseringen av drifta.
Rådmannen tilrår at Lyngen kommune bør være lite restriktive med hensyn til ønsker om
oppstart på Eidebakken skole for elever fra Furuflaten-området.
Bassenget ved Eidebakken skole har vært stengt siden høsten 2014 grunnet skade. Det er
viktig at man får fortgang i dette arbeidet slik at alle våre elever igjen kan få nødvendig
svømmeopplæring. Per nå busses elevene til svømmeopplæring ved Lenangen skole, og for
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Eidebakken skole er det bare trinn der det er satt kompetansemål i kroppsøvingsfaget som
tilbys svømming. Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole skysses også til Lenangen for
svømming. For 2016 er det totalt satt av kr 280 000 i svømmeskyss fordelt på Eidebakken og
Lyngsdalen skoler. Videre er det i investeringsbudsjettet tatt høyde for at svømmehallen skal
oppgraderes.
Skoleeier har et system for kvalitetsutvikling som kvalitets sikrer skolenes arbeid i forhold til
lover og forskrifter. Her melder rektorene at skolene har vansker med å gjennomføre
undervisningen etter lovkravene grunnet manglende utstyr. En ytterligere oppgradering av IT
utstyr er fortsatt påkrevd. I tillegg må de trådløse nettverkene oppgraderes, noe som krever
ekstra investeringer innenfor IT. KOSTRA-tall viser fortsatt at Lyngen kommune ligger svært
lavt på driftsutgifter, og har gjort dette over år.
Lyngsdalen Oppvekstsenter har behov for en del bygningsmessige oppgraderinger.
For å tilby gode skole- og barnehagebygg til alle våre barn og unge i Lyngen kommune er det
viktig at renoveringen av Lenangen skole prioriteres, ikke minst for å ha et bygg tilpasset det
antall elever og barnehagebarn vi faktisk har, og kunne drive kostnadseffektivt på den
tekniske siden.
Lyngen kommune har sett en gradvis nedgang i antall elever som får spesialundervisning i
kommunen. Dette er delvis en følge av prosjekt tilpassa opplæring/spesialundervisning i
samarbeid med regionen, et prosjekt som har fokus på økt grad av tilpasning og mindre bruk
av spesialundervisning (gitt etter Opplæringslova § 5-1).
Voksenopplæringa i Lyngen er administrativt underlagt Eidebakken skole. Inntekstgrunnlaget
til tjenesten er avhengig av antallet brukere og derfor usikkert per i dag. Voksenopplæringa
driver per i dag i gammelskolen på Eidebakken, men her er det behov for bygningsmessige
forbedringer.
Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Tiltaket synes å ha
hatt positiv effekt. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås
videreført i 2016.
Kultur
Ungdomsarbeid er viktig rusforebyggende arbeid i Lyngen kommune. På sikt er det ønskelig
med en utvidelse av åpningstidene og tilbudene i ungdomsklubbene. Fra 2016 tar
økonomiplanen høyde for en utekontakt i 50 % stilling, for å ta over etter prosjektslutt i
kommunale prosjekter. Gjennom prosjektene Aktiv ferie og fritid, treffpunkt Lyngen og
ungdom på vei er det forebyggende ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at noe av
dette blir en del av kommunens ordinære drift.
Kulturskolen ser et behov for å øke bemanningen. Per i dag har kulturskolen 2,3 stillinger som
skal dekke en rekke ulike områder. Kulturskolen tilbyr i dag tjenester til Eidebakken skole, og
voksenopplæringen som en oppfølging av tidligere innsparingsvedtak.
En prioritert oppgave innenfor området er å skaffe egnede bygg til kulturskolen,
ungdomsklubben og voksenopplæringa. I dag er driften av disse svært vanskelig grunnet
manglende lokaler. En investering i ombygging med tanke på framtidig bruk er prekær.
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Nord Troms Museum:
Nord-Troms Museum har økte husleieutgifter på kr 55 672 per år etter innflytting i Halti 2.
Biblioteket
Mål:
Lyngen folkebiblioteks overordnede mål er å sikre befolkningen i regionen en best mulig
bibliotektjeneste (Bibliotekloven § 1).
Målsettinger og utfordringer for perioden
 Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og
gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig
ved å være på sosiale medier.
 Sluttføre prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” med de andre Nord-Troms
bibliotekene.
 Økonomisk ramme til Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme
leselyst) årlig.
 Slitasje og deponering av bøker på bokbuss krever barne- og ungdomsbøker i flere
eksemplarer.
 Tettere samarbeid med skolene – spesielt Eidebakken som ikke har skolebibliotek.
 Boktilbud i barnehagen
 Bli en naturlig møteplass ved å ha flere arrangement på biblioteket
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2.4

Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg

Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for
funksjonshemmede, kommunens hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og
aktivitetssenter.
Budsjettramme 2016
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg
Budsjett 2015 Budsjett 2016
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER
120
120
3105 HELSE OG OMSORG ADM.
2 749
2 827
3310 SOSIALTJENESTEN
3 588
3 641
3311 BARNEVERNSTJENESTEN
2 352
2 955
3411 PRAKTISK BISTAND
2 608
2 354
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
2 354
2 354
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN
8 753
8 838
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER
49 562
49 751
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER
8 617
7 453
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG
746
Konsekvensjustert budsjett
80 703
81 039
Konsekvensjustering
336
Nye tiltak:
Økt stilling 50% - NAV
300
Aktiviteringssenter - omorganisering
-500
Økning økonomisk sosialhjelp
400
Økt stilling barnevern
300
Kommunepsykolog
440
Velferdsteknologi - Mobil omsorg
200
KAD-seng
1 140
Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg
83 319
Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Satsningsområde barn og unge:
 Oppfølging av de gravide
 Følge utviklingen av barns helse og samspillet med foreldre
 Veilede og støtte foreldre som er usikker i foreldrerollen
 Sørge for at omsorgen for barn og unge blir ivaretatt
 At kommunepsykologstillingen blir permanent.
 Sette inn tiltak ved omsorgssvikt
Satsingsområde sentrum:
 Å legge til rette for tilgjengelighet gjennom universell utforming
 Ha sitteplasser utendørs hvor folk kan sette seg ned for å hvile
Satsingsområde bolig:
 Få etablert tilpassede boliger til de som er vanskeligstilt.
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Regionalt samarbeid:
 Krisesenter i Tromsø
 Samarbeid omkring barnevern med Kåfjord og Storfjord kommune.
 Samarbeid omkring rustjenesten, RIO i Tromsø og med våre nabokommuner
 Kompetanse og rekrutteringssamarbeid i Nord-Troms
 Formidling av legevakt/nødmeldetjeneste innfor helse, legevakta i Tromsø
Sikkerhet og beredskap:
 Sikre at vi er i stand til å gi tjenester ved krisesituasjoner
 Sikre lys og varme ved våre institusjoner ved strømbrudd.
Folkehelse:
 Være bevisst på helsegevinst ved planlegging og ha et langtidsperspektiv
 Få folk til å ta ansvar for sin egen helse, f.eks. røykeslutt og trim
 Sikre at alle har økonomi til å få dekket de primære behov (mat, bolig, helsehjelp
osv.)
 Gi råd om kosthold, arrangere kurs i røykeslutt
 Videreutvikle frisklivssentralen
 Skape møteplasser hvor folk trives
Målsetting for perioden:
Gi tjenester i henhold til lovverket.
At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut i fra de forutsetninger det enkelte individ
har.
At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal kunne bo
hjemme hele livsløpet.
Forebyggende arbeid
Gjennom «Lov om folkehelse» er kommunene pålagt å tenke forebygging både under
planlegging og i utførelse av tjenester.
De fleste av våre tjenester blir gitt med et forebyggende perspektiv. De mest synlig er arbeidet
til helsesøster/jordmor, hjemmesykepleie, kommunepsykolog, leger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og folkehelsekoordinator.
Nye planlagte tiltak:
- Ta inn nye lærlinger hvert år.
- Etablere mobil omsorg (bruk av ipad når de er ute hos brukere) for ansatte i
hjemmetjenesten og i barnevern.
- Få inn på økonomiplan årlige investeringer innfor velferdsteknologi.
- Ansette kommunepsykologen fast. I sak 7/15 i levekårsutvalget ble det vedtatt et
3-årig engasjement. I henhold til statlige føringer skal dette være en lovpålagt tjeneste
fra år 2020. Stillingen er tatt med i økonomiplanen.
- Opprette en kommunal akutt døgnplass (KAD) fra 01.01.16. Er videreført i
økonomiplanen.
- Gi brukere av rus og psykisk helsetjeneste tilbud på kvelder og i helger.
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Spesielle tiltak som er/blir iverksatt:
 Frisklivssentralen
 Frivilligsentralen
 Hverdagsrehabilitering
 Universell tilrettelegging og teknologiske løsninger(velferdsteknologi)
 Hjemmebaserte tjenester
 Støttekontakt
 Godt samarbeid med de pårørende, innbefattet regelmessig avlastning
 Tilbud om «brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 Omsorgslønn
 Aktivitets- og arbeidstilbud
Arbeids- og aktivitetstilbud
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe hvor intensjonen er at en skal prøve å samle et felles tilbud for
mennesker som ikke mestrer å jobbe ved Lyngsalpan Vekst AS. Aktivitetssenteret på Solhov
vil bli omorganisert, og behov for aktiviteter for den enkelte der vil bli vurdert. Floka vil bli
etablert i det nye bygget som blir bygd opp etter brannen, og en må se på om flere forskjellige
brukergrupper kan bruke lokalet. Det vil også bli jobbet med å få etablert arbeidsplasser i
kommunale virksomheter og i det private næringsliv.
Sosialtjenesten
I forbindelse med budsjett behandlingen for 2014 ble tjenesten redusert med 1 årsverk. Denne
reduksjonen har gitt utfordringer for de to ansatte som er tilbake, og Lyngen kommune ligger
under gjennomsnittet av ansatte ved sosialkontor. Selv om folketallet går ned i Lyngen, gir det
ikke utslag for behov for hjelp fra tjenesten. Det har tvert imot vært en økning av mennesker
som trenger bolig og økonomisk sosialhjelp. Det er vanskelig å skaffe boliger i kommunen,
og det medfører et betydelig merarbeid for de ansatte ved NAV. En må tilstrebe å få økt
tjenesten med 0.5 årsverk, slik at de ansatte har kapasitet til å gjøre en god jobb i arbeidet med
å hjelpe mennesker over fra økonomisk sosialhjelp til en varig inntekt. Det blir foreslått å øke
økonomisk sosialhjelp med kr 400 000 med bakgrunn i prognosen inneværende år.
Kvalifiseringsprogrammet er på kr 725 000, det samme som budsjett 2014. Programmet skal
hjelpe mennesker som er uten arbeid til å gjøre seg kvalifisert til et arbeid.
Krisesenter.
Lyngen kommune har et interkommunalt samarbeid om tilbud i krisesenter, hvor Tromsø
kommune er vertskommune. Krisesenteret vil i løpet av 2016/2017 får nye lokaler. Det vil gi
økte utgifter for alle kommuner som er tilknyttet krisesenteret.
Barnevern
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viderefører tilskudd til stillinger i det
kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. I 2015 ble det opprettet ett nytt årsverk
innfor barnevern (K-sak 36/15), hvor statlig tilskudd dekker 0.5 årsverk. Gjennom NAV blir
det gitt midler til barn som bor i hjem med dårlig økonomi, slik at de på lik linje med andre
barn kan være med på fritidsaktiviteter
Det er en utfordring å fange opp barn og unge som er i risikogruppa. I løpet av de to siste
årene er det etablert et tverretatlig samarbeid mellom skole, helsestasjon, barnevern, psykisk
helse, kommuneoverlege og NAV. Nå er også nytilsatt kommunepsykolog kommet inn i
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teamet. Arbeidet i gruppa viser at det er behov for at alle instanser jobber sammen, og neste
skritt vil være at det blir opprettet en forbyggende enhet for barn og unge.
Fra 2014 ble det er store endringer for det kommunale barnevern. Endringene gjelder både
økonomi (blant annet økt egenandel for kommunene ved bruk av tiltak fra staten), samt
dreining av ansvaret for ulike tiltak fra staten til kommunene. Det siste innebærer en
ressursforskyvning fra BUF-etat (statens barnevern) til kommunene hva angår både
kompetanse samt økonomi.
Det blir i 2016 planlagt å opprette et asylmottak for mindreårige flyktninger. Det vil være
barn/unge som kommer hit uten pårørende. En må kunne regne med at flere av dem har
opplevd traumer i forbindelse med krig og flukt. Det vil sannsynligvis øke behov for bistand
fra det lokale barnevern og BUF-etat.
Helse- og omsorgstjenester
Hovedutfordringer:
- Være vertskommune for asylmottak, hvor det blir planlagt at 60 mindreårige
flyktninger skal bo.
- Etablere en ø-hjelpsseng (KAD) i Lyngen kommune
- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen
- Økt behov for tjenester, uten tilsvarende tilgang på nye ressurser
- Ha tilgang på kvalifisert personell
- Få nye ressurser for å følge med i utviklingen av velferdsteknologi.
Alderssammensetning av Lyngen befolkning endres, og kompleksiteten i oppgaveløsningen
vil øke. Det er mange innbyggere over 90 år. Selv om flere av disse har god helse og bor
hjemme uten minimalt med tjenester, vil det være vanskelig å få de rehabilitert tilbake til
hjemmet om de blir syke. Samtidig er andelen av mennesker med funksjonshemning høy i
forhold til landsgjennomsnittet. Dette er med på å øke etterspørsel på lege og
omsorgstjenester.

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i snart 4 år. Våre tjenester merker at sykehuset
skriver ut pasientene fortere enn før reformen, og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp
de som blir utskrevet.
Pr. 01.01.16 skal kommunen ha et tilbud for å ivareta øyeblikkelig hjelps-funksjonen. Det var
nedsatt ei intern arbeidsgruppe sammensatt av brukerrepresentant, politiker,
hovedverneombud, organisasjoner og ansatte. Det er inngått en driftsavtale ang bruk av
øyeblikkelig hjelpssenga med Universitetssykehuset i Tromsø, det var mulig pga at Lyngen
kommune har fått etablert en egen legevakt. Det er budsjettert med 1.1 mill. ekstra, men kr
870 000 i statlig overføringer er øremerket til tiltaket. Det vil bli laget et eget saksfremlegg til
levekårsutvalget om organisering og drift av tiltaket.
Demens sykdom
Det er igangsatt dagtilbud for mennesker med demens sykdom. Tilbudet blir gitt en dag i uka i
Indre del av Lyngen og det samme i Lenangen. Det er behov for å øke tilbudet, men de
økonomiske rammer tillater det ikke, staten gir et tilskudd på kr 67 000 pr plass 5 timer 5
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dager i uka. Å utvide tilbudet til alle ukens dager 2 steder i kommunen, vil gi en lønnskostnad
på ca. 2 mill. i året.
Flyktninger:
Det blir planlagt et mottak for 60 mindreårige flyktninger. Det vil medføre et stort behov for
kommunale helse- og sosiale tjenester. Det vil i første omgang dreie seg om den medisinske
tilstanden til flyktningene, som vil legge et stort press på lege og helsesøster. Deretter må en
regne med at tjenestene til barnevern, NAV og de andre etater vil merke en økt etterspørsel.
Rus- og psykisk helse
Hovedutfordringer:
Gi et botilbud til mennesker som bruker rus, og til dem som er motiverte for å slutte.
Gi et botilbud til unge psykisk syke som ikke mestrer å bo alene.
Gi tilbud på alle ukens dager, samt på kvelder til brukere av rus- og psykisk helsetjenester.
Tiltak:
Få etablert boliger tilpasset de forskjellige grupper, de som er aktive brukere av rus og de som
er motiverte for å slutte med rus. Gjennom omorganiseringer, etablere botilbud for unge
psykisk syke som har behov for døgntjenester.
Få etablert en utetjeneste også på kvelder og i helgene.
Få etablert et aktivitetstilbud og arbeidstilbud på Floka, i de nye lokaler som blir bygd opp.
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2.5

Ramme 5 – Plan, teknikk og næring

Budsjettramme 2016
Ramme:
4405
4410
4710
4810
4900

5 Plan, teknikk og næring
Budsjett 2015 Budsjett 2016
PLAN OG NÆRING
4 094
3 662
BYGG OG ANLEGG
13 485
12 755
VANN OG AVLØP
-433
-534
FEIING OG BRANNBEREDSKAP
2 642
2 668
BUDSJETTRAMME PLAN, NÆRING OG TEKNIKK
397
Konsekvensjustert budsjett
19 788
18 948
Konsekvensjustering
-840
Nye tilak:
Lyngsdalen - nedleggelse 2018
456
Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen
-278
Effektivisering renhold
-115
Effektivisering vaktmestertjenesten
0
Off. toalett og parkering
167
Miljøavgift - off. toalett og parkering
Overlapping vann/avløp 2016
300
Økt vedlikehold
125
Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm
50
Husleie rådhus 2016
2 200
Leiekostnader Servicesenteret
250
Byggesaksbehandler
600
Økning brann
545
Busslomme Tindevangen/Svensby
800
Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt
1 000
Skadefellingsjaktlag
100
Vedlikehold kommunale veier
1 000
Landbruksvikar
449
Sum ramme: 5 Plan, teknikk og næring
26 597

Plan, næring og teknikk (PNT), har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunens egen eiendomsmasse og brukere av disse, samt nærings- og samfunnsutvikling
med aktivitet rettet mot kommunens innbyggere, næringsliv og sektormyndigheter. De faglige
ansvarsområdene innenfor enheten omfatter:
 Plan — samfunns- og arealplanlegging, planbehandling og planproduksjon
 Endring av eiendom — "delingssak"
 Oppmåling og matrikkelføring
 Byggesaksbehandling og utslippstillatelse
 Jord- og skogbruksforvaltning
 Næringsutvikling
 Natur og miljøforvaltning
 Forvaltning, drift og vedlikehold av
 kommunale vann og avløpsanlegg
 kommunale veier og havner
 kommunale bygg, anlegg, eiendommer og tomter
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Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret skal innen høsten 2016 utarbeide ny planstrategi for overordnet planverk, i
tillegg til rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Politisk nivå skal her utrede og drøfte
utviklingstrekk og hovedutfordringer knyttet til samfunnsutviklingen i Lyngen herunder
miljøutfordringer, sektorens virksomhet og vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden. I påfølgende avsnitt viser rådmannen hvordan Lyngen kommune gjennom 2016
skal håndtere politisk definerte hovedsatsingsområder:
Næring
 Klarering av arealer for næringsutvikling og infrastruktur ihht retningslinjer nedfelt i
arealplan samt etter konkrete behov.
 Planoppstart for ny områdereguleringsplan for Lyngseidet sentrum, mens områdeplanene
for Tyttebærvika og Koppangen ferdigstilles.
 Tilrettelegging for næringsutvikling konkretisert via oppstart av arbeid med revidert
områdeplan for Parakneset og Furuflaten.
 Fullføring av utvidelsen av Furuflaten industriområde sør for Lyngsdalselva.
 Påkostning og oppgradering av kai på Furuflaten.
 Oppstart av prosjektering og entreprisearbeid for ny kai på Sandneset.
 Fokus på tilrettelegging for næringslivsutvikling ved at kommunale midler på kr 400 000
for planlegging av Ullsfjordforbindelsen fortsatt finansieres via disposisjonsfondet.
 Tilrettelegging av 8-10 lokaliteter for parkering og offentlige toalett i forbindelse med økt
reiseliv.
Barn og unge
 For barn- og unge satser kommunen ressurser gjennom renovering av skolen i Lenangen.
 Nye lokaler for ungdomsklubben på Lyngseidet og kulturskolen.
Bolig
 Gjennom revisjon av arealplanen legges det opp til muligheter for spedt boligbygging i
alle deler av kommunen
 Gjennom revisjonen av områdeplan for Furuflaten se på mulighet for fortetting av
boligområdene, samt mulighet for etablering av nye boligarealer.
 Innereidet boligfelt ferdigstilles med ca. 10 disponible boligtomter
 Kommunen har, via innkjøpstjenesten i Nord Troms, invitert til konkurranse for
offentlig/privat samarbeid på oppføring av boliger. Tiltaket gjennomfører etter såkalt
«Hamarøymodell», som innebærer at tilbyder inngår langsiktig leieavtale med kommunen
på et antall leiligheter. Samtidig forplikter utbygger seg å føre opp et tilsvarende antall
som denne disponerer til salg eller utleie.
Sentrum
 Videre arbeid med stedsutviklingsprosjektet i Lyngen med bl.a. oppstart av ny områdeplan
for Lyngseidet sentrum.
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Forebyggende helsearbeid
 Gjennomføring av kommunale byggeprosjekter i tråd med plan- og bygningslovens krav
til universell utforming.
 Planmessig tilrettelegging og sikring av friluft- og fritidsaktiviteter gjennom revisjon av
arealplanen
Regionalt samarbeid
 Vurdere og utvikle områder for interkommunalt samarbeid hvor dette er
rasjonelt/effektivt.
Sikkerhet og beredskap
 Tverrsektoriell iverksetting av arbeid med utarbeidelse av helhetlig ROS.
 Revidering av beredskapsplan for Lyngen kommune og Nordnes.
 Etablering av modell for praktisk lokal årlig beredskapsøvinger.
Mål
For 2016 har PNT følgende hovedmål for forvaltning, drift og tjenesteproduksjon:
 Sørge for at frister for saksbehandling blir overholdt.
 Utarbeide strategier og planer for forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse. Det
planlegges arbeid med FDVU-planer1 for kommunale bygg.
 Utarbeide kommunal hovedplan for vann og avløp.
 Oppstart og håndtering av flere større samfunns- og arealplaner
 Sluttføring av arbeid med kommunereformen i samarbeid med Storfjord, Kåfjord,
Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner. Bidra til at kommunereformarbeidet håndteres
effektivt, og at interessene til kommune, lokalsamfunn, innbyggere og næringsliv i
Lyngen ivaretas på en optimal måte.
 Være et godt og positivt mellomledd mellom regionale myndigheter og private
aktører/virksomheter.
 Bidra til positiv omdømmebygging av Lyngen kommune gjennom serviceorientert
brukerkontakt mot innbyggere, næringsliv, andre offentlige myndigheter og media.
Hovedutfordringer:
I likhet med forutgående driftsår vil budsjettrammen for 2016 også være stram. Sektoren vil
fortsatt rette særlig driftsmessig og økonomisk oppmerksomhet mot følgende områder/tema:
 Organisering av vaktmester- og rengjøringstjenester samt ledelse og operativ drift av
teknisk sektor
 Styring og kontroll av kommunale investeringsprosjekter
 For bygge- og delingssaker stiller Plan – og bygningsloven frist for behandling. Som
hovedregel gjelder 12 ukers frist. Under visse forutsetninger kan fristen settes helt ned i 3
uker. Slik kort frist stiller krav til effektivitet helt fra mottak av søknader, vurdering og
behandling.
Bolig
 Det finnes ca. 7 regulerte boligtomter på Furuflaten. Prisnivået virker å være høyt i
forhold til sammenlignbare områder, kommunen bør derfor vurdere å kjøpe opp disse slik
at prisnivået kan kontrolleres.

1

FDVU = forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
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Tindevangen boligfelt er ikke fullført da det er krav om busslomme fra Statens vegvesen.
Driften av dette er noe SVV vil overta, og opparbeidelse av busslomme må da dekkes
over drift og ikke investering. Det er derfor lagt inn som nytt tiltak for 2016.
Kommunen disponerer liteforholdsvis lite byggeklart areal i sentrumsområdet, følgelig
kan utbyggere bli avhengig av dispensasjoner fra planformål og avtale med private
grunneiere for å realisere slike prosjekter i sentrum.

Næring:
 Inntrykket i dag er at næringsaktiviteten og utbyggingsbehovet i mange tilfeller dreies fra
fiskeri og annen tung industri til reiseliv/overnatting/turisme. Områder regulert til industri
kan dermed ikke bygges ut til slik virksomhet uten endringer av eksisterende planformål.
Slike endringer blir ofte gjort under stort tidspress og fares for lite gjennomtenkte
løsninger er derfor tilstedt under slike tilstander.
 Furuflaten industriområde: Tiltak nord for elva er sterkt frarådet av FM og NVE,
kommunen må vurdere om eller på hvilken måte merknadene fra sektormyndighetene skal
bli ivaretatt dersom området fylles ut. Dette området er regulert til naturformål og
heilokopterlandingsplass, utfylling til industriformål krever dermed endring av
reguleringsplan vedtatt 1.9.2012.
 Kommunen har tilgjengelig tunnelmasser fra Nordnes som kan benyttes til utfyllinger.
Utfordringene er å skaffe arealer som er regulert til formålet, før utfyllinger blir utført skal
grunnforholdene undersøkes og klareres av fagkyndig foretak. Utfyllinger nord for
Cinderellas anlegg er tidligere vurdert som positivt både med hensyn til bedriftens behov
og for å ivareta trafikksikkerheten (dagens avkjøring er svært uoversiktlig). Dersom
området blir utfylt bør det også lagres tilstrekkelige masser på området slik at dette også
kan benyttes til gang- og sykkelsti på Furuflaten. Tiltak som utføres skal ivaretar
behovene til industrien, men også interessene til øvrige samfunnsformål. Det bør derfor
være målsetningen å utarbeide reguleringsplaner som ivaretar disse interessene før tiltak
planlegges iverksatt, man unngår da behovet for raske dispensasjoner som kan medføre
lite gjennomtenkte løsninger.
 Opprettelse av flere offentlige toalett og parkering i kommunal regi vil medføre
driftskostnader som man ikke har rom for i dagens budsjett. Det er derfor en forutsetning
at gjennomføring av dette tiltaket finansieres av inntekter øremerket til drifta. Før
prosjektet igangsettes bør det derfor tas stilling til dette i samråd med bl.a. turistnæringen.
Bygg og anlegg
Når det gjelder større og viktige prosjekt i 2016 fremheves oppstart med arbeid rettet mot
renovering av Lenangen skole, vurdering av kommunens eiendomsmasse og utnytting av
eksisterende bygningsmasse rundt skolen.
Det ble i 2014 vedtatt kjøp av eksisterende rådhus, og under forutsetning at kjøpet
gjennomføres, vil det bli gjort oppstart av arbeidet med forprosjektering av funksjonene som
skal lokaliseres i rådhuset. Rammebetingelse for denne prosessen vil bl.a. være
strategidokumentet for kommunal eiendomsforvaltning.
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Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygninger er betydelig, Lyngen kommune vil starte
opp arbeidet med plan for vedlikehold fra årsskiftet. Det synes allikevel klart at tiltak må
iverksettes i 2016 for å opprettholde, og helst heve, standarden på kommunens
bygningsmasse.
Kommunale veier og kaier
På veisiden ønsker rådmannen å signalisere at det legges opp til at det tas økonomisk høyde
for å få skiftet ut resterende, ikke-godkjente veilysarmaturer langs kommunale og fylkesveier.
Dette arbeidet planlegges å være sluttført innen 2016. Videre er det lagt opp til satsing på
asfaltering f.o.m. 2016. Før asfaltering utføres må eventuelle oppgraderinger av veikroppen
og utskifting av stikkrenner utføres. Veivedlikeholdsplan datert 30.5.2014 må legges til grunn
for vedlikeholdstiltak på kommunale veier.
Når det gjelder kommunens kaianlegg er det behov for nødreparasjon av Furuflaten kai i
2016. Videre legger rådmannen opp til at det foretas utbedringer av kommunens kaianlegg i
Nord-Lenangen, samt at det iverksettes omfattende utbedringer av Furuflaten kai i 2016.
Vann og avløp, (VA)
På vann og avløpssiden planlegges for 2016 løpende mindre vedlikeholds- og driftstiltak. Det
er imidlertid et stort behov for å bytte ut gammelt ledningsnett som er utført med ukurante
dimensjoner med dårlig kvalitet, slik at lekkasjer ofte oppstår. Dette fører til usikker
vannforsyning for innbyggere og næringsliv, samt til høye drifts- og vedlikeholdskostnader
som følge av nødløsninger. De ulike tiltakene for vannforsyningen finansieres via
kommunens fondsmidler.
For nye anlegg planlegges fullføring av infrastruktur for vann og avløp på Innereidet boligfelt,
(ca. 10 tomter). Videre er det i 2015 iverksatt utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp for
hele Lyngen kommune, som vil danne utgangspunktet for videre oppgradering av VA.
Arealplan og samfunnsutvikling
Hovedtiltakene på plansiden vil være primært koplet opp til videreføring og sluttføring av
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel samt gjennomføre utarbeidelse av ny kommunal
planstrategi.
Endring av eiendom, (fradeling), oppmåling og byggesak
Det er, etter rådmannens vurdering, viktig for god økonomisk styring at Lyngen kommune
utnytter inntektspotensialet på de områdene som kan avgiftsbelegges ved at
tjenesteproduksjonen/driften i størst mulig grad skjer til selvkost.
Kommunen har i dag ansatt en byggesaksbehandler i 100 % prosjektstilling ut 2015, for å
sikre rask saksbehandling og å kunne tilby god og nødvendig veiledning i byggesaker bør
byggesaksbehandler i fast stilling opprettes fra 2016. Tilstrekkelig ressurser på dette området
vurderes som en viktig del i forhold til næringslivsutvikling, bosetning og utvikling av
kommunen. Det ligger til byggesaksbehandler å forestå saker som kommer inn under
kommunens ansvarsområde i forurensingsforskriften.
Gebyrnivået på bygge- og delingssaker skal ligge på et slik nivå at disse dekker kommunens
utgifter på området. Etter gjeldende regulativ er gebyret for enebolig kr 7 500, fritidsbolig kr
9 500, tilbygg til bolig/fritidsbolig kr 4 500 for mindre bygninger som ikke skal benyttes til
beboelse (garasje<70m2, uthus ol) er gebyret kr 3 100. De fleste byggesaker som behandles
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dreier seg om tilbygg, garasje mindre enn 70m2 og uthus. Det føres opp forholdsvis få boliger
og fritidsboliger.
Gebyret for dispensasjonsbehandling av tiltak i strid med gjeldende plan er kr 9 500, slikt
gebyr kommer i tillegg til ordinært byggesaksgebyr dersom tiltak ønskes ført opp i område
avsatt til annet enn byggeformål.
Feiing og brannberedskap
Feiing
Driftsbudsjettet har ca. samme nivå som i 2015, med unntak av økt feieravgift. Det foretas
behovsprøvd feiing i hele kommunen. Tilsyn tas hvert fjerde år.
Lyngen kommune vil få utfordringer med å få utført feiertjenesten i 2016, og man må se på
alternative løsninger på dette.
Brannberedskap
Kompetanseheving av brannmannskapene vil fortsette i 2016. Bevilgning til dette fås over
statsbudsjettet.
Nødnett tas i bruk i 9. desember 2015, og alle mannskaper vil da ha egen radio. Dette
medfører økte utgifter for Lyngen kommune på ca. 250 000 per år i abonnementsavgift til
staten.
Godtgjørelse til brannmannskapene for bæring av personsøker har til nå vært kr 9 200 per år,
noe som er lavest i landet. Det har derfor blitt fremmet krav om økt godtgjøring, noe som
medfører økning i budsjettet – jf. nye tiltak.
Lyngen brann og redning har fortsatt ikke fått gehør fra Statens vegvesen om bevilgning til å
ivareta beredskapen i Pollfjelltunnelen.
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2.6

Ramme 6 og 7 – finans og inntekter

Ramme: 6 Finans
8000 SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V.
8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST)
Sum ramme: 6 Finans

Budsjett 2015 Budsjett 2016
8 188
4 414
-1 338
-1 251
6 850
3 163

Avsetning til lønnsreserve er økt med kr 900 000 ihht forventet lønnsvekst på 3 % for 2016.
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A
Budsjett 2015 Budsjett 2016
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR
-6 500
-6 500
9000 RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR
-182 553
-185 804
Renteutgifter investering
595
Endringer disposisjonsfond
-2 772
Sum ramme: 7 Budsjettskjema 1A
-189 053
-194 481

Eiendomsskatt beholdes på 5 promille i 2016.
For å oppnå balanse må disposisjonsfond reduseres med 2,772 mill. kroner. Dette har i
hovedsak sammenheng med nye investeringer. Avsetning til disposisjonsfond for 2016 blir da
1,568 mill. kroner.
Endring i investeringer medfører økning i renteutgiftene på kr 595 000 for 2016.
Da statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen ikke blir gjennomført, påvirker dette
inntektsnivået tilsvarende estimert reduksjon på kr 381 000 for 2016.
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3

VEDLEGG

3.1 Gebyrregulativ
Vedlagt saksfremlegg. Blir lagt til etter endelig vedtak i kommunestyret.
3.2

Økonomiske oversikter

Vedlegges når saken er ferdigbehandlet i kommunestyret.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/865 -9

Arkiv:

H31

Saksbehandler: Kjellaug Grønvoll
Dato:

01.12.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.12.2015

Organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse
av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og opprettelse av 2 nye årsverk
Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen.

Vedlegg:
1 Tjensteavtale nr 4
2 Protokoll 11.02.15 møte i arbeidsgruppa
3 Avtale mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge om etablering av
tjenesten døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp
Rådmannens innstilling
1. Det blir foretatt en organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdeling,
korttidsavdelingen blir skilt ut til et eget tjenesteområde med eget budsjett, egen leder og
eget personell. Dagens personell ressurser på 25.20 årsverk blir i fordelt på de 2
tjenesteområder etter turnuser, godkjent av de tillitsvalgte.
2. Ved korttidsavdelingen blir det fra 01.01.16 opprettet kommunal akutt døgnenhet
(KAD), tilbudet består av 1 seng.
Det nye navnet for avdelingen blir: KAD/rehabiliteringsavdelingen.
3. Det opprettes 2 nye årsverk i forbindelse med det nye tilbudet.

Budsjettdekning:
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Årsbudsjett
2016

Ansvar
3450

Tjeneste
Ny

Art

Prosjekt

Økes
1,140 mill

Reduseres

1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019
Saksopplysninger
Den 18.12.12 ble tjenesteavtale nr 4 «Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp» (vedlegg 1) inngått mellom Lyngen kommune og
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lyngen kommune skal gi tjenester etter modell 1,
som er på det laveste nivå.
Døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven en lovpålagt
tjeneste fra 1.januar 2016. Frem til 2016 var det mulig for kommunene å søke om statlig
finansiering av tiltaket, kriteriene for å søke om statlig finansiering var at det ble lagt ved en
driftsavtale med UNN. Søknadsfristen i 2015 var 28.februar, UNN ville ikke inngå avtale med
Lyngen før denne datoen. Fra 2016 er tjenesten finansiert gjennom rammeoverføringen i de frie
inntekter. I henhold til folketall, skal Lyngen kommune få tilskudd til 0.4 seng, som utgjør kr
870.000.- i året.
I K-sak 11/13 ble det etablert ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag på opprettelse av 2
øyeblikkelig hjelps plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Før etablering av egen
legevakt i Lyngen (01.01.15) stoppet arbeidet i gruppa opp. Kriteriene for å etablere en KADseng er at legen ikke skal ha lengere utrykkingstid enn 20 minutter. Så lenge det var felles
legevakt med Storfjord kommune var det ikke mulig å få etablert tilbudet i Lyngen kommune.
Den 12.02.15 kom arbeidsgruppa sammen på nytt. Det ble bestemt at tilbudet skulle bli etablert i
Lyngen kommune, og det skulle bestå av 1 seng (vedlegg 2), og at det skulle bli fremmet søknad
til Universsykehuset i Tromsø om å få en avtale om etablering av tjenesten døgnopphold ved
øyeblikkelig hjelp.
Universitetssykehuset i Tromsø var i utgangspunktet ikke villig til å inngå en slik avtale.
Direktøren var av den oppfatning at Lyngen kommune ikke var i stand til å gi tilbudet, og at
Lyngen burde kjøpe tilbudet av Tromsø eller Balsfjord kommune. Kommuneoverlegen klarte å
overbevise direktøren om at tjenesten skulle være i Lyngen, og det ble inngått en avtale mellom
Lyngen kommune og UNN (vedlegg 3)
Kriteriene for liggetid i KAD-senga er 72 timer. I løpet av denne tidsperioden må det bli avklart
om pasienten skal bli skrevet ut til hjemmet, innlegges ved sykehuset eller går over til et annet
kommunalt tilbud.
Generelle opplysninger om saken
Da Lyngstunet helse- og omsorgssenter ble etablert i 2005 var pleie- og omsorgstjenestene
organisert med en enhetsleder og fagledere (flat struktur). Det viste seg fort at det var behov for
flere ledere, og i 2007/2008 ble det avd.ledere for langtidsavdeling og for
korttid/hjemmetjenesten. I 2009 ble 5 plasser ved E-fløya skilt ut fra korttid pga at det ble
opprettet et tilbud for kronisk psykisk syke mennesker. Årsaken var at en innbygger som hadde
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bodd i institusjon ved spesialisthelsetjenesten ble tilbakeført til sin hjemkommune. Det ble en
egen leder for dette tilbudet som også er leder for utetjenesten rus/psykisk helse.
Organiseringen av felles leder og personell for hjemmetjenesten og korttidsavdelingen har i alle
år vært utfordrende. Personalet har vært misfornøyde med at de har måtte jobbe både i
utetjenesten og inne i avdelingen. Det er særlig de som jobber ute som har ment at de ikke fikk
en god oppfølging av brukerne ute. For lederen har det vært vanskelig å følge opp to personell
grupper og brukere både ute og inne. Det har ført til et dårlig arbeidsmiljø og sykemeldte
arbeidstakere.
Det har i høst vært ei arbeidsgruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og ledere som har
jobbet med framtidig struktur av hjemmetjenesten og korttid. På møtet den 16.10.15 ble
følgende skrevet i referatet: «Det er enighet om å skille de to tjenestene. Hjemmetjenesten skal
bestå av utetjenesten og omsorgsboligene i 3.etg. Korttidsavdelingen blir en egen enhet, hvor
KAD-senga blir opprettet. Det blir en 100 % avd.leder for hver enhet, og et eget budsjett.
Nåværende avd.leder ønsker å fortsette på korttidsavdelingen. Det blir opprettet en ny
lederstilling for hjemmetjenesten».
Korttidsavdelingen har pr i dag 6 plasser samt at de har ansvar for 2 omsorgsboliger ved Efløya. Det er i et av de 6 rom at KAD-senga blir etablert. Det har vært diskusjon om personalet
ved avdelingen fortsatt skulle ha ansvar for beboerne i omsorgsboligene i 3.etg, men beboere i
omsorgsboliger er vanligvis et ansvarsområde for hjemmetjenesten. Om det ikke fungerer for
vår hjemmetjeneste, må en kunne føre ansvaret tilbake til dagens korttidsavdeling.
Avd.leder for KAD/rehabiliteringsenheten for et begrenset ansvarsområde, men det skal bli
etablert en ny tjeneste som krever økt kompetanse blant de ansatte. I veileder for kommunale øhjelpsplasser sier følgende om hvilken type kompetanse man trenger.
«Kravene til forsvarlig virksomhet innebærer at virksomheter må ha personell med den
kompetansen og de ferdigheter som er nødvendig for å gi pasientene forsvarlig behandling. Et
faglig forsvarlig øyeblikkelig døgntilbud krever blant annet at personellet har observasjons-,
vurderings- og handlingskompetanse. Dette for å ivareta pasienter som blir akutt syk, får en
forverring av kronisk sykdom og /eller trenger nødvendig oppfølging og overvåkning. Det vil
være nødvendig å styrke generalistkompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging
av de aktuelle pasientgruppene som tilbudet skal favne. I tillegg vil det være krav til
prosedyrekunnskaper for eksempel hjerte/lunge redning(HLR)og nødvendig bruk av medisinsk
utstyr. Eksempler på dette kan være bruk av EKG og oksymeter, O2- behandling,
blodprøvetaking, kateterisering, håndtering av CVK, administrering av væske og legemidler
intravenøst. Kommunen/den ansvarlige for virksomheten må sørge for at nødvendig opplæring
av personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk
trening».
Det er ikke bare de ansatte som skal jobbe fast ved KAD/rehabiliteringsavdelingen som har
behov for opplæring/ og å få økt sin kompetanse. Alle sykepleiere som er ansatt ved Lyngstunet
må kunne ta ansvar for pasienter som bruker KAD-senga. F.eks på natt må sykepleiere som har
sin faste stilling ved langtidsavdelingen ta ansvar for KAD/rehabiliteringsavdelingen,
tjenestetilbudet krever at det alltid er sykepleier på vakt. Avd.leder vil få ansvar for at alle
personell grupper skal få muligheter for å øke sin kompetanse.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
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Økte driftsutgifter i forbindelse med etablering av tilbudet er innbakt i årsbudsjett 2016, samt i
økonomiplan 2016-2019.
Økonomiske konsekvenser
De årlige utgifter er økt med 1,140 mill, når en trekker i fra beregnet tilskudd på kr 870.000.blir det en økt utgift på kr 270.000.-. Tilbudet er lovpålagt. Det må bli kjøpt i en annen
kommune om ikke Lyngen klarer å gi tilbudet lokalt. En vet ikke hva f.eks Tromsø kommune
ville ha tatt for å selge tjenesten.
Å kjøpe tilbudet i en annen kommune kan koste mer enn beregnet. Blir pasienten over 72 timer i
tilbudet, må en betale ekstra.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
I henhold til avtale etter modell 1, hvor det står oppført pasienter med tilstander som kan få
behandling i KAD- seng, har mange i denne gruppen fått behandling på Lyngstunet. Det er alltid
legen som skal vurdere om pasienten kan bli innlagt her eller må legges inn på sykehuset. Legen
har også ansvar for den videre oppfølgingen. Pr i dag har vi 3 leger som går legevakt, de skal
også ha ansvar for KAD-senga. De er kjent med rutiner og med personalet, og vil ha oversikt
over tilbudet.
Miljøkonsekvenser
Når hjemmetjenesten/korttidsavdelingen blir delt i to enheter, vil personalet få stabilitet på et
arbeidssted. Det vil bli to ledere som får en mindre personellgruppe å følge opp, noe som vil gi
mer tid til å jobbe med utvikling av tjenestene, oppfølging og opplæring av de ansatte. En
forventer at det vil gi et bedre arbeidsmiljø.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Alternativ er at dagens organisering blir videreført, og at kommunen kjøper tilbudet fra en annen
kommune. Konsekvensen er at personalet forsetter med å være misfornøyde og at det går utover
arbeidsmiljøet. Å etablere tilbudet i vår egen kommune vil være en utfordring for de ansatte, noe
som forhåpentligvis vil være med på å øke kompetansen og utvikling av tjenestene våre.
For brukerne/pasientene vil det være best å få tilbudet i egen kommune. Å bli sendt til et tilbud i
Tromsø kommune for observasjon, for etter noen timer å bli sendt tilbake til Lyngen, vil være en
ekstra belastning for de aller fleste.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/19 -25

Arkiv:

F40

Saksbehandler: Anette Holst
Dato:

02.12.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg

Møtedato
09.12.2015

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknader 2015

Rådmannens innstilling
Rådmannen anbefaler at Lyngen kommune søker om nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom til
følgende tiltak i prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom forvaltes av Barne- ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir). Tilskuddsordningen har barn og ungdom som er berørt av
fattigdomsproblemer som målgruppe.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn
og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten til at flere barn
og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av
foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet
også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å
� henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og
fritidstilbud
� fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
� fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne,
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� bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept
� fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
� henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker
Dette gjøres ved at landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til
tiltak som
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer
Kommunene/bydelene skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle
innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.
Med dette menes at vurdering og prioritering enten gjøres i politisk utvalg/komite, eller gis en
politisk og administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske og administrative nivå.
Dersom søknadene ikke behandles i politisk utvalg, må det legges ved en signert bekreftelse fra
øverste politiske og administrative nivå. Med øverste politiske nivå menes ordfører, leder for
bydelsutvalg eller byråd, og med øverste administrative nivå menes rådmann, bydelsdirektør
eller kommunaldirektør.
Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i
kommunen og bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det
anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og
ungdomspolitikk og i kommunen og bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og
ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket, der
det er naturlig.
I Lyngen kommune ble tilskuddsordningen kunngjort både med mail til frivillige lag og
foreninger og ildsjeler og på kommunens hjemmeside og Facebook-side.
Søknadsfristen til kommunen ble satt til 20.november. Det kom inn tre søknader, «Treffpunkt
Lyngen» (kommunalt prosjekt) «Sommeraktivitetsuker for barn og unge»(Lyngen/Karnes) og
«Alle skal med» (UL Trollvasstind)
Tiltak og søknadsbeløp
1. Alle skal med- UL Trollvasstind.
Søknadsbeløp: 100 000,-

Beskrivelse
Ungdomslaget Trollvasstind er et lokallag av
Noregs Ungdomslag. Laget har eget lagshus Tindevangen - idrettsløkke. Laget har også
eget lagshytte - Trollhytta og en fiske og
rasteplass med gapahuk og grillkotte. Laget
har også et oppgradert o-kart - Trollvassåsen
o-kart oppgradert sommeren 2015.
Ungdomslaget ble stiftet i 3. mars 1918 som
et Mållag, men ble i 1946 et frilynt
ungdomslag med samme navn. Laget driver
frivillig arbeid fra vugge til grav. Laget har
en egen barneklubb som drives av foreldrene.
Laget har en årlig revy - Trollrevyen. Av
aktiviteter kan nevnes Juletrefest, julegrøt for
alle, fakkeltog, langrenn, turer og annet
frilufts relatert aktivitet for alle.
Ungdomslaget har merket stier og løyper i
tråd med Merkehåndboka sommeren og
høsten 2015. Så har vi bingoer og 17. mai
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2.Treffpunkt Lyngen- Lyngen kommune.
Søknadsbeløp: 500 000,-

2.Sommeraktivitetsuke- Lyngen/Karnes IL.
Søknadsbeløp: 155 000,-

tilstelninger og bygdedager og andre
arrangement som Damenes aften og Artig
tour of Svensby for å nevne noe av det som
skjer i Svensby bygda.
Lyngen kommune v/oppvekstavdelinga er
under utvikling for å etablere en
forebyggende enhet. I denne enhetenvil
helsestasjonen, kommunepsykologen,
miljøarbeidere og prosjektarbeidere inngå.,
Vi har som kommunalt mål å forsøke å rette
ressursbruk fra behandling til forebygging, og
en utprøving av ulike prosjekter er en fin
måte å komme videre i denne tenkinga.
1. Forebygge fattigdom og drop-out gjennom
å gi barn og unge positiv jobberfaring.
Stikkord er tilrettelegiing, oppfølging og
mestring
2. Inkludere barn og unge utenfor organisert
aktivitet i positive aktiviteter, både
eksisterende og nye.
3. legge til rette for aktiviteter i skolens ferier
og fridager, skape gode opplevelser.
Sommeraktivtetsuker for barn og unge 2 uker
etter skoleslutt samt to uker før skolestart.
Aktiviserer barn og unge i målgruppen.
Gi barn og unge i målgruppen positive
idretts- og friluftsopplevelser. Integrere
funksjonshemmede og barn med
særlige behov i ungdomsgruppa og i
aktiviteteer.
Gi barn og unge gode mestringsopplevelser.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanen
Økonomiplan- og budsjett 2016-2019
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ved prioritering av søknader fra Lyngen bør det legges vekt på følgende:
unge fra målgruppa
kommunale virksomheter.
Fra Kommuneplanen:
Hovedmål Barn og unge:
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g verdier,
slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.
utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass
Delmål:
av og tilrettelegging for kultur- og fritidsaktiviteter
Hovedmål folkehelse:
Delmål:

Tiltaket treffpunkt Lyngen faller inn under samtlige tiltak: Kultur og fritidsaktiviteter,
ferieaktiviteter og alternative mestringsarena. Tiltaket sommerleir er et samarbeid mellom
kommunen og frivillige. Samtlige tiltak viser til at målgruppa nås, omtrent i samme omfang.
Saken legges fram uten innstilling, da Lyngen kommune selv søker om barnefattigdomsmidler
til prosjektet Treffpunkt Lyngen, samt at Sommeraktivitetsleir er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunen og Lyngen Karnes IL.
Søknadene i sin helhet er vedlagt denne saken.
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Lyngen

Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ul. Trollvasstind

Navn på tiltaket

ALLE SKAL MED

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Lyngen

Org.nr.

980478580

Kontonr.

47850706278

Type søker:

Frivillig organisasjon

Adresseinformasjon
Postadresse:

Ullsfjordveien

Postnummer:

9064

Poststed:

Svensby

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Leif Jarle Bårdsen

Tlf. kontaktperson:

47286126

E-post kontaktperson:

timosja@online.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Ungdomslaget Trollvasstind er et lokallag av Noregs Ungdomslag. Laget har eget lagshus Tindevangen - idrettsløkke. Laget har også eget lagshytte - Trollhytta og en fiske og rasteplass med
gapahuk og grillkotte. Laget har også et oppgradert o-kart - Trollvassåsen o-kart oppgradert
sommeren 2015. Ungdomslaget ble stiftet i 3. mars 1918 som et Mållag, men ble i 1946 et frilynt
ungdomslag med samme navn. Laget driver frivillig arbeid fra vugge til grav. Laget har en egen
barneklubb som drives av foreldrene. Laget har en årlig revy - Trollrevyen. Av aktiviteter kan nevnes
Juletrefest, julegrøt for alle, fakkeltog, langrenn, turer og annet frilufts relatert aktivitet for alle.
Ungdomslaget har merket stier og løyper i tråd med Merkehåndboka sommeren og høsten 2015. Så
har vi bingoer og 17. mai tilstelninger og bygdedager og andre arrangement som Damenes aften og
Artig tour of Svensby for å nevne noe av det som skjer i Svensby bygda.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2012

b) Ferieaktiviteter

Ja

2013

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2014
2015

40000

Beskrivelse av målsetting
Alle skal med er et etårig prosjekt med håp om videreføring i de tre påfølgend eårene 2017 - 2019. Vi
skal gjennom prosjektet aktivisere alle slik at ingen blir stående utenfor av ulike årsaker som dårlig
økonomi og en følelse av utestengelse fra bygdemiljøet i bygda. (Bygdedyret). Fjorårets prosjekt var
en begynnelse og vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra foreldre og barn og unge.

Beskrivelse av aktivitet
Vi skal i løpet av 2016 arrangere lokale arrangement i Svensbybygda, På Tindevangen, i skogen ved
Trollhytta og ved Ullsfjorden/fjæra ved Bergan fiske og rasteplass. Så skal vi bruke Trollvassåsen okart for at alle skal bli bedre kjent med den flotte Svensby marka.
2. Lokale turer innad i Lyngen kommune. Til alpinbakken på Lyngseidet, til Svømmehallen i Sør
lenangen for å bli bedre å svømme og være sammenb i det våte element og turer til Fysakkasser i
Russelv, Styrmannsstø Sør lenangen og andre fysakkasser i Lyngen.
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3. Regionale helge og ferieturer sammen barn, foreldre og besteforeldre til foreks. Tromsø, Harstad,
Alta og Kautkeino.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
I barneklubben har vi et eget barnestyre som skal komme med forslag , diskutere forslagene og
vedta årshjulet for aktiviet og kos for ALLE i BYGDA.
Endelig vedtak fattes i styret i Ungdomslaget i tråd med årshjulets plan og det godkjente budsjett
vedtatt av klubben og endelig godkjent av årsmøtet i Ungdomslaget Trollvasstind.

Målgruppe
Prosjektet ALLE SKAL MED retter seg mot alle barn i Svensby bygda. DVS. Jægervatnet - Storsteinnes
med mulighet for andre også å knytte seg til. Prosjektet er åpent for alle barn og unge, men i tillegg
ønsker vi å bgge bro over generasjonene slik at barn kan få kunnskap om besteforedrenes barndom
og oppvekst og dermed få kunnskap om at fred og demokrati ikke er en selvfølgelig ting, menb at det
må jobbes med og for dersom det skal være fred og demokrati i Norge også i framtida.
Gutter

Jenter

Familier

Totalt

I målgruppen:

25

25

50

100

Utenfor
målgruppen:

20

20

50

90

Alder:

0-5

ja

6-12

ja

13-19

ja

20-25

ja

Plan for rekruttering
Rekruttering gjennom aktivitetdager i klubben, gjennom media - lokalavisa Framtid i Nord og
gjennom sosiale medier som Facebook.com

Samarbeid
Samarbeidspartner nr. 1 er Oppvekstavdelinga i Lyngen kommune v/Anette Holst 9060 Lyngseiudet.
Kultursekretær i LyngenKommune Jann Sigurd Sivertsen. Lokalt samarebider Ungdomslaget med
Svensby Utviklingslag, Svensby og Omegn Grunneierlag, Lyngen Bonde- og Småbrukarlag og
turistanleggene i bygda med Svensby Tursenter og Solheim Fritidsgård.
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Evaluering
Fjorårets bevilling på kr. 40.000.- er under vurdering gjennom skriving av en rapport med bilder,
Årets eventuelle bevilling skal evalueres innen utgangen av 2016 ved skriving av rapport med bilder.
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnad
er
Annet:

Sum kostnader

Egeninnsats beskrivelse
Det må legges ned en enorm egeninnsats av
styret i Ungdomslaget og av foreldregruppa i
barneklubben Trollungan. 300 kr pr time X 300
timer= 90.000 kr.

Type inntekter

Beløp

Søknadsbeløp

100 000

30 000 Egenfinansiering
50 000
Evt. egenandel fra
30 000 deltakere
10 000
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
10 000
20 000
15 000
40 000

15 000

160 000 Sum inntekter

Egeninnsats estimert beløp
90 000
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160 000

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Lyngen

Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Lyngen kommune-oppvekstsavdelinga

Navn på tiltaket

Treffpunkt Lyngen

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Lyngen

Org.nr.

840014932

Kontonr.

47850700059

Type søker:

Kommunal virksomhet

Adresseinformasjon
Postadresse:

Strandveien 24

Postnummer:

9060

Poststed:

Lyngseidet

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Anette Holst

Tlf. kontaktperson:

40028559

E-post kontaktperson:

anette.holst@lyngen.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Lyngen kommune v/oppvekstavdelinga er under utvikling for å etablere en forebyggende enhet. I
denne enhetenvil helsestasjonen, kommunepsykologen, miljøarbeidere og prosjektarbeidere inngå.,
Vi har som kommunalt mål å forsøke å rette ressursbruk fra behandling til forebygging, og en
utprøving av ulike prosjekter er en fin måte å komme videre i denne tenkinga,

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2012

b) Ferieaktiviteter

Ja

2013

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2014
2015

300000

Beskrivelse av målsetting
1. Forebygge fattigdom og drop-out gjennom å gi barn og unge positiv jobberfaring. Stikkord er
tilrettelegiing, oppfølging og mestring
2. Inkludere barn og unge utenfor organisert aktivitet i positive aktiviteter, både eksisterende og nye.
3. legge til rette for aktiviteter i skolens ferier og fridager, skape gode opplevelser.

Beskrivelse av aktivitet
1, Ungdom i arbeid: En arbeidsbase for barn og unge for å forebygge framtidig arbeidsvegring og gi
ungdom verdifull erfaring og referanser. Organisert som individuelle arbeidsplasser(i samarbeid med
nøring og kommune) og utleie av ungdom i grupper til arbeid. koordineres ved voksen som følger
ungdommen, Fokus på jobbmestring, oppfølging i forhold til arbeidstid(vekking, kjøring, samtaler,
avtaler, miljøarbeid)
2. Treffpunkt Lyngen: Miljøarbeid direkte mot ungdom. Relasjonsbygging. Fast møteplass. 20 %
stilling
3. Årshjul med aktiviteter i skolens ferier og fridager, samt dekning av skoleturer/ferier
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Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Barn og unge vil selv få velge aktiviteter og melde behov for hjelp i ferier og fridager og komme med
ønsker i møter med miljøarbeideren.

Målgruppe
Barn og unge berørt av fattigdomsproblemer i alderen 6-18 år
Gutter

Jenter

Familier

I målgruppen:

8

6

14

Utenfor
målgruppen:

20

20

40

Alder:

0-5

6-12

ja

13-19

ja

Totalt

20-25

Plan for rekruttering
Samarbeid med NAV, skole og barnevern gjennom styringsgruppe. Direkte samarbeid miljøarbeider
og NAV.
Etablering av lav terskel møteplas

Samarbeid
NAV- styringsgruppe, direktesamarbeid med miljøarbeider
Barnevern- styringsgruppe
Kommunale etater gjennom tverrfaglige møter og familiemøter.

Evaluering
Tiltaket evalueres ved hjelp av møter i styringsgruppa samt brukerundersøkelser.
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter

Type inntekter
400 000 Søknadsbeløp

500 000

80 000 Egenfinansiering
135 000
Evt. egenandel fra
20 000 deltakere
20 000
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
50 000

Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)

20 000 FYSAK

Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnad
er
Annet:

Sum kostnader

Beløp

25 000

50 000
40 000

20 000

680 000 Sum inntekter

Egeninnsats beskrivelse
Styringsgruppemøter samt tverrfaglig samarbeid

Egeninnsats estimert beløp
20 000
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680 000

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Lyngen

Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Lyngen/Karnes IL

Navn på tiltaket

Sommeraktivitetsuke for barn og unge

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Lyngen

Org.nr.

984400632

Kontonr.

47850718365

Type søker:

Frivillig organisasjon

Adresseinformasjon
Postadresse:

Geitnes

Postnummer:

9069

Poststed:

Lyngseidet

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Rune Lillevik

Tlf. kontaktperson:

46799375

E-post kontaktperson:

runelille@gmail.com
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Sommeraktivtetsuker for barn og unge 2 uker etter skoleslutt samt to uker før skolestart.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2012

b) Ferieaktiviteter

Ja

2013

c) Alternative mestringsarenaer

Nei

2014

145000

2015

100000

Beskrivelse av målsetting
Aktiviserer barn og unge i målgruppen.
Gi barn og unge i målgruppen positive idretts- og friluftsopplevelser. Integrere funksjonshemmede og
barn med
særlige behov i ungdomsgruppa og i aktiviteteer.
Gi barn og unge gode mestringsopplevelser.

Beskrivelse av aktivitet
Gratis aktivitetsuker for barn og unge som ikke har aktivitetstilbud eller ferieplaner i periodene.
Tiltaket ble
arrangert i 2014 og 2015 med stor suksess. I løpet av 2 uker hadde 40 barn deltatt i tilbudet. Geitnes
idrettsstadion har gapahuk, kunstgressbane, fjære, sandvolleyballbane og klubbhus. Unge voksne
ansettes
som aktivitører. Det legges vekt på varierte idretts- og friluftsaktiviteter, herunder også gårdsbesøk
en av
dagene. Opplegget planlegges og ledes av en pedagog.
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Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Barn og unge vil i starten av uka få være med å legge opp til aktivitetene som skal gjennomføres.
Hva, hvor og
hvordan.

Målgruppe
Barn og unge i Lyngen som faller utenfor organiserte aktiviteter eventuelt er uten ferieplaner.
Tilbudet vil gis
som et breddetilbud. Aldersgruppe 6-18 år (i to grupper)
Gutter

Jenter

Familier

I målgruppen:

20

10

30

Utenfor
målgruppen:

20

10

30

Alder:

0-5

6-12

ja

13-19

ja

Totalt

20-25

Plan for rekruttering
Utlysning via internett, oppslag på skole og NAV, avisoppslag.

Samarbeid
Lyngen kommune - oppvekstavdelingen. Samarbeid om påmelding og utlysning.

Evaluering
Tltaket evalueres etter gjennomføring (august 2016).
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnad
er
Annet:

Sum kostnader

Egeninnsats beskrivelse
Matlaging og renhold

Type inntekter

Beløp

70 000 Søknadsbeløp

155 000

Egenfinansiering
10 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
20 000
25 000
20 000
10 000

10 000

165 000 Sum inntekter

Egeninnsats estimert beløp
10 000
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165 000

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/2050 -1

Arkiv:

A10

Saksbehandler: Anette Holst
Dato:

26.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/15
138/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.12.2015
07.12.2015

Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av overgrep i barnehage
Henvisning til lovverk:
FNs barnekonvensjon

Rådmannens innstilling:
1. Plan for forebygging av seksuelle overgrep i barnehagene i Lyngen tas til orientering
2. Arbeidet med å legge fysisk til rette for forebygging i barnehagene i Lyngen vedtas
innenfor en ramme på 190 000. Dekning: disposisjonsfondet.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2015
2015

Ansvar
4410
9000

Tjeneste

Art

Prosjekt

Økes
190 000

Reduseres
190 000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Barnehagestyrerne i Lyngen har gjennom våren og sommeren arbeidet med en plan for
forebygging av seksuelle overgrep i barnehagene.
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Utgangspunktet for initiativet var de seksuelle overgrepene som ble avdekket i en barnehage i
Tromsø våren 2015. Lyngen kommune har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner som må
sees i sammenheng med tiltaksplanen mot seksuelle overgrep. Imidlertid krever tiltaksplanene
noen fysiske tilrettelegginger i tillegg til kompetanseheving, og saken legges derfor fram for
politisk behandling.
Den gjeldende handlingsplanen «Sammen mot vold i nære relasjoner» ble vedtatt i Lyngen
kommunestyre den 18.06.2014, sak 32/14.
Planen beskriver blant annet følgende målsettinger for det kommunale arbeidet med forebygging
og oppfølging av vold i nære relasjoner:
6.2 Målsettinger
1. Informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbud skal være tilgjengelig for
innbyggerne.
2. Kommunen skal ha kartleggingsrutiner som sikrer at barn- og unges hjelpebehov blir
kartlagt og fulgt opp. Tidlig avdekking av vold og overgrep er avgjørende.
3. Alle – uavhengig av alder eller situasjon som utsettes for vold eller utøver vold i nære
relasjoner skal få et helhetlig og samordnet hjelpetilbud.
4. Det kommunale hjelpeapparatet skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å
kunne avdekke og følge opp dem som lever med vold i nære relasjoner, både
voldsutsatte og voldsutøveren.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker i sin kunnskapsstudie for
forebyggingsområdet at det er behov for å utvide fokus for forebygging av seksuelle overgrep
mot barn fra en ensidig tilnærming som retter seg mot barnet/ungdommen, til å prøve ut andre
tiltak rettet mot foreldrene, profesjonelle (lærere, helsearbeidere og forskere/klinikere) og
befolkningen generelt
I samme rapport kan vi lese at:
«Barnemishandling er et alvorlig samfunnsproblem med store omkostninger både for de
involverte barna og familiene og for samfunnet (Butchart, Harvey, Mian, & Fürniss, 2006).
Barnemishandling kan defineres slik:” en voksen person utsetter et barn for fysisk eller psykisk
vold, seksuelle overgrep, krenkelser eller forsømmer å dekke barnets grunnleggende behov”
(SOU 2001:72, s.24). Tradisjonelt sett har man skilt mellom fire former for barnemishandling:
fysisk-, seksuell- og emosjonell mishandling, og omsorgssvikt (Cicchetti
& Toth, 2005).»
”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting mener vi at avhengige og utviklingsmessig
umodne barn og ungdommer trekkes inn i seksuelle handlinger de ikke helt forstår, som de ikke
kan komme ut av, eller som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt
begrunnede samtykke til, eller som krenker familierollens sosiale tabuer" (Schecter & Roberge,
1976). Seksuelle overgrep varierer i grad av innvadering, fra å bli sett på uten berøring eller
eksponering, til varierende grad av kontakt, fra berøring til penetrering. Overgrep varierer også i
frekvens, fra en enkelt episode til kronisk misbruk (Carr, 2006).»
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanene
Samlet mot vold i nære relasjoner
Plan for psykisk helse
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
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Kriseplan
Kriseplaner for skole og barnehage (oppvekst)
Kommunedelplanen for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus (folkehelse)
Økonomiske konsekvenser
Inntil kr 190 000 til fysiske tiltak i barnehagene i Lyngen.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Tiltaket er forebyggende og tryggende
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Barnehagene i Lyngen ønsker å sette fokus på forebygging av seksuelle overgrep og vold i
barnehagene i lyngen.
En handlingsplan for forebygging er utarbeidet i styrerkollegiet, og denne legger opp til noen
tiltak som krever økonomisk bevilgning.
Nye Kavringen barnehage er fysisk tilrettelagt slik en moderne barnehage bør være tilrettelagt.
De tre andre kommunale barnehagene har behov for utskifting av dører (til dører med vindu) og
innsetting av vinduer i rom som er lukket. Totalt vil det dreie seg om:
Knøttelia barnehage: 9 rom
Lyngsdalen Oppvekstsenter avdeling barnehage: 5 rom
Lenangen barnehage: 5 rom
For noen av rommene vil det være innsett av vindu, mens det for andre vil være bytte av dører.
Det er i saksframlegget tatt høyde for at Lenangen barnehage bare har en avdeling fra våren
2015. Estimert kostnad per vindu/dør: 10 000 inklusiv arbeid.
Plan for forebygging av overgrep i barnehagene i Lyngen.
Hva
Hvordan
Hvem/Ansvar
Forebygge ved å ha
temaet overgrep som
sak på
planleggingsdager hver
høst.

Hele personalgruppen
*Diskusjoner
*Arbeid i
grupper/plenum

Hele personalgruppen deltar
Styrer ansvar

Nytilsatte og vikarer
blir informert om
temaet

Infoperm

Styrer

Litteratur /kurs om
temaet
Drøftinger i
personalmøter

Ansatte leser utvalgte
kapitler (til møter)

Styrer

Bruke krisepermen som
et utgangspunkt for
drøftinger-

Ansatte leser kapitlet
om prosedyrer v.
overgrep

Alle/styrer

Foresatte- informasjon
om forebygging

Foreldremøte

Styrer
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Annet

Styrer/ped.leder

Barnesamtaler

Sette inn dører til
stellerom /toaletter med
glass i øverste del.
Sette inn vindu til
lekerom på avdelinger

Samtale med barn

ansatte

Sette av midler på
budsjettet.

Innarbeide i økonomiplanen.

*Oppvekstsjef
Sak til levekårsutvalget/
kommunestyret

Kilder:
Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt
Glad, K. A., Øverlien, C. & Dyb, G. (2010)
Forebygging av http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/828 -11

Arkiv:

B36

Saksbehandler: Anette Holst
Dato:

30.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
42/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg

Møtedato
09.12.2015

Opprettelse av beredskapsteam mot mobbing
Henvisning til lovverk:
Opplæringslova §9a
Vedlegg
1

Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget vedtar å opprette beredskapsteam mot mobbing i Lyngen kommune i tråd med
det som framkommer av saksframlegget.
Budsjettdekning:
Kostnader innarbeides i rammene. Eget arbeid av kommunens ansatte.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Som et ledd i bekjempelsen av mobbing ønsker rådmannen at Lyngen kommune oppretter et
eget beredskapsteam mot mobbing. Beredskapsteamet skal kunne bistå elever, foresatte og
ansatte i kommunale grunnskoler i de alvorligste mobbesakene.
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS initierte i 2012 dette utviklingsprosjektet
som fokuserer på de vanskelige mobbesakene i skolen. Prosjektets overordnede målsetting har
vært at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der det er fare for liv og helse, skal
få hjelp.
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Prosjektet har tatt utgangspunkt i at kommunen som skoleeier har ansvar for å ta tak i
mobbesaker der elever mobbes av andre elever eller av ansatte i skolen. Prosjektet utfordret i
første omgang de fire kommunene Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Eigersund til å lage
prosedyrebeskrivelser og opprette et team av fagpersoner som skal være beredt til å gå inn i
akutte og fastlåste mobbesituasjoner der enten skolens vanlige rutiner ikke strekker til eller der
elever og foresatte opplever at skolen ikke reagerer. Kunnskapsdepartementet har finansiert
prosjektet, som nå har fått forlenget sin pilotperiode. I andre runde har nye kommuner fått
mulighet til å være med i prosjektet. Lyngen kommune søkte om å få delta, og har vært med i
effektiviseringsnettverket fra januar 2015. Prosedyren har vært til høring i skoler, barnehager,
tverrfaglig gruppe og foreldreutvalg. Innspillene er i stor grad innarbeidet i dette
saksframlegget. Samtlige høringsinnspill var positive til opprettelse av et beredskapsteam mot
mobbing i Lyngen.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanen
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Positive
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Mobbing er et av vår tids store samfunnsproblem. Det foregår på mange arenaer, også i
grunnskolen. Det er derfor viktig at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der det
er fare for liv og helse får hjelp. Det aller viktigste arbeidet gjøres daglig på den enkelte skole
for å skape trivsel og trygge rammer for elevene. Skolene i Lyngen kommune jobber aktivt med
å fremme et godt elevmiljø og elevundersøkelsen sier at de aller fleste elevene har et godt
elevmiljø ved våre skoler.
Det er likevel slik at det oppstår saker der elever blir mobbet. Utgangspunktet er at disse sakene
skal løses raskt og godt mellom partene på den enkelte skole. Beredskapsteamet skal kun inn i
alvorlige saker som ikke har blitt løst på skolen, uavhengig av årsak. Beredskapsteamet er satt
sammen av ansatte som arbeidet på aktuelle fagområder og i aktuelle virksomheter. Arbeidet i
teamet legges til allerede eksisterende stillinger/fagpersoner i kommunen. Styrken ligger i å
benytte kommunens kompetanse på tvers, slik at medlemmene av teamet tar med seg sin
kompetanse og sitt nettverk inn i teamet.
I Lyngen kommune har vi valgt at beredskapsteamet skal bestå av følgende personer:
 Leder PPT
 Oppvekstsjef
 Helsesøster
 Barnevern
 En styrer
 En representant fra hver skole
 Kommunepsykolog
Tidsaspektet er viktig i mobbesaker. Når en sak har blitt så vanskelig at skolen ikke klarer å
håndtere den, eller foresatte opplever at skolen ikke tar tak, har det som regel gått lang tid.
Erfaringene fra prosjektet i pilotkommunene viser hvor viktig det er å handle raskt og sette
tidsfrister for å skape tillit til at noen vil hjelpe og at noen faktiske har makt og myndighet til å
sørge for at noe skjer. Beredskapsteamet er avhengig av å vite hvilket handlingsrom det har og
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ikke måtte spørre om dette midt i arbeidet med en sak. Myndighetsområdet til beredskapsteamet
er viktig for at en skal kunne handle raskt og at en har makt og myndighet til å løse saker. I
Lyngen kommune har vi vurdert at beredskapsteamet skal ha følgende mandat og myndighet:
 Beredskapsteamet skal ta inn saker, men ikke ta over saker. Den enkelte skole har ansvar for at
sakene blir løst, og de skal ha rutiner for å håndtere brudd på Opplæringslovens kapittel 9a
(elevenes arbeidsmiljø)
 Teamet skal bistå i de tilfellene hvor skolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere
mobbing ikke har ført frem eller ikke er iverksatt.
 Beredskapsteamets oppgave er å koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn. Skolen
utfører det konkrete arbeidet.
 Beredskapsteamet har beslutningsmyndighet til å flytte elever mellom skoler når det er helt
nødvendig.
 Beredskapsteamet har også myndighet til å instruere om konkrete tiltak overfor skolen.
 Beredskapsteamet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av deltakerne er tilstede
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Lyngen kommune- oppvekst og kultur

Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing i Lyngen
Formål:
Å hjelpe foreldre og familier som opplever mobbing i de vanskeligst og tyngste mobbesakene
gjennom et beredskapsteam som er tilgjengelig for elever, foreldre, helse og barnehager/skoler.
Deltakere:
Leder: Oppvekstsjef
Helsesøster
2 skoleledere/rådgivere
1 barnehageleder
1 barnevernspedagog
kommunepsykolog
PPT som veileder
Hvem kan ta kontakt med beredskapsteamet? Foreldre, elever, skoler, barnehager, helsesøstre
Tiltak

Ansvar

Deltakere

Gjøremål

Tid

1. Melding til
beredskapsteamet

Leder

Beredskapsteam
et

Innen 2 d

2.
Orienteringsmøte
med foreldre og
barn

Beredskapstea
met

Foreldre, barn,
berdskapsteamet

Innkalle
beredskapsteamet
Informere om
saksgang
-Gi informasjon om
beredskapsteamet
og hva teamet kan
bidra med.
-Sette seg inn i
saken og avgjøre
om den skal
behandles
-Innkalle til
hovedmøte dersom
saken skal
behandles

3. Formøte

Beredskapstea
met

Skole/barnehage
og
beredskapsteam

Møte med skolen
-informasjon om
hva foreldre har
sagt

Innen 5 dager
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Innen 5 d

4. Hovedmøte

Beredskapstea
met. Tone M
leder møtet

5. Hovedmøte del
2

Beredskapstea
met

6.Oppsummerings
møte

Beredskapstea
met

-skolen informerer
om hva som er
gjort
-drøfte realistiske
tiltak
Foreldre, barn,
Innkalle til felles
skole, barnehage, møte med alle
beredskapsteam
parter.
Formål: Felles
forståelse:
-hva er utfordringa
-hva er realistiske
tiltak
Beredskapsteame Drøfte mulige
t
tiltak
Beredskapsteamet
fatter vedtak:
hvem, hva, frister
Foreldre, barn,
Informere om
skole, barnehage, vedtak. Videre
beredskapsteam
prosess

Aktuelle tiltak kan være:
 Vennskapsring
 Ekstra lærerressurs
 Ekstra assistentressurs
 Endrede inspeksjonsrutiner
 Observasjon
 Videre henvisning
 Forpliktende klassemiljøtiltak
 Obligatoriske samtaler med ulike fagpersoner
 Stopp-samtaler
 Utvidet hjem-samarbeid
 Foreldremøter
 Foreldresamtaler
 Informasjon
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Innen 8 dager

Innen 8 dager

Innen 10
dager

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1950 -2

Arkiv:

243

Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen
Dato:

28.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/15
139/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.12.2015
07.12.2015

Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av Lyngseidet lysløype - ny 5
km og tidtakerbu
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
1. Lyngen kommune vedtar bygging av ny 5 km løypetrasè samt tidtakerbu i tilknytning til
Lyngseidet lysløype.
2. Skigruppa i Lyngen/Karnes il står for den praktiske gjennomføringa av byggearbeidet.
3. Kommunal finansiering med inntil kr 119 000 søkes innarbeidet i årsbudsjett 2016 ved
bruk av disposisjonsfondet.
4. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I brev av 14.09.15 søker Lyngen/Karnes il v/skigruppa om teknisk forhåndsgodkjenning av
byggeplan for utvidelse av Lyngseidet lysløype med ny 5 km, samt bygging av tidtakerbu. Dette
som grunnlag for å kunne søke spillemidler.
I tillegg bes kommunen sørge for en avklaring/godkjenning fra OVF angående ønsket trasèvalg,
bekreftelse på at veien opp til vannverket kan flyttes noen meter mot vest slik at løypetrasèen får
plass, kommunal bevilgning til kostnader utover det som dekkes av spillemidlene blir tatt med
på budsjettet for 2016, og at kommunen påtar seg mellomfinansiering av anlegget.
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Lyngseidet lysløype er et kommunalt anlegg.
I redegjørelsen for søknaden opplyser skigruppa at dagens løypetrasè er i korteste laget, og noe
smal i området inn mot Solhov. Denne delen kan derfor ikke benyttes til renn. I den
sammenheng har en nå fått utredet et forslag på ny 5 km. Dette forslaget er utredet i samarbeid
med Hermod Bjørkestøl, et kjent navn i skimiljøet på nasjonalt plan. Det nye forslaget vil gjøre
det mulig å arrangere større renn.
Pr i dag mangler man tidtakerbu ettersom denne kom i konflikt med skytebanen og «sikker
skytesone». Dette får man en løsning på ved det nye trasèvalget.
Til tider har det vært noen konflikter med andre brukergrupper i løypa. Tanken er derfor at den
nye trasèen lages så bred at slike interessekonflikter kan unngås.
Kostnadsoverslag:
1 Skogrydding
2 Opparbeidelse av trasè
3 Lysanlegg
4 Tidtakerbu
5 Administrasjon 5%
6 Totale kostnader

Kr 300 000
Kr 174 000
Kr 350 000
Kr 90 000
Kr 45 000
Kr 959 000

Finansieringsplanen ser slik ut:
1 Tilskudd fra spillemidlene:
2 Kommunal finansiering
3 Dugnad
4 Samlet finansiering

Kr 400 000
Kr 119 000
Kr 440 000
Kr 959 000

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanen – tiltak for barn og unge
Kommuneplanen – folkehelseperspektivet
Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012-2015
Økonomiske konsekvenser
Kr 119 000 må innarbeides i årsbudsjett 2016, og det må tas høyde for mellomfinansiering inntil
spille midler foreligger. Basert på tidsaspektet for tildelinger av spillemidler de senere år, antas
det at søknaden blir tilgodesett med spillemidler om ca 5 år.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen.
Miljøkonsekvenser
Ingen.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Lyngen/Karnes il, skigruppa er meget aktiv. Den nye trasèen inkl. tidtakerbu vil gi bedre
treningsmuligheter, samt muligheten til å arrangere større skirenn.
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Skigruppa forsøker også å tilrettelegge slik andre aktivitetsgrupper kan bruke deler av løypa.
Dette er konfliktløsende og positivt.
Kommunal finansiering foreslås ved bruk av disposisjonsfondet.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1996 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen
Dato:

20.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg

Møtedato
09.12.2015

Søknad om tilskudd til kjøp av redningspulk

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
1. Norsk folkehjelp Lenangen innvilges et tilskudd på kr 2000,- til innkjøp av redningspulk.
2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettet 2015.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I brev av 07.10.15 søker Norsk folkehjelp Lenangen om støtte til innkjøp av redningspulk. I
søknaden skrives følgende:
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Ettersom søknaden ikke inneholdt finansieringsplan for anskaffelse av redningspulk, ble søkeren
bedt om å sende inn denne. I e-post av 15.11.15 endres søknadsbeløpet til kr 8000,-. Kostnadene
for redningspulk er kr 14200,-. Norsk folkehjelp Lenangen har kr 6200,- i egne midler til
anskaffelsen.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Økonomiske konsekvenser
Evt. tilskudd dekkes over kulturbudsjettet 2015.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen.
Miljøkonsekvenser
Ingen.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Norsk folkehjelp Lenangen gjør uten tvil en stor frivillig innsats i kommunens redningstjeneste,
og det er viktig å ha nødvendig utstyr når det skal foretas søk- og redningsoppdrag. En
redningspulk ferdigpakket med førstehjelpsmateriell vil uten tvil være med å redusere
responstiden ved utrykning.
Imidlertid er det svært begrensede midler på kulturbudsjettet. Rådmannen finner likevel å kunne
gi et tilskudd på kr 2000,- til formålet.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1950 -9

Arkiv:

243

Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen
Dato:

13.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/15

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg

Møtedato
09.12.2015

Rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for folkehelse,
friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012 - 2015, samt prioritering av
spillemiddelsøknader 2016.
Henvisning til lovverk:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015(KUD)
Rådmannens innstilling
1. Forslag til rullering av Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale
kulturhus 2012-2015 godkjennes.
2. Spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik:
Ordinære anlegg:
Prioritet nr. Type anlegg:
1
Speakerbu m/lager og wc
2
Lyngstuva kunstgressbane
3
4
5

Eidebakken skytterhusgarderober og teori- og
aktivitetsrom
Lyngenhallen klatrevegg
Lyngseidet lysløype –
ny 5 km, samt tidtakerbu

Nærmiljøanlegg:
Prioritet nr. Type anlegg:
1
Eidebakken skole naturklatrejungel
2
Lenangen skole - klatrejungel
3

Prestelvparken nærmiljøanlegg 1

Søker:
Furuflaten il
Lyngen kommune/
Lyngstuva SK
Lyngen skytterlag
Lyngen klatreklubb
Lyngen kommune/
Lyngen/Karnes il skigruppa
Søker:
Lyngen kommune/
Eidebakken skole
Lyngen kommune/
Lenangen skole
Lyngen kommune
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Budsjettdekning:
Årsbudsjett

Kr

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

Økes

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan

Reduseres

-

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Ved årets søknadsrunde foreligger det 5 søknader om spillemidler til ordinære anlegg, og 3 søknader
om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er 3 nye søknader på ordinære anlegg, og 1 nytt anlegg på
nærmiljøanlegg.
Ordinære anlegg:
Type anlegg:
Speakerbu m/lager og wc
Lyngstuva kunstgressbane
Eidebakken skytterhusgarderober og teori- og
aktivitetsrom
Lyngenhallen klatrevegg
Lyngseidet lysløype –
ny 5 km, samt tidtakerbu
Nærmiljøanlegg:
Type anlegg:
Eidebakken skole naturklatrejungel
Lenangen skole - klatrejungel
Prestelvparken nærmiljøanlegg 1

Søker:
Furuflaten il
Lyngen kommune/
Lyngstuva SK
Lyngen skytterlag

Andre
opplysninger:
Gjentatt søknad
Gjentatt søknad
Ny søknad

Lyngen klatreklubb
Lyngen kommune/
Lyngen/Karnes il skigruppa

Ny søknad
Ny søknad

Søker:

Andre
opplysninger:
Gjentatt søknad

Lyngen kommune/
Eidebakken skole
Lyngen kommune/
Lenangen skole
Lyngen kommune

Gjentatt søknad
Ny søknad

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Det er kun handlingsprogrammet for spillemiddelsøknadene som rulleres, ikke andre deler av
kommunedelplanen.

-279-

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen.
Miljøkonsekvenser
Ingen.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Det er altså kommet inn 8 søknader om spillemidler ved denne søknadsrunden, 5 søknader på
ordinære anlegg, og 3 søknader på nærmiljøanlegg. 4 av søknadene er nye av året. Innarbeidet
praksis har vært at søknadene prioriteres etter når tid de kommer inn til kommunen, og rykker
opp på prioriteringslista etter hvert som søkere blir innvilget spillemiddeltilskudd.
Det foreligger ingen vektige grunner til å endre denne praksisen. Det ville også føre til
uforutsigbarhet overfor søkerne hvis man endret på dette.
Da det ikke er innkommet store endringsforslag til kommunedelplanen som kommunestyret
vedtok i sak 75/12, legges derfor bare endringsforslaget av handlingsprogrammet for
spillemiddelsøknader fram for rullering. En slik rullering foretas årlig av levekårsutvalget
mellom hver hovedrevisjon av delplanen. Det er ikke foretatt endringer i tekstdelen i delplanen.
Kommunedelplanen er utlagt på kommunens hjemmeside, og kan leses/nedlastes derfra om
noen ønsker det.
Det skal være hovedrevisjon av kommunedelplanen i 2016.
Lyngen idrettsråd har i møte 12.11.15, i sak 2/15, behandlet rådmannens forslag til prioritering
av spillemiddelsøknadene. Idrettsrådet gir sin tilslutning til rådmannens innstilling.
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