
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 11.11.2015 

Tidspunkt: 13:30 – 17:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn    Funksjon Representerer 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Eirik Larsen Medlem KRF 

Peggy Halvorsen 

Kjell Ivar Robertsen 

Medlem 

Medlem 

KRF 

SL 

Stein Are Olsen Medlem SL 

Fred Skogeng Medlem H 

Line Van Gemert 

Johannes Grønvoll 

Karl Arvid Brose 

Dan-Håvard Johnsen 

Svein Eriksen 

Bernt Olav Johansen 

Tone Mari Iversen 

Varamedlem 

Medlem 

Medlem 

Ordfører 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

H 

H 

SP 

LTL 

LTL 

LTL 

LTL 

Sølvi Gunn Jensen – inhabil i 

sak 58/15 

Medlem AP 

Johnny Arne Hansen 

Frode Hansen 

Åse Mona Vikten 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

AP 

AP 

AP 

   

   

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

    Mikal Nerberg            Medlem       MDG 

    Line Eidet             Medlem                                       AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Henrika Lönngren Mikal Nerberg MDG 

Hege Sørensen Line Eidet AP 

 

Merknader 

 

Ungdomsrådet møtte ved Sigve Ringbakken, Jonas Rodahl Johansen og Malin Figenshou. 

 

Innkallingen godkjent. 

Sakslisten godkjent, men sak 61/15 utgår. 

 

Henrika Lönngren og Frode Hansen valgt til å skrive under protokollen. 



 

 

K-sekretariat v/Audun Haugan møtte i forbindelse med sak 57/15. 

Steinar Høgtun var tilstede og orienterte om Kystsoneplanen for Lyngenfjorden (sak 63/15). 

Skibotn mottak v/Viggo Hansen var tilstede og orienterte i forbindelse med sak 60/15. 

 

Det ble ved møtets begynnelse gitt en orientering om Visit Lyngenfjord v/styreleder og daglig 

leder. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær 

  

  

 

 

Lyngseidet 11.11.15 

 

 

 

Frode Hansen       Henrika Lönngren   

     

 

 

 

 

Dan-Håvard Johnsen 

ordfører       Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 
  



                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 56/15 Referatsaker   

RS 6/15 Særutskrift Sandneset havn - kjøp av 

næringsarealer gnr. 108/bnr. 23 og gnr. 108/bnr. 

92 

 2015/1834 

RS 7/15 Forsvar og beredskap - heimevernet over alt alltid  2015/2033 

RS 8/15 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger - 

investeringer i velferdsteknologi i kommunene - 

omsorg 2020 

 2015/2024 

PS 57/15 Kontrollutvalgssak 31/15- Lyngenhallen Drift  2015/454 

PS 58/15 Ventelønn for ordfører-budsjettdekning  2015/193 

PS 59/15 Leie av kontorlokale til ordfører  2015/193 

PS 60/15 Etablering av mottak for flyktninger- oppfølging 

av kommunestyrets vedtak 55/15. 

 2015/1384 

PS 61/15 Utskifting av veilysarmaturer langs 

fylkeskommunale og kommunale veier-

tilleggsfinansiering for utskifting av samtlige lys 

fra før 1980 (utgår) 

 2015/193 

PS 62/15 Styrking av næringsfondet  2015/1202 

PS 63/15 Kystsoneplan for Lyngenfjorden - vedtak av plan 

i Lyngen kommune i hht. PBL § 11-15 

 2015/782 

PS 64/15 Valg av styrer, råd og utvalg, 

representanter/utsendinger mm for perioden 2015 

- 2019 

 2015/743 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/454 -6 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 27.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

57/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Kontrollutvalgssak 31/15- Lyngenhallen Drift 

Henvisning til lovverk: 

 

Aksjeloven 

Vedlegg 

1 Kontrollutvalgssak 31/15 - Lyngenhallen drift 

2 Kontrollutvalgssak 31/15 - Lyngenhallen drift 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Ordfører åpnet saken for debatt og etter 3 innlegg ble det reist spørsmål om habiliteten til 

representanten Stein Are Olsen. I påvente av nødvendige avklaringer mht lovverket, ble saken 

utsatt til senere i møtet.  

Rådmannen v/jurist fra K-sekretariatet Audun Haugan orienterte kommunestyret om 

forvaltningslovens § 6. Deretter konkluderte rådmannen med at styreleder i Lyngenhallen Drift 

Johnny Hansen er inhabil og stilte spørsmål om habiliteten til tidligere styremedlem Kjell Ivar 

Robertsen.  

Kommunestyre tok imidlertid ikke stilling til habilitetsspørsmålene og saken ble umiddelbart 

tatt opp til votering som en orienteringssak. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre tar saken til orientering.  

 



Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalget viser til sekretariatets redegjørelse og tar saken til orientering. 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Viser til vedlagt saksutredning og rapport fra kontrollutvalget. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/193 -34 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

99/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

58/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Ventelønn for ordfører-budsjettdekning 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Ventelønn ordfører dekkes av avsatt lønnsreserver. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Sølvi Jensen erklærte seg inhabil. 

 

Forslag fra Line Van Gemert: 

Ventelønn ordfører dekkes av avsatt lønnsreserver. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Line Van Gemert. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Line Van Gemert. Enst 

 



Vedtak: 

Ventelønn ordfører dekkes av avsatt lønnsreserver. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Til dekning av ventelønn og pensjonskostnader for fratrådt ordfører vedtas en ekstrabevilgning 

på kr. 174.800. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 1110    150700  

2015 8000    24100  

2015 9000     174800 

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Kommunestyret vedtok i sak 56/03 følgende i punkt 1: 

«Ordningen med ventelønn for ordførere, som fratrer sitt verv ved ny kommunestyreperiode gis 

ventelønn fram til 31.12. eller inntil vedkommende tiltrer gammel/ny stilling i fratredelsesåret, 

innføres som fast ordning i Lyngen kommune.» 

 

Fratrådt ordfører Sølv G. Jensen ønsker å benytte seg av ordningen. I den anledning må det 

fremskaffes budsjettdekning for godtgjørelse og pensjonskostnader i 2015. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 56/03, møtedato 18.12.03- Ventelønn for ordfører. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ventelønn medfører utgifter til godtgjørelse og pensjon i underkant av 3 måneder. 

Utgangspunktet er konstituerende kommunestyremøte 6. oktober 2015. Dette betyr følgende 

økte utgifter: 

 

Godtgjørelse oktober                                                     44.534 

Godtgjørelse november                                                 53.083 

Godtgjørelse desember                                                  53.083  

Sum godtgjørelse                                                          150.700 

16% pensjonskostnader                                                  24.100 

Sum utgifter                                                                   174.800 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 



Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Vedtaket i k-sak 56/03 har ikke tatt med hvorvidt det skal opparbeides pensjonsrettigheter. 

Rådmannen forutsetter at tidligere praksis følges, og har tatt dette som en forutsetning i saken. 

 

Beløpet er ikke innarbeidet i årsbudsjettet for 2015 og det må derfor behandles som en 

tilleggsbevilgningssak. 

 

Alternative dekningsmåter vil være å bruke av disposisjonsfondet eller avsatt lønnsreserve. 

Lønnsreserven er tiltenkt brukt til lokale og sentrale tillegg for ansatte og anses derfor ikke å 

være riktig å bruke på dette. Rådmannen tilrår derfor at tilleggsbevilgningen dekkes ved bruk av 

disposisjonsfondet i 2015. Vedtaket om økt bruk av disposisjonsfondet er ikke delegert fra 

kommunestyret og må derfor vedtas av kommunestyret selv. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/193 -38 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 03.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

123/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

59/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Leie av kontorlokale til ordfører 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 45-2 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Det inngås leieavtale med Odd Steinar Høyvik Transport AS f.o.m. 1. november 2015 

for kontorlokaler til ordfører med en årlig leie på kr. 24 000 + mva. Leiepris 

indeksreguleres årlig ihht konsumprisindeks fra SSB. 

2. Leieavtalen gjelder for 1 år med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Avtalen kan prolongeres 

for ett år om gangen i inntil 3 år med samme betingelser. 

3. Leiekostnader dekkes innenfor budsjettområde 1110-1002. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 1110 1002 14901     -4 000 

2015 1110 1002 11901  4 000  

       

       

 

Kr 24 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 



Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

1. Det inngås leieavtale med Odd Steinar Høyvik Transport AS f.o.m. 1. november 2015 

for kontorlokaler til ordfører med en årlig leie på kr. 24 000 + mva. Leiepris 

indeksreguleres årlig ihht konsumprisindeks fra SSB. 

2. Leieavtalen gjelder for 1 år med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Avtalen kan prolongeres 

for ett år om gangen i inntil 3 år med samme betingelser. 

3. Leiekostnader dekkes innenfor budsjettområde 1110-1002. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 1110 1002 14901     -4 000 

2015 1110 1002 11901  4 000  

       

       

 

Kr 24 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

Rådmannens forslag til innstilling 

1. Det inngås leieavtale med Odd Steinar Høyvik Transport AS f.o.m. 1. november 2015 

for kontorlokaler til ordfører med en årlig leie på kr. 24 000 + mva. Leiepris 

indeksreguleres årlig ihht konsumprisindeks fra SSB. 

2. Leieavtalen gjelder for 1 år med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Avtalen kan prolongeres 

for ett år om gangen i inntil 3 år med samme betingelser. 

3. Leiekostnader dekkes innenfor budsjettområde 1110-1002. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 1110 1002 14901     -4 000 

2015 1110 1002 11901  4 000  

       

       

 

Kr 24 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Ordfører ønsker kontorlokaler på Furuflaten, og har vært i kontakt med utleier. 

 



Utleier har presentert utkast til avtale som følger vanlige bestemmelser ved leieforhold. Utgifter 

til elektrisitet, olje eller annen energi, kostnader til offentlige pålegg/avgifter, utvendig 

vedlikehold, renhold av lokaler og snørydding er inkludert i leiesummen.  

 

Ut over dette følger vanlige bestemmelser hvor leietaker forplikter seg til å vedlikeholde leide 

lokaler, fast inventar, vinduer og dører o.l. til lokalet. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Leiesum er lav nok til at den kan dekkes innenfor budsjettrammen til ansvar 1110, tjeneste 1002. 

Det forutsettes derfor at leiekostnader dekkes innenfor budsjett. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Ordfører har vurdert det som hensiktsmessig å ha et fast møtepunkt og kontorlokale på 

Furuflaten. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1384 -15 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 28.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

100/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

60/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Etablering av mottak for flyktninger- oppfølging av kommunestyrets vedtak 

55/15. 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan – og bygningsloven 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Lyngen kommune nedsetter 2 utvalg: 

 

Utvalg 1 består av Fred Skogeng, Johnny Hansen og Svein Eriksen 

Får mandat til å se på hvilke oppgraderinger som må gjøres for at det gamle sykehjemmet skal 

tilfredsstille kravene som flyktningmottak og hvordan kan bygningsmassen overføres Lyngen 

Servicesenter? 

 

Kommunestyre gir fullmakt til formannskapet å benytte inntil 1 mill til formålet.  

Dekning: disposisjonsfondet. 

 

Utvalg 2 består av Sjur Nesheim, Tone Mari Iversen og Anette Holst 

Hvordan kan Lyngen kommune mest hensiktsmessig starte et eget driftsselskap for 

flyktningmottak? 



 

Saken legges frem for formannskapet 18.11.15. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: 

 

Lyngen kommune nedsetter 2 utvalg: 

 

Utvalg 1 består av Fred Skogeng, Johnny Hansen og Svein Eriksen 

Får mandat til å se på hvilke oppgraderinger som må gjøres for at det gamle sykehjemmet skal 

tilfredsstille kravene som flyktningmottak og hvordan kan bygningsmassen overføres Lyngen 

Servicesenter? 

 

Kommunestyre gir fullmakt til formannskapet å benytte inntil 1 mill til formålet.  

Dekning: disposisjonsfondet. 

 

Utvalg 2 består av Sjur Nesheim, Tone Mari Iversen og Anette Holst 

Hvordan kan Lyngen kommune mest hensiktsmessig starte et eget driftsselskap for 

flyktningmottak? 

 

Saken legges frem for formannskapet 18.11.15. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og formannskapets forslag. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen kommune nedsetter 2 utvalg: 

 

Utvalg 1 består av Fred Skogeng, Johnny Hansen og Svein Eriksen 

Får mandat til å se på hvilke oppgraderinger som må gjøres for at det gamle sykehjemmet skal 

tilfredsstille kravene som flyktningmottak og hvordan bygningsmassen kan overføres Lyngen 

Servicesenter? 

 

Kommunestyre gir fullmakt til formannskapet å benytte inntil 1 mill til formålet.  

Dekning: Disposisjonsfondet. 

 

Utvalg 2 består av Sjur Nesheim, Tone Mari Iversen og Anette Holst 

Hvordan kan Lyngen kommune mest hensiktsmessig starte et eget driftsselskap for 

flyktningmottak? 

 

Saken legges frem for formannskapet 18.11.15. 

 

 



Rådmannens innstilling 

Det bevilges inntil kr 1 mill til istandsetting og oppgradering av gamle sykehjem i Sollia. 

Beløpet tas fra kommunens disposisjonsfond som reduseres med tilsvarende beløp.  

 

Rådmannen fremmer ny sak om finansiering av automatisk brannslukkeranlegg dersom 

brannteknisk prosjektering konkluderer med at dette er nødvendig.  

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410 2859 12301  1 000 000,-  

Disposisjonsfond 

2015 

     1 000 000,- 

 

 

Saksopplysninger 

Lyngen kommunestyre har i møte 9.9.2015 gjort følgende vedtak: «Kommunestyret anmoder 

rådmannen å ta kontakt med mottaket i Skibotn for å få nødvendig informasjon for snarlig 

etablering av mottak.» 

 

Bygget er i dag godkjent som bygningstype 721 sykehjem, før denne eventuelt kan tas i bruk til 

asylmottak så må søknad om bruksendring godkjennes etter plan og –bygningsloven § 20-1. 

Planlagte bruksendring vil medføre små bygningsmessige endringer/utbedringer, men 

brannteknisk prosjektering vurderes som absolutt nødvendig. Bygningen har ikke installert 

automatisk slukkeutstyr, men det er montert eller planlegges montert seriekoblet brannvarslere 

med direktevarsling til brannvesen på alle rom.  

 

Med grunnlag i TEK 10 skal sentraliserte asylmottak plasseres i risikoklasse 6. Det stilles 

dermed krav om brannsikring av bygningen utover det som er installert i dag jfr. TEK 10 § 11-

12 bokstav b. Rådmannen kjenner ikke eksakt hvilke kostnader slike tiltak medfører, men 

fagkyndig konsulent er engasjert for å forestå brannteknisk prosjektering. 

 

Rådmannen og representant fra Skibotn mottak har befart bygningen med formål å inngå en 

leieavtale. Aktuell leietaker har fremsatt ønsker/krav om følgende utbedringer og anskaffelser: 

 Montering av sylinderlås inn til alle beboerrom 

 Utskifting av branndetektorer (krav etter tilsyn) 

 Nedvasking av bygning før denne tas i bruk 

 Istandsetting av ventilasjon 

 Istandsetting av vanntilførsel 

 Oppgradering av strømtilførsel (flere stikkontakter mv) 

 Brannteknisk prosjektering 

 Innkjøp av garderobeskap til alle beboerrom 

 Bygningsmessig oppgraderinger 

 

På bakgrunn av innkomne tilbud og etter anslag gjort i administrasjonen vil nødvendige 

kostnader til istandsetting av bygningen ligge mellom kr 800 000,- og kr 1 000 000,- eks mva. 

Eventuell oppgradering av brannsikringsutstyret utover nye branndetektorer er ikke medregnet i 

dette beløpet. 

 



Vurdering:  

Det er realistisk å forvente årlige netto inntekter på i overkant av kr 1 mill dersom kommunen 

inngår avtale med privat foretak om leie av gamle sykehjemmet til asylmottak. På dette grunnlag 

kan oppgraderinger og istandsetting av bygningen for inntil kr 1 mill forsvares dersom leieavtale 

for flere år inngås.  

 

Kommunen har inngått avtale med brannteknisk konsulent som branntekniske prosjektering og 

ansvarsforholdene innen dette faget. På dette tidspunktet er ikke utfallet av denne 

prosjekteringen klar, men med grunnlag i TEK 10 kan det antas at innstallering av 

brannslukkerutstyr kan bli nødvendig. Det må derfor påregnes betydelig høyere kostnader 

utover det som ovenfor er redegjort dersom f.eks. krav om automatisk 

brannslukkeranlegg(sprinkling) blir stilt i medhold av PBL og TEK 10.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/193 -37 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 28.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

101/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

61/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Utskifting av veilysarmaturer langs fylkeskommunale og kommunale veier-

tilleggsfinansiering for utskifting av samtlige eldre og defekte lys 

Henvisning til lovverk: 

 

Produktkontrolloven, produktforskriften  

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Rådmannen trekte saken og orienterte om at denne saken kommer i budsjettet for 2016. 

Vedtak: 

Rådmannen trekte saken og orienterte om at denne saken kommer i budsjettet for 2016. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Rådmannen trekte saken og orienterte om at denne saken kommer i budsjettet for 2016. 

Vedtak: 

Rådmannen trekte saken og orienterte om at denne saken kommer i budsjettet for 2016. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Alternativ 1: 

Det bevilges kr 2 mill i tillegg til kr 0,6 mill som er avsatt i økonomiplanen for 2016 til 

utskifting av defekte veilys og samtlige armaturer montert før 1980.  

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016    14126 2 000 000,-  

Disposisjonsfond       2 000 000,- 

 

 

Alternativ 2:  

Utskifting av veilysarmaturer utføres i henhold til gjeldende økonomiplan, det byttes ut et antall 

som kr 600 000,- vil dekke.  

 

 

Saksopplysninger 

I gjeldende økonomiplan er det avsatt kr 600 000,- til utskifting av veilysarmaturer i 2016.   

 

Lyngen kommunestyre har også for budsjettårene 2014 og 2015 bevilget kr 600 000,- til 

utskifting av gamle og defekte veilysarmaturer. Det er i løpet av disse årene byttet ut ca 350 stk 

armaturer.   

 

PCB-kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk.  

Sitat fra nettstedet regelhjelp. no.: «I kondensatorer i lysarmaturer fra 1960-1980 er det stor 

sannsynlighet for å finne PCB. Dersom du ikke kan dokumentere at dine gamle lysarmaturer 

ikke inneholder PCB, skal de skiftes ut».  

 

Det er i dag ca 640 veilysarmaturer langs ovennevnte veier som er eldre enn før 1980. En stor 

del av disse er defekte eller av en slik tilstand at langvarig funksjon ikke kan påregnes. For å 

sikre stabil og sikker drift er det vurdert som nødvendig å bytte diss ut snarest. Med grunnlag i 

enhetspriser fra siste tilbudskonkurranse vil utskifting av samtlige eldre armaturer medføre 

kostnader på kr 2,6 mill.  

 

Dersom utskifting gjøres etter samme takt som for årene 2014 og 2015 (kr 600 000,- pr år) vil 

det måtte påregnes å utføre resterende utskiftingen over ca 4 år. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Fortsatt bruk av armaturer med PCB-kondensatorer vil utgjør en miljøtrussel og er brudd på 

produktforskriften § 2-1 som lyder: «Det er forbudt å omsette, ta i bruk og gjenbruke faste 

bearbeidede produkter som inneholder PCB».  

 

Sett i lys av det faktum at eksisterende armaturer fra før 1980 ikke kan dokumenteres PCB frie 

og at kommunen kan komme i straffeansvar dersom det viser seg at slike armaturer er i bruk, så 

vil rådmannen tilrå at alle armaturer der dette kan forekomme byttes ut snarest.  

 



Lyngen kommune bruker betydelige beløp til reparasjoner og vedlikehold av de eldste 

armaturene, dette uten at innbyggerne opplever lyssettingen som tilfredsstillende. For å sikre 

stabil og sikker veibelysning vil det derfor være tilrådelig å foreta utskiftinger av samtlige eldre, 

ustabile lysarmaturer.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1202 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 30.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

102/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

62/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Styrking av næringsfondet 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Vedtekter 

  

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapet innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

a) Lyngen kommunestyre styrker næringsfondet med kr. 1000.000,-  

b) Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfondet. 

c) Pengene skal fortrinnsvis brukes målrettet for å skape nye arbeidsplasser. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4405    1.000.000  

2015 9000     1.000.000 

 

 

 



Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Johnny Hansen: 

Nytt pkt c) 

Pengene skal fortrinnsvis brukes målrettet for å skape nye arbeidsplasser. 

Vedtak: 

a) Lyngen kommunestyre styrker næringsfondet med kr. 1000.000,-  

b) Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfondet. 

c) Pengene skal fortrinnsvis brukes målrettet for å skape nye arbeidsplasser. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4405    1.000.000  

2015 9000     1.000.000 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

a) Lyngen kommunestyre styrker næringsfondet med kr. 1000.000,-  

b) Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4405    1.000.000  

2015 9000     1.000.000 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Næringsfondet har i 2015 mottatt totalt kr. 1.200.000,- fra Troms Fylkeskommune og  

kr. 500.000,- fra kommunestyret. Sistnevnte tildeling har vært øremerket landbruksformål. 

Pr. 1 oktober hadde fondet frie disponible midler på kr. 186 496,00. Det er innkommet innen 

fristen søknader for kr. 1.700.000,-. Noen av søknadene vil ikke være helt eller delvis 

tilskuddsberettiget, men må endelig behandles i næringsutvalget før endelig tildeling. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen kommunestyre er opptatt av å skape nytt og styrke eksisterende næringsliv. 

Kommunestyret er bekymret over en netto utflytting og reduksjon i folketallet. Gjennom å skape 



nye arbeidsplasser og styrke eksisterende næringsliv ønsker man å snu denne utviklingen. 

Næringsfondet er i denne sammenheng et viktig verktøy for å lykkes med dette. 

I den anledning vil kommunestyret iverksette følgende tiltak: 

1. Styrke næringsfondet umiddelbart med kr. 1000.000,-. Dekning gjøres via 

disposisjonsfondet. 

2. Eksisterende retningslinjer/vedtekter benyttes for tildeling. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/782 -8 

Arkiv: P11 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 29.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

103/15 Lyngen formannskap 11.11.2015 

63/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Kystsoneplan for Lyngenfjorden - vedtak av interkommunal kystsoneplan i 

hht. PBL § 11-15 

Henvisning til lovverk: 

 

 Plan- og bygningsloven 

Vedlegg: 

 

1 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - planbeskrivelse med KU/ROS 

2 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - planbestemmelser og retningslinjer 

3 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - KU-ROS enkeltområder 

4 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Oversiktskart Lyngenfjorden 

5 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Kåfjord 

6 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Lyngen 

7 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Storfjord 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal 

kystsoneplan for Lyngenfjorden slik den foreligger med plankart, planbestemmelser og 

tilhørende dokumenter datert 30.09.2015. 

 



b) Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader og 

framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Saken ble ikke behandlet av Lyngen formannskap, da den skal legges direkte fram for Lyngen 

kommunestyre. 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet av Lyngen formannskap, da den skal legges direkte fram for Lyngen 

kommunestyre. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal 

kystsoneplan for Lyngenfjorden slik den foreligger med plankart, planbestemmelser og 

tilhørende dokumenter datert 30.09.2015. 

 

b) Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader og 

framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Bakgrunn og målsettinger for planen 

 

De senere årene har bevissthet omkring sjø- og kystarealene blitt større innen offentlig 

forvaltning. Med utvikling av oppdrettsnæringen har det oppstått nye utfordringer og muligheter 

som har økt kommunenes behov for et balansert styringsredskap for forvaltning i sjøområdene. 

 

Planlegging og forvaltning i sjøen har vært forskjellig fra landarealene. Fraværet av privat 

eiendomsrett har gjort sjøen til et flerbruksområde styrt av statlige sektormyndigheter og 

sektorverk. Ny plan og bygningslov, (PBL), har imidlertid gitt kommunene større rett til å 

planlegge egne sjøarealer. For kystsoneplanen i Lyngenfjorden, er følgende hovedmålsettinger 

nedfelt: 

 

 Være sentralt beslutningsgrunnlag i saker som berører kommunenes kyst og sjøområder 

med sikte på bærekraftig bruk av ressurser og arealer. 

 På en balansert måte sikre særlig viktige arealer til oppdrett, fiske, naturvern, 

kulturminnevern, ferdsel, samt reiseliv og friluftsliv. 



 Være fleksibel i forhold til framtidige behov 

 Legge til rette for raskere saksbehandling og delegasjon 
 

Gevinstene ved planen som kommunene ønsker å oppnå, oppsummeres i hovedsak som: 

 

 Bede samordnet areal- og næringspolitikk 

 Gode betingelser for regional næringsutvikling 

 Gode betingelser for rekreasjon 

 Legge grunnlaget for en fornuftig og fremtidsrettet økosystembasert forvaltning 

 Ivareta befolkningens behov for mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap 

 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål 

 Gode betingelser for befolkningsvekst i regionen 

 

Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir 

innsikt i at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene. Dette har medført at 

Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. 

Den lovmessige forankringen for denne planmodellen er nedfelt i plan, og bygningslovens 

kapittel 9. 

 

Plandokumentene 

 

Kystsoneplanen for Lyngenfjorden er sammensatt og forankret i en rekke dokumenter: 

 

Planbeskrivelsen: Planbeskrivelsen omtaler føringer, (lover, retningslinjer og planer), for 

planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Videre gir dokumentet en beskrivelse av 

planprosessen og av hvordan problemstillingene i planen er løst, samt hvordan planarbeidet og 

medvirkning er organisert og lagt opp. Planbeskrivelsen omtaler videre også hvordan 

arealbruken i planområdet håndteres, samt hvilke virkninger ulike tiltak har i forhold til andre 

interesser og samlet sett. 

 

Plankartene: Plankartene viser hvordan arealene i planområdet er planlagt brukt og disponert. 

Disse kartene er juridisk bindende for aktører som skal operere og drifte innenfor planområdet. 

 

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene sammen med plankartet utgjør den juridisk bindende 

delen av planen. Bestemmelsene fra gjeldende kommuneplaner er videreført i kystsoneplanen. 

Planbestemmelsene angir hvilke bestemmelser som gis til planens ulike arealformål og 

hensynssoner. 

 

Konsekvensutredninger (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): Det er utarbeidet KU og 

ROS for alle forslag til ny arealbruk i sjø. Denne rapporten er en viktig del av 

beslutningsgrunnlaget for planforslaget. Et sammendrag av KU/ROS er gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Planprosessen  

 

Samarbeid om utarbeidelse av interkommunal Kystsoneplan for Lyngenfjorden er politisk 

godkjent gjennom signert avtale mellom Kåfjord kommune, (16.01.2019), Lyngen kommune, 

(23.01.2009) og Storfjord kommune, (23.01.2009), (Arkiv nr. 2009/126). 

 

Detaljreguleringsplan for Kystsoneplan er av en slik størrelse og omfang at det etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser i §§ 4-1 og 12-9 skal utarbeides planprogram. Planprogram for 

planområdet ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2009, (Arkiv nr. 2009/126). 



 

Felles kystsoneplan for Lyngenfjorden ble lagt ut til 2.gangs høring sommeren 2015 som følge 

av vesentlige endringer etter 1. gangs høring med høringsfrist 03.08.2015, (Arkiv nr. 2015/782). 

Disse endringene var en konsekvens av at fylkesmannen i Troms, (FM), varslet innsigelse til 

forslag om å bruksendre lokaliteter for torskeoppdrett til anadrome fiskeslag, samt at 

oppdrettsnæringen kom med nye innspill til lokaliteter. Merknadsbehandling av 

høringsuttalelser og innspill fra offentlige myndigheter og private aktører til planforslaget, er 

ivaretatt gjennom styringsgruppens merknadsbehandling av 30.09.2015. 

 

  

Vurdering av alternativer og konsekvenser: 

Hovedgrep i planen  

 

Planforslaget gir samlet sett lite kontroversielle endringer. Mest konfliktfylt er formål som 

legger til rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonell bruk og fiske. Tidlig i planprosessen 

fikk man derfor utredet «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden», (2013). 

 

Interessemotsetninger mellom akvakultur og fjordfiske basert tradisjonell bruk av 

Lyngenfjorden har vært fremtredende i prosessen. Viktige økologiske aspekter i forhold til 

mulig påvirkning av villfiskstammer samt at lokalsamfunnet i for liten grad får utbytte av 

verdiskapning som det legges til rette for, er vektlagt. Kystsoneplanen legger derfor til rette for 

en kontinuitet i næringa på lik linje med nivået som var ved oppstart av planen.  

 

Styringsgruppa har i arbeidet med planen lagt opp til en forsiktig utvikling av oppdrett og 

benytter føre-var prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges 

opp til større vekst. Sentralt i tenkingen er at kystsoneplanen «koples på» kommuneplanens 

arealdel og dermed får samme krav til revisjon/ny vurdering, dvs. min. 1 gang pr. valgperiode 

(hvert 4. år). 

 

Utvikling av ny teknologi kan gi større sikkerhet mot rømming i framtida. I tilfelle kan 

akvakultur utvikles lenger inn i fjorden (jfr. Fig. 1 i Planbeskrivelsen). 

 

Temaområder og planfaglige vurderinger av tiltak 

 

Når det gjelder de ulike temaområdene i planen, er følgende saksområder håndtert: 

 

 Akvakultur 

 Fiskeri, inkl. gyte, oppvekst og fiskeområder 

 Forsvar, farleder og havner 

 Risiko og sårbarhet, (ROS), med fokus på skredproblematikk 

 Naturmiljø 

 

De forskjellige konkrete tiltakene som er foreslått lagt inn i planen er deretter vurdert i forhold 

til planens ulike hovedtema, samt i forhold til de rammebetingelsene disse temaene 

representerer. Dette innebærer at tiltakene som er registrert vurderes opp mot flere ulike 

momenter. 

 

Naturmangfoldloven: Planens ulike tiltak er vurdert i forhold til prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Hovedkonklusjonen er her at kunnskapsgrunnlaget for planens 

akvakulturtiltak er usikkert vedrørende de nye akvakulturområdenes påvirkning på gyte- og 

oppvekstområder for villfisk/naturlige anadrome stammer. Det samlede økosystemet i fjorden 



vil imidlertid sannsynlig være bærekraftig når det gjelder oppdrettsanleggenes belastning på 

naturmangfoldet. Dersom det skal etableres nye anlegg, bør dette skje i fjordens midterste sone. 

 

Samfunnsinteressene knyttet til næringsutvikling i fjordbassenget er sterke, og må veies opp mot 

mulige negative konsekvenser for naturmiljøet. Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert 

til å være akseptabelt for hele planområdet sett under ett. For ytterligere beskrivelse av planen 

og dens virkninger for miljø og samfunn blir det vist til planbeskrivelsen og 

konsekvensutredningen. 

 

Natur og miljø: Tiltak i planområdet er vurdert i forhold til landskap, friluftsliv, kulturminner 

og kulturmiljø, samt landbruk og reindrift. Hovedkonklusjonen er her at nye tiltak i planområdet 

i sum i liten grad genererer negative konsekvenser for natur og miljø. 

 

Virkninger for samfunn: Planområdet omfatter viktige arealer for fiskeri og andre næringer, 

bl.a. reiseliv. De ulike tiltakene som planen omfatter genererer i sum middels positive 

virkninger. For fiskeriene spesielt medfører tiltakene og planen små negative effekter. Det 

samme gjelder i forhold til samisk kultur og kulturminner. For samferdselen i sjø genererer 

planen ingen negative konsekvenser. For barn og unge, folkehelse, universell utforming, 

infrastruktur har planen ingen konsekvens. For kommunal økonomi vil økt næringsaktivitet 

medføre en liten positiv effekt målt i forhold til sysselsetting, skatteinntekter, mm. 

 

Samfunnssikkerhet: I forbindelse med planen er det gjennomført farekartlegging for all ny 

arealbruk. Dersom ny arealbruk er sårbar for identifiserte farer, er det foreslått hvordan disse 

skal håndteres i videre planlegging. Det er i første rekke tilpasning til ventede klimaendringer, 

slik som høyere havnivå og skredfare som vil ha mulige virkninger i planområdet. 

 

For klimatemaet forutsetter planen at nye anlegg og tiltak bygges robuste for tøffere ytre 

påvirkninger. Skredproblematikk må tas høyde for ved planlegging av nye tiltak og lokasjoner. 

Vedrørende Nordnesskredet vil et ras her generere tsunami med oppskylling i hele 

fjordbassenget. For å redusere de negative virkningene av et slikt scenario, skal avdempende 

virkninger vurderes i hht. planbestemmelsenes pkt. 2.3.  Avdempende virkninger skal også 

vurderes i forhold til havnivåstigning og sterk vind. Vedrørende isgang vil indre deler av 

Storfjord og Kåfjord kunne bli påvirket – dette forholdet må også tas hensyn til ved planlegging 

av nye tiltak. 

 

Akutte utslipp i fjordsystemet vil kunne skape omfattende forurensningsskader – dette forhold-t 

håndteres av kommunenes beredskapsplaner. Forurensning fra foring i oppdrettsanleggene 

skaper negative miljøeffekter på kort sikt, men dette «repareres» raskt av naturen ifølge 

forskning. Konsesjonssøknadene for de ulike akvakulturanleggene skal dokumentere denne type 

belastning. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Kystsoneplanen for Lyngenfjorden representerer et balansert forslag til ny bruk av arealene i 

fjordbassenget, samtidig som planen samlet sett legger opp til lite kontroversielle endringer. 

Mest konfliktfylt er formål som legger til rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonelle 

fiskerier. Interessemotsetninger mellom akvakultur og fjordfiske basert på tradisjonell bruk av 

Lyngenfjorden har vært fremtredende, og vil sannsynligvis være det også framover. Videre er 

viktige økologiske aspekter i forhold til mulig påvirkning av villfiskstammer, samt at 

lokalsamfunnet i for liten grad får utbytte av verdiskapning fra akvakultur, vektlagt i det 

endelige planforslaget. Kystsoneplanen for Lyngenfjorden legger således til rette for en 

kontinuitet i næringa på lik linje med nivået som var ved oppstart av planen.  



 

Planen representerer en forsiktig utvikling av oppdrett ved å legge til grunn «føre-var» 

prinsippet» der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden åpnes opp for større 

vekst. Utvikling av ny teknologi kan imidlertid gi større sikkerhet mot rømming i framtida, slik 

at dette kan skape rom for at akvakultur utvikles lenger inn i fjorden. På den planfaglige siden 

ivaretar planen alle standardmomenter og -tema som formelt kreves vedrørende planarbeid 

gjennom ulike lokale, regionale og nasjonale føringer, lover og forskrifter. 

 

Rådmannens innstilling i denne saken er basert på vedtak i den interkommunale styringsgruppen 

for kystsoneplanen i Lyngenfjorden, (jfr. Kap. 9 i Plan- og bygningsloven, § 9-3), ettersom 

styringsgruppen i denne modellen for plansamarbeid erstatter formannskapet. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/743 -22 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 04.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

64/15 Lyngen kommunestyre 11.11.2015 

 

Valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger mm for perioden 

2015 - 2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Særlover 

H-rundskriv H-12/15: Val av formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører, varaordfører 

mm 

 

Vedlegg 

1 Valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger mm for perioden 2015 - 2019 

2 Rundskriv 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Valgnemndas forslag ble gjennomgått og det ble foretatt noen endringer/tilføyelser i hovedsak 

for å tilfredsstille kjønnsbalansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer valgnemndas forslag med de endinger/tilføyelser som ble gjort i 

møtet. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre vedtar valgnemndas forslag med vedtatte endringer/tilføyelser  

til valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger mm for perioden 2015-2019.  
 



 

 

Kontrollutvalget 

 

Hjemmel: Kommuneloven § 77 

Ansvarsområde: Skal forestå det løpende tilsyn med hele den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret. 

Antall repr.: Minst 3. I perioden 2011 – 2015: 5 medlemmer  

Varamedl.: I perioden 2011 – 2015: felles varamedlemmer 7 stk (er ikke lovbestemt) 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret blant utvalgets medlemmer. 

Særskilte best.: Minst ett av medlemmene skal være kommunestyrerepr. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap medlem og varamedlem av kommunal eller nemnd med 

beslutningsmyndighet og ansatte (også deltids-) i kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Medlemmer Varamedlemmer (felles): 

Rolf Magne Hansen 1. Uno Nesvik 

Johannes Grønvoll 2. Magni Hunnålvatn 

Per Strømsbukt 3. Bente Rognli 

Ingunn Karlsen 4. Reidar Lund 

Torill Hammervoll  5. Bente Strand 

 6. Magne Bergset 

 7. Patrik Jonsson 

 

Leder: Rolf Magne Hansen 

Nestleder: Johannes Grønvoll 
 

Johannes Grønvoll innvilget fritak fra vervet som varamedlem til formannskapet. 

 

  



Personal- og arbeidsgiverutvalget (PAU) 

 

Hjemmel: Kommuneloven § 25 og hovedavtalen. 

Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementet kap. 3  

(Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.) 

Antall medl.: Formannskapets medlemmer skal utgjøre arbeidsgiversiden, se reglementet. 

Varamedl.: Som formannskapet. 

Leder/nestleder: Hhv. ordfører og varaordfører, jfr. reglementet. 

Særskilte best.: Utvalget tiltres av 3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.  

Utvalgets ansvarsområde kan ikke endres uten etter drøftinger m.v. med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 

 

Fellesliste Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Fred Skogeng 1. Stein Are Olsen 

2. Line Van Gemert 2. Willy Wikbo 

3. Karl Arvid Brose 3. Kjell Ivar Robertsen 

 

Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Sølvi Jensen 1. Line Eidet 

2. Johnny Hansen 2. Frode Hansen 

 3. Åse Mona Vikten 

 

Lyngen Tverrpolitiske liste 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Dan Håvard Johnsen 1. Tone Mari Iversen  

 2. Svein Eriksen 

 3. Bernt Olav Johansen 

 

Fellesliste Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Eirik Larsen 1. Mikal Nerberg 

 2. Peggy Halvorsen 

 

 

Leder: Dan Håvard Johnsen 

Nestleder: Line Van Gemert 

 

 

  



 

Levekårsutvalget 

 

Hjemmel: Kommuneloven § 10, pkt.1 (utvalg etter kommunestyrets bestemmelse) 

Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4  

(Vesentlig helse, sosial, barnevern, omsorg, oppvekst, kultur) 

Antall medl.: Så mange som kommunestyret bestemmer, minst 3.  

I perioden 2011 – 2015: 7 medl. 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a). 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret 

Særskilte best.:  
 

 

Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Lill Tove Bergmo 1. Karoline Lyngdal 

Kjell Ivar Robertsen 2. Willy Wikbo 

  

  

  

 

Lyngen Arbeiderparti/ Lyngen Tverrpolitiske liste/Fellesliste Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De 

Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Åse Mona Vikten 1. Hege Anita Sørensen 

Line Eidet 2. Tone Iversen  

Espen Lyngra 3. Irene Sørensen 

Peggy Halvorsen 4. Patrik Jonsson 

David Skirnisson 5. Jørn Willy Hansen 

 

 

Leder: Peggy Halvorsen 

Nestleder: Åse Mona Vikten 

 

  



 

Klientutvalget 

 
Hjemmel: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4.0  

Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4.0 

Antall repr.: 5 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a). 

Leder/nestleder: Velges blant utvalgets medl. 

Særskilte best.:  
 

 

Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Lill Tove Bergmo 1. Karoline Lyngdal 

Kjell Ivar Robertsen 2. Willy Wikbo 

  

  

  

 

Lyngen Arbeiderparti / Lyngen Tverrpolitiske liste/ Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Åse Mona Vikten 1. Line Eidet 

David Skirnisson 2. Espen Lyngra 

Peggy Halvorsen 3. Irene Sørensen 

  

  

 

 

Leder: Peggy Halvorsen 

Nestleder: Åse Mona Vikten 

 

 

 



Næringsutvalget 

 
Hjemmel: Kommunelovens § 10, pkt.1 (utvalg etter kommunestyrets bestemmelse) 

Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 5  

(Nærings- og tiltaksarbeid, fondsstyre for kommunens næringsfond) 

Antall repr.: Så mange som kommunestyret bestemmer, minst 3.  

I perioden 2011 – 2015: 7 medlemmer; 4 komm.politikere, 3 fra 

næringsforeningen (Medlemmene velges etter forslag fra Lyngen 

Næringsforening) 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a).  
De som er valgt etter forslag fra Lyngen Næringsforening skal ha personlige 

varamedlemmer. 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret 

 
 

Fellesliste Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Willy Wikbo 1. Cecilie M. Sigvaldsen 

  

  

  

 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Frode Hansen 1. Werner Kiil 

  

  

 
Lyngen Tverrpolitiske liste 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Bernt Olav Johansen 1. Svein Eriksen 

Tone Mari Iversen 2. Bente Strand 

  

 

Fellesliste Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

  

  

  

 

 

Lyngen Næringsforening: 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Tor Petter Christensen  Roger Samuelsen 

Renate Hansen  Ole-Anton Teigen 

Ingunn Rivertz Vatne Line Van Gemert 

 

Leder: Bernt Olav Johansen 

Nestleder: Frode Hansen 

 



Valgnemnd  

 

Valgt i konstituerende kommunestyremøte, k-sak 59/15 og supplert: 

 
Hjemmel: Kommunelovens § 10, pkt.5 (nemnd etter kommunestyrets bestemmelse).  

Ansvarsområde: ”Det velges en valgnemnd til å forberede de valg av styrer, råd og utvalg m.m. som 

ikke blir valgt på konstituerende kommunestyremøte. Nemnda fremlegger sitt 

forslag til valg for kommunestyret som foretar de endelige valgene. Nemnda skal 

også tre i funksjon for andre valg, nyvalg og suppleringer m.v. som det vil måtte 

bli behov for i kommunestyreperioden 2015 – 2019.” 

Antall repr.: Så mange som kommunestyret bestemmer.  

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret 

 

 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer  

Ordfører Dan Håvard Johnsen leder Svein Eriksen 

Stein Are Olsen Line Van Gemert 

Sølvi Jensen Johnny Hansen 

Peggy Halvorsen Eirik Larsen 

Bernt Olav Johansen  Tone Iversen 

 

  



 

Klagenemnd 

 
Hjemmel: Forvaltningsloven § 28 

Ansvarsområde: Behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer – der ikke 

særlover konkret angir annen saksbehandling. 

Antall repr.: Ikke lovbestemt. Kommunelovens bestemmelser om ”utvalg” i § 10 antas å gjelde, 

dvs. minst 3. 

I perioden 2011 – 2015: de samme personene som er valgt som formannskapets 

medlemmer/varamedlemmer. 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a). 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret blant utvalgets medlemmer. 

Særskilte best.: Det gjøres oppmerksom på at når formannskapets medlemmer er valgt som 

klagenemnd, blir kommunestyret klageinstans for de vedtak formannskapet gjør. 

 

 

 

Fellesliste Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Fred Skogeng 1. Stein Are Olsen 

2. Line Van Gemert 2.Willy Wikbo 

3. Karl Arvid Brose 3.Kjell Ivar Robertsen 

 

Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Sølvi Jensen 1.Line Eidet 

2. Johnny Hansen 2.Frode Hansen 

 3.Åse Mona Vikten 

 

Lyngen Tverrpolitiske liste 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Dan Håvard Johnsen 1. Tone Mari Iversen  

 2. Svein Eriksen 

 3. Bernt Olav Johansen 

 

Fellesliste Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

1. Eirik Larsen 1. Mikal Nerberg 

 2. Peggy Halvorsen 

 

 

Leder: Dan Håvard Johnsen 

Nestleder: Line Van Gemert 

 

  



 

Arbeidsmiljøutvalg  

 
Hjemmel: Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen 

Ansvarsområde: Kommunale arbeidstakeres arbeidsmiljø generelt, herunder intern attføring, endel 

kursvirksomhet, velferdstiltak m.v. 

Funksjonstid: Kommunestyreperioden 

Antall repr.: 5 (+ 5 som velges av arbeidstakerne) 

Varamedlemmer: 5 personlige 

Leder/nestleder: Begge velges av utvalget sjøl, arbeidsgiver- og arbeidstakersida veksler på 

vervene for hvert annet år. 

Særskilte best.: Rådmannen skal være en av medlemmene på arbeidsgiversida.  

 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Sølvi Jensen Johnny Hansen 

Karl Arvid Brose Laila Anita Westby 

Kjell Ivar Robertsen Mariann Meyer 

Irene Sørensen Øystein Fossmo 

Rådmann  Ass.rådmann 

 

 

 

Sakkyndig nemnd 

 
Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 33 m/ forskrifter og vedtekter, jfr. byskatteloven §§ 4 og 5. 

Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06. 

Finansdepartementets samtykke til sakkyndig nemnd av 30.11.2006. 

Ansvarsområde: Skal fastsette skatteverdi på grunnlag av forslag fra besiktelsesmenn. 

Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Leder: Fritz Lund Fredrik Berg 

Nestleder: Stein Åge Midttun  Mariann Meyer 

Medlem: Bente Rognli Bjørn Lillevik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sakkyndig ankenemnd 

 
Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 33 m/ forskrifter og vedtekter, jfr. byskatteloven §§ 4 og 5. 

Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 

52/06.  

Ansvarsområde: Avgjøre klager over fastsatt skatteverdi. 

Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Leder: Nils Einar Samuelsen Tor Inge Holm 

Nestleder: Laila Anita Westby Tor Eriksen 

Medlem: Pål Andreassen Sølvi Jensen 

 

 

 

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet 

 
Hjemmel: Tvisteloven § 6-7, tvistelovsforskriften § 3. 

Ansvarsområde: Være fullmektig for en part i forliksrådet dersom parten ikke selv kan – og har fått 

fritak fra å – møte. 

Særskilte best.: Valgbare er personer ”over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og 

som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk”. 

Antall repr.: Kommunen skal oppnevne 3 medlemmer med funksjonstid 4 år. 

Nåværende 

fullmektiger: 

1. Almar Simonsen 

2. Anita Bjørklid 

3. Fritz Lund 
 

 

 

1.  Fritz Lund 

2.  Arild Sørsand 

3. Ingunn Karlsen 

 

 

 

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere i Troms 

 
Hjemmel: Konfliktrådsloven § 3, Forskrift om megling i konfliktråd § 6 

Ansvarsområde: Skal oppnevne meglere 

Antall repr.: 1 (+ en representant fra politiet samt konfliktrådslederen) 

Varamedl.: 1 

 
 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Line Van Gemert 

 

 



Kommunens representant til menighetsrådet 

 
Hjemmel: Kirkeloven § 6 

Ansvarsområde: Tiltrer menighetsrådet når det behandler spesielle saker  

Antall repr.: 1 

Varamedl.: 1 

 
 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Eirik Larsen Bente Rognli 

 

 

 

Råd for folkehelse  
 

Hjemmel: Eldrerådsloven § 4a og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 

og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. § 4 

Ansvarsområde: Kommunestyret har fastsatt mandat  

Antall repr.: 5 hvorav 1 representerer det ”politiske” Lyngen kommune, 2 velges fra de eldres 

organisasjoner og 2 velges fra organisasjoner som representerer mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

Varamedl.: Personlige varamedl. 

Leder/nestleder: Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Særskilte best.: Ved valg av representanter for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

organisasjonene deres forslagsrett. 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Peggy Halvorsen Line Eidet 

Harald Haugen Reidun Mathiassen 

Enhart Lyngmo  

Liv Solberg Wenche Hansen Nyhus 

Hanne Drøge Jakobsen  Martin Skog 

 

Leder:  

Nestleder:  

 

Baneutvalg 

 
Hjemmel: Lov om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner § 2 

Ansvarsområde: Kjøp eller leie av grunn samt avgjørelse om ombygging eller utvidelse av en 

allerede eksisterende bane, 

Antall repr.: 2 (eller det kommunestyret fastsetter) + et tilsvarende antall som velges av 

skytterlaget 

Varamedl.: 2 

Leder/nestleder: Velges av utvalget selv. 

 
 

Medlem: Varamedlem (personlig): 

Lillan Larsen Heidi Jensen 

Bernt Olav Johansen Nils Einar Samuelsen 

 



 

 

Heimevernsnemnd 

 

Hjemmel: Forskrift til lov om Heimevernet, pkt E 

Ansvarsområde: rådgivende myndighet 

Antall repr.: 2 (+ 1 utpekes av og fra politiet) 

Varamedl.: 2 pers.  

Leder/nestleder: Velges av nemnda selv. 

 
 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Rolf Johansen Åse Mona Vikten 

Line Van Gemert Andreas Stenberg  

 

 

Lyngseidet drosjesentral 

 
Hjemmel: Yrkestransportforskriften § 46 

Ansvarsområde:  Ivareta trafikantenes interesse 

Antall repr.: 1 

Varamedl.: 1  

 
 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Signar Sigvaldsen Sylvi Olsen 

 

 

  



Valgstyre 

 

Hjemmel: Valgloven § 4-1, valg skjer i hht. kommunelovens § 10. nr. 1.  

Ansvarsområde: Ansvar for valg (kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalg) i kommunen. 

Oppgaver og myndighet er definert i valgloven. 

Antall repr.: Minst 3, for perioden 2011 – 2015: 5 (av formannskapets faste/vara medlemmer) 

Varamedl.: For perioden 2011-2015: personlige varamedlemmer 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret i h.h.t. Kl. § 10 nr. 3 

OBS: Velges for hele kommunestyreperioden 

 

 

 

Fellesliste Høyre/Fremskrittspartiet/Samhold Lyngen/Senterpartiet 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Line Van Gemert Fred Skogeng 

Karl Arvid Brose Stein Are Olsen 

 

Lyngen Arbeiderparti 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Sølvi Jensen Johnny Hansen 

  

 

 

Lyngen Tverrpolitiske liste  

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Tone Iversen 

  

 
Fellesliste Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Eirik Larsen Peggy Halvorsen 

  

 

 

Leder: Dan Håvard Johnsen 

Nestleder: Line Van Gemert 

 

 

Nord-Troms regionråd DA – representantskapet  

Selskapsavtalen 

3 repr., skal være medlemmer av kommunestyret 

3 vararepr., primært i rekkefølge (skal være medlemmer av kommunestyret) 

 
 

 

Repr.: Varamedlem (i rekkefølge): 

Tone Iversen 1. Svein Eriksen 

Karl Arvid Brose 2. Cecilie M Sigvaldsen 

Johnny Hansen 3. Sølvi Jensen 

 

 



Avfallsservice AS – generalforsamlingen  

Selskapets vedtekter.  

1 medl. m/pers. varamedl.  

(Til styret skal Lyngens repr. velges midt i kommunevalgperioden. Nye styremedlemmer tiltrer styret 

etter ordinær generalforsamling påfølgende år. Forslag på styrerepr. kommer vi tilbake til når 

valgtidspunktet nærmer seg – og det er avklart hvordan de nye bestemmelsene i kommuneloven om 

kjønnsrepresentasjon skal ivaretas i selskapet.) 

 
 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Line Van Gemert 

 

 

 

Friluftsråd for Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø – hhv. 

årsmøtet og styret 

 

Repr. til årsmøtet:  3 repr. m/pers. varamedl. 

 

 

Repr. Repr.: Varamedlem (personlig): 

Åse Mona Vikten Hege Sørensen 

Eirik Larsen Renate Hansen 

Kjell Ivar Robertsen Line Van Gemert 

 

 

Repr. til styret: 1 repr. m/pers. varamedl. 

 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Bente Rognli Renate Hansen 

  

 

Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT) – representantskapet  

Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

1 medlem m/pers. varam. 

 
 

Repr.: Varamedlem (pers.): 

Dan Håvard Johnsen Line Van Gemert 

 
 



 

 

Komrev NORD IKS – representantskapet  

Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

1 representant m/pers. varam. 

 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Line Van Gemert 

 
 

K-sekretariat IKS – representantskapet  

Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

1 representant m/pers. varam.  

 
 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Line Van Gemert 

 
 

 

Nord-Troms museum AS –generalforsamling (skal ikke velges)  

Skal iflg. museets vedtekter § 3 være ordfører eller den han/hun bemyndiger. 

 

 

 

Styret i Nord-Troms museum AS 

 
1. repr med vara 

 

Repr:  Varamedlem (personlig): 

Ole-Anton Teigen Hallvard Robertsen 

 

 

Halti kvenkultursenter IKS – representantskapet 

1 repr. m/vara. 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Ole-Anton Teigen Rita Ribe 



 

Verneområdsstyret 

Kommunen skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller formannskapsmedlem 

evt faste kommunestyrerepresentanter i kommunen og innstiller en kvinne og en mann. 

Miljødirektoratet vil oppnevne styret.  

 

Medlem: Varamedlem: 

Sølvi Jensen Dan Håvard Johnsen 

 

 

Baalsrudstiftelsen – representantskapet  

1 repr. m/vararepr. 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Stein Are Olsen Line Van Gemert 

 
 

 

Ungdomsrådet 

 

1 representant m/pers. varam. 

 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Else Lill Lyngra Tim Larsen 

 

 

Furustua al 

 

8 repr. m/pers. varam. til representantskapet. 

 
 

Repr.: Varamedlem (pers.): 

1. Renate Hansen Svein Eriksen 

2. Line Eidet  Johnny Hansen 

3. Peggy Halvorsen  Irene Sørensen 

4. Stein Are Olsen Lars Tore Larssen 

5. Willy Wikbo Torill Hammervoll 

6. Mikal Nerberg David Skrinisson 

7. Arild Sørsand Tor Inge Holm 

8. Tone Iversen Espen Lyngra 

 

 



 

Samarbeidsutvalget for trafikksikkerhetssaker (SUTS)/Samferdselsutvalg 

 
1 repr. m/pers. varamedl. 

 
 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Dan Håvard Johnsen Tone Iversen 

Line Van Gemert Stein Are Olsen 

Johnny Hansen Line Eidet 

 
 

Politirådet for Lyngen 

 

Det skal velges 1 politiker til rådet (i tillegg til ordfører, rådmann og lensmann). 
 

Repr.: Varamedlem (personlig): 

Sølvi Jensen  Stein Are Olsen 

 

 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommunestyre vedtar valgnemndas forslag til valg av styrer, råd og utvalg, 

representanter/utsendinger mm for perioden 2015-2019. 

 

 

Saksopplysninger 

I K-sak 59/15 i møte 06.10.15 fattet kommunestyret flg vedtak: 

 
«Det velges en valgnemnd til å forberede de valg av styrer, råd og utvalg m.m. som ikke blir valgt på 

konstituerende kommunestyremøte. Nemnda fremlegger sitt forslag til valg for kommunestyret som foretar de 

endelige valgene. Nemnda skal også tre i funksjon for andre valg, nyvalg og suppleringer m.v. som det vil måtte bli 

behov for i kommunestyreperioden 2015-2019.  

Valgnemnda har følgende sammensetning:  

Ordfører Dan Håvard Johnsen leder  

Stein Are Olsen  

Sølvi Jensen  

Peggy Halvorsen  

Bernt Olav Johansen» 
 

I henhold til kommunelovens § 35 nr 4 skal valg av medlemmer til folkevalgte organ foretas 

som forholdstallsvalg, jfr kommunelovens § 36, dersom minst ett medlem av den velgende 

forsamlingen krever det. Viss ikke, skal valget holdes om avtalevalg etter reglene i 

kommunelovens § 38a. 

 

Valgnemnda har lagt til grunn prinsippene om avtalevalg. Det vises også til rundskriv H 12/15 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her finnes en nærmere utdyping av de reglene 

som gjelder for valgene. 

 

Valgnemndas forslag til valg følger som vedlegg. 



 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 


