
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 15.12.2015 

Tidspunkt: 09:00- 15:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Sølvi Gunn Jensen (perm kl 15:40)  Medlem AP 

Stein Are Olsen Medlem SHL 

Johnny Arne Hansen (inhabil i sak 66/15 

– perm etter sak 65/15) 

Medlem AP 

Line Pernille Eide Medlem AP 

Peggy Halvorsen Medlem KRF 

Line van Gemert Varaordfører H 

Dan Håvard Johnsen 

Frode Hansen 

Åse Mona Vikten 

Svein Eriksen (inhabil i voteringen om 

støtte til Visit Lyngenfjord sak 65/15) 

Bernt Olav Johansen 

Tone Mari Iversen (inhabil i sak 68/15 og 

sak 74/15) 

Johannes Grønvoll 

Eirik Larsen 

Kjell Ivar Robertsen (inhabil i sak 66/15) 

Mikal Nerberg 

Ordfører 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

LTL 

AP 

AP 

LTL 

LTL 

LTL 

 

H 

KRF 

SHL 

SHL 

MDG 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Fred Skogeng Medlem H 

Karl Arvid Brose Medlem SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Rune Johansen Fred Skogeng H 

Ole-Anton Teigen (perm kl 13:00) Karl Arvid Brose SP 

    Rolf Magne Hansen  (fra sak             Johnny Hansen  AP 

    66/15) 

    Mariann Meyer (sak 66/15)      Kjell Ivar Robertsen SHL  

  



   

     

Merknader 

 

Fra ungdomsrådet møtte Jonas R. Johansen og Sigve Ringbakken. 

 

Fagforbundet var tilstede med hovedtillitsvalgt Wenche Kleveland. 

 

Lyngen kommunestyre var enig om å innføre taletid i forbindelse med behandlingen av  

sak 65/15 Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016. 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker: 

- Reoppnevning av politisk representant til styringsgruppen for stedsutviklingsprosjekt 

- Opprettelse av Miljø og klimautvalg 

- Råd for folkehelse – valg av leder og nestleder samt en vararepr. 

 

Tone Mari Iversen erklærte seg inhabil i sak 68/15 og sak 74/15. Videre stilte ho spørsmål om 

sin habilitet i sak 69/15.  Kommunestyret erklærte ho habil i sak 69/15. Enst 

 

Dan-Håvard Johnsen stilte spørsmål om sin habilitet i sak 66/15. Kommunestyret erklærte han 

habil. Enst 

 

Rolf Mange Hansens habilitet i sak 66/15 ble drøftet. Kommunestyret erklærte han habil. Enst. 

 

Frode Hansen og Bernt Olav Johansen valgt til å skrive under protokollen. 

 

Ungdomsrådet og Lyngen kommunestyre lager ett opprop som sendes Troms Fylkeskommune 

vedr Pollfjelltunellen. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Hilde Grønaas Økonomisjef/ass.rådmann 

Kåre Fjellstad Sektorleder teknisk drift 

Viggo Jørn Dale Leder plan og næring 

Anette Holst Oppvekstsjef 

Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

  



Lyngseidet 15.12.15 

 

 

 

Frode Hansen  Bernt Olav Johansen 

 

 

 

Dan-Håvard Johnsen 

Ordfører  Inger-Helene B. Isaksen  

  Utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 9/15 Særutskrift Asylmottak i Lyngen kommune  2015/1384 

PS 65/15 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 

2016-2019, årsbudsjett 2016 

 2015/1472 

PS 66/15 Lovlighetskontroll Lyngenhallen drift AS  2015/454 

PS 67/15 Kommunereformen- politisk behandling av 

utredningsrapporter samt videre håndtering av 

reformen 

 2015/1283 

PS 68/15 Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune  2015/1384 

PS 69/15 Asylmottak - finansiering oppgradering av bygg  2015/1384 

PS 70/15 Revisjon årsbudsjett 2015  2015/193 

PS 71/15 Inntak av lærlinger  2015/1472 

PS 72/15 Organisatorisk endring av 

hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse 

av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og 

opprettelse av 2 nye årsverk 

 2015/865 

PS 73/15 Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av 

overgrep i barnehage 

 2015/2050 

PS 74/15 Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av 

Lyngseidet lysløype - ny 5 km og tidtakerbu 

 2015/1950 

PS 75/15 Reoppnevning av politisk representant til 

styringsgruppe for stedsutviklingsprosjekt 

 2015/796 

PS 76/15 Opprettelse av Miljø og klimautvalg  2015/743 

PS 77/15 Råd for folkehelse - valg av leder og nestleder 

samt en vararepr 

 2015/743 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1472 -24 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 31.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

125/15 Lyngen formannskap 18.11.2015 

130/15 Lyngen formannskap 30.11.2015 

1/15 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg 07.12.2015 

29/15 Lyngen næringsutvalg 08.12.2015 

15/15 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 08.12.2015 

38/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

16/15 Lyngen Råd for folkehelse 09.12.2015 

65/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

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 kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, 

Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen: 

 

 

 



 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORMANNSKAPETS INNSTILLING 

 

 Budsjett 
 

Økonomiplan 

 2016 2017 2018 2019 

1 Politikk og kirke     

Konsekvensjustert ramme 6.928 7.137 6.932 7.112 

Nye tiltak:     

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85 

Nord-Troms Regionråd  -381 -381 -381 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 7.013 6.841 6.636 6.816 

Forslag til endringer:     

Kirkelige fellesråd - reduksjon rammeoverføring -100 -100 -100 -100 

Nytt politisk utvalg – klima og miljø 30 30 30 30 

Nord-Troms Regionråd - utmeldelse utgår  381 381 381 

Forslag til budsjettrammer 6.943 7.152 6.947 7.127 

     

2 Administrative tjenester     

Konsekvensjustert ramme 17.986 17.986 17.986 17.986 

Nye tiltak:     

Reduksjon prosjektmidler -100 -100 -100 -100 

Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 18.386 18.386 18.386 18.386 

Forslag til endringer:     

HMS-stilling - 3-årig prosjekt 250 250 250  

Forslag til budsjettrammer 18.636 18.636 18.636 18.386 

     

3 Oppvekst og kultur     

Konsekvensjustert ramme 55.614 53.982 53.926 53.926 

Nye tiltak:     

Svømmeskyss 2016 200    

Lyngsdalen - tilbakeført nedlegging 2016-2018 1.028 2.512 2.512  

Lyngsdalen - nedleggelse 2018   -1.028  

Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462 -462 -462 

Nye tiltak statsbudsjett 323 323 323 323 

Stillingsreduksjoner -500 -700 -700 -700 

Eidebakken - reduksjon 20 % avd. leder -200 -200 -200 -200 

Halti - driftstilskudd  -23 -23 -23 

Nord-Troms Museum  -238 -238 -238 

Gamslett - drift  200 200 200 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 56.003 55.394 54.310 52.826 

Forslag til endringer:     

Stillingsreduksjoner utgår 500 700 700 700 

Eidebakken - reduksjon avd.leder utgår 200 200 200 200 

Rammekutt ramme 3 - 1 årsverk fra 1.8.2016 -255 -560 -560 -560 

Halti - reduksjon driftstilskudd utgår  23 23 23 

Nord-Troms Museum - reduksjon tilskudd utgår  238 238 238 

Gamslett - økt driftstilskudd utgår  -200 -200 -200 

*) Utrede fast vikarstilling i skolen     

Forslag til budsjettrammer 56.448 55.795 54.711 53.227 

     

4 Helse, sosial og omsorg     

Konsekvensjustert ramme 81.039 81.039 81.139 81.139 

Nye tiltak:     

Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1.000 -1.000 -1.000 

Økning økonomisk sosialhjelp 400 400 400 400 

Økt stilling barnevern 300 300 300 300 

Kommunepsykolog 440 440 440 440 



Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200 60 60 60 

KAD-seng 1.140 1.140 1.140 1.140 

50 % ny stilling Nav 300 300 300 300 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 83.319 82.679 82.779 82.779 

Forslag til endringer:     

Reduksjon sykefravær -300 -600 -600 -600 

Ny 50 % stilling Nav utgår -300 -300 -300 -300 

Rammekutt HSO (0,25 åv. 2016, 0,75 fra 2017) -165 -490 -490 -490 

Forslag til budsjettrammer 82.554 81.289 81.389 81.389 

     

5 Plan, teknikk og næring     

Konsekvensjustert ramme 18.948 18.022 17.384 17.384 

Nye tiltak:     

Lyngsdalen - tilbakeført nedlegging 2016-2018 456 932 932  

Lyngsdalen - nedleggelse 2018   -456  

Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278 -278 -278 

Effektivisering renhold -115 -500 -500 -500 

Effektivisering vaktmestertjenesten 0 0 0 -500 

Off. toalett og parkering 167 500 500 500 

Miljøavgift - off. toalett og parkering  -500 -500 -500 

Overlapping vann/avløp 2016 300 0 0 0 

Økt vedlikehold 125 100 100 100 

Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50 50 50 

Husleie rådhus 2016 2.200 0 0 0 

Leiekostnader Servicesenteret 250 250 250 250 

Byggesaksbehandler 600 600 600 600 

Økning brann 545 850 850 850 

Landbruksvikar 449 449 449 449 

Busslomme Svensby 800    

Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt 1.000 1.000 1.000 1.000 

Skadefellingsjaktlag 100 100 100 100 

Vedlikehold kommunale veier 1.000 1.000 1.000 1.000 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 26.597 22.575 21.481 20.505 

Forslag til endringer:     

Kompetanse- og utviklingsprosjekt landbruk 

(Bygdeutviklingsprosjekt) 

450    

Næringssjef - driftsbudsjett 300 300 300 300 

Styrking kommunalt næringsfond 700    

Busslomme Svensby - flyttes til 2018 -800  800  

Visit Lyngenfjord - driftstilskudd     

Lyngen sykehjem - driftsmidler tomgangsdrift -50 -90 -90 -90 

*) Utrede salg av Tyttebærvika     

Forslag til budsjettrammer 27.197 22.785 22.491 20.715 

     

6 Finans     

Konsekvensjustert ramme 3.163 4.357 4.357 4.357 

Nye tiltak:     

Formannskapets innstilling til budsjettrammer 3.163 4.357 4.357 4.357 

Forslag til endringer:     

Forslag til budsjettrammer 3.163 4.357 4.357 4.357 

     

7. Budsjettskjema 1A     

Konsekvensjustert ramme -191.924 -188.490 -183.288 -179.480 

Nye tiltak:     

Renteutgifter nye investeringer 595 1.238 1.507 1.202 

Avsetning til disposisjonsfond -2.772 -2.469 -3.305 -3.305 

Bruk av disposisjonsfond    -2.352 -3.575 



Rammetilskudd korrigert for skatteoppkreverf. -380 -511 -511 -511 

Formannskapets innstilling til budsjettrammer -194.481 -190.232 -187.949 -185.669 

Forslag til endringer:     

Renteutgifter ved endring i investeringer 32 125 33 25 

Avsetning til disp.fond – endringsforslag -492 93   

Bruk av disposisjonsfond – endringsforslag   -615 443 

Forslag til budsjettrammer -194.941 -190.014 -188.531 -185.201 

     

Budsjettbalanse konsekvensjustering -8.246 -5.967 -1.564 2.424 

Formannskapets innstilling til tiltak 8.246 5.967 1.564 -2.424 

Budsjettbalanse formannskapet 0 0 0 0 

     

Forslag til endringer -1.295 260 260 260 

Budsjettbalanse forslag til endringer 0 0 0 0 

     

NB: Endringer (ovennevnte linjer erstattes med flg):     

Reduksjon prosjektmidler -300 -300 -300 -300 

Rammekutt ramme 3 – 2 årsverk fra 1.8.2016 -510 -1120 -1120 -1120 
 

 
 

 Investeringer – endringsforslag 

 

Budsjettskjema 2B – endringsforslag 
Til investering i anleggsmidler 

Budsjett

2016 

Budsjett

2017 

Budsjett

2018 

Budsjett 

2019 

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 500 -1.500 -1.500 -1.000 

15015 KAI FURUFLATEN 10.000 -6.000   

16008 LYNGENHALLEN KUNSTGRESS/KLATREVEGG -1.000 1.000   

Tømmestasjon bobiler 500    

Prosjektering flytting skytebane Eidebakken  200   

Salg Lyngen sykehjem -8.500    

Aksjekapitalutvidelse Lyngen Servicesenter 3.500    

Avsetning ubundet investeringsfond 5.000    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 10.000 -6.300 -1.500 -1.000 

Formannskapets innstilling 59.550 72.500 12.500 7.000 

Endringsforslag  69.550 66.200 11.000 6.000 

 

 

  

Budsjettskjema 2B  
Til investering i anleggsmidler 

Budsjett

2016 

Budsjett

2017 

Budsjett

2018 

Budsjett 

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 2.500 0 0 0 

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 10.000 0 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 TILRETTEL. 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 0 1.000 0 0 

16009 REG.PLAN GANG-/S.STI SOLHOV-GEITNES 500 0 0 0 

16010 VELFERDSTEKNOLOGI - SIGNALSYSTEM 1.000 1.000 1.000 1.000 

Tømmestasjon bobiler 500    

Prosjektering flytting skytebane Eidebakken 200    

Salg Lyngen sykehjem -8.500    

Aksjekapitalutvidelse Lyngen Servicesenter 3.500    

Avsetning ubundet investeringsfond 5.000    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 69.550 66.200 11.000 6.000 6.000 
 

      

      

     
 

Forslag fra Johannes Grønvoll (H): 

Investeringsbudsjettet 2016: 

Brannbil Furuflaten kr 500.000 

 

Investeringsbudsjettet 2017: 

Brannbil Nord-Lenangen kr 500.000 

 

Forslag fra Ole Anton Teigen (SP): 

Visit Lyngenfjord: Inn med kr 300.000 for 2016 under forutsetning av at Kåfjord og Storfjord 

kommune er med med samme beløp. 

 

Forslag fra Frode Hansen (AP): 

1) Investering klatrevegg kr 500.000 i 2016 

2) Investering kunstgress kr 500.000 i 2016 

 

Forslag fra Åse Mona Vikten (AP): 

Ramme 1 økes med kr 38.000 som godtgjøring til kommunestyrets grupperinger, dvs kr 2000 pr 

kommunestyremedlem. 

 

Forslag fra Willy Wikbo (FRP): 

Byggesaksbehandler – posten strykes og rådmannen får omprioritere. Besparelse kr 600.000 

Voteringer: 

RAMME 1: 

 

Det ble først votert over forslaget fra AP v/Åse Mona Vikten om godtgjøring til 

kommunestyrets grupperinger. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra AP v/Åse Mona Vikten. Vedtatt mot 4 stemmer. 

 

Det ble deretter votert over formannskapet innstilling til ramme 1 og forslaget fra Lyngen 

Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, 

Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

 



RAMME 2: 

 

Det ble votert over formannskapet innstilling til ramme 2 og forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske 

liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-

Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

 

RAMME 3: 

  

Det ble votert over formannskapet innstilling til ramme 3 og forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske 

liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-

Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

 

RAMME 4: 

 

Det ble votert over formannskapet innstilling til ramme 4 og forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske 

liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-

Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

RAMME 5: 

 

Det ble først votert over forslaget fra FRP v/Willy Wikbo vedr byggesaksstillingen. 

 

VEDTAK: 

Forslaget falt mot 2 stemmer. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra SP v/Ole-Anton Teigen vedr Visit Lyngenfjord. 

Svein Eriksen fratrådte som inhabil ved denne voteringen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra SP v/Ole-Anton Teigen. Enst 

 

Det ble tilslutt votert over formannskapet innstilling til ramme 5 og forslaget fra Lyngen 

Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, 

Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 



Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

 

RAMME 6: 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

 

 

RAMME 7: 

 

Det ble votert over formannskapet innstilling til ramme 7 og forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske 

liste, Kristelig Folkeparti, Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-

Håvard Johnsen til ramme 7 som følge av vedtatte endringer. Enst 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitiske liste, Kristelig Folkeparti, 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Dan-Håvard Johnsen til ramme 7 

som følge av vedtatte endringer. Enst 

 

 

Investeringsbudsjettet 

 

Det ble først votert over forslaget fra H v/Johannes Grønvoll vedr brannbiler. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra H v/Johannes Grønvoll. Enst. 

 

 

Det ble stemt over forslaget fra AP v/Frode Hansen vedr investeringer i Lyngenhallen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra AP v/Frode Hansen vedr kr 500’ til klatrevegg i 2016. 

Enst 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra AP v/Frode Hansen vedr kr 500’ til kunstgress i 

2016. Vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

Det ble tilslutt votert over formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel – 

økonomiplan 2016 – 2019, årsbudsjett 2016 med vedtatte endringer. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre fastsetter formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel – 

økonomiplan 2016 – 2019, årsbudsjett 2016 med vedtatte endringer som 

Lyngen kommunes økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016. Enst 

 

 

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: 

    

      

  Budsjett Økonomiplan 

    2016 2017 2018 2019 

1 Politikk og kirke       

 Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85 

 Kirkelige fellesråd - reduksjon rammeoverføring -100 -100 -100 -100 

 Nytt politisk utvalg - klima og miljø 30 30 30 30 

 Støtte til politiske partier/lister 38     

        

2 Administrative tjenester       

 Reduksjon prosjektmidler -300 -300 -300 -300 

 Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500 

 HMS-stilling - 3-årig prosjekt 250 250 250  

        

3 Oppvekst og kultur       

 Svømmeskyss 2016 200     

 Lyngsdalen - tilbakeført nedlegging 2016-2018 1 028 2 512 2 512  

 Lyngsdalen - nedleggelse 2018     -1 028  

 Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462 -462 -462 

 Nye tiltak statsbudsjett 323 323 323 323 

 Rammekutt ramme 3 - 2 årsverk fra 1.8.2016 -510 -1 120 -1 120 -1 120 

        

4 Helse, sosial og omsorg       

 Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1 000 -1 000 -1 000 

 Økning økonomisk sosialhjelp 400 400 400 400 

 Økt stilling barnevern 300 300 300 300 

 Kommunepsykolog 440 440 440 440 

 Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200 60 60 60 

 KAD-seng 1 140 1 140 1 140 1 140 

 Reduksjon sykefravær -300 -600 -600 -600 

 Rammekutt HSO (0,25 åv. 2016, 0,75 fra 2017) -165 -490 -490 -490 
 
 
        

5 Plan, teknikk og næring       

 Lyngsdalen - tilbakeført nedlegging 2016-2018 456 932 932  

 Lyngsdalen - nedleggelse 2018     -456  

 Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278 -278 -278 

 Effektivisering renhold -115 -500 -500 -500 



 Effektivisering vaktmestertjenesten 0 0 0 -500 

 Off. toalett og parkering 167 500 500 500 

 Miljøavgift - off. toalett og parkering   -500 -500 -500 

 Overlapping vann/avløp 2016 300 0 0 0 

 Økt vedlikehold 125 100 100 100 

 Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50 50 50 

 Husleie rådhus 2016 2 200 0 0 0 

 Leiekostnader Servicesenteret 250 250 250 250 

 Byggesaksbehandler 600 600 600 600 

 Økning brann 545 850 850 850 

 Landbruksvikar 449 449 449 449 

 Busslomme Svensby 0   800  

 Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt 1 000 1 000 1 000 1 000 

 Skadefellingsjaktlag 100 100 100 100 

 Vedlikehold kommunale veier 1 000 1 000 1 000 1 000 

 
Kompetanse- og utviklingsprosjekt landbruk 
(Bygdeutviklingsprosjekt) 450     

 Næringssjef - driftsbudsjett 300 300 300 300 

 Styrking kommunalt næringsfond 700     

 Visit Lyngenfjord - driftstilskudd 300     

 Lyngen sykehjem - driftsmidler tomgangsdrift -50 -90 -90 -90 

        

7 Budsjettskjema 1A       

 Renteutgifter nye investeringer 632 1 366 1 556 1 247 

 Avsetning til disposisjonsfond -3 152 -1 619 -3 305 -3 305 

 Bruk av disposisjonsfond     -2 223 -2 392 

 Rammetilskudd korrigert for skatteoppkreverf. -380 -511 -511 -511 

      

- Utrede fast vikarstilling i skolen 

- Utrede salg av Tyttebærvika 

 

 

2.4 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

 

   

      

  Budsjett Økonomiplan 

    2016 2017 2018 2019 

1 Politikk og kirke 6 981 7 152 6 947 7 127 

2 Administrative tjenester 18 436 18 436 18 436 18 186 

3 Oppvekst og kultur 56 193 55 235 54 151 52 667 

4 Helse, sosial og omsorg 82 554 81 289 81 389 81 389 

5 Plan, teknikk og næring 27 497 22 785 22 491 20 715 

6 Finans 3 163 4 357 4 357 4 357 

7 Budsjettskjema 1A -194 824 -189 254 -187 771 -184 441 
 

      

 

 

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til 

ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016. 



2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 

til ramme 1-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

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 - investering Budsjett Økonomiplan 

(Tall i 1.000 kroner) 2016 2017 2018 2019 

       

Investeringer i anleggsmidler 71 050 65 700 11 000 6 000 

Utlån og forskutteringer 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kjøp av aksjer og andeler 4 409 909 909 909 

Avdrag på lån 1 735 1 750 1 770 1 787 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 5 000 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 86 194 72 359 17 679 12 696 

       

Finansiert slik:      

Bruk av lånemidler 75 050 69 700 15 000 10 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 500 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 735 1 750 1 770 1 787 

Andre inntekter 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 85 285 71 450 16 770 11 787 

       

Overført fra driftsbudsjettet 909 909 909 909 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 

Sum finansiering 86 194 72 359 17 679 12 696 

            

Udekket/udisponert 0 0 0 0 

      

  



Investeringer i anleggsmidler, utlån, kjøp av aksjer, avdrag på lån og avsetninger  

  Budsjett Økonomiplan 

(Tall i 1.000 kroner) 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 2 500 0 0 0 

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 10 000 0 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 500 0 0 0 

16009 REG.PLAN GANG-/SYKKELSTI SOLHOV-GEITNES 500 0 0 0 

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000 1 000 1 000 1 000 

16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 500 0 0 0 

16012 TØMMESTASJON BOBILER 500 0 0 0 

16013 

PROSJEKTERING FLYTTING SKYTEBANE 

EIDEBAKKEN 0 200 0 0 

16015 KJØP BRANNBIL FURUFLATEN 500 0 0 0 

16016 KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN 0 500 0 0 

 Investeringer i anleggsmidler 71 050 65 700 11 000 6 000 

       

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 4 000 4 000 4 000 4 000 

 Utlån og forskutteringer 4 000 4 000 4 000 4 000 

       

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 909 909 909 909 

16014 

AKSJEKAPITALUTVIDELSE LYNGEN 

SERVICESENTER AS 3 500 0 0 0 

 Kjøp av aksjer og andeler 4 409 909 909 909 

       

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 1 735 1 750 1 770 1 787 

 Avdrag på lån 1 735 1 750 1 770 1 787 

       

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 5 000 0 0 0 

 Avsetninger 5 000 0 0 0 

       

 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 86 194 72 359 17 679 12 696 

      



 

 

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 levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Levekårsutvalget ber om at arbeidet med svømmebassenget på Eidebakken må bli prioritert. 

Utvalget ber også om løpende informasjon om hvor saken står til enhver tid. 

 

Rammekutt kultur/skole: Utvalget ber om at en ser rammen under ett og ikke de spesifikke 

kuttene som nevnt i formannskapets innstilling. 

Utvalget mener byggesaksstillingen kan utgå og dermed redusere rammekuttet. 

 

Utvalget foreslår kutt i økning av ordførerlønn. 

 

Levekårsutvalget mener at Lyngsdalen oppvekstsenter må opprettholdes i hele planperioden. 

Viktig med tanke på næringsutvikling og bolyst. 

Enst  

 

Vedtak: 

Levekårsutvalget ber om at arbeidet med svømmebassenget på Eidebakken må bli prioritert. 

Utvalget ber også om løpende informasjon om hvor saken står til enhver tid. 

 

Rammekutt kultur/skole: Utvalget ber om at en ser rammen under ett og ikke de spesifikke 

kuttene som nevnt i formannskapets innstilling. 

Utvalget mener byggesaksstillingen kan utgå og dermed redusere rammekuttet. 

 

Utvalget foreslår kutt i økning av ordførerlønn. 

 

Levekårsutvalget mener at Lyngsdalen oppvekstsenter må opprettholdes i hele planperioden. 

Viktig med tanke på næringsutvikling og bolyst. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015  

 



Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse har følgende innspill til det fremlagte budsjett og ber om at dette tas med og 

at det settes av ressurser i budsjett for 2016:     

 Forebyggende hjemmebesøk tilsvarende eldresikkerhetsprosjektet bør etableres som er 

fast tilbud til de eldre i kommunen. 

 Aktivitetsstue for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede bør etableres på lik linje 

med tilbudene til demente  

 Råd for folkehelse beklager de politiske signalene om å trekke seg ut av Nord Troms 

regionråd. Dette mener rådet kan svekke det pågående samarbeid med de andre nord 

Tromskommunene i arbeid på helse-, sosial- og omsorgssektor. 

Enst 

Vedtak: 

Råd for folkehelse har følgende innspill til det fremlagte budsjett og ber om at dette tas med og 

at det settes av ressurser i budsjett for 2016:     

 Forebyggende hjemmebesøk tilsvarende eldresikkerhetsprosjektet bør etableres som er 

fast tilbud til de eldre i kommunen. 

 Aktivitetsstue for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede bør etableres på lik linje 

med tilbudene til demente  

 Råd for folkehelse beklager de politiske signalene om å trekke seg ut av Nord Troms 

regionråd. Dette mener rådet kan svekke det pågående samarbeid med de andre nord 

Tromskommunene i arbeid på helse-, sosial- og omsorgssektor. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 08.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Werner Kiil: 

Næringsutvalget viser til at det er innspill på å avvikle deltakelse fra Lyngen kommune i det 

regionale samarbeidet i Nord-Troms. Næringsutvalget anbefaler at Lyngen kommune fortsetter 

samarbeidet med Nord-Troms Regionråd. 

 

Forslag fra Tor-Petter Christensen: 

Næringssjefens forslag til budsjett oversendes kommunestyret og søkes innarbeidet i budsjettet 

for 2016. 

 

Det ble først votert over forslaget fra Werner Kiil. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Werner Kiil. Vedtatt mot 1 stemme. 

 

Det ble deretter votert over forslaget fra Tor-Petter Christensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Tor-Petter Christensen. Enst. 



Vedtak: 

Næringsutvalget viser til at det er innspill på å avvikle deltakelse fra Lyngen kommune i det 

regionale samarbeidet i Nord-Troms. Næringsutvalget anbefaler at Lyngen kommune fortsetter 

samarbeidet med Nord-Troms Regionråd. 

 

Næringssjefens forslag til budsjett oversendes kommunestyret og søkes innarbeidet i budsjettet 

for 2016. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

AMU-budsjett økes fra kr 13.000 til kr 25.000 da det er et lovpålagt organ og mulig 

underbudsjettert. Enst 

Vedtak: 

AMU-budsjett økes fra kr 13.000 til kr 25.000 da det er et lovpålagt organ og mulig 

underbudsjettert.  

 

 

Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tar formannskapets innstilling til orientering. Enst 

Vedtak: 

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tar formannskapets innstilling til orientering. 

 

 

 

 

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: 

 



 2016 2017 2018 2019 

Jaktlag Nord-Troms (overtakelse) 100 100 100 100 

Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/   
Eidebakken, redusere kultursektoren med 70% stilling fra høsten 2016) 

-500 -700 -700 -700 

50% stilling NAV 300 300 300 300 

Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) 1000 1000 1000 1000 

Vedlikehold kommunale veier 1000 1000 1000 1000 

Nord-Troms Regionråd  -381 -381 -381 

Halti - driftstilskudd  -23 -23 -23 

Nord-Troms Museum  -238 -238 -238 

Drift av Gamslett  200 200 200 

Reduksjon kirke og livssyn – tilbakeført 200 200 200 200 

 

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/Fred Skogeng: 

Som saksutredningen men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Godtgjøring ordfører/varaordfører -61 -61 -61 -61 

Opprettholdelse rammekutt ramme 3 -500 -500 -500 -500 

HMS stilling – prosjekt over 3 år   250 250 250  

Rammekutt ramme 5 -600 -600 -600 -600 

Busslomme Svensby -800 800   

        

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Forslag fra AP v/Johnny Hansen: 

Som saksutredningen men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Tilskudd til politiske partier/lister 38 38 38 38 

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører  -61 -61 -61 -61 

HMS stilling – prosjekt over 3 år  250 250 250  

Rammekutt ramme 2  -400 -400 -400 -400 

Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotektjeneste-organisatoriske 

endringer) 
-600 -600 -600 -600 

Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak) -400 -400 -400 -400 

Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) 1000 1000 1000 1000 

Busslomme Svensby -800 800   

Jaktlag Nord Troms 100 100 100 100 

 

Saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Investeringsbudsjettet: 

 

Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/Fred Skogeng: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 



Lenangen skole  10000 50000   

Eidebakken kulturskole (Myldrehus) 1000 1000 1000 1000 

Kai Furuflaten  6000   

Kai Sandneset (fullfinansieres med kr 15 mill i tillegg) 20000    

Tyttebærvika veilys utgår     

Tomtekjøp 1000    

Stedsutvikling 2000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra AP v/Johnny Hansen: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Lenangen skole 10000 50000   

Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 2000 2000 2000  

Kai Furuflaten  6000   

Kai Sandneset økes med 5 mill 10000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Tyttebærvika veilys utgår     

Stedsutvikling 5000 5000 5000 5000 

Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg 1000    

Veilys Solhov/Geitnes  500    

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf  v/Dan-Håvard Johnsen: 

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Lenangen skole 5000 55000   

Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 1000 1000 1000 1000 

Asfaltering/oppgradering vei  5000 1000 1000 1000 

Kirken nye investeringer 1000 1000 1000 1000 

Kai Sandneset økes med 5 mill 10000    

Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

Tyttebærvika veilys utgår     

Stedsutvikling 5000 5000 5000 5000 

Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet 2000    

Basseng Solhov 500    

Furuflaten industriområde Nord utgår     

 

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. 

 

 

Det ble først votert over investeringsbudsjettet 

 

VEDTAK: 



Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer: 

 

 2016 2017 2018 2019 

14117 Lenangen b/u skole ombygging 10000 50000   

14121 Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) 2000 1500 1500 1000 

14129 Oppgradering kommunale veier 2500 1500   

15010 Lyngseidet Sentrum – fysiske tiltak  5000 5000 5000 5000 

15015 Kai Furuflaten  6000   

15018 Kai Sandneset  12500    

16001 Flytebrygge beredsskapsbåt utgår     

16004 Tyttebærvika veilys utgår     

16008 Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg 1000    

16009 Veilys Solhov/Geitnes reg.plan 500    

16003 Furuflaten industriområde Nord utgår     

16005 Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging 1000    

16006 Oppgradering Lyngen kirke 1500 1000   

16007 Basseng Solhov 500    

16010 Velferdsteknologi 1000 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 2017 2018 2019 

595 1238 1507 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. 

 

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: 

 



 
 

Årsbudsjett

Ramme: 1 Politikk og kirke 2016 2017 2018 2019

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85

Nord-Troms Regionråd -                 -381 -381 -381

Ramme: 2 Administrative tjenester

Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500

Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100

Ramme: 3 Oppvekst og kultur

Svømmeskyss 2016 200 -                 -                 -                 

Nye tiltak statsbudsjett 323 323                 323                 323                 

Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462               -462               -462               

Stillingsreduksjoner -500 -700               -700               -700               

Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon -200 -200               -200               -200               

Halti - driftstilskudd -                 -23                 -23                 -23                 

Nord-Troms museum -                 -238               -238               -238               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 1 028             2 512 2 512             -                 

Gamslett museum - drift -                 200 200                 200                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -                 -                 -1 028 -                 

Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg

Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1 000 -1 000 -1 000

Økt stilling 50% NAV 300                 300                 300                 300                 

 Økning økonomisk sosialhjelp 400                 400                 400                 400                 

Økt stilling barnevern 300                 300                 300                 300                 

Kommunepsykolog 440                 440                 440                 440                 

Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200                 60                   60                   60                   

Kommunal akutt døgnplass (KAD) 1 140 1 140 1 140 1 140

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring

Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278               -278               -278               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 456 932                 932                 -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -                 -                 -456               -                 

Effektivisering renhold -115               -500               -500               -500               

Effektivisering vaktmestertjenesten -                 -                 -                 -500               

Landbruksvikar 449                 449                 449                 449                 

Off. toalett og parkering 167                 500                 500                 500                 

Miljøavgift - off. toalett og parkering -                 -500               -500               -500               

Overlapping vann/avløp 2016 300 -                 -                 -                 

Økt vedlikehold 125 100                 100                 100                 

Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50                   50                   50                   

Husleie rådhus 2016 2 200 -                 -                 -                 

Leiekostnader Servicesenteret 250 250                 250                 250                 

Byggesaksbehandler 600 600                 600                 600                 

Busslomme Tindevangen/Svensby 800 -                 -                 -                 

Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt 1 000 1 000             1 000             1 000             

Skadefellingsjaktlag 100 100                 100                 100                 

Vedlikehold kommunale veier 1 000 1 000             1 000             1 000             

Økning brann 545 850                 850                 850                 

Ramme: 7 Budsjettskjema 1A

Renteutgifter investering 595 1 238             1 507             1 202             

Endring avsetning/bruk disposisjonsfond -2 772 -2 469            -5 657            -6 880            

I  1000 kronerSum endringer 8 626 6 478 2 075 -1 913

Økonomiplan



 

2.4 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

        

 

 

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til 

ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 

til ramme 1-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår 

av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ. 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue 53 448 53 689 56 618 55 312 54 033 53 703

Ordinært rammetilskudd 150 348 153 993 154 756 150 253 148 177 146 222

Skatt på eiendom 6 434 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 2 406 2 288 2 133 1 982 1 790 1 742

Sum frie disponible inntekter 212 636 216 470 220 007 214 047 210 500 208 167

Renteinntekter og utbytte 1 094 848 895 890 860 826

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 147 9 797 7 628 7 471 9 854 10 990

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 13 082 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Netto finansinnt./utg. -21 135 -23 949 -21 733 -21 581 -23 994 -25 164

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 3 443 1 568 2 884 1 325 0 0

Til bundne avsetninger 11 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 987 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 2 352 3 575

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger -2 467 -1 568 -2 884 -1 325 2 352 3 575

Overført til investeringsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909

Til fordeling drift 188 671 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Budsjettskjema 1B - drift - formannskapets innstilling

1 Politikk og kirke 6 883 6 961 7 013 6 841 6 636 6 816

2 Administrative tjenester 19 644 17 760 18 386 18 386 18 386 18 386

3 Oppvekst og kultur 59 170 56 991 56 003 55 394 54 310 52 826

4 Helse, sosial og omsorg 87 021 80 703 83 319 82 679 82 779 82 779

5 Plan, teknikk og næring 33 661 19 788 26 597 22 575 21 481 20 505

6 Finans -17 709 6 850 3 163 4 357 4 357 4 357

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 188 670 189 053 194 481 190 232 187 949 185 669

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0



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 28 466 28 820 59 550 72 500 12 500 7 000 

Utlån og forskutteringer 4 846 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kjøp av aksjer og andeler 107 6 600 909 909 909 909 

Avdrag på lån 2 747 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787 

Dekning av tidligere års udekket 6 485 0 0 0 0 0 

Avsetninger 1 530 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 44 180 41 888 66 194 79 159 19 179 13 696 

          

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 31 061 33 820 63 550 76 500 16 500 11 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 529 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 5 130 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 794 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 43 514 35 288 65 285 78 250 18 270 12 787 

          

Overført fra driftsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 304 4 700 0 0 0 0 

Sum finansiering 44 180 41 888 66 194 79 159 19 179 13 696 

          

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

 



 
 

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: 

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.  

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



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 

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: 

 



 
 

  

Årsbudsjett

Ramme: 1 Politikk og kirke 2016 2017 2018 2019

Økt godtgjøring ordfører/varaordfører 85 85 85 85

Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd -200 -200 -200 -200

Ramme: 2 Administrative tjenester

Tilbakeføring av rammekutt 500 500 500 500

Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100

Ramme: 3 Oppvekst og kultur

Svømmeskyss 2016 200 -                 -                 -                 

Nye tiltak statsbudsjett 323 323 323 323

Lenangen barnehage avd. Rødtoppen -462 -462 -462 -462

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 1 028 2 512 2 512             -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 0 0 -1 028 0

Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg

Aktiviteringssenter - omorganisering -500 -1 000 -1 000 -1 000

Økning økonomisk sosialhjelp 400 400 400 400

Økt stilling barnevern 300 300 300 300

Kommunepsykolog 440 440 440 440

Velferdsteknologi - Mobil omsorg 200 60 60 60

Kommunal akutt døgnplass (KAD) 1 140 1 140 1 140 1 140

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring

Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen -278 -278               -278               -278               

Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017 456 932                932                -                 

Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018 -456               -                 

Effektivisering renhold -115 -500               -500               -500               

Effektivisering vaktmestertjenesten 0 -                 -                 -500               

Landbruksvikar 449 449                449                449                

Off. toalett og parkering 167 500                500                500                

Miljøavgift - off. toalett og parkering 0 -500               -500               -500               

Overlapping vann/avløp 2016 300 -                 -                 -                 

Økt vedlikehold 125 100                100                100                

Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm 50 50                  50                  50                  

Husleie rådhus 2016 2 200 -                 -                 -                 

Leiekostnader Servicesenteret 250 250                250                250                

Byggesaksbehandler 600 600                600                600                

Busslomme Tindevangen/Svensby 800

Økning brann 545 850                850                850                

Ramme: 7 Budsjettskjema 1A

Endringer disposisjonsfond -277 27                  -2 892           -4 420           

I 1000 kroner Sum endringer 8 626 6 478 2 075 -1 913

Økonomiplan



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 53 448 53 689  56 618 55 312 54 033 53 703 

Ordinært rammetilskudd 150 348 153 993  154 376 149 742 147 666 145 711 

Skatt på eiendom 6 434 6 500  6 500 6 500 6 500 6 500 
Andre direkte eller indirekte 
skatter 0 0 

 
0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd 2 406 2 288  2 133 1 982 1 790 1 742 

Sum frie disponible inntekter 212 635 216 470  219 627 213 536 209 989 207 656 

           

Renteinntekter og utbytte 1 094 848  895 890 860 826 
Gevinst finansielle 
instrumenter (omløpsmidler) 0 0 

 
0 0 0 0 

Renteutg.,provisjoner og andre 
fin.utg. 9 147 9 797 

 
7 033 6 233 8 347 9 788 

Tap finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 

 
0 0 0 0 

Avdrag på lån 13 082 15 000  15 000 15 000 15 000 15 000 

Netto finansinnt./utg. -21 135 -23 949  -21 138 -20 343 -22 487 -23 962 

           

Til dekning av tidligere 
regnsk.m. merforbruk 0 0 

 
0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 3 443 1 568  5 379 3 821 413 0 

Til bundne avsetninger 11 0  0 0 0 0 
Bruk av tidligere regnks.m. 
mindreforbruk 987 0 

 
0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0  0 0 0 1 115 

Bruk av bundne avsetninger 0 0  0 0 0 0 

Netto avsetninger -2 467 -1 568  -5 379 -3 821 -413 1 115 

           

Overført til 
investeringsbudsjettet 363 1 900 

 
909 909 909 909 

Til fordeling drift 188 670 189 053  192 201 188 463 186 180 183 900 

           

Budsjettskjema 1B - drift - 
rådmannens saksframlegg    

 
     

1 Politikk og kirke 6 883 6 961  6 813 7 022 6 817 6 997 

2 Administrative tjenester 19 644 17 760  18 006 17 875 17 875 17 875 

3 Oppvekst og kultur 59 170 56 991  56 703 56 355 55 271 53 787 

4 Helse, sosial og omsorg 87 021 80 703  83 019 82 379 82 479 82 479 

5 Plan, teknikk og næring 33 661 19 788  24 497 20 475 19 381 18 405 

6 Finans -17 709 6 850  3 163 4 357 4 357 4 357 

7 Budsjettskjema 1A          

Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 188 670 189 053 

 
192 201 188 463 186 180 183 900 

Mer/mindreforbruk 0 0  0 0 0 0 

 

 



2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til 

ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 

til ramme 1-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

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 28 466 28 820 70 250 44 600 5 000 0  

Utlån og forskutteringer 4 846 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000  

Kjøp av aksjer og andeler 107 6 600 909 909 909 909  

Avdrag på lån 2 747 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787  

Dekning av tidligere års udekket 6 485 0 0 0 0 0  

Avsetninger 1 530 0 0 0 0 0  

Årets finansieringsbehov 44 180 41 888 76 894 51 259 11 679 6 696  

          

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 31 061 33 820 74 250 48 600 9 000 4 000  

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 529 0 0 0 0 0  

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0  

Kompensasjon for merverdiavgift 5 130 0 0 0 0 0  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 794 1 468 1 735 1 750 1 770 1 787  

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0  

Sum ekstern finansiering 43 514 35 288 75 985 50 350 10 770 5 787  

          

Overført fra driftsbudsjettet 363 1 900 909 909 909 909  

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0  

Bruk av avsetninger 304 4 700 0 0 0 0  

Sum finansiering 44 180 41 888 76 894 51 259 11 679 6 696  

          

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0  

 

  



 

Budsjettskjema 2B Budsjett Økonomiplan 

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 25 000 35 000 0 0 

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 6 400 1 600 0 0 

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 2 500 0 0 0 

14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER 1 500 1 500 0 0 

15011 KOMTEK BYGGSAK 750 0 0 0 

15015 KAI FURUFLATEN 6 000 0 0 0 

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 5 000 0 0 0 

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1 500 1 500 0 0 

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 5 000 5 000 5 000 0 

16001 FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT 300 0 0 0 

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1 500 0 0 0 

16003 FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD 3 000 0 0 0 

16004 VEILYS TYTTEBÆRVIKA 1 000 0 0 0 

      

 SUM INVESTERINGER 70 250 44 600 5 000 0 

 

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.    

 

 

 

 

 

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. 

 

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.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/454 -11 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Leif Lintho 

 Dato:                 08.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Lovlighetskontroll Lyngenhallen drift AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kontrollutvalgssak 31/15 - Lyngenhallen drift 

2 Kontrollutvalgssak 31/15 - Lyngenhallen drift 

3 Særutskrift Kontrollutvalgssak 31/15- Lyngenhallen Drift 

4 Brev fra FRP, Samhold Lyngen, H og Sp 

5 Lovlighetsklagen oversendes kommunestyret for underinstansbehandling 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Johnny Hansen og Kjell Ivar Robertsen fratrådte som inhabil. 

Kommunestyret drøftet habiliteten til Dan-Håvard Johnsen og Rolf Magne Hansen. De ble 

erklært habil. Enst 

 

Forslag fra Stein Are Olsen: 

Selskapet underlegges full gransking. 

 

Det ble votert over forslaget fra Stein Are Olsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer ikke forslaget fra Stein Are Olsen. Vedtatt mot 3 stemmer. 

 



Vedtak: 

Lyngen kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 57/15: 

«Lyngen kommunestyre tar saken til orientering.» 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

4 kommunestyrerepresentanter har framlagt anmodning om lovlighetskontroll av 

kommunestyrets behandling i sak 57/15. 

 

Rådmannen viser til fylkesmannens brev datert 03.12.2015 og legger saken fram for 

kommunestyret. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1283 -16 

Arkiv: 002 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 08.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

133/15 Lyngen formannskap 07.12.2015 

67/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Kommunereformen- politisk behandling av utredningsrapporter samt videre 

håndtering av reformen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Storkommunealternativet - utredning 12.08.2015 

2 Lyngenfjordalternativet - 15.10.2015 

3 Kommunereformen - Sammenligningsdokument utredningsalternativer 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Sølvi Jensen: 

Sølvi Jensen velgers som representant fra opposisjonen. 

 

Forslag fra FRP v/Willy Wikbo: 

Fred Skogeng velgers som representant fra opposisjonen. 

 

Forslag fra Miljøpartiet de Grønne v/Mikal Nerberg: 

Mikal Nerberg velgers som representant fra opposisjonen. 

 

Det ble avholdt skriftlig votering. 

 

VEDTAK: 

Sølvi Jensen fikk 8 stemmer, Fred Skogeng fikk 5 stemmer og Mikal Nerberg fikk 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 



Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune tar Lyngenfjord- og storkommuneutredningen til orientering og ønsker å 

følge opp rapportenes anbefalinger. 

 

2. Lyngen kommune vil delta i videre forhandlinger om sammenslåing både etter 

Lyngenfjordalternativet og storkommunealternativet for å få avklart hva disse alternativene 

konkret vil bety for dagens Lyngen kommune. 

 

a) Vedrørende Lyngenfjordalternativet ønskes forhandlinger primært mellom alle 3 

kommunene. Sekundært ønskes forhandlinger med en av de andre kommunene. 

 

b) Vedrørende storkommunealternativet ønskes forhandlinger mellom alle 5 kommunene, 

Sekundært ønskes forhandlinger med færre antall kommuner, forutsatt at Tromsø 

kommune også er med. 

 

3. Lyngen kommunes forhandlingsutvalg skal bestå av: 

 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 Sølvi Jensen - representant fra opposisjonen  

 Rådmannen 

 

4. Som øverste organ for forhandlingene tilrår Lyngen kommune tilrår at det etableres en 

styringsgruppe sammensatt av ordførerne/byrådsleder for kommunene. For organisering, 

administrering og koordinering av prosessen velges en felles prosjektkoordinator. 

Rådmannen må i tillegg besørge tilstrekkelig administrativ utredningskapasitet som kan 

bistå styringsgruppe og forhandlingsutvalget i eventuelle delutredninger innenfor ulike 

fagfelt. 

 

5. For framdrift av prosessen, legger Lyngen kommune til grunn følgende tentative 

framdriftsplan: 

 

a) Senest 10. jan 2016: Oppstart forhandlinger 

b) Innen 30. april 2016: Forhandlinger avsluttet og resultat klart 

c) Innen 30. april 2016: Alternativet med å fortsette som egen kommune ferdig utredet 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 



Vedtak: 

1) Lyngen kommune tar Lyngenfjord- og storkommuneutredningen til orientering og ønsker å 

følge opp rapportenes anbefalinger. 

 

2) Lyngen kommune vil delta i videre forhandlinger om sammenslåing både etter 

Lyngenfjordalternativet og storkommunealternativet for å få avklart hva disse alternativene 

konkret vil bety for dagens Lyngen kommune. 

 

a) Vedrørende Lyngenfjordalternativet ønskes forhandlinger primært mellom alle 3 

kommunene. Sekundært ønskes forhandlinger med en av de andre kommunene. 

 

b) Vedrørende storkommunealternativet ønskes forhandlinger mellom alle 5 kommunene, 

Sekundært ønskes forhandlinger med færre antall kommuner, forutsatt at Tromsø 

kommune også er med. 

 

3) Lyngen kommunes forhandlingsutvalg skal bestå av: 

 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 En representant fra opposisjonen (velges i KST-møtet) 

 Rådmannen 

 

4) Som øverste organ for forhandlingene tilrår Lyngen kommune tilrår at det etableres en 

styringsgruppe sammensatt av ordførerne/byrådsleder for kommunene. For organisering, 

administrering og koordinering av prosessen velges en felles prosjektkoordinator. 

Rådmannen må i tillegg besørge tilstrekkelig administrativ utredningskapasitet som kan 

bistå styringsgruppe og forhandlingsutvalget i eventuelle delutredninger innenfor ulike 

fagfelt. 

 

5) For framdrift av prosessen, legger Lyngen kommune til grunn følgende tentative 

framdriftsplan: 

 

a) Senest 10. jan 2016: Oppstart forhandlinger 

b) Innen 30. april 2016: Forhandlinger avsluttet og resultat klart 

c) Innen 30. april 2016: Alternativet med å fortsette som egen kommune ferdig utredet 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1) Lyngen kommune tar Lyngenfjord- og storkommuneutredningen til orientering og ønsker å 

følge opp rapportenes anbefalinger. 

 

2) Lyngen kommune vil delta i videre forhandlinger om sammenslåing både etter 

Lyngenfjordalternativet og storkommunealternativet for å få avklart hva disse alternativene 

konkret vil bety for dagens Lyngen kommune. 

 

a) Vedrørende Lyngenfjordalternativet ønskes forhandlinger primært mellom alle 3 

kommunene. Sekundært ønskes forhandlinger med en av de andre kommunene. 

 



b) Vedrørende storkommunealternativet ønskes forhandlinger mellom alle 5 kommunene, 

Sekundært ønskes forhandlinger med færre antall kommuner, forutsatt at Tromsø 

kommune også er med. 

 

3) Lyngen kommunes forhandlingsutvalg skal bestå av: 

 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 En representant fra opposisjonen (velges i KST-møtet) 

 Rådmannen 

 

4) Som øverste organ for forhandlingene tilrår Lyngen kommune tilrår at det etableres en 

styringsgruppe sammensatt av ordførerne/byrådsleder for kommunene. For organisering, 

administrering og koordinering av prosessen velges en felles prosjektkoordinator. 

Rådmannen må i tillegg besørge tilstrekkelig administrativ utredningskapasitet som kan 

bistå styringsgruppe og forhandlingsutvalget i eventuelle delutredninger innenfor ulike 

fagfelt. 

 

5) For framdrift av prosessen, legger Lyngen kommune til grunn følgende tentative 

framdriftsplan: 

 

a) Senest 10. jan 2016: Oppstart forhandlinger 

b) Innen 30. april 2016: Forhandlinger avsluttet og resultat klart 

c) Innen 30. april 2016: Alternativet med å fortsette som egen kommune ferdig utredet 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, (KMD), har på vegne av Solbergregjeringen fått i 

oppdrag å fremme kommunereformen overfor kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmenn og KS, 

og 18. juni 2014 ga Stortinget sin tilslutning til hovedelementene i regjeringens kommunereform 

gjennom Stortingsmelding nr. 14, (2014-2015). 

 

KMD la 14. mai 2014 fram Prop. 95 S (2013 – 2014) Kommuneproposisjonen 2015 med en egen 

meldingsdel om kommunereformen. Her ble behovet for reform, målene for reformen, kriteriene 

fra ekspertutvalgets delrapport, samt en omtale av prosess og virkemidler presentert. Målene for 

reformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. 

 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større 

kommuner som bedre kan møte morgendagens utfordringer. Færre og større kommuner skal gi 

bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre kvalitet i tjenestene 

og muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn. Reformen handler om å utvikle 

velferd og lokalt folkestyre i store og små lokalsamfunn, til det beste for innbyggerne, 

næringslivet og lokalsamfunnet.  Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk språk, og vil 

vektlegge at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i 

kommuneinndelingen.  

 

For å ivareta kommunereformens utredningsplikt, har Lyngen kommune deltatt i to prosjekt – 

utredning av henholdsvis storkommunealternativet, (Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og 

Tromsø kommune), og Lyngenfjordalternativet, (Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner). 



Utredningene for storkommunealternativet ble offentliggjort og overrakt kommunene i Tromsø 

12.08.2015, mens Lyngenfjordutredningen ble offentliggjort og overrakt kommunene på Oteren 

15.10.2015. 

 

I begge alternativene er den faglige tilrådningen fra konsulent at kommunene innleder konkrete 

forhandlinger om sammenslåing. 

 

For styringen av arbeidet med Lyngenfjordutredningen, (Fase 1), har Kåfjord, Lyngen og 

Storfjord kommuner etablert et felles prosjekt for håndtering av utredningsarbeidet. Prosjektet 

har vært ledet av en styringsgruppe sammensatt av ordførere, rådmenn, tillitsvalgte og 

ungdomsrepresentanter fra de tre kommunene. For administrering av utredningen av arbeidet, 

har det vært engasjert en egen prosjektkoordinator i 50 % stilling ut 2015. Med forankring i de 

tre kommunenes formannskapsmøter, har styringsgruppen i møte 18.05.2015 vedtatt mandat for 

gruppens arbeid, samt vedtatt framdrift- og milepælplan for prosessen. Det er her lagt opp til en 

prosess hvor utredningsmaterialet og videre prosess skal behandles i de tre kommunestyrene i 

løpet av desember 2015. 

 

Vedrørende utredningen av storkommunemodellen, (Fase 1), har denne prosessen vært mer løst 

organisert, og ikke formalisert på samme måte som for Lyngenfjordutredningen. Arbeidet har 

her i stedet vært basert på en arbeidsgruppe med representanter for rådmannen i de enkelte 

kommunene. Overordnet styring/ledelse har vært fundamentert på fellesmøter mellom 

kommunenes politiske ledelse v/ordførere/byråd. Administrativ håndtering av utredningen har 

vært ivaretatt av Tromsø kommune. I forbindelse med storkommuneutredningen, er det her også 

lagt opp til en prosess hvor utredningsmaterialet skal behandles i de fem kommunestyrene i 

løpet av desember 2015. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Hovedformålet med utredning av storkommune- og Lyngenfjordmodellen har vært at 

rapportmaterialet skulle produsere et bredere og mer systematisk kunnskapsgrunnlag for senere 

beslutninger om eventuell videreføring av kommunereformarbeidet inn i Fase 2 – 

Forhandlingsfasen. 

 

Med referanse til det foreliggende utredningsmaterialet, samt til signaler fra nasjonalt politisk-

administrativt nivå, foreligger det for Lyngen kommune fire alternativer for videre håndtering av 

reformprosessen: 

 

Alt. 1: Terminering av arbeidet ved å fatte vedtak om at Lyngen kommune skal bestå som pr. 

2015. Det innledes ikke forhandlinger med andre kommuner om sammenslåing. 

 

Alt 2: Videreføring av arbeidet ved å fatte vedtak om at det innledes forhandlinger om 

sammenslåing av Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune – eventuelt en av disse. 

 

Alt 3: Videreføring av arbeidet ved å fatte vedtak om at det innledes forhandlinger om 

sammenslåing av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner – 

eventuelt noen av disse forutsatt at Tromsø kommune også er med. 

 

Alt 4: Videreføring av arbeidet ved å fatte vedtak om at det innledes parallelle forhandling om 

sammenslåing etter både storkommunemodellen og Lyngenfjordmodellen, (alternativ 2 

og 3). 

 



Vedrørende de ulike alternativene, er det rådmannens vurdering at kommunereformprosessen 

videreføres i Lyngen kommune ved at kommunestyret fatter vedtak om at det innledes 

forhandlinger etter alt. 4 – forhandling om både storkommune- og Lyngenfjordalternativet. 

 

Rådmannens begrunnelse er at det er viktig å få konkret kartlagt hvilke konkrete konsekvenser 

de ulike modellene vil ha for Lyngen kommune, samt at det vil genererer stor usikkerhet 

omkring kommunens framtid dersom prosessen avsluttes uten konkrete forhandlinger. Det må 

her tas med i vurderingen at fylkesmannen skal foreta oppsummering av status av 

kommunereformen i Troms høsten 2016, og på den bakgrunn, oversende tilrådning om 

framtidig kommunestruktur i Troms til Kommunal og moderniseringsdepartementet samme 

høst. Det vil kunne innebære et negativt signal til fylkesmannen at kommunen ikke ønsker å 

videreføre reformarbeidet inn i forhandlingsfasen. 

 

I tillegg påpeker rådmannen at dersom innbyggerne i Lyngen kommune skal tas med i prosessen 

som rådgivere gjennom folkeavstemming, så foreligger det ikke slik rådmannen vurdere det, et 

tilstrekkelig systematisert kunnskapsgrunnlag pr. desember 2015 som innbyggerne kan fatte sin 

beslutning på. Dette fordi de gjennomførte utredningene kun har hatt fokus på strukturelle, 

overordnede, generelle problemstillinger/tema vedrørende sammenslåing. Konkrete 

problemstillinger vedrørende politisk og administrativ organisering, organisering av 

tjenesteproduksjon, kommunesenter, infrastruktur mellom kommunens ulike geografiske deler, 

samt løsninger for disse, vil bare kunne manifestere seg gjennom forhandlinger. Dersom kun de 

foreliggende utredningene legges til grunn for terminering av videre forhandlinger, så vil dette i 

realiteten bety at kommunen fatter sin avgjørelse på et generelt utredningsgrunnlag – ikke på 

konkrete løsninger/modeller fremkommet gjennom forhandlinger. 
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Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 
Utlendingsloven § 95. 
 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Tone Mari Iversen erklærte seg inhabil. 

 

Forslag fra Line Van Gemert: 

Ansettelse av mottaksleder foretas av driftsstyret for asylmottaket. 

 

Det ble først votert over forslaget fra Line Van Gemert. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Line Van Gemert. Enst. 

 

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak, men pkt 4 utgår og datoen i 

pkt 6 endres til 01.02.16. Når det gjelder pkt 7 vises det til egen sak. Enst 

 

 



Vedtak: 

1. Det etableres et asylmottak for enslige mindreårige med inntil 40 plasser i det gamle 

sykehjemmet.  

2. Lyngen kommune søker om bruksendring fra 721 sykehjem til privat eller offentlig 

tjenesteyting.(asylmottak) 

3. Bygningsmessige utbedringer utføres umiddelbart, inkludert resultat av brannteknisk 

prosjektering og med hensyn til gjeldende dispensasjonsregler. 

4. Tilbud leveres UDI innen fredag 4.12.15 

5. Asylmottaket har forventet oppstart 1.2.16. 

6. Utgifter til sprinkling av bygget, inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet - det vises 

her til egen sak (69/15). 

7. Ansettelse av mottaksleder foretas av driftsstyret for asylmottaket. 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015  

 

Behandling: 

Anette Holst og Tone Mari Iversen orienterte om det arbeidet som er gjort siden 

formannskapsmøtet 18.11.15. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.  

Lyngen formannskap benyttet kommunelovens § 13 mht bruk av disposisjonsfondet. 

Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

1. Det etableres et asylmottak for enslige mindreårige med inntil 40 plasser i det gamle 

sykehjemmet.  

2. Lyngen kommune søker om bruksendring fra 721 sykehjem til privat eller offentlig 

tjenesteyting.(asylmottak) 

3. Bygningsmessige utbedringer utføres umiddelbart, inkludert resultat av brannteknisk 

prosjektering og med hensyn til gjeldende dispensasjonsregler. 

4. Asylmottaket drives som en kommunal enhet i oppstartfasen. Det fremmes sak om 

overføring til kommunalt eid selskap i løpet av 2016. 

     5. Tilbud leveres UDI innen fredag 4.12.15 

6. Asylmottaket har forventet oppstart 1.1.16. 

7. Utgifter til sprinkling av bygget, inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet. 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Tidligere bevilget kr 1 mill. til tilrettelegging for asylmottak. Resultat fra brannteknisk rapport 

fra Rambøll krever sprinkling. Kostnadsoverslag 2,5-3 mill. Dekning: Disposisjonsfondet. 

 

Lyngen formannskap benyttet kommunelovens § 13 mht bruk av disposisjonsfondet. 

Rådmannens innstilling 

1. Det etableres et asylmottak for enslige mindreårige med inntil 40 plasser i det gamle 

sykehjemmet.  



2. Lyngen kommune søker om bruksendring fra 721 sykehjem til privat eller offentlig 

tjenesteyting.(asylmottak) 

3. Bygningsmessige utbedringer utføres umiddelbart, inkludert resultat av brannteknisk 

prosjektering og med hensyn til gjeldende dispensasjonsregler. 

4. Asylmottaket drives som en kommunal enhet i oppstartfasen. Det fremmes sak om overføring 

til kommunalt eid selskap i løpet av 2016. 

5. Tilbud leveres UDI innen fredag 4.12.15 

6. Asylmottaket har forventet oppstart 1.1.16. 

7. Utgifter til sprinkling av bygget, inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet. 

 

 

Budsjettdekning: 

 

 

Tidligere bevilget kr 1 mill. til tilrettelegging for asylmottak. Resultat fra brannteknisk rapport 

fra Rambøll krever sprinkling. Kostnadsoverslag 2,5-3 mill. Dekning: Disposisjonsfondet. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommunestyre fattet i møte 9.9.2015 følgende vedtak:  

«Kommunestyret anmoder rådmannen å ta kontakt med mottaket i Skibotn for å få 

nødvendig informasjon for snarlig etablering av mottak.»  

 

Som en oppfølging av saken ble kontakt med ulike aktuelle drivere etablert, Hero, Skibotn mottak 

med flere og det ble foretatt en befaring av bygningen, der det viste seg at en del oppgradering var 

nødvendig for å kunne bruke sykehjemmet som flyktningmottak. 

Bygget er i dag godkjent som bygningstype 721 sykehjem, og før denne eventuelt skal kunne tas i 

bruk som 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.  Brannteknisk prosjektering ble bestilt 

og rapporten fra Rambøll kom fredag 27.november. I rapporten pekes det blant annet på behov for 

sprinkling av hele bygget. 

 

I et offisielt brev fra kommunal og moderniseringsdepartementet og sikkerhets- og 

beredskapsdepartementet datert 22.10.15 oppfordrer statsrådene kommunene til rask saksbehandling 

i saker som angår etablering av asylmottak.  



 

 
 

En sak om istandsetting av bygget ble lagt fram for kommunestyret den 11.november, sak 60/15. 

Kommunestyret fattet da følgende 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. 

 

Saken ble framlagt for Formannskapet i Lyngen i møte 18.11.15 med følgende innstilling: 

Innstilling fra Utvalg 1: 

«Ved gjennomgang og befaring av det gamle sykehjemmet ble det avdekket feil og mangler som viser seg vanskelige å vurdere for 
gruppen. Som følge av dette og andre uklare momenter ved saken foreslås følgende tiltak: 

Lyngen kommune engasjerer et eksternt godt kvalifisert selskap til å undersøke, dokumentere og beskrive oppgaver, tidsbruk og 

kostnader knyttet til  

a.       En innvendig minimumsoppgradering av de 3 øverste etasjer slik at disse blir beboelige for flyktninger 

b.      En total renovering av bygget, innvendig og utvendig for bo- og kontorformål  

I begge tilfeller skal krav til ventilasjon, sikker strømforsyning/elektrisitetsanlegg, heisdrift og andre viktige funksjoner i varetas. 

Krav til fungerende heis gjelder ikke for alternativ a) 

Undersøkelsen/dokumentasjonen skal leveres snarest og innen 15.01.2016. 

På grunn av stor usikkerhet med tanke på renoveringskostnader på det gamle sykehjemmet er det vanskelig å si noe om overdragelse 

av bygget til Lyngen Servicesenter AS.» 

 

 

Innstilling fra utvalg 2: 

Utvalget har analysert tre ulike driftsmodeller for kommunal drift av et asylmottak, som alle vil være hensiktsmessig. Utvalget har 

gjennom undersøkelsen fått en tydelig forståelse av at dette er en prosess som haster. Neste anbudsfrist fra UDI, som regnes som 
avgjørende for realisering av et kommunalt mottak, er 11.12.2015. 

 

 
 

Vedtak i formannskapet 18.11.15: 

Utvalg 2 bes fortsette arbeidet og fremme en skisse for hva som må gjøres fremover og 

søknad til UDI. Saken fremmes for formannskapet 30.11.15. 

 

Dette er en oppfølging av vedtaket 18.11.15. 
 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 55/15 og 60/15 

 

Økonomiske konsekvenser 

Antatt positive, ikke ferdig utredet 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Under vurdering 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Norge har en nasjonal og internasjonal forpliktelse til å ta imot og innkvartere 
asylsøkere/flyktninger. Statlige myndigheter har siden 1987 gitt asylsøkere et mottakstilbud mens 
søknaden er til behandling. Dette ble lovfestet i 2006, og går frem av utlendingsloven § 95.  



Asylmottak finansieres av staten, og Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for å tilby 

innkvartering. UDI disponerer ikke egne eiendommer som kan brukes til asylmottak. UDI leier 

derfor eiendommer med eksisterende bygninger til formålet, enten av Statsbygg eller på det private 

eiendomsmarkedet. For andre asylmottak enn transittmottak inngår UDI kontrakter om drift av 

mottak, som forutsetter at driftsoperatør stiller bygninger til driften til disposisjon.  

 

Asylmottak er ikke angitt som eget arealformål i plan- og bygningsloven §§ 11-7 nr. 1 eller 12-5 

andre ledd nr. 1, men kan gå inn som del- eller underformål under arealformålet «bebyggelse og 

anlegg». Arealformålet blir vanligvis ytterligere presisert gjennom forskjellige underformål, for 

eksempel «boligbebyggelse» eller «bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting». Det siste 

underformålet kan eventuelt ytterligere spesifiseres til eksempelvis institusjon eller asylmottak.  

 

Norge er i dag i en prekær flyktningsituasjon der Lyngen må ta sin del av ansvaret.  

 

Utvalget har vurdert tre ulike modeller for asylmottak: 

 

1.Kommunal drift av ordinært mottak med 70 asylsøkere 

2.Kommunal drift av EM mottak med 40 plasser 

3.Privat EM mottak med 50 +10 plasser. 

 

 

 

1.Ordinært mottak: 

Sykehjemmet som bygg er godt egnet som ordinært mottak, men antallet asylsøkere som kan tas 

imot med dagens romprogram er noe lavt. UDI ønsker i utgangspunktet mottak med mellom 100 og 

150 plasser, og dette blir vanskelig uten større innvendige ombygginger. Slike ombygginger vil både 

måtte ta noe tid, samt kan bli kostbare. Det lave antallet asylsøkere som kan tas imot er dermed ikke 

attraktivt for UDI, og i tillegg vil det være vanskelig for kommunen å drive et så lite mottak i 

økonomiske balanse.  Videre er antall arbeidsplasser ved et ordinært mottak lavt, og det er ikke 

døgnbemanning. Det vil si at et ordinært mottak med 70 plasser ikke vil ha behov for mer enn 4-5 

årsverk. 

 

2. Kommunalt EM 40 plasser: 

Et kommunalt EM gir kommunen mulighet til å styre antall plasser som skal tilbys. Både tverrfaglig 

team, kommunelegen og utvalget mener at et mottak med 40 EM plasser er mer hensiktsmessig enn 

et større mottak for EM. Ved at kommunen går inn som driftsoperatør kan en i større grad påvirke 

og styre mottaket av asylsøkere, både med hensyn til plassering, antall og hvilke grupper det skal 

legges til rette for. Dette gir kommunen bedre utgangspunkt for å styre de kommunale tjenestene, 

samt at politikerne får bedre innflytelse på organiseringen av mottaket. UDI har også hatt flere 

utspill den senere tiden der de ønsker flere kommunale driftsoperatører.  
Utvalget har vært i kontakt med UDI flere ganger, og er nå i en dialog der det kan være aktuelt 

at UDI går til direkteanskaffelse av EM plasser med Lyngen kommune. Varighet på denne 

avtalen vil i første omgang være 6+3+3 måneder, med mulighet for videre drift ved ordinært 

anbud. UDI vil ikke per nå lyse ut flere EM i region nord, men det er en utlysning ute nå på 

ordinære mottak.  UDI har signalisert behov for 100 000 plasser i 2016. Utvalget har forstått at 

det er gode sjanser for forlengelse av avtalen utover 1 år med tanke på den store tilstrømmingen 

av asylsøkere til Norge.  Lyngen kommune har organisatoriske utfordringer med tanke på å få 

på plass et kommunalt EM med 40 plasser til 1.januar. Det er ønskelig med konsulentbistand da 

kommunen ikke tidligere har driftet et asylmottak.  Dette gjelder både i forhold til å rekruttere 

rett kompetanse på kort tid, gjøre bygningsmessige utbedringer samt utarbeide tilbud. 
 

 

3.Privat EM mottak 60 plasser:  



Det nyoppretta selskapet Lyngseidet EM har søkt om et mottak for 50+10 enslige mindreårige 

med drift i det gamle sykehjemmet. Mottaket er klart til oppstart dersom de får leiekontrakt med 

Lyngen kommune. Skibotn mottak, som har stiftet selskapet, har godt renommé i asylbransjen, 

og UDI beskriver driftsoperatøren som seriøs. En privat drift av et mottak har de fordelene at 

kommunen tar sin del av ansvaret, får økt antall arbeidsplasser, får leid ut bygget, samt har 

minimalt med administrativt arbeid i forbindelse med oppstart og drift. Den private aktøren har 

også kompetanse og erfaring med drift av asylmottak. Avtalen han får dersom kommunen leier 

ut bygget, har en varighet på 3+3 år, noe som er betraktelig lenger enn ved direkteanskaffelse 

for kommunal drift. 

 

 

Privat eller offentlig drift? 

 

Det første spørsmålet kommunestyret må stille seg er: Hvorfor skal kommunen drive et 

asylmottak? Er hensikten å ta samfunnsansvar? Er det økonomi og arbeidsplasser som er 

fokus? Vil en utleie av bygget til privat aktør gi noe av de samme fordelene? 

  

 

Et asylmottak gir arbeidsplasser og tilskudd fra Staten til vertskommunen. Dette er uavhengig av 

driftsoperatør. Tilskuddene er i dag som følger: - Grunnsats per kommune per år: 492 592,- - 

Sats per ordinær/transittmottaksplass per år: 7 560,- - Sats per plass for enslige mindreårige per 

år: 13 965,- I tillegg kommer økning i rammetilskudd når beboere får positivt vedtak om 

opphold. 

 

Et mottak for mindreårige vil kunne engasjere 15-20 ansatte i forskjellige funksjoner. Et mottak 

vil uavhengig av driftsoperatør gi verdifulle arbeidsplasser til kommunen om dette varer over 

tid.  

Med et mottak vil dette naturlig nok medføre at kommunen er forutsatt å levere tjenester til de 

som er i mottaket. Dette gjelder i hovedsak skole- og helsetjenester, men også 

barnevernstjenester.  Etablering av asylmottak i en kommune som Lyngen er ikke 

uproblematisk. Dette har sammenheng med kommunens størrelse, infrastruktur, tjeneste- og 

servicetilbud, samt mulighet for støtte og hjelp.  

 

Et asylmottak vil utvilsomt skape større aktivitet og virksomhet i kommunen. Dette må avveies 

mot de ulemper og mer belastning som vil kunne påføres kommunen. Likevel er det 

sannsynligvis flere fordeler enn ulemper med et asylmottak i kommunen. 

Lyngen kommune har ikke per i dag et tilfredsstillende service- og tjenesteapparat til å kunne ta 

imot en større gruppe med asylsøkere. Dette kan imøtekommes, men krever noe forberedelse og 

ressurser. Blant annet må det vurderes styrking av helsesøstertjenesten og barnevernet, samt at 

voksenopplæringa må dimensjoneres i forhold til antall elever.  

 

Vanlige kontrakter for EM –mottak og ordinære mottak er 3-årige med opsjon på 3 år videre 

drift. Per i dag tilsier flyktningstrømmen at det er behov for å opprette asylmottak, men hva om 

4 år?  Lyngseidet EM privat vil få en avtale på 3+3 år mens kommunen som driftsoperatør slik 

situasjonen er nå vil få en avtale på 6 måneder + 3+3, med mulighet for ordinær forlengelse.  
 
Utvalget er av den oppfatning at det er flere grunner til at det kan være hensiktsmessig å ha 

offentlig kontroll over drift av et asylmottak. 

1.Kontroll av kompetanse knyttet til et asylmottak. 

Erfaringer fra andre kommuner viser at det til dels knyttes bedre kompetanse til asylmottak i 

kommunal regi enn ved mottak i privat regi. Erfaringer viser også at det er tettere forbindelse 

mellom kommunale asylmottak og det kommunale hjelpeapparatet.  



Man kan også her se for seg bedre styrt langsiktig utvikling ved at ansatte på et mottak og andre 

lovpålagte tjenester vedrørende mottaket er underlagt den samme kommunale kontroll. I dette 

ligger det en erkjennelse av at det vil være i kommunens interesse å se for seg en strategisk 

utvikling av modeller som kan gi langsiktig gevinst, eksempelvis en økt bosetting. 

 

2. Styrt samfunnsøkonomi. 

Det kan være fornuftig å se langsiktig samfunnsøkonomisk gevinst framfor eventuelt økonomisk 

overførbart utbytte på kort sikt. En aksept av mindre kortsiktig utbytte for en offentlig aktør tar 

inn over seg at en kommunal aktør sannsynligvis vil drive med større daglige kostnader, spesielt 

knyttet til personell. Denne økte daglige kostnaden vil kunne være hensiktsmessig å investere i 

da et asylmottak kan inngå som en kontrollerbar enhet i en kommunalt styrt langtidsplan 

innenfor flere områder.  

Vi forutsetter at det også på kort sikt vil være mulig å drive i budsjettmessig balanse, men 

erkjenner at en privat aktør vil kunne generere et større overskudd på utbyttesiden til sitt 

selskap.  

 

3.Samfunnsmessig ansvar. 

Utvalget forutsetter at det vil være i kommunens interesse å opptre samfunnsansvarlig i en 

statlig oppfordring om rask saksgang. 

I et nasjonalt perspektiv vil det kanskje være likelydende hvilken driftsoperatør som står bak et 

asylmottak. 

Vi vil like fullt mene at det ikke nødvendigvis er et tidstap at kommunen går inn som operatør, 

og at dette strategisk vil være i lokalsamfunnets interesse og da med følger for storsamfunnets 

interesser. 

Det er mulig å se for seg en nødvendig samfunnsstyring av mottak med et perspektiv på at 

samfunnsaktører har svært gode forutsetninger vedr. kompetanse og økonomi til i felleskap å 

styre en krevende og vanskelig situasjon for staten og for kommunene. 

Offentlige drevne asylmottak har etablert gode erfaringer, disse gode erfaringene viser også UDI 

til. 

  

Utvalget vurderer at kommunen som driftsoperatør bør starte driften av mottaket i rein 

kommunal regi. Dette vil forenkle prosessen i oppstarten. Utvalget vurderer videre at mottaket 

bør drives av et kommunalt driftsselskap, et A/S, men at arbeidet med etablering av dette bør 

skje over nyåret. Å overdra driften fra kommunen til et kommunalt aksjeselskap er 

uproblematisk.  

Kommunale aksjeselskap er regulert i aksjeloven 1997: nr. 44. 

Kommunen kan opprette et helt eller delvis kommunalt eid aksjeselskap til å forestå 

forvaltningen av asylmottaket. AS-et er en selvstendig juridisk enhet og ikke en del av 

kommunen. Også private kan delta, men kommunens ansvar og risiko er begrenset til 

aksjekapitalen. AS-et oppretter styre, daglig leder, vedtekter med videre i tråd med aksjelovens 

bestemmelser.  

 

Kommunens eierstyringsmulighet går gjennom generalforsamlingen og vedtekter. Aksjeloven 

bygger på en rollefordeling mellom eier og driftsledelse hvor eier kun kan utøve sin myndighet 

på generalforsamlingen. Forvaltningen av selskapet hører innunder styret og daglig leder. Behov 

for politisk styring og kontroll kan lett komme i konflikt med denne rolledelingen.  
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Asylmottak - finansiering oppgradering av bygg 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen legger fram budsjettendringssak om 

sprinkling av Lyngen sykehjem med kostnadsoverslag og forslag til finansiering så snart dette er 

kjent. 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen legger fram budsjettendringssak om 

sprinkling av Lyngen sykehjem med kostnadsoverslag og forslag til finansiering så snart dette er 

kjent 



 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen legger fram budsjettendringssak om 

sprinkling av Lyngen sykehjem med kostnadsoverslag og forslag til finansiering så snart dette er 

kjent. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I forbindelse med mulig etablering av asylmottak i gamle Lyngen sykehjem er det bekreftet 

behov for å gjøre betydelige oppgraderinger av bygget. Noen tiltak karakteriseres som 

vedlikehold, mens andre tiltak er oppgradering og derfor kan karakteriseres som investeringer. 

 

Lyngen formannskap har i sak 128/15 pkt. 7 vedtatt følgende: 
«7. Utgifter til sprinkling av bygget inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet.» 

Formannskapet har vedrørende dette punktet i saken benyttet kommunelovens § 13 mht bruk av 

disposisjonsfondet og skal derfor behandles av kommunestyret som referatsak. 

 

Rådmannen ønsker i denne saken å drøfte hvorvidt dette er den optimale finansieringsløsningen. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 35/15 – Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015-2017 

K-sak 55/15 – Etablering av mottak for flyktninger 

K-sak 60/15 – Etablering av mottak for flyktninger – oppfølging av kommunestyrets vedtak 

55/15 

F-sak 127/15 – Asylmottak i Lyngen kommune 

F-sak 128/15 – Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Se vurdering av alternativer og konsekvenser. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Tiltak nevnt i saksframlegget til kommunestyrets vedtak i sak 60/15 vedrørende bruk av 

disposisjonsfondet med inntil 1 mill. kroner synes stort sett å ha karakter av vedlikehold. Noen 

tiltak kan kanskje defineres som investeringer. 

 



Formannskapets vedtak i sak 128/15 vedrørende utgifter til sprinkling av bygget med inntil 3 

mill. kan etter rådmannens vurdering defineres som investeringer fordi dette må kunne ansees å 

medføre en oppgradering av bygget til en høyere standard. Sprinkling er et krav både i forhold 

til dagens byggtekniske forskrift tek 10 og fra KLP Skadeforsikring for å forsikre bygget. 

Midlertidig kan bygget forsikres ved at det gjennomføres kompenserende brannsikringstiltak, 

men til en høyere egenandel. Sistnevnte er ikke kjent pr. dato. 

 

I forbindelse med etablering av asylmottak har formannskapet vedtatt i sak 128/15 følgende, noe 

kommunestyret fatter endelig vedtak på: 
«4. Asylmottaket drives som en kommunal enhet i oppstartfasen. Det fremmes sak om overføring til 

kommunalt eid selskap i løpet av 2016». 

 

Punktet innebærer et mulig salg av bygget fra Lyngen kommune til «kommunalt eid selskap». 

Salgssummen skal inntektsføres i investeringsregnskapet som kapitalinntekt og vil medføre at 

denne ikke kan avsettes til disposisjonsfondet. Alternativene vil være å bruke denne som 

finansiering av investeringer i 2016 eller senere år ved avsetning til ubundet investeringsfond i 

2016. 

For å unngå en uønsket svekkelse av disposisjonsfondet, tilrår derfor rådmannen en alternativ 

finansiering av investeringene og anmoder derfor kommunestyret om å endre finansieringen i 

kommunestyresak 128/15 punkt 7. 

 

Arbeidet med sprinkling av bygget vil sannsynligvis ikke starte opp før i 2016, så derfor vil 

dette neppe medføre endringer av investeringsbudsjettet i 2015.  

 

Alternativene for finansiering av investeringene vil i hovedsak være: 

 Midlertidig omdisponering av vedtatt låneramme for 2016 i påvente av eventuelt salg av 

Lyngen sykehjem 

 Bruk av salgssum til finansiering. 

 

Rådmannen tilrår at kommunestyret tar denne saken til orientering. Videre at budsjettendringssak 

om sprinkling med kostnadsoverslag og forslag til finansiering legges fram for kommunestyret så 

snart dette er kjent. 
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Revisjon årsbudsjett 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 47. 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2015: 



 
 

Beløpene for overføring til 2016 justeres i hht. årsregnskap 2015. 

 



2. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere 13017 Sentrumsplan fra 15010 Lyngseidet 

sentrum – fysiske tiltak, samt internregulere 49901 Husbanken inn- og utlån i hht. 

årsregnskap 2015.  

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2015: 



 
 

Beløpene for overføring til 2016 justeres i hht. årsregnskap 2015. 

 



2. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere 13017 Sentrumsplan fra 15010 Lyngseidet 

sentrum – fysiske tiltak, samt internregulere 49901 Husbanken inn- og utlån i hht. 

årsregnskap 2015.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1) Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2015: 

 



 
 

Beløpene for overføring til 2016 justeres i hht. årsregnskap 2015. 

 



2) Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere 13017 Sentrumsplan fra 15010 Lyngseidet 

sentrum – fysiske tiltak, samt internregulere 49901 Husbanken inn- og utlån i hht. 

årsregnskap 2015.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I hht. kommunelovens § 47 har administrasjonssjefen (rådmannen) ansvar for å legge fram sak 

om justering i årsbudsjettet hvis forutsetningene svikter i løpet av budsjettåret. 

 

Denne saken omhandler forslag til endringer i investeringsbudsjettet og gjelder i hovedsak: 

 Mindre budsjettoverskridelser som må finansieres 

 Formelle vedtak på budsjettjusteringer som kun kan gjøres av kommunestyret selv 

 Endringer av finansiering ved mindreforbruk 

 Orientering om større budsjettoverskridelser 

 Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2015 til 2016 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Det vises til vurderingene nedenfor. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Saken får ingen konsekvenser for driftsbudsjett- og regnskap i 2015, men vil kunne medføre at 

det vil måtte vedtas nye låneopptak i 2016. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Tabellen nedenfor viser vedtatt budsjett 2015 inkl. endringer, posterte utgifter pr. 24.11., forslag 

til budsjettendringer, justert budsjett inkl. forslag til budsjettendringer og forslag til budsjett-

bevilgninger som skal overføres til 2016. 

 



 



 

Nærmere om forslag til budsjettendringer 

 

13017 Sentrumsplan, 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak, 15022 Stedsutvikling - 

Elveparken 

Disse prosjektene kan sees i sammenheng: 

 13017 Sentrumsplan brukes til overordnet planlegging. 

 15010 Lyngseidet Sentrum – fysiske tiltak er kommunestyrets vedtatte budsjettramme på 

8 mill. for 2015 vedtatt i årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018. 

 15022 Stedsutvikling – Elveparken er konkret investering vedtatt avsatt med 4 mill. i 

kommunestyresak 24/15 Stedsutvikling – fase 3. 

 

Rammebevilgning på 8 mill. foreslås regulert til overordnet planlegging og fysiske tiltak i 

Elveparken. Det tilrås at rådmannen regulerer 13017 i hht. faktisk regnskap for 2015.  

 

Rådmannen er ikke kjent med om det foreligger konkret kostnadsoverslag for hvordan 

bevilgningene skal disponeres totalt sett og heller ikke om det foreligger tilsagn om ekstern 

finansiering, og forholder seg derfor inntil videre derfor til de faktiske vedtatte kommunale 

bevilgninger.  

En sterkere kobling mellom rådmannen og prosjektgruppa er ønskelig for å sikre tilstrekkelig 

økonomistyring og korrekt regnskapsføring/aktivering. 

 

13101 Egenkapitalinnskudd KLP, 14137 KLP – egenkapitalinnskudd 

13101 er årlig egenkapitalinnskudd for sykepleierordningen, mens 14137 er kommunens 

innskutte kapital ved flytting av tjenestepensjonsordningen for andre ansatte og politikere fra 

DNB Liv ASA til KLP i 2015. 

Egenkapitalkravet fra KLP ble noe mindre enn beregnet i budsjettet og derfor frigjøres noen 

midler fra ubundet investeringsfond til finansiering av noe mindre budsjettoverskridelser. 

 

Salg av Stigen (Lyngseidet bo- og servicesenter) er budsjettert med 3,2 mill. til finansiering av 

egenkapitalinnskuddet ved flytting av tjenestepensjonsordningen (14137). Hvis salget ikke kan 

inntektsføres i 2015 vil flyttingen mangle tilsvarende i finansiering. 

 

15005 Nødaggregat Lenangen omsorgssenter 

Totalt er det bevilget kr 250.000 fra disposisjonsfond og kr 350.000 i lån tidligere. Hittil er det 

påløpt ca. kr 607.000, og tiltaket mangler i underkant av 100.000 kroner for å bli ferdigstillet.  

Rådmannen har inngått avtale med entreprenør for dette og tilrår at kommunestyret 

tilleggsbevilger inntil kr 85.000 i 2015, finansiering av ubundet investeringsfond. Sistnevnte ble 

avsatt i 2014 i forbindelse med salg av kommunale boliger, og er stort sett disponert nå. 

 

47022 Innereidet boligfelt 

Oppdatert kostnadsoverslag for 2015 viser et totalbehov i overkant av 3 mill. for ferdigstillelse 

av 10 tomter inkl. grunnkjøp. Dette utgjør ca. halve området. Fortsatt gjenstår asfaltering og 

veilys.  

 

Fullfinansiering i 2015 foreslås inndekket ved overføring av restbevilgninger fra 47033 

Boligtomter (tidligere vedtatt i K-sak 42/15) med kr 610.000 og 47034 Vannformål 2013 med kr 

821.000. De to sistnevnte bevilgningene er dermed full ut disponert. 

 

42410 Kunstgress Lyngstuva 

Prosjektet har så langt en overskridelse på kr 624.000 ut over tilleggsbevilgningen på 3,213 mill. 

som kommunestyret vedtok i sak 26/15. Lyngstuva SK har så langt ikke innbetalt egenandel på 



0,5 mill., jfr. k-sak 26/15. Dette er derfor ikke regulert inn på utgiftssiden og dermed 

framkommer dette som avvik i regnskapet.  

 

Konsekvensen av overskridelsen vil kunne bli at vedtatt låneopptak for 2015 til andre prosjekter 

med dekke dette. Sak om dette må i så fall tas opp i 2016 hvis forutsatt egenandel ikke 

innbetales. 

 

42009 Oksvik barnehage 

Prosjektregnskapet avsluttes i 2015 og ser ut til å holde seg innenfor avsatt budsjettramme. Det 

er sendt inn krav om sluttutbetaling av erstatningen etter leirraset, men har ikke fått melding om 

hva endelig sluttutbetaling blir. Budsjettert sluttutbetaling er kr 3,118 mill. 

 

I tillegg kommer erstatning for utebod kr 120.000 og lekestue kr 20.000. Sistnevnte foreslås 

budsjettjustert da disse er gjenoppbygget og inngår i byggeregnskapet på utgiftssiden. 

 

49901 Husbanken inn- og utlån 

Startlåneordningen har ei vedtatt utlånsramme på 5 mill. i 2015, i tillegg til ubrukte midler på ca. 

2,5 mill. fra 2014. Det tilrås at rådmannen får fullmakt til å regulere årsbudsjett 2015 i hht. 

årsregnskap 2015 slik at unødvendige budsjettavvik unngås.  

 

Selv om noen investeringer har overskridelser i 2015, så vil alle prosjekter være fullfinansiert 

dette året. Eneste unntaket vil eventuelt være finansieringen av egenkapitalinnskuddet i KLP ved 

flyttingen fra DNB Liv.  
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 Dato:                 09.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

124/15 Lyngen formannskap 18.11.2015 

71/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Inntak av lærlinger 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 45(2). 

Opplæringsloven kapittel 4. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Årlige kostnader for inntak av 3 lærlinger innarbeides i årsbudsjett/økonomiplan for 2016-2019. 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ramme Økes  Reduseres 

2016 2 68 000  

2016 4  68 000 

2017 2 308 000  

2017 3 og 4  308 000 

2018 2 551 000  

2018 3 og 4  551 000 

2019 2 551 000  

2019 3 og 4  551 000 

 



Kr 1 478 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 18.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

 

Vedtak: 

Årlige kostnader for inntak av 3 lærlinger innarbeides i årsbudsjett/økonomiplan for 2016-2019. 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ramme Økes  Reduseres 

2016 2 68 000  

2016 4  68 000 

2017 2 308 000  

2017 3 og 4  308 000 

2018 2 551 000  

2018 3 og 4  551 000 

2019 2 551 000  

2019 3 og 4  551 000 

 

Kr 1 478 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årlige kostnader for inntak av 3 lærlinger innarbeides i årsbudjett/økonomiplan for 2016-2019. 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ramme Økes  Reduseres 

2016 2 68 000  

2016 4  68 000 

2017 2 308 000  

2017 3 og 4  308 000 

2018 2 551 000  

2018 3 og 4  551 000 

2019 2 551 000  

2019 3 og 4  551 000 

 

Kr 1 478 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Å ha lærling i virksomheten bidrar til å vitalisere arbeidsplassen. Det gjør at de andre som 

arbeider med/rundt lærlingen må skjerpe seg og stille spørsmål med sin egen måte å løyse 

oppgavene på. Lærlingen spør nemlig “hvorfor?” 

Å jobbe med opplæring av unge mennesker er dessuten givende på mange måter. Bedriftene får 

bidra i sosialisering av lærlingene til fag og arbeidsliv. Inntak av lærling gir kommunen 

mulighet til å rekruttere ung arbeidskraft for framtida. 

Ved kortvarige sykefravær i virksomheten kan lærlinger fylle arbeidsoppgaver på en bedre måte 

enn bruk av ukjente vikar. Dette vil også være en del av lærlingens verdiskaping i virksomheten. 

Lærlinglønna er lønn for verdiskapningsdelen av læretida. Lærebedriften har i 

verdiskapningstida anledning til å pålegge lærlingen arbeidsoppgaver som virksomheten ellers 

måtte ha betalt annen arbeidskraft for å få gjort. 

De fleste kommuner og lærevirksomheter har erfart at lærlingen gjennom sin verdiskapning har 

forsvart den lønna han/hun har fått. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Lærlinger som inngår lærekontrakt etter reglene i opplæringsloven, skal     

lønnes etter de uttømmende bestemmelser kapittel 6 i Hovedtariffavtalen.    

         

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn utbetales bare     

for verdiskapingstiden. Lønnen til lærlinger fastsettes som en prosentvis andel av minstelønn for 

fagarbeider, eksklusive tillegg.     

 

Fag som følger hovedmodellen, har 2 år opplæring i skole og 2 år i bedrift/ virksomhet.      

Læretiden i bedrift/virksomhet består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. I denne tiden 

lønnes lærlingen slik:         

    

1. halvår: 30%    

2. halvår: 40%      

3. halvår: 50%        

4. halvår: 80%        

 

En lærling skal ha utbetalt et års fagarbeider lønn fordelt over to år.   

Bedriftens andel av basistilskudd er 24.600 pr år i to år for lærlinger med utdanningsrett. 

 

I tillegg finansieres lærlingene gjennom å fylle vikarstillinger. Det er beregnet at lærlingene 

bidrar til redusert behov for bemanning tilsvarende 70 % av verdiskapningsdelen. Det er ved 

beregningen av dette tatt med utgifter til administrasjon og oppfølging av lærlingene.        

 

Kostnadene pr. lærling vil da være: 

Lønn :       381.900 

Feriepenger:       45.828 

Pensjon:      72.294 

Basistilskudd:    - 49.200 

Verdiskapning:  -267.330 



Sum:     183.492 

 

 
 

 

Totalt:   

2016  68.000 

2017  308.000 

2018  551.000 

2019  551.000 

 

Det er en forutsetning at økning i antall lærlinger dekkes innenfor eksisterende rammer ved at 

man omdisponerer vikarbudsjett. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I fremtiden, og da særlig i omsorgssektoren, vil det kunne bli knapphet på hender. Mange små 

kommuner vil kunne få problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. 

 

Alle sektorene i kommune vil være aktuelle for å ta imot lærlinger, og det foreslås derfor at 

budsjettet plasseres på en sentral ramme. 

Inntak av lærlinger vil medføre at vi i lærlingetiden kan benytte lærlinger til arbeidsoppgaver vi 

ellers må betale andre for å utføre. Inntak av lærling gir også kommunen mulighet til å rekruttere 

ung arbeidskraft for framtida. 

Lyngen kommune vil være tjent med at vi bidrar til å heve utdanningsnivået i kommunen. Vi vil 

på kort og lang sikt være tjent med at det finnes kvalifisert arbeidskraft. 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/865 -9 

Arkiv: H31 

Saksbehandler:  Kjellaug Grønvoll 

 Dato:                 01.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

15/15 Lyngen Råd for folkehelse 09.12.2015 

 Lyngen formannskap  

72/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

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 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  

       

       

       

       

 

 1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

 

Behandling: 

VEDTAK 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.  

Levekårsutvalget ber om at det blir gjort evaluering etter 3 måneder og at saken legges frem på 

nytt. Enst. 

 

Vedtak: 

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.  

 

4. Levekårsutvalget ber om at det blir gitt evaluering etter 3 måneder og at saken legges 

frem på nytt 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  



       

       

       

       

 

 1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst  

Vedtak: 

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: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  

       

       

       

       

 

 1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019 

 

 

 

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: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 3450 Ny    1,140 mill  

       

       

       

       

 

 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 KAD-

seng 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 

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 E-

fløya. 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 ø-

hjelpsplasser 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 

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.  

 

 



 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/2050 -1 

Arkiv: A10 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 26.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

138/15 Lyngen formannskap 07.12.2015 

73/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Iverksettelse av fysiske tiltak: Forebygging av overgrep i barnehage 

Henvisning til lovverk: 

 

FNs barnekonvensjon 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tilter formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     190 000 

       

       

       

 



 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 

Vedtak: 

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 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     190 000 

       

       

       

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

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 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     190 000 

       

       

       

 

 

 

 



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 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2015 4410    190 000  

2015 9000     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. 

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 

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 Annet 



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  

 

 

 

 

Barnesamtaler 

 

 

 

 

 

 

 
Samtale med barn 

 

 

 
Styrer/ped.leder 

 

ansatte 

 

 

 
Sette inn dører til 

stellerom /toaletter med 

glass i øverste del. 

 
Sette inn vindu til 

lekerom på avdelinger 

 

 

 

 

 

 

 
Sette av midler på 

budsjettet. 

 

 
Sak til levekårsutvalget/ 

kommunestyret 

 

 

 

 

 
Innarbeide i økonomiplanen. 

 

 
*Oppvekstsjef 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

http://www.nkvts.no/ansatte/Sider/ansattinfo.aspx?ansattid=20087
http://www.nkvts.no/ansatte/Sider/ansattinfo.aspx?ansattid=7619
http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx


  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1950 -2 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Jann-Sigurd Sivertsen 

 Dato:                 28.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

43/15 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2015 

139/15 Lyngen formannskap 07.12.2015 

74/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Kommunal bevilgning og mellomfinansiering av Lyngseidet lysløype - ny 5 

km og tidtakerbu 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Tone Mari Iversen erklærte seg inhabil. 

 

Forslag fra Line Van Gemert: 

Kart/løypetrasè fremlegges formannskapet for endelig godkjenning. 

 

Forslag fra Frode Hansen: 

Løypa må tilrettelegges slik at den blir tilpasset andre idretter som sykkel og andre aktiviteter. 

 

Forslag fra Mikal Nerberg: 

Saken utsettes. 

 

Det ble først votert over utsettelsesforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer utsettelsesforslaget fra Mikal Nerberg. Enst 



Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2015  

Behandling: 

 

VEDTAK: 

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.  

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. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 07.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

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. 

 

 

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. 

 

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 Kr 300 000 

2 Opparbeidelse av trasè Kr 174 000 

3 Lysanlegg Kr 350 000 

4 Tidtakerbu  Kr   90 000 

5 Administrasjon 5% Kr   45 000 

6  Totale kostnader Kr 959 000 

 

 

Finansieringsplanen ser slik ut: 

1 Tilskudd fra spillemidlene: Kr 400 000 

2 Kommunal finansiering Kr 119 000 

3 Dugnad Kr 440 000 

4 Samlet finansiering 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. 

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.  

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -64 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Bjørn Eikeland 

 Dato:                 09.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

75/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Reoppnevning av politisk representant til styringsgruppe for 

stedsutviklingsprosjekt 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Dan Håvard Johnsen: 

Mikal Nerberg  

 

VEDTAK: 

Mikal Nerberg velges til ny nestleder for styringsgruppa til stedsutviklingsprosjekt for 

Lyngseidet. Enst 

 

Vedtak: 

Mikal Nerberg velges til ny nestleder for styringsgruppa til stedsutviklingsprosjekt for 

Lyngseidet. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 



Saksopplysninger 

I formannskapsmøte den 19.05.2014 (FSK-sak 69/14) ble Johnny Hansen valgt som leder og 

Dan Håvard Johnsen nestleder for styringsgruppe til stedsanalyse for Lyngseidet. 

 

I kommunestyremøte den 11.12.2014 ble styringsgruppe for stedsanalyse videreført som 

styringsgruppe for stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet. 

 

Det må nå velges ny nestleder for styringsgruppa til stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Saken handler om valg av politisk representant til styringsgruppa, og legges fram uten 

innstilling.  

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/743 -69 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 09.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

76/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Opprettelse av Miljø- og klimautvalg 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Dan-Håvard Johnsen: 

Det oppnevnes et klima og miljøutvalg bestående av flg repr: 

Mikal Nerberg leder 

Arild Sørsand  

Hege Sørensen 

 

Vara: 

Gry Hege Kviteberg. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst 

Vedtak: 

Det oppnevnes et klima og miljøutvalg bestående av flg repr: 

Mikal Nerberg leder 

Arild Sørsand  

Hege Sørensen 

 

Vara: 

Gry Hege Kviteberg. 



 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Rådmannen er bedt om å legge frem sak om opprettelse av nytt utvalg i kommunen.  

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ikke tatt stilling til antall medlemmer eller møtehyppighet for utvalget. Rådmannen har 

derfor ikke vurdert de økonomiske konsekvensene. 

  

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ikke vurdert. 

Miljøkonsekvenser 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Dersom det opprettes et nytt miljø- og klimautvalg vil utvalget i utgangspunktet ikke ha fått 

delegert myndighet fra kommunestyret. Det bør derfor i tillegg vurderes om dette skal gjøres. 

 

Arbeids- og delegasjonsreglementet skal etter planen behandles i løpet av 2016. Opprettelse av 

nytt utvalg kan eventuelt utsettes til nytt delegasjonsreglement vedtas. 

 

Dersom det vedtas å opprette utvalget må det velges medlemmer av utvalget. Dette gjøres av 

kommunestyret, eventuelt kan valgnemnda ta stilling til dette før kommunestyret gjennomfører 

valget.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/743 -70 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 10.12.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

77/15 Lyngen kommunestyre 15.12.2015 

 

Råd for folkehelse - valg av leder og nestleder samt en vararepr 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.12.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyret tiltrer Råd for folkehelse sitt forslag. Enst 

Vedtak: 

Harald Haugen velges til leder i Råd for folkehelse. 

Hanne Drøge Jakobsen velges til nestleder i Råd for folkehelse. 

Rolf Nilsen velges til personlig vararepr for Enhart Lyngmo.  

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Lyngen kommunestyre foretok på møtet i november valg av bla Råd for folkehelse. Imidlertid 

ble det ikke foretatt valg av leder og nestleder og det mangler en vararepresentant for Enhart 

Lyngmo. Videre ble ikke valget helt i tråd med mandatet for Rådet. 



 

Rådet har i møte 09.12.15 drøftet denne situasjonen og uttaler flg:  

«Det ble fremmet forslag av Peggy om bytte av representasjon som følgende:   

Peggy representerer funksjonshemmede og Liv politikere. Rådet støtter dette enstemmig etter en 

del drøftinger frem og tilbake. 

Harald velges til setteleder/ møteleder i dagens møte. 

Forslag fra Peggy: Harald Haugen foreslås som leder i Råd for folkehelse og Hanne Drøge 

Jakobsen som nestleder. Som vara for Enhart Lyngmo foreslås Rolf Nilsen. Forslagene støttes 

og bes fremmet for kommunestyret som forslag fra Råd for folkehelse.» 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 

 


