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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012
21/12 Lyngen formannskap 16.04.2012
16/12 Lyngen kommunestyre 16.04.2012
20/12 Lyngen levekårsutvalg 03.09.2012
36/12 Lyngen kommunestyre 18.09.2012

Utlån og utleie av kommunens lokaler

Henvisning til lovverk:
Med hjemmel i kommunelovens §6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale 
bygg.

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 18.09.2012 

Behandling:

Det ble votert over levekårsutvalgets innstilling.

VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling mot 3 stemmer. 

Vedtak:

1. Levekårsutvalget tiltrer det fremlagte forslaget til nytt utleiereglement for kommunale 
bygg i Lyngen kommune. 

2. Reglementet gjøres gjeldende umiddelbart. 
3. Leiepriser for kommunale bygg fastsettes av Kommunestyret. Lyngenhallen Drift A/S 

fastsetter leiepriser for Lyngenhallen.
4. Det foretas evaluering og eventuelle endringer av reglementet i tilknytning til 

budsjettbehandlingen 2013.

Budsjettdekning:
Vedtak om utleiereglement med utleiesatser bør ses i sammenheng med kommunestyrets 
behandling av årsbudsjett. Det foreslås derfor at det fremlagte forslaget skal gjelde fram til 
31.12.2013. Endringer i driftsutgifter innarbeides i kommende økonomiplan.



Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 03.09.2012 

Behandling:

VEDTAK:
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

1. Levekårsutvalget tiltrer det fremlagte forslaget til nytt utleiereglement for kommunale 
bygg i Lyngen kommune. 

2. Reglementet gjøres gjeldende umiddelbart. 
3. Leiepriser for kommunale bygg fastsettes av Kommunestyret. Lyngenhallen Drift A/S 

fastsetter leiepriser for Lyngenhallen.
4. Det foretas evaluering og eventuelle endringer av reglementet i tilknytning til 

budsjettbehandlingen 2013.

Budsjettdekning:
Vedtak om utleiereglement med utleiesatser bør ses i sammenheng med kommunestyrets 
behandling av årsbudsjett. Det foreslås derfor at det fremlagte forslaget skal gjelde fram til 
31.12.2013. Endringer i driftsutgifter innarbeides i kommende økonomiplan.

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 16.04.2012 

Behandling:

VEDTAK:
Saken utgår, da den ikke er behandlet i levekår/formannskap.

Vedtak:

Saken utgår, da den ikke er behandlet i levekår/formannskap.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 16.04.2012 

Behandling:

VEDTAK:
Saken utgår, da den ikke er behandlet av levekårsutvalget.

Vedtak:

Saken utgår, da den ikke er behandlet av levekårsutvalget.



Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.04.2012 

Behandling:

Forslag fra Johnny Hansen:
Saken utsettes til neste møte.

Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Johnny Hansen.

VEDTAK:
Levekårsutvalget tiltrer utsettelsesforslaget fra Johnny Hansen. Enst 

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens innstilling:

1. Levekårsutvalget tiltrer det fremlagte forslaget til nytt utleiereglement for kommunale 
bygg i Lyngen kommune. 

2. Reglementet gjøres gjeldende umiddelbart.
3. Leiepriser for kommunale bygg fastsettes av Kommunestyret. Lyngenhallen Drift A/S 

fastsetter leiepriser for Lyngenhallen.
4. Det foretas evaluering og eventuelle endringer av reglementet i tilknytning til 

budsjettbehandlingen 2013.

Budsjettdekning:
Vedtak om utleiereglement med utleiesatser bør ses i sammenheng med kommunestyrets 
behandling av årsbudsjett. Det foreslås derfor at det fremlagte forslaget skal gjelde fram til
31.12.2013. Endringer i driftsutgifter innarbeides i kommende økonomiplan.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken
For å skape ryddige forhold vedrørende utleie og utlån av kommunens lokaler er det nødvendig 
å ha et tydelig reglement som både kommunen og låne-  og leietakere kan forholde seg til.
Lyngen Kommune har den siste tiden opplevd økt interesse for utlån og leie av kommunens
lokaler, da spesielt på nye Eidebakken skole.  Problemstillingen ble drøftet på rektormøtet den 
22.mars 2012 og 8.mai 2012. 
Rektorene ønsker at skolene, utenom daglig bruk og i den grad det ikke skaper problemer for 
virksomheten, skal kunne leies ut til allmenn kultur- og fritidsvirksomhet i kommunen. 
Når man først er i gang med dette arbeidet er det naturlig å også inkludere andre kommunale 
anlegg i reglementet for å sikre forutsigbarhet og god utnyttelse av kommunens verdier. Å 
innlemme Lyngenhallen i dette reglementet vil medføre økte kostnader for kommunen i 
størrelsesorden 100 000. Dette vil måtte sees på som en stimulering til frivillige lag og 
foreninger i Lyngen, en idrett- og kulturstøtte.  



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanen
Satsing på barn og unge

Økonomiske konsekvenser
Å innlemme Lyngenhallen i reglementet fører til økte utgifter i størrelsesordenen 100000. Økte 
inntekter som følge av reglementet anslås å være ubetydelige.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser:

Utlån av kommunale bygg i Lyngen har tidligere blitt behandlet på den enkelte enhet med noe 
ulik praksis. Lyngen kommune har ikke praktisert ordningen med utleie av kommunale bygg da 
denne krever en del administrasjon.

I forbindelse med nye Eidebakken skole har kommunen fått en rekke henvendelser både fra lag 
og foreninger og fra kommersielle aktører angående utlån og utleie av skolens lokaler.  Disse 
henvendelsene øker behovet for et reglement som er greit å forholde seg til både for kommunen 
og for leietakerne.

Kommunen mener det er viktig at barn og unge som tilhører kommunen, blir prioritert når 
utlånstider skal fordeles. Også lag og foreninger med tilhørighet i kommunen bør prioriteres. 
Enhetene bør ha fortrinnsrett til å benytte lokalene utenom ordinær åpningstid til egne formål.

Utleie av kommunale bygg bør være til selvkost. Dersom utleien krever ekstra ressurser, bør 
leietaker dekke dette. Renhold må besørges av leietaker.

-----------------------



Forslag til utleiereglement for kommunale bygg i Lyngen kommune  

Reglementet gjelder for samtlige kommunale bygg og anlegg, så vel innendørs som utendørs 
uavhengig av tilknytning til enhet med unntak av næringsbygg og næringsanlegg samt anlegg 
kommunen eier sammen med andre.

1. Søknad: Søknad om leie av kommunale bygg rettes til enhetsleder. Søknad om tilfeldig 
leie/korttidsleie må foreligge minimum en uke i forveien.

2. Prioriterte grupper: Lag og foreninger med høy andel barn og unge prioriteres først. 
Deretter andre lag og foreninger tilknyttet Lyngen Kommune.

3. Leie av kommunale formålsbygg og anlegg:
Gymnastikksaler: Leietaker stiller med ansvarlig leder over 18 år som setter seg inn i 
gjeldende regler samt undertegner avtaler om renhold.
Svømmehaller: Det er krav ved leie av svømmehall at leietaker stiller med instruktør 
med godkjent livredningskurs og at ansvarlig leder er over 18 år og har satt seg inn i 
gjeldende regler samt undertegner avtaler om renhold. 

Øvrige lokaler: Det er krav at ansvarlig leder for leietaker er over 18 år og har satt seg 
inn i gjeldene regler. Enheten har fortrinnsrett til å benytte egne lokaler utenom ordinær 
uåpningstid når dette er nødvendig. Leietaker gjøres oppmerksom på dette ved tildeling 
av leietid. Enheten skal gi beskjed til leietaker dersom lokalene må benyttes.

4. Utleieperiode:
Utleie avtales med enhetsleder. Utleie kan avtales for enkeltdager eller fra 1.september 
til 31.august påfølgende år. 

5. Utleietidspunkt: Øvrige lokaler: hverdager fra 1630-2400. Helger fra 0900-2400. 
Svømmehaller: hverdager fra 1630-2400. Ved forespørsel om utleie av svømmehall i 
helger må skolens vaktmester eller bassengansvarlig tilkalles, og eventuelle utgifter ved 
dette besørges av leietaker.

6. Priser: Det skal betales priser etter politisk vedtatte satser. Leieprisene reguleres hvert 
år. Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger og barne- og ungdomsaktiviteter 
hjemmehørende i Lyngen kommune leier vederlagsfritt. Frivillige lag og organisasjoner 
innen kommunen skal betale leie i samsvar med pkt. 11 når bygget blir brukt til 
inntektsgivende arrangement.

7. Framleie: Leietakere i kommunale bygg kan ikke leie lokaler videre til andre.
8. Inndragelse av leietid: Ved brudd på ordensreglene på det enkelte bygg eller ved 

uforsvarlig bruk av bygget kan innvilget leietid bringes til opphør med umiddelbar 
virkning. Leietaker har erstatningsplikt ved skader.

9. Ikrafttreden: Reglementet gjelder fra det tidspunkt det er vedtatt, og får virkning for 
nye leieavtaler som inngås etter dette.

10. Renhold: Renholdsreglementet for det enkelte bygg følges. Besørges av leietaker.
11. Forsikring: Leietaker må selv besørge forsikring for sin virksomhet.

12. Betalingssatser:



Tjeneste Tid Pris

Leie av 
klasserom/kjøkken/SFO 
lokale

Inntil 2 timer 300 kr

Leie av svømmehall Pr. time                    
Påfølgende time                 

500 kr                                    
300 kr                                        

Leie av gymsal Pr. time 300 kr

Fast leie av gymnastikksal Pr. time 200 kr
Leie av lokaler i andre 
kommunale bygg
(inkludert kjøkken og 
garderobe)

Inntil 2 timer 300

Hel dag 800

Lyngenhallen, 1/3 hall Pr.time Avtales med Lyngenhallen 
Drift A/S

Halve og hele dager Avtales med Lyngenhallen 
Drift A/S


