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 Lyngen kommune 
 

  

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen 

Dato: 05.09.2006 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Nils Harald Fjellstad Kay Roger Fjellsøy 
Ola Olasøn K. Giæver Johannes Grønvoll 
Anette Holst Werner Kiil 
Lars Tore Larssen Reidar Lund 
Stein Åge Midttun Liv Solberg 
Odd Johannes Solberg  

Følgende medlemmer møtte ikke: 
Inger Grønvoll Sølvi Jensen 
Rolf Johansen Hans Kristian Karlsen 
Svein Håkon Sand Fred Skogeng 
Ole Anton Teigen  

Følgende varamedlemmer møtte: 
Lill Tove Andersen Bergmo Carol Mary Pascoe Bowler 
Karl Arvid Brose Tor-Vilhelm Eriksen 
Roy Johansen Audun Johnsen 
Wenche Ludvigsen Almar Livius Simonsen 
  

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Administrasjonssjef Birger Hellan Ass. adm.sjef Hans-P. Myrland 
Spesialrådgiver Steinar Høgtun Økonomikonsulent Tom – Jarle Isaksen 
 
Innkalling og saksliste ble, enst. godkjent. 
I varaordførerens fravær ble Liv Solberg, enst. valgt som settevaraordfører. 
Etter saksbehandlingen orienterte ordføreren kommunestyret om forhold knyttet mot 
stevningen av Framtid i Nord og navngitte personer. 
 
                                                                Lyngen kommune, den 05.09.06  
 
 
Werner Kiil  
ordfører  
  
 Hans Petter Myrland 
 ass.adm.sjef 
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PS 031/06     INTERPELLASJONER. 
                             
Ordføreren besvarte interpellasjon fra representanten Kay Roger Fjellsøy. 
 
Interpellasjon. 
Rettigheten for kommunestyrets representanter framkommer av § 17 Forespørsler og 
Interpellasjoner i reglement for Lyngen kommunestyre. 
Selv om trafikkovervåkning er politiets sin sak så er ordføreren enig i at i forhold til 
beskrivelsen interpellanten gir som bakgrunn for sin interpellasjon så må alle gode krefter 
settes til for å stoppe uvesenet. 
Ikke minst må pårørende i langt større grad inn på banen med å ta dette opp med den det 
gjelder og forklare hvilke konsekvenser råkjøringen fører til. For før eller siden går det galt 
med noen av disse. Det har vi erfart også her i Lyngen. 
Kanskje må også kampanjen “det er ikke tøft å være død” som ble gjennomført for noen år 
side gjenopptas. For det er ingen tvil om at denne grasatkjøringen som finner sted vitner om 
mangel på holdninger og respekt både for eget og andres liv. 
Men som innbyggere i kommunen så vil jeg understreke at vi også har en selvstendig plikt i 
å avhjelpe politiet når det gjelder problemet med fartsovertredelser, jeg trur ikke det skal så 
mange anmeldelser til før fartssynderne skjønner at de blir holdt øye med og hva 
villmannskjøringen vil kunne avstedkomme ved at sertifikatet blir fratatt fra den som blir 
tatt. 
Ellers foreslår interpellanten selv oppsett av fotobokser som en mulig løsning, ordføreren 
vil selvsagt ta spørsmålet opp med de rette myndigheter, både hva angår oppsett av 
fotobokser og andre tiltak som etter politiets mening bør iverksettes. 
 

PS 032/06 KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG 
EFFEKTIVISERING" 

 

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 
 
Lyngen kommunestyre fremmer med dette følgende forslag som administrasjonssjefen bes 
utrede videre med frem mot formannskapets innstilling til økonomiplan 2007-2010: 
 

1. Utgiftsbesparende tiltak: 
 
 

2. Inntektsbringene tiltak: 
 
 
 

Behandling i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
VEDTAK : 
Kommunestyret ber formannskapet bearbeide de innleverte besvarelser og å ta disse med i 
økonomiplanen og budsjett 2007 
 
 

Vedtak i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
Kommunestyret ber formannskapet bearbeide de innleverte besvarelser og å ta disse med i 
økonomiplanen og budsjett 2007 
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PS 033/06 OPPNEVNING AV PROSJEKTSTYRE - "INNOVASJON YTRE 
LYNGEN" 

 

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 
 
Som medlemmer av prosjektstyret til ”Innovasjon ytre Lyngen” velges : 
 
Ordfører Werner Kiil, leder     vara. : 
Kommunestyrerepresentant :     vara. : 
Representant - næring :     vara. : 
Representant – næring :     vara. : 
Representant – lag og foreninger :    vara : 
 
 
Prosjektstyret gis fullmakt til  å oppnevne representanter til arbeidsgruppene for 
”Innovasjon ytre Lyngen” og ”Kvinner”. 
 
 

Behandling i formannskapet den 28.08.2006: 
 
Det ble først votert over hvorvidt styret selv skulle velge leder noe som ble enst valgt. 
 
 

Vedtak i formannskapet den 28.08.2006: 
 
Som medlemmer av prosjektstyret til ”Innovasjon ytre Lyngen” velges : 
 
Ordfører Werner Kiil, leder     vara. : Linda Møller 
Kommunestyrerepresentant : Stein Åge Midttun  vara. : Anette Holst 
Representant - næring : Laila Westby   vara. : Tor Steinar Solvang 
Representant – næring : Tommy Wikerøy                        vara. :  Per Hansen 
Representant lag og foreninger: Wenche Ludviksen            vara. :  Alexsander Dalby 
 
Prosjektstyret gis fullmakt til  å velge leder samt oppnevne representanter til 
arbeidsgruppene for ”Innovasjon ytre Lyngen” og ”Kvinner”. 
 
 

Behandling i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
Forslag fra Anette Holst: 
Varaordfører  Sølvi Jensen                                               vara:  Anette Holst 
Kommunestyrerepresentant  Johannes Grønnvoll            vara:  Stein Åge Midttun 
Representant – næring  Alexander Dalby                         vara:  Tor Steinar Solvang 
Representant – næring  Roger Nilsen                                vara:  Tommy Wikerøy 
Representant – lag og foreninger Wenche Ludviksen       vara:  Linda Møller 
 
Ellers som formannskapets innstilling. 
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Vedtak i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
Varaordfører  Sølvi Jensen                                               vara:  Anette Holst 
Kommunestyrerepresentant  Johannes Grønnvoll            vara:  Stein Åge Midttun 
Representant – næring  Alexander Dalby                         vara:  Tor Steinar Solvang 
Representant – næring  Roger Nilsen                                vara:  Tommy Wikerøy 
Representant – lag og foreninger Wenche Ludviksen       vara:  Linda Møller 
 
Prosjektstyret gis fullmakt til  å velge leder samt oppnevne representanter til 
arbeidsgruppene for ”Innovasjon ytre Lyngen” og ”Kvinner”. 
 
 

PS 034/06 REGULERINGSPLAN FOR UTLEIEHYTTER PÅ 
EIENDOMMEN "BJØRKÅS" GNR 118 BNR 18 VED 
JÆGERVATNET 

 

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 
 
Lyngen formannskap godkjenner revidert plankart og bestemmelser og oversender saka til 
kommunestyret for egengodkjenning. 
 
 

Behandling i formannskapet den 28.08.2006: 
 
Administrasjonssjefens innstilling vedtatt mot to stemmer. 
 
 

Vedtak i formannskapet den 28.08.2006: 
 
Lyngen formannskap godkjenner revidert plankart og bestemmelser og oversender saka til 
kommunestyret for egengodkjenning. 
 
 

Behandling i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
Forslag fra Karl Arvid Brose: 
Vedrørende  reguleringsplan for utleiehytter på eiendommen  Bjørkås Gnr. 118 Bnr. 18 ved 
Jægervatn 
På bakgrunn av innspill fra lokalt næringsliv, privatpersoner samt betenkeligheter fra 
Fylkesmannens landbruksavdeling avslås søknad om regulering av eiendommen Bjørkås 
Gnr. 118 Bnr. 18 ved Jægervatn. 
 
Formannskapets innstilling dersom den blir vedtatt betinger slikt vedtak i kommunestyret. 
Lyngen kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Bjørkås med plankart og 
bestemmelser. 
 
VEDTAK: 
Formannskapets innstilling vedtatt mot 4 stemmer avgitt for Broses forslag. 
 



 

 
5 

 

Vedtak i kommunestyret den 05.09.2006: 
 
Lyngen kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Bjørkås med plankart og 
bestemmelser. 
 
 
 
 


