
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 27.04.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Dan Håvard Johnsen – inhabil i sak 73/16 Leder LTL 

Johnny Arne Hansen Medlem AP 

Karl Arvid Brose Medlem SP 

Line van Gemert Nestleder H 

Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Fred Skogeng Medlem H 

Eirik Larsen Medlem KRF 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Mikal Nerberg Eirik Larsen MDG 

Stein Are Olsen Fred Skogeng SL 

    Svein Eriksen – sak 73/16                  Dan H Johnsen        LTL 

 

 

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker: 

- Brudd på fiberkabel den 25.januar 2016 – Fylkesvei 91 – Storsteinnes/Bensnes 

- Eierskapsmelding i Lyngen kommune 

- Opsjonsavtale Arctic Alps AS 

- Sommerlyngen – blomster og vedlikehold 

 

Mikal Nerberg valgt til å skrive under protokollen. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Hilde Grønnaas Økonomisjef/ass.rådmann 

Kåre Fjellstad Leder teknisk sektor 



Stig Kjærvik Næringssjef   

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

  

 

Lyngseidet 27.04.16 

 

 

 

 

Mikal Nerberg 

 

 

 

 

Dan-Håvard Johnsen 

ordfører       Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 67/16 Referatsaker   

RS 2/16 Svar på diverse spørsmål om Avfallsservice AS  2016/439 

PS 68/16 Milepælsplan Sandneset hamn  2015/1834 

PS 69/16 Oppgradering Lyngen kirke - budsjettendring  2015/1472 

PS 70/16 Kjøp brannbil Furuflaten - finansiering  2015/1472 

PS 71/16 Brudd på fiberkabel den 25. januar 2016 - 

Fylkesvei 91 - Storsteinnes/Bensnes 

x 2016/444 

PS 72/16 Eierskapsmelding i Lyngen kommune  2016/457 

PS 73/16 Opsjonsavtale Arctic Alps AS x 2015/1712 

PS 74/16 Sommerlyngen - blomster og vedlikehold  2015/796 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1834 -11 

Arkiv: P24 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

68/16 Lyngen formannskap 27.04.2016 

 

Milepælsplan Sandneset hamn 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.04.2016  

 

Behandling: 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tar orientering om fremdrift og milepælsplan for Sandneset – ny 

havnestruktur og næringsareal Nord Lenangen til orientering. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen formannskap tar orientering om fremdrift og milepælsplan for Sandneset – ny 

havnestruktur og næringsareal Nord Lenangen til orientering. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Etter anmodning i Formannskapsmøte 12. april 2016 er det utarbeidet en orientering om 

fremdrift og milepælsplan for Sandneset – ny havnestruktur og næringsareal Nord Lenangen. 

 

Saksopplysninger 

Lyngen kommune har besluttet at det skal etableres ny kai og sjørettet næringsareal på Sandneset i 
Nord-Lenangen. Kommunen gjennomførte i 2014 en forstudie av flere kommunale havne og kaianlegg 
gjennom Multiconsult AS. I dette studiet ble de kommunale anleggene gjennomgått, deriblant 
Sandneset i Nord-Lenangen, med tanke på bruksområde og teknisk tilstand. 



Multiconsult AS har senere også utarbeidet en egen rapport for Sandneset i Nord-Lenangen datert 13 
august 2015.  
Sweco AS er etter anbudskonkurranse antatt som konsulent for forprosjektet og starter med første fase 
21 april 2016 og skal være ferdige innen utgangen av august måned. 
 
Lyngen kommune ønsker i forprosjektet å få avklart følgende: 
 
Fase 1: 
- Geotekniske forhold og maritime vurderinger for eksisterende areal og fremtidige utfyllinger, 
  herunder dybder og manøvreringsareal, strøm- og bølgeforhold 
- Miljømessige forhold, herunder kontroll av eventuelle forurensninger i grunn 
 
Fase 2: 
- Vurdering av bygningsmasse og kai, renovering og/eller rivning 
- Vurdering av utforming av kai 
- Muligheter for fremtidige utfyllinger 
- Vurdering av eksisterende infrastruktur innen vann, avløp, el, veier og parkeringsareal 
   tilpasset det brukerbehov området er tiltenkt 
- Budsjett kostnader for nødvendige anskaffelser av hele prosjektet 
 
Fase 3: 
- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelser 
 
 
Milepælplan: 

 

 

 
 



 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Forprosjektet er startet og forutsettes gjennomført som oppgitt i milepælplan. 

 

Budsjett er en del av forprosjektet, og skal være ferdig innen 15.06.2016. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1472 -51 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Tom-Jarle Isaksen 

 Dato:                 30.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/16 Lyngen formannskap 12.04.2016 

69/16 Lyngen formannskap 27.04.2016 

22/16 Lyngen kommunestyre 27.04.2016 

 

Oppgradering Lyngen kirke - budsjettendring 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 47. 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: 

1) Investeringsprosjekt 16006 tas ut av investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-

2019 på totalt 2,5 mill kroner 

2) Årets bevilgning til drift til Lyngen kirkelig fellesråd økes med 0,5 mill kroner til 

vedlikehold av Lyngen kirke. Økningen dekkes ved bruk av disp.fond. 

 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapt. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag.  Enst 

 

Vedtak: 

1) Investeringsprosjekt 16006 tas ut av investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-

2019 på totalt 2,5 mill kroner 

2) Årets bevilgning til drift til Lyngen kirkelig fellesråd økes med 0,5 mill kroner til 

vedlikehold av Lyngen kirke. Økningen dekkes ved bruk av disp.fond. 

 

 

 



Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Eirik Larsen: 

Saken utsettes. 

 

Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Eirik Larsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Eirik Larsen. Enst 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Investeringsprosjekt 16006 Oppgradering Lyngen kirke med tilhørende bruk av lånemidler 

tas ut av investeringsbudsjettet for 2016. Tiltaket dekkes over driftsbudsjettet som økt 

overføring til Lyngen kirkelige fellesråd og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

2. Økonomiplan 2017-2019 for prosjekt 16006 investering reduseres med kr 1,0 mill. i 2017.  

 

 

3. Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016    16006  1.500.000 

2016 1208 3901 14701  1.500.000  

 

Kr 1.000.000 søkes innarbeidet i årsbudsjett  2017.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Lyngen kommunestyre vedtok i sak 65/15 Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2016-

2019, årsbudsjett 2016 å bevilge kr 1,5 mill. i 2016 og 1,0 mill. i 2017 til oppgradering av 

Lyngen kirke. Dette er registrert som investeringsprosjekt 16006 Oppgradering Lyngen kirke. 

 

Kirkevergen opplyser i e-post 10. mars 2016 at midlene er tenkt benyttet i hht. tilsynsrapporten 

fra 2014 utarbeidet av KA v/ Sundfær. Denne lå også til grunn for kommunestyrets bevilgning. 

 

Rapporten konkluderer med at tiltakene må iverksettes på bakgrunn av langvarig manglende 

vedlikehold. Kirkevergen bekrefter også dette i e-posten, «Alt er vedlikehold, manglende 

vedlikehold over mange år». 

 



Skillet mellom investeringer (påkostninger) og vedlikehold er drøftet i KRS 4 fra Foreningen for 

GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK som legges til grunn for kommunal 

regnskapsføring. Den foreløpige standard KRS 4: Foreløpig standard (F) – Avgrensningen 

mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

I kapittel 3 er skillet mellom investeringer og vedlikehold drøftet: 

«3. DRØFTELSE – KRITERIER FOR KLASSIFISERING SOM INVESTERINGSUTGIFTER 

1. Utgifter som klassifiseres som investeringer skal regnskapsføres i investeringsregnskapet og aktiveres som 

anleggsmidler i balanseregnskapet. 

3.1 Investeringsutgifter – tiltak av investeringsmessig karakter 

1. Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes: 

a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi. 

b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi. 

2. Med eie eller bruk er ment at det ikke nødvendigvis er det formelle eierforholdet til eiendelen som skal legges til 

grunn. Avgjørende er om kommunen blir reell eier eller medeier av eiendelen. Likevel slik at overtakelse av formell 

eierrettighet normalt vil anses til eget eie eller bruk. Det skal i vurderingen av hvem som er reell eier legges stor 

vekt på disposisjonsrett og ansvar for forpliktelser knyttet til eiendelen. Det vil si at kommunen anses å være reell 

eier av eiendelen dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen, eller kommunens 

andel av denne, er gått over på kommunen. 

3. Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år. 

4. Hensynet til sammenligning mellom kommuner og forenkling av regelverket, tilsier at grensen for vesentlig verdi 

bør være lik for alle, og at den ikke bør være for høy for de minste kommunene. Med vesentlig verdi menes en 

anskaffelseskost på minst kr 100.000. 

5. Hver enkelt eiendel skal som hovedregel vurderes for seg opp mot varighets- og vesentlighetskriteriet. 

Fellesanskaffelser kan likevel vurderes samlet opp mot vesentlighetskriteriet, dersom de enkelte eiendelene som 

omfattes av fellesanskaffelsen inngår i et samlet system med samme bruksformål. Fellesanskaffelser der hver enkelt 

eiendel hver for seg er bagatellmessige kan ikke klassifiseres som investering. Eiendeler som anskaffes i forbindelse 

med nybygging eller påkostinger på en eksisterende eiendel, vurderes som en del av de totale utgiftene til den 

samlede investeringen. 

6. Investeringer vurderes uavhengig av regnskapsperiode. Det innebærer at investeringer som strekker seg over 

flere år skal vurderes som én investering, selv om utgiftene det enkelte år skulle være lavere enn kr. 100.000. 



7. Utgifter til prosjektering av en konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter. Utgifter til utarbeidelse 

av planer som er pålagt etter plan- og bygningsloven og annen generell planlegging av investeringer, er ikke 

utgifter av investeringsmessig karakter. Dersom det i ettertid viser seg at investeringen ikke blir gjennomført, anses 

dette som en indikasjon på varig verdifall og nedskrivning skal vurderes i henhold til KRS nr. 9 Nedskrivning av 

anleggsmidler. 

8. Eiendeler hvor den juridiske eiendomsretten overdras vederlagsfritt til kommunen i form av gave e.l., skal 

behandles som en investering dersom eiendelen kan klassifiseres som et anleggsmiddel i samsvar med KRS nr. 1 

Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld. Overdragelse av eiendeler klassifisert 

som anleggsmidler skal utgiftsføres som kjøp av anleggsmidler og inntektsføres i investeringsregnskapet. 

9. Tilskudd til andres investeringsutgifter er en driftsutgift som skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Unntak fra 

dette er investeringstilskudd til kirkelig fellesråd, som føres i investeringsregnskapet. 

10. Påkostning på leide driftsmidler er investering, og skal maksimalt avskrives over leiekontraktens lengde. 

Leiekontrakten må minimum ha 3 års gjenværende løpetid. 

3.2 Avgrensning mellom påkostning og vedlikehold 

1. Påkostning skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til påkostning er av investeringsmessig karakter. I 

merknadene til regnskapsforskriften § 7 presiserer Kommunal- og regionaldepartementet at løpende 

vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet 

og aktiveres i balanseregnskapet. Det er grunn til å påpeke at avgrensningen mellom vedlikehold og påkostning 

kun vedrører varige driftsmidler. 

2. Skillet mellom påkostning og vedlikehold bygger på definisjonene av vedlikeholdskostnader og 

utviklingskostnader i Norsk Standard (NS 3454) Livssykluskostnader for byggverk. 

3. Utgifter som ikke kan klassifiseres som påkostning (investeringsutgift) etter denne standarden, skal klassifiseres 

som vedlikehold (driftsutgift). 

4. Praktiseringen av skillet mellom påkostning og vedlikehold, vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig 

skjønn i det enkelte tilfellet. Dette skjønnet må utøves innenfor de rammer lov, forskrift og denne standarden setter. 

3.2.1 Påkostning 

1. Som påkostning klassifiseres utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen stand, eller bedre 

standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. Det vil si utgifter som øker et anleggsmiddels 



bruksverdi. Påkostning vil således omfatte utgifter til utvikling av et anleggsmiddel for å opprettholde dets verdi 

over tid i forhold til nye krav fra brukere og myndigheter. 

2. Med standard forstås anleggsmidlets relative standard. Det vil si at tiltak som holder et anleggsmiddel innenfor 

samme standard kan innebære at anleggsmidlet får en teknisk høyere kvalitet som følge av kvalitetsutvikling over 

tid, uten at økningen i kvalitet tilsier at utgiften skal klassifiseres som påkostning. 

3. Utgifter som enten: 

• forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel, 

• øker kapasiteten eller funksjonaliteten 

• utvider eller endrer bruksområdet, 

utover utgifter som følger av normal slit og elde, anses å øke bruksverdien og klassifiseres som påkostning. Tiltak 

som har karakter av løpende vedlikehold, vil aldri kunne klassifiseres som påkostning. 

4. Som påkostning klassifiseres også tiltak relatert til utvikling av potensialet i et anleggsmiddel. Dette kan være 

arbeider som utføres for å endre et anleggsmiddels funksjoner, arealbruk eller standard, samt arbeider som utføres 

for å heve anleggsmidlets attraktivitet og/eller verdi. 

5. Vurderingen av hvorvidt utgifter til et tiltak fører et anleggsmiddel til en annen stand eller en høyere standard, 

og dermed klassifiseres som påkostning, foretas på tiltaksnivå. Tiltak av vedlikeholdsmessig karakter gjennomført 

samtidig som endringen/standardhevingen, skal imidlertid klassifiseres som vedlikehold. 

6. Tiltak knyttet til vesentlige deler eller komponenter av et anleggsmiddel, anses som påkostning dersom tiltakene 

vurderes som helhetlige og innebærer at anleggsmidlets samlede bruksverdi øker. Tiltak som får anleggsmidlet 

eller vesentlige deler av dette til å fremstå som nytt, anses også som påkostning. Vurderingen gjøres for den 

aktuelle delen eller komponenten av anleggsmidlet, når denne har en naturlig avgrensning fra det større 

anleggsmidlet og har ulik økonomisk levetid. 

7. For å klassifisere en utgift som påkostning, må utgiften være vesentlig. En påkostning på en eiendel skal derfor 

alltid ha en anskaffelseskost på minimum kr. 100.000 før den kan behandles som en investeringsutgift, jf. punkt 3.1 

nr. 5. Påkostningen må også være varig, jf. punkt 3.1 nr. 4. Det innebærer at påkostningen i seg selv må ha en 

økonomisk levetid på minst tre år, samt at anleggsmidlet som påkostes må ha en gjenværende levetid etter 

påkostningen på minst tre år. 

3.2.2 Vedlikehold 



1. Som vedlikehold klassifiseres utgifter som påløper for å holde et anleggsmiddel i samme standard tilsvarende 

som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Dette er tiltak som er nødvendige for å opprettholde 

anleggsmidlet på et fastsatt kvalitetsnivå, og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en 

gitt brukstid (eiendelens forventede økonomiske levetid). Tiltak som har karakter av løpende vedlikehold, skal alltid 

klassifiseres som vedlikehold. 

2. I merknadene til regnskapsforskriften § 7 regnes vedlikehold som tiltak for å holde en bygning i stand med en 

standard tilsvarende da bygningen stod ferdig. Med standard tilsvarende da bygningen stod ferdig, forstås 

anleggsmidlets standard da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. 

3. Med samme standard menes samme relative standard, jf. punkt 3.2.1 nr. 2. 

4. Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje klassifiseres som vedlikehold. 

Vedlikehold har derfor også en preventiv virkning og forebygger skader. Dette innebærer at utgifter som følger av 

normal slit og elde, som ikke forlenger levetiden til et driftsmiddel, som ikke øker kapasiteten eller funksjonaliteten 

og/eller som ikke utvider eller endrer bruksområdet, klassifiseres som vedlikehold. 

5. Utføres vedlikeholdet sjelden, vil dette kunne medføre at utgiften blir vesentlig (kr. 100.000). Dette medfører ikke 

at utgiften kan klassifiseres som påkostning.» 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

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

 

Økonomiske konsekvenser 

Saken medfører en endring av årsbudsjett 2016, samt økonomiplan 2017-2019. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Det vises til utdrag fra KRS 4. Beløpets størrelse har ingen betydning, det er formålet med 

tiltaket som må vurderes hvorvidt utgifter skal klassifiseres som investering eller vedlikehold. 

 

På denne bakgrunn vurderes dette å ikke kunne dekkes over investeringsbudsjettet, men må tas 

over driftsbudsjettet som en økt overføring til Lyngen kirkelig fellesråd. 

 



Finansieringen av dette kan enten gjøres ved omprioriteringer i driftsbudsjettet eller ved bruk av 

disposisjonsfond. Bevilgningens størrelse gjør at det er vanskelig å finne midler å omprioritere. 

Det tilrås derfor at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Dette vil samtidig frigjøre 1,5 mill. i lånemidler i årsbudsjett 2016.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1472 -55 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Tom-Jarle Isaksen 

 Dato:                 19.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

70/16 Lyngen formannskap 27.04.2016 

24/16 Lyngen kommunestyre 27.04.2016 

 

Kjøp brannbil Furuflaten - finansiering 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 47 – årsbudsjettets bindende virkning. 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre vedtar omdisponering med kr 250.000 fra prosjekt 15013 Brannstasjon 

Eidebakken – personalrom til prosjekt 16015 Kjøp brannbil Furuflaten. Finansieringen med 

allerede vedtatte låneopptak. Årsbudsjett 2016 endres tilsvarende. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Lyngen kommunestyre vedtar omdisponering med kr 250.000 fra prosjekt 15013 Brannstasjon 

Eidebakken – personalrom til prosjekt 16015 Kjøp brannbil Furuflaten. Finansieringen med 

allerede vedtatte låneopptak. Årsbudsjett 2016 endres tilsvarende. 

 

 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Kommunestyret vedtok i årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 investeringsprosjekt 16015 Kjøp 

brannbil Furuflaten med kr 500.000. Finansiering med årets vedtatte låneopptak. 

 

Lyngen kommune har innhentet tilbud på brukt Scania brann- og redningsbil årsmodell 2001 til 

Furuflaten brannkorps. Bilen har plass til 6 personer og vanntank på 2.000 liter. Pristilbudet er 

på kr 700.000. I tillegg vil det påløpe noen utgifter til henting og montering av radioterminal på 

ca. kr 50.000. Det mangler derfor kr 250.000 på fullfinansiering av kjøpet. 

 

Formannskapet anmodet i møte 12.04.16 om at det ble framlagt sak om finansiering av kjøpet.  

 

Endringer av investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

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

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt finansieringsbehov medfører at investeringsbudsjettet må endres. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ikke vurdert. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Brannsjefen vurderer tilbudet som akseptabelt og dette er en bil som svarer til det Furuflaten 

brannkorps har behov for. 

 

For å unngå økte kapitalkostnader eller bruk av disposisjonsfond, tilrår rådmannen en 

omdisponering av investeringsbudsjettet fra tidligere vedtatte investeringer. 

 

Som leietaker mottok Lyngen kommune 4.4.2016 e-post fra Troms Kraft om at de har iverksatt 

en prosess for salg av bygget på Lyngseidet. Troms Kraft vil forsøke å få kommunens leieavtale 

videreført med ny eier, men dette må eventuelt avklares i forbindelse med salget.  

Det er derfor uklart hvorvidt kommunens leieavtale vil bli videreført og dermed vil bygging av 

personalrom måtte utsettes inntil videre. 

 

Brannsjefen kan tilrå at prosjekt 15013 Brannstasjon Eidebakken – personalrom, utsettes i 

påvente av diverse avklaringer med byggets framtidige eierstruktur. Dette prosjektet har en 

kostnadsramme på kr 300.000, som er vedtatt overført fra 2015. 

 

På denne bakgrunn tilrås en omdisponering med kr 250.000 fra prosjekt 15013 Brannstasjon 

Eidebakken – personalrom til prosjekt 16015 Kjøp brannbil Furuflaten. Finansieringen forblir 

uendret med allerede vedtatt låneopptak. 

 

Hvis bygging av personalrom blir aktuelt, vil rådmannen fremme egen sak om dette. 

 

 

  



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/457 -1 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 22.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

72/16 Lyngen formannskap 27.04.2016 

32/16 Lyngen kommunestyre 27.04.2016 

 

Eierskapsmelding i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Eierskapsmelding 2016 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen kommune er eier eller deleier av flere selskaper, organisert som aksjeselskap, 

kommunale foretak, IKS, har interesser i KLP, falleierlag med mere. 

Lyngen kommune ønsker å ha en egen eierskapsmelding for å bedre legge til rette for å være en 

god forvalter av samfunnets verdier, og gjennom å innta en aktiv rolle utøve sin eierinteresse på 

en faglig, etisk og økonomisk god måte. 

 

Lyngen kommune godkjenner vedlagte eierskapsmelding. 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommune er eier eller deleier av flere selskaper, organisert som aksjeselskap, 

kommunale foretak, IKS, har interesser i KLP, falleierlag med mere. 

Lyngen kommune ønsker å ha en egen eierskapsmelding for å bedre legge til rette for å være en 

god forvalter av samfunnets verdier, og gjennom å innta en aktiv rolle utøve sin eierinteresse på 

en faglig, etisk og økonomisk god måte. 

 

Lyngen kommune godkjenner vedlagte eierskapsmelding. 

 

 

Saksopplysninger 

Se vedlagte eierskapsmelding 2016 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er viktig for Lyngen kommune å ha en bevisst holdning til sine eierinteresser samt ha en god 

dialog med selskapenes styrer, hvor en får fremmet kommunens politiske og/eller økonomiske 

forventninger til selskapene. 

Gjennom god dialog og en aktiv eierrolle vil Lyngen kommune kunne ivareta dette. 

 

Eierskapsmeldingen vil fremme forventninger og krav på en tydelig måte på hva kommunens 

ønsker er. En manglende klargjøring av dette gjennom å ikke fremme tydelige forventinger, kan 

gi uheldige hendelser som kommunen ikke vil være tjent med, med mulige økonomiske og 

omdømmemessige konsekvenser. 

 

  



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -88 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Ingeborg Johnsen 

 Dato:                 26.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

74/16 Lyngen formannskap 27.04.2016 

33/16 Lyngen kommunestyre 27.04.2016 

 

Sommerlyngen - blomster og vedlikehold 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Dan Håvard Johnsen: 

Det avsettes kr 150 000 fra disposisjonsfondet til blomster, drift og vedlikehold av 

«Sommerlyngen» for sommeren 2016.  

De ulike bygdelagene kan søke om penger fra denne bevilgningen. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 4410 3351   150 000  

 

Kr  150 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan  2017  -  2020  

 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst. 

 



Vedtak: 

Det avsettes kr 150 000 fra disposisjonsfondet til blomster, drift og vedlikehold av 

«Sommerlyngen» for sommeren 2016.  

De ulike bygdelagene kan søke om penger fra denne bevilgningen. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 4410 3351   150 000  

 

Kr  150 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan  2017  -  2020  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det avsettes 100 000 kr fra disposisjonsfondet til blomster, drift og vedlikehold av 

«sommerlyngen» for sommeren 2016.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2016 4410 3351   100 000  

       

       

       

       

 

Kr  100 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan  2017  -  2020  

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet tok i 2015 initiativ til innkjøp av blomsterkasser, benker 

og blomster på Lyngseidet. Det er ikke mulig å bruke av midlene til stedsutvikling til dette 

tiltaket, da det ansees som drift. Derfor kan ikke midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet 

brukes.  

Det søkes derfor om å bruke 100 000 kr av disposisjonsfondet. Pengene skal dekke blomster, 

jord, beplantning, vedlikehold og ivaretakelse av blomsterkasser.  

 

Det søkes om at budsjettet for 2016 justeres i henhold til dette, og at dette innarbeides 100 000 

til dette i økonomiplanen.  

 

 

  



 


