
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 19.05.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 14:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Fred Skogeng Medlem H 

Bernt Olav Johansen Medlem LTL 

Dan Håvard Johnsen Ordfører LTL 

Line Pernille Eide Medlem AP 

Stein Are Olsen Medlem SHL 

Johnny Arne Hansen Medlem AP 

Karl Arvid Brose Medlem SP 

Peggy Halvorsen Medlem KRF 

Line van Gemert Varaordfører H 

Åse Mona Vikten Medlem AP 

Frode Hansen Medlem AP 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Eirik Larsen Medlem KRF 

Kjell Ivar Robertsen Medlem SHL 

Svein Eriksen Medlem LTL 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mikal Nerberg Medlem MDG 

Johannes Grønvoll Medlem H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Cecilie Midttun Sigvaldsen Johannes Grønvoll H 

Henrika Lönngren Mikal Nerberg MDG 

 

Merknader 

 

Lyngen kommunestyre mintes avdøde Albrigt Albrigtsen med ett minutts stillhet i begynnelsen 

av møtet. 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Peggy Halvorsen og Svein Eriksen valgt til å skrive under protokollen. 

 

Ungdomsrådet var ikke tilstede på møtet. 



 

Rådgiver/planlegger Ingeborg Johnsen orienterte om delprosjekt Parkveien – Lyngenløftet, jfr 

sak 39/16. 

 

I forbindelse med sak 40/16 diskuterte kommunestyret kommunereformen. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Viggo Jørn Dale Leder plan og utvikling/prosjektleder 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

Lyngseidet 19.05.16 

 

 

 

 

Peggy Halvorsen  Svein Eriksen 

 

 

 

 

Dan-Håvard Johnsen 

ordfører  Inger-Helene B. Isaksen  

  utvalgssekretær 
  



                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 35/16 Eierskapsmelding i Lyngen kommune  2016/457 

PS 36/16 Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen 

kommune 

 2016/376 

PS 37/16 Kontrollutvalgets årsrapport  2015/984 

PS 38/16 Forvaltningsrevisjonsrapport- Forebygging og 

oppfølging av sykefravær i skolesektoren 

 2015/1449 

PS 39/16 Iverksetting av delprosjekt Parkveien - 

Lyngenløftet 

 2015/796 

PS 40/16 Kommunereformen - vedtak om rådgivende 

folkeavstemming og fastsetting av regelverk for 

gjennomføring 

 2015/363 

 

 

  



 

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 

35/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Eierskapsmelding i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Eierskapsmelding 2016 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. 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. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 27.04.2016  

 



Behandling: 

Saken utsatt til neste møte. 

Vedtak: 

Saken utsatt til neste møte. 

 

 

 

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: 2016/376 -1 

Arkiv: 082 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 04.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/16 Lyngen formannskap 12.04.2016 

28/16 Lyngen kommunestyre 27.04.2016 

36/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune  

2 Reglement for utgifts- og arbeidsgodtgjøring til kommunalt tillitsvalgte i Lyngen 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Line Van Gemert: 

Saken utsettes og behandles i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

Det ble votert over utsettelsesforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer utsettelsesforslaget fra Line Van Gemert. Enst 

Vedtak: 

Saken utsettes og behandles i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 27.04.2016  

 



Behandling: 

Saken utsatt til neste møte. 

Vedtak: 

Saken utsatt til neste møte. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 12.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK. 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

 

Vedtak: 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune godkjennes. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune godkjennes. 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Lyngen kommune har i dag et gammelt reglement for utgifts- og arbeidsgodtgjøring til 

kommunalt tillitsvalgte i Lyngen. Reglementet ble godkjent i 1991 og har siden var 

endret/ajourført en rekke ganger, senest i K-sak 73/12 med virkning fra 01.01.13. Stort sett er 

det satsene som er blitt endret. 

 

Rådmannen har derfor utarbeidet ett nytt godtgjøringsreglement. Dette reglementet bygger på 

det gamle reglementet, gjeldene praksis og KS sin veileder om økonomiske rammebetingelser 

for alle folkevalgte. Videre er det gjort noen presiseringer.  

 

Budsjettet for 2016/økonomiplan 2016-2019 gir ikke rom for å øke satsene. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/984 -6 

Arkiv: 216 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 09.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Årsrapport 2015 

2 Kontrollutvalgets sak 05/16 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalgets årsrapport 2015 vedlagt. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1449 -10 

Arkiv: 217 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 22.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport- Forebygging og oppfølging av sykefravær i 

skolesektoren 

Henvisning til lovverk: 

 
Lov av 17.6.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven/aml) 

Vedlegg 

1 Kontrollutvalgssak 2/16 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til tilbakemelding av 26.10.2015, hvor det skisseres hvilke tiltak 

som er iverksatt og planlagt iverksatt som tiltak for forbedring av de forhold som er 

omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær i 

skolesektoren. 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og 

forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering, konklusjon og anbefalingene i 

rapporten, tas med i det videre arbeidet. 

 

 



 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret viser til tilbakemelding av 26.10.2015, hvor det skisseres hvilke tiltak 

som er iverksatt og planlagt iverksatt som tiltak for forbedring av de forhold som er 

omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær i 

skolesektoren. 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og 

forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering, konklusjon og anbefalingene i 

rapporten, tas med i det videre arbeidet. 

 

  

 

Saksopplysninger 

Viser til vedlagte dokumenter fra kontrollutvalget. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -83 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Ingeborg Johnsen 

 Dato:                 12.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

81/16 Lyngen formannskap 19.05.2016 

39/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Iverksetting av delprosjekt Parkveien - Lyngenløftet 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kart Parkveien pr 12.05.16 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Delprosjekt Parkveien iverksettes i tråd med vedlagte kart. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2 mill. eks mva.  

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom eksterne trafikkmidler og tidligere avsatte midler 

til asfaltering m.m. 

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet.   

 

Budsjettdekning: 

Avsatte midler til stedsutvikling for 2016.  

 

 



 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 19.05.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Delprosjekt Parkveien iverksettes i tråd med vedlagte kart. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2 mill. eks mva.  

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom eksterne trafikkmidler og tidligere avsatte midler 

til asfaltering m.m. 

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet.   

 

Budsjettdekning: 

Avsatte midler til stedsutvikling for 2016.  

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Delprosjekt Parkveien iverksettes i tråd med vedlagte kart. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2 mill. eks mva.  

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom eksterne trafikkmidler og tidligere avsatte midler 

til asfaltering m.m. 

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet.   

 

Budsjettdekning: 

Avsatte midler til stedsutvikling for 2016.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet skal iverksette delprosjekt Parkveien. 

  

Lyngen kommune har siden vinteren 2014 arbeidet sammen med Arkitektgruppen Cubus om 

stedsutvikling på Lyngseidet. Første fase munnet ut i en 

konseptplan for politisk målstyring vedtatt 11.12.14 i kommunestyret.  

 

Konseptplanen var basert på innspill, møter og en sosiokulturell stedsanalyse. Konseptplanen 

pekte ut 6 delprosjekt – parken, Strandveien, fjordpromenade, strandsonen, kaier/allmenninger, 

Parkveien. I tillegg er det iverksatt områderegulering for å kunne realisere dette. 

 

Formålet med arbeidet er å utvikle Lyngseidet som sted for innbyggere, handel, bolig og 

turisme. Mennesket skal være i fokus og det er utpekt som viktig å etablere møteplasser for 

bygdas innbyggere og besøkende.  

 



Lyngen kommunes tekniske avdeling byttet i 2015 ut rør og masser i Parkveien. Det er avsatt 

midler til reasfaltering av denne veien. Stedsutvikling og teknisk avdeling samarbeider nå for å 

gjøre Parkveien til en parkgate.  

 

I dag er veien relativt tungt trafikkert og det er få signaler til bilisten om at dette også er et sted 

for fotgjengere og syklende, både barn og voksne. Det er nå ønskelig å stramme opp veien i tråd 

med vedlagte tegning. Etablere et tydeligere fortau, definert parkering og oppstramming av det 

potensielt farlige krysset mellom Parkveien, Prestegårdsbakken og Strandveien. Dette gjøres i 

sammenheng med utskifting av rør og kummer i forbindelse med krysset.  

 

Kostnadene fordeles mellom Stedsutviklingsprosjektet, avsatte midler til asfalt ved teknisk og 

søkbare trafikkmidler.  

 

Tiltaket oppfyller flere målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel og retter seg mot:  

Barn og unge, næringsutvikling, forebyggende helsearbeid og sentrum.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Det nye krysset blir litt endret fra gjeldende reguleringsplan og forutsetter godkjenning fra 

Statens vegvesen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen, realisering av tidligere vedtak og avsatte midler i investeringsbudsjettet. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Et alternativ er at teknisk etat asfalterer veibanen slik den er i dag. En konsekvens av dette er at 

man ikke får trafikksikre krysset mellom Parkveien, Prestegårdsbakken og Strandveien. Det vil 

da ikke bli noe oppgradering av veien og fortau slik at dette blir en trygg og god vei å gå og 

sykle.  

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/363 -9 

Arkiv: 002 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 07.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/16 Lyngen kommunestyre 19.05.2016 

 

Kommunereformen - vedtak om rådgivende folkeavstemming og fastsetting 

av regelverk for gjennomføring 

Henvisning til lovverk: 

 

 Kommuneloven – Kap. 6A 

 Valgloven 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.05.2016  

 

Behandling: 

Etter debatten ble det først avholdt en prøveavstemming over flg altenativer: 

- «Tromsø-alternativet» 

- «Status Que» 

- Blank 

 

Resultat: 16 stemmer fra «Status Que» og 3 for «Tromsø-altenativet»  

 

Forslag fra Lyngen Tverrpolitisk liste, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet v/Dan Håvard 

Johnsen: 

Lyngen kommune ønsker opinionundersøkelse der 16 og 17 åringer også deltar. 

Lyngen kommune ønsker et signal på om kommunen skal stå alene som egen kommune eller slå 

seg sammen med stor-Tromsø. 

 

Forslag fra Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Line Van Gemert: 

Lyngen kommune skal gjennomføre opinionsundersøkelser istedenfor folkeavstemming. 

 

16-17 åringer skal bli hørt og skal få komme med sine synspunkter om kommunesammenslåing. 

 

Opinionsmålingen skal gi svar på om innbyggerne ønsker at Lyngen skal bestå som egen 

kommune, eller slå seg sammen med storkommunen Tromsø/Karlsøy/Storfjord.  

 



Undersøkelsen skal også gi et signal fra innbyggerne om de isteden, skulle ønske at Lyngen 

kommune kunne slå seg sammen med Storfjord/Kåfjord eller en av disse. 

 
 
 

Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Rådmannens innstilling falt med 15 mot 4 stemmer.  Det skal ikke gjennomføres 

folkeavstemming. 

 

 

Det ble deretter votert over forslag fra Lyngen Tverrpolitisk liste, Kristelig folkeparti og 

Arbeiderpartiet v/Dan Håvard Johnsen og forslaget fra Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, 

Fremskrittspartiet v/Line Van Gemert. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Tverrpolitisk liste, Kristelig folkeparti og 

Arbeiderpartiet v/Dan Håvard Johnsen. Vedtatt med 10 stemmer. 9 stemte for forslaget fra 

Høyre, Samhold Lyngen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet v/Line Van Gemert. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lyngen kommune ønsker opinionundersøkelse der 16 og 17 åringer også deltar. 

Lyngen kommune ønsker et signal på om kommunen skal stå alene som egen kommune eller slå 

seg sammen med stor-Tromsø. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Lyngen kommunestyre vedtar at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemming 

06.06.16 om valg av framtidig kommunestruktur for Lyngen kommune over alternativene 

«Status Quo», (forbli selvstendig kommune), og «Tromsø-alternativet», (sammenslåing med 

Karlsøy, Storfjord, Tromsø kommuner, eventuelt enkelte av dem forutsatt at Tromsø også er 

med). 

 

2. Som grunnlag for gjennomføring av folkeavstemmingen legges kommuneloven og 

valgloven til grunn så langt det passer eller er praktisk mulig. 

 

3. Det gis anledning til å avgi forhåndsstemme i perioden 23.05.2016 – 03.06.2016 på 

hverdager mellom kl. 08:00 og kl15:00 ved Lyngen kommunes rådhus, Lyngseidet. 

Videre vil det bli anledning å forhåndsstemme på flg steder: 

- Rådhuset, fredag 27.05.16 kl 15:00 – kl 20:00 

- Lenangen omsorgssenter, tirsdag 31.05.16 kl 14:00 – kl 18:00 

- Lyngstunet helse og omsorgssenter, 01.06.16 kl 10:00 – 12:00 

- Lenangsøyra, 02.06.16 kl 14:00 – kl 18:00 alternativt Lenangen skole 



- Lyngsdalen skole, Furuflaten 03.06.16 kl 14:00 – kl 18:00 

 

Frist å søke om ambulerende forhåndsstemmegivning mandag 30.05.16 kl 14:00. 

 

Det blir anledning til å avgi brevstemme for stemmeberettige som ikke har anledning til 

å stemme avgi forhåndsstemme eller stemme på valgtinget i kommunen. 

 

 

4. Valgdagen fastsettes til mandag 06.06.16 mellom kl. 10:00 og kl 19:00. Det avholdes også 

valg søndag 05.06.2016 mellom kl. 13:00 og 18:00. 

 

5. Som valglokaler fastsettes Lenangen skole og Lyngstunet helse og omsorgssenter. 

 

6. Som skjæringsdato for opprettelse av manntall settes 31.03.2016. 

 

7. Som stemmeberettigede fastsettes alle som har stemmerett i Lyngen kommune i hht. 

Valglovens § 2-2 (som ved kommunestyre- og fylkestingsvalg). 

 

8. Som valgstyre for folkeavstemmingen velges Lyngen kommunes ordinære valgstyre. 

 

9. Lyngen kommunestyre gir nødvendig fullmakter til valgstyret og rådmannen for planlegging 

og gjennomføring av folkeavstemmingen). 

 

10. Kostnadene ved folkeavstemmingen dekkes over midler på kr. 100 000,- fra Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet for gjennomføring av folkehøringer/folkeavstemminger. 

Rådmannen fremmer egen politisk sak for sluttfinansiering av kommunereformeprosjektet. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Lyngen kommunestyre fattet 15.12.2015, (KST-sak 2015/67, Arkiv nr. 2015/1283-16), vedtak 

om å innlede forhandlinger om sammenslåing med Karlsøy, Storfjord og Tromsø kommuner, 

(Tromsøalternativet), samt Kåfjord og Storfjord kommuner, (Lyngenfjordalternativet). 

Intensjonsavtale om sammenslåing ble vedtatt ferdigforhandlet innen 30.04.2016. Som 

forhandlingsutvalg ble ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann valgt, med delegert 

myndighet til å fremforhandle intensjonsavtaler for sammenslåing for de to alternativene. Det 

presiseres at det ikke ble nedfelt i kommunestyrets vedtak at intensjonsavtalen skulle tilbake til 

kommunestyret for godkjenning. Begrunnelsen for dette var koblet til argumentet om at 

godkjenning i kommunestyrene ville kunne vanskeliggjøre framdriften dersom noen av 

kommunestyrene underkjente de fremlagte versjonene. 

 

For begge alternativene er det gjennomført flere forhandlingsmøter. For Tromsøalternativet ble 

det signert enighet om felles Intensjonsavtale 25.04.2016. For Lyngenfjordalternativet ble det 

ikke oppnådd enighet om avtaleutkast, slik at dette alternativet ikke vil bli realitetsbehandlet. 

 

Kommunereformprosessen skal etter krav fra kommunaldepartementet være sluttført i 

kommunene innen 30.06.2016. Da skal kommune-Norge ha fattet vedtak om hvilken 

kommunealternativløsning som velges for framtiden. Med referanse for forhandlingsstatus for 

Lyngen, betyr dette valg mellom Status Quoløsning, («være som i dag»), eventuelt slå seg 

sammen med Tromsø kommune. 

 



I kommunestyret 27.04.16 ble det orientert om at det planlegges rådgivende folkeavstemming 

om framtidig kommunestruktur mandag 06.06.2016. I tillegg skal det være mulig å avlegge 

forhåndsstemme på rådhuset fom. mandag 23.05.2016. Det skal videre gjennomføres folkemøter 

i Nord-Lenangen 10.05.2016, og på Lyngseidet 11.05.2016. 

 

I hht. kommuneloven, (Kap. 6A, § 39b), kan «Kommunestyret eller fylkestinget selv bestemme 

at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger». Valgloven gir imidlertid ingen 

bestemmelser som regulerer gjennomføringen av lokale folkeavstemminger, og 

valgmyndigheten i den enkelte kommune er selv ansvarlig for gjennomføringen. Det er således 

etter rådmannens vurdering naturlig å ta utgangspunkt i valglovens bestemmelser for 

gjennomføringen, og gjøre disse gjeldende så langt de passer. 

 

Med referanse til kommuneloven og valglovens bestemmelser, tilrår rådmannen følgende 

bestemmelser for gjennomføring av folkeavstemming om valg av framtidig kommunestruktur 

for Lyngen kommune: 

 

1. Lyngen kommunestyre vedtar at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemming 

06.06.16 om valg av framtidig kommunestruktur for Lyngen kommune over alternativene 

«Status Quo», (forbli selvstendig kommune), og «Tromsø-alternativet», (sammenslåing 

med Karlsøy, Storfjord, Tromsø kommuner, eventuelt enkelte av dem forutsatt at Tromsø 

også er med). 

 

2. Som grunnlag for gjennomføring av folkeavstemmingen legges kommuneloven og 

valgloven til grunn så langt det passer eller er praktisk mulig. 

 

3. Det gis anledning til å avgi forhåndsstemme i perioden 23.05.2016 – 03.06.2016 på 

hverdager mellom kl. 08:00 og kl15:00 ved Lyngen kommunes rådhus, Lyngseidet. 

Videre vil det bli anledning å forhåndsstemme på flg steder: 

- Rådhuset, fredag 27.05.16 kl 15:00 – kl 20:00 

- Lenangen omsorgssenter, tirsdag 31.05.16 kl 14:00 – kl 18:00 

- Lyngstunet helse og omsorgssenter, 01.06.16 kl 10:00 – 12:00 

- Lenangsøyra, 02.06.16 kl 14:00 – kl 18:00 alternativt Lenangen skole 

- Lyngsdalen skole, Furuflaten 03.06.16 kl 14:00 – kl 18:00 

 

Frist å søke om ambulerende forhåndsstemmegivning mandag 30.05.16 kl 14:00. 

 

Det blir anledning til å avgi brevstemme for stemmeberettige som ikke har anledning til 

å stemme avgi forhåndsstemme eller stemme på valgtinget i kommunen. 

 

 

4. Valgdagen fastsettes til mandag 06.06.16 mellom kl. 10:00 og kl 19:00. Det avholdes også 

valg søndag 05.06.2016 mellom kl. 13:00 og 18:00. 

 

5. Som valglokaler fastsettes Lenangen skole og Lyngstunet helse og omsorgssenter. 

 

6. Som skjæringsdato for opprettelse av manntall settes 31.03.2016. 

 

7. Som stemmeberettigede fastsettes alle som har stemmerett i Lyngen kommune i hht. 

Valglovens § 2-2 (som ved kommunestyre- og fylkestingsvalg). 

 

8. Som valgstyre for folkeavstemmingen velges Lyngen kommunes ordinære valgstyre. 

 



9. Lyngen kommunestyre gir nødvendig fullmakter til valgstyret og rådmannen for planlegging 

og gjennomføring av folkeavstemmingen). 

 

10. Kostnadene ved folkeavstemmingen dekkes over midler på kr. 100 000,- fra Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet for gjennomføring av folkehøringer/folkeavstemminger. 

Rådmannen fremmer egen politisk sak for sluttfinansiering av kommunereformeprosjektet. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Det foreligger etter rådmannens syn behov for å vurdere et par særskilte problemstillinger i 

forbindelse med utredning av saken. De aktuelle problemstillingene omhandler: 

 

 Aldersgrensen for stemmegivningen på 16 år. 

 Stemmelokaler 

 

Temaene, slik rådmannen vurderer dem, er imidlertid av prinsipiell politisk art. Rådmannen ser 

derfor ikke at det foreligger særskilte faglige grunner til å argumentere for det ene eller det 

andre. Innstillingen fremlegges derfor basert på 18 års aldersgrense, (jfr. allmenn stemmerett i 

Norge), og to stemmelokaler, (Lenangen og Lyngseidet). 

 

 


