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1 INNLEDNING 

1.1 Lovgrunnlag 
 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å styre sin samfunnsutvikling stegvis gjennom det 

kommunale plansystemet. Plansystemet består av en langsiktig del som omhandler utfordringer, mål 

og strategier (rulleres hvert 4 år) og en handlingsorientert del som rulleres årlig. Det kommunale 

plansystemet er dermed et styringsverktøy rettet mot gjennomføring.   

 
 
Fig. 1 – Overordnede føringer og det kommunale plansystemet. 
 
Boksene 1, 2 og 3 illustrerer vedtatte dokumenter som legger rammer for kommuneplanarbeidet. Rød 

boks illustrerer kommuneplanarbeidet som er under arbeid, som igjen legger føringer for hvordan man 

kommer fra «ord til handling» med å avsette nødvendige virkemidler for å gjennomføre politiske 

prioriteringer i planperioden (boksene 5, 6). Boks 7 omhandler evaluering. 

 

1.2 Overordnede føringer 
 
Overordnede føringer for kommuneplanarbeidet legges gjennom nasjonale forventninger, regional 

planstrategi og kommunal planstrategi. Se figur 1.  

 

Nasjonale forventninger er inndelt i 3 hovedgrupper, som også er gjeldende for fylkestingenes arbeid:  
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- Gode og effektive planprosesser 

- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

- Attraktive og klimavennlige by og tettstedsområder 

 

Statlige planretningslinjer: 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommune 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 

Regionale føringer. Foruten fylkesplanen og regional planstrategi legger følgende regionale planer 

føringer for kommunal planlegging:  

 

- Regional transportplan 2014-2023 (revisjon er igangsatt)  

- Regional plan for landbruk 2014-2025 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 

- Regional plan for handel og service 2015-2024 (under revisjon) 

- Regional bibliotekplan  

- Regional forvaltningsplan for vannregion Troms (2016-2021) 

- Regionale planer for reindrift, kultur og idrett/anlegg for idrett/fysisk aktivitet er igangsatt. 

  
Veiledere. Regjeringens veileder «Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen» er den 

mest sentrale. Også Sametingets planveileder er benyttet. 

 

1.3 Samfunnsdelens hovedtrekk 
 

Dette dokumentet omhandler kommuneplanens samfunnsdel og legger rammer for kommunens 

helhetlige planlegging gjennom definering av hovedutfordringer og prioritering av satsingsområder. 

Samfunnsdelen legger også føringer for sektorenes virksomhet og gir grunnlaget for overordnede 

strategier i arealdelen. Arealdelen vil legges til offentlig ettersyn når samfunnsdelen er vedtatt. 

 

Plandokumentet er bygd opp i 3 hoveddeler; en beskrivende av hovedutfordringer, en politikkdel med 

verdifelter og satsingsområder og en del om kommunen som organisasjon og tjenesteyter. 

 

1.4 Medvirkning 
Lokal medvirkning 

Det har i løpet av planprosessen vært en bred politisk medvirkning gjennom flere formannskap- og 

kommunestyremøter, noe som har sikret en solid politisk forankring. Videre har særskilte grupper, 

herunder råd for folkehelse/funksjonshemmede/eldre, barnas representant i plansaker, ungdomsrådet 

medvirket gjennom avholdte møter. Det ble forsøkt gjennomført møter med kvenske og samiske 

interesser, men dette lot seg ikke gjennomføre pga. tidsmangel. Muntlige tilbakemeldinger fra kontakt 

med representanter fra disse gruppene er tatt med i planarbeidet. Videre er lag og foreninger, samt 

bygdeutvalg tilskrevet direkte. Det er gjennomført åpen kontordag på Furuflaten, Lyngseidet og i Sør 

–Lenangen. Resultat fra folkemøter gjennomført ifm. kommuneplanarbeid i 2015 er også benyttet.  

 

Ekstern medvirkning 

Det er avholdt møte med statens vegvesen og Norges vassdrag- og energidirektorat, og et felles møte 

med reinbeitedistriktene Lakselvdal/Lyngsdal og Rendalen og Fylkesmannen i Troms. I tillegg har 

planarbeidet blitt behandlet i regionalt planforum. 
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HOVEDUTFORDRINGER 

2 Kommunens hovedutfordring som samfunn 

Utviklingstrekkene og utfordringene tilknyttet befolkningsutvikling er forsterket siden forrige revisjon 

av  kommuneplanen. Figuren nedenfor gir en sammenlikning av befolkningsutvikling og 

alderssammensetning i 2001 og 2017. 

 

 
Fig. 2 - Folkemengde 1. januar, etter region, tid, alder og statistikkvariabel 

 

Befolkningsmengde og alderssammensetning. Summen til høyre på tabellen viser nedgangen i 

folketallet siden 2001 (247 færre mennesker enn i 2001). Tabellen viser også endring i  

befolkningssammensetningen, dvs. færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de eldste 

aldersgruppene. Området fra Pollen til Karnes er den eneste kretsen hvor folketallet i 2017 er lik 

folketallet i 2001. Alle øvrige kretser har nedgang. Sterkest nedgang er det i kretsene Kjosen-Svensby 

og i Nord-Lenangen 

 

Fødsler og flytting. Folketallet var relativ stabil fra 2001 til 2008. Siden den gang har det vært jevn 

nedgang, som skyldes fødselsunderskudd og negativ flyttebalanse. Dvs. at flere dør enn fødes og at 

flere flytter ut enn inn i kommunen. I 2016 var det et fødselsunderskudd på 15, netto utvandring på 1 

og netto innlandsflytting på 31. Samlet medførte dette at innbyggertallet steg med 15 personer. 

 

Prognoser. Befolkningsframskrivinger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca. halvparten av 

kommunene i Troms fylke vil få nedgang i folketall, der i blant Lyngen. Forventet innbyggertall i 

2040 er på rundt 2600 personer. SSBs framskrivninger revideres hvert annet år, da forutsetningene 

som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Selv om framskrivningen ikke kan leses som 

eksakt statistikk, peker den likevel på en forventet utvikling. 

 

2.1 Kommunens hovedutfordring som organisasjon 
Det viktigeste grunnlaget for dagens kommuneorganisasjon er den omfattende tjenesteytingen til 

innbyggerne i kommunen. Tjenester tilknyttet oppvekst, helse og omsorg, teknisk drift mm., er 

omfattende og tydelige. Selv om ulike forhold kan bedres, er tjenestene jevnt over gode, se pkt. 4.1, 

side 20. Sykefraværet er imidlertid en stor utfordring for kommunen som arbeidsgiver, da fraværet er 

langt høyere enn i privat sektor og høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet.  

 

Videre er kommunens økonomiske situasjon er en stor utfordring, hovedsakelig fordi det er gjort en 

rekke investeringer knyttet til nybygg som sykehjem, rådhus, skoler og barnehager de siste årene. Selv 

om fasilitetene er bedret, har investeringene ført til svært høy lånegjeld (klart høyest i fylket). Den 

høye lånegjelda gjør at kommunen er meget sårbar for renteøkning. 

 

Kommunens rolle som samfunnsutvikler (bla. iverksette tiltak for å stanse befolkningsreduksjon) er 

kompleks, dels fordi flesteparten av kommuneansatte jobber med tjenesteyting og dels fordi 

samfunnutvikling påvirkes av flere forhold utenfor kommunes handlingsrom.  
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Kommunen har en utfordring i å rekruttere nok fagfolk på flere områder. En strategi for rekruttering 

bør utvikles.  

Oppvekstplan 0-6 år og 6-16 inneholder mål for tjenesteområdene barnehage, grunnskole og 

kulturskole i 4 års bolker. Lyngen kommune som tjenesteyter har fokus på bedre gjennomføring, godt 

læringsmiljø og forbedring av grunnleggende ferdigheter hos barn og unge.  

 

3 POLITIKKDEL 

Hovedmålet er å gjøre Lyngen kommune mere attraktiv som bo- og tilflyttingskommune. Folk velger 

bosted ut i fra sine ønsker, særlig innenfor rammene av bolig- og arbeidsmarkedet.  

Det er gjennomført soft-analyse både blant politikere og befolkningen i forbindelse med planarbeidet. 

Analysen har synliggjort utfordringene som er beskrevet, men også fokusert på positive sider ved å bo 

i Lyngen-samfunnet. Følgende nevnes: 

- Trygge oppvekstsvilkår for barn og god barnehagedekning 

- Gode kommunale tjenester 

- Nærhet til Tromsø 

- Lave boligpriser 

- Tette sosiale nettverk 

- Mange lag og foreninger 

- Lite forurensning og trafikkstøy 

- Lite trengsel og køer 

- God tilgang til ulike støtteordninger fra myndighetene (distriktspolitikk) 

- God tilgang til uberørt natur 

Videre beskrivelse vil omhandle de viktigste politiske forutsetningene og satsningsområdene for 

Lyngen kommune. Først vil det bli presentert 3 gjennomgående perspektiver, som er hensyn man 

ønsker å ta på tvers av alle politiske beslutninger og forvaltningsnivåer, før man ser på 3 spesifikke 

satsningsområder som er spesielt viktig for Lyngen kommune, tatt i betraktning av utviklingstrekk og 

utfordringer kommunen står ovenfor. 

Gjennomgående perspektiver: 

- Folkehelse 

- Likestilling 

- Klima/miljøforhold  

 

Satsingsområder: 

- Næringsutvikling  

- Boligutvikling 

- Samferdsel 

 

3.1 Gjennomgående perspektiver  
I denne delen beskrives 3 gjennomgående perspektiver som er av generell viktighet, og like mye et 

resultat av nasjonale utviklingstrekk, som lokale. Lyngen kommune ønsker å ta hensyn til disse, på 

tvers av andre, mer spesifikke, utfordringer kommunen står ovenfor. 
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3.1.1 Folkehelse  

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen. Lov om 

folkehelsearbeid av 2012 setter i større grad enn tidligere fokus på bakenforliggende årsaker til 

helseutfordringene (ernæring, inaktivitet, rus, tobakk, økonomi mm). Et slikt fokus peker mot en bred 

involvering i folkehelsearbeidet som omfatter kontinuerlig politisk involvering og tiltak i alle sektorer.   

 

Loven gir videre kommunen plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Lyngen 

kommune har utarbeidet dokumentet «Helseoversikt 2016» som identifiserer folkehelseutfordringene i 

kommunen, herunder konsekvenser og årsaksforhold. Sammen med oversikt over den demografiske 

utviklingen, gir dokumentet et godt grunnlag for å utforme nødvendige mål og strategier. 

I tillegg til den demografiske utviklingen, kan en ut fra oversikten konkludere med at den største 

utfordringen innfor helse er å bekjempe livsstilsykdommer (muskel – og skjelettsykdommer, diabetes 

2, overvekt, fedme hos ungdom og psykiske symptomer og lidelser). Det Lyngen som samfunn særlig 

bør være bekymret for, slik som landet forøvrig, er unge og ungdom som ikke har det godt med sin 

psykiske helse. Det er satt inn tiltak, blant annet er det ansatt kommunepsykolog og miljøarbeider, noe 

som er med på å bringe Lyngen fremst på kommunebarometeret innfor tjenesten helse. Denne 

plasseringen er et resultat av bevisst satsing på forebygging i stedet for behandling. Oversikten viser at 

det er nedgang i frafall fra videregående skole. 

 

 

Fig 3 – Sammenlikning av befolkningssammensetning 2001 – 2017 
 
Figuren viser alderssammensetningen i kommunen i 2001 (blå søyle) og 2017 (oransje søyle). 

Illustrasjonen viser økende andel i de 2 eldste gruppene og reduksjon i de 2 yngste gruppene. 

 

Det må planlegges for at det blir flere eldre i kommunen, men det er ikke automatikk at 

tjenestebehovet øker i takt med antallet eldre mennesker. I Lyngen kommune er 34 personer over 90 år 

gamle hvor 22 er hjemmeboende, 8 bor i omsorgsbolig og 4 bor på sykehjem. Av de 22 

% 

- uføretrygdede 18-44 år 

 - frafall i videregående skole 
 - overvekt blant 17-åringer 

- røkende kvinner 
- muskel og skjelettlidelser 
- diabetes type-2 
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hjemmeboende er det flere som mottar minimalt med tjenester fra omsorgstjenesten. Det er 

helsetilstanden som er det avgjørende for behov og forbygningsperspektivet blir derfor særlig viktig. 

 

Alderssammensetningen av befolkningen viser at det det vil bli for få unge til å ta seg av de 

omsorgstrengende. En må forebygge sykdom og fremme god helse samt lære innbyggerne til å mestre 

livene sine uten hjelp fra det offentlige.  

 

I vedtatt Rehabiliteringsplan 2016- 2020, ble hverdagsrehabilitering opprettet som et nytt tiltak. Det er 

ansatt hjemmetrener, som skal gi trening hjemme hos brukerne. Når trening blir gitt i hjemmet, er 

målsettingen at brukeren fortsatt skal mestre livet sitt i kjente omgivelser.  

 

Lyngen kommune har i økonomiplan 2016- 2019 har på investeringsbudsjettet satt opp midler til 

velferdsteknologi. Det er opprettet arbeidsgrupper både internt i kommunen og i Nord-Troms 

regionen. Det vil bli gitt opplæring i bruk av teknologi både for ansatte og brukere/innbyggere.  

  

Det er opprettet flere prosjekter for tilskuddsmidler tildelt fra staten. Prosjektene har som målsetting å 

snu utviklingen fra institusjonsomsorg til at brukerne kan mestre livet sitt hjemme, enten med tiltak fra 

helsetjenesten, ved hjelp av teknologi eller frivillige som ønsker å gjøre en innsats for andre 

mennesker. 

 

Teksten på figurene representerer områder hvor kommunen ligger høyere enn fylkes- eller 

landsgjennomsnittet (Kilde: Folkehelseprofil 2016). Tilgjengelig data gjør det mulig å jobbe målrettet 

mot de som trenger det mest og intuitivt ønsker man ofte å prioritere de gruppene som er mest utsatt. 

I et folkehelseperspektiv er det ikke nødvendigvis mer målretting som er det mest effektive. Sterk grad 

av behovsretting kan ofte virke mot sin hensikt gjennom stigmatisering og umyndiggjøring av de 

grupper man ønsker å hjelpe. Dette betyr at det bør være en balanse mellom målrettede og brede, 
universelle tiltak – og målretting må gjøres med bakgrunn i grundig vurdering. 

Den største effekten oppnås ved tiltak som treffer bredt i aldersgrupper og/eller i hele befolkningen.  

 

Dersom man likevel skal prioritere, synes systematiske tiltak rettes mot barn og unge gjennom 

barnehager, skoler og fritidssektoren hensiktsmessig. Skolemåltid er innført i kommunen og et godt 

eksempel på tiltak tilknyttet kosthold og sosial utjevning. Foruten skole og familie tilbringer barn tid i 

idrettslag og foreninger. Disse drives som regel på frivillig basis, ofte med stramme budsjetter og 

behov for egenandel fra deltakerne. Det er viktig at dette ikke utelukker deltakelse for noen barn. 

Utarbeidelse av kommunedelplan for barn og unge, gjerne med «Syvmilssteget» som gjennomgående 

perspektiv, bør prioriteres.  

 
Undersøkelser viser at deltakelse i organisert idrett og bruk av idrettsanlegg synker blant voksne og at 

inaktive foretrekker aktivitet i natur. Friluftsliv er det som når bredest ut, uansett utdanning, alder og 
sosiale klasser. Lyngen kommune har en variert natur som er egnet for «alle» og bruk av naturområder 

er viktig for livskvaliteten for mange som bor i kommune: I nåværende arealdel er 25 områder sikret 

som friluftsområder. Naturen er i seg selv et billig «anlegg» og enkel tilrettelegging for å oppnå større 

tilgjengelighet kan gi stor effekt for økt bruk av områdene. 

 

Folkehelse er både fysisk og mental helse, og er noe som berører de fleste aspekter av offentlige tiltak. 

En sunn og frisk befolkning, er ikke bare gunstig økonomisk sett, i færre sykedager, samt mindre 

behov for medisinsk bistand, men enda viktigere; en betingelse for god livskvalitet for kommunens 

innbyggere. Derfor ønsker Lyngen kommune å forebygge god helse gjennom hele livet ved å skape 

gode oppvekst- og levekår, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet og 

deltakelse.  

  

Både dokumentet «Helseoversikt 2016» og «Kommuneplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale 

kulturhus 2012 – 2015» berører og utdyper folkehelsearbeidet i kommunen. 



8 

 

 

Mål og strategier: 

Folkehelse 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 

God helse gjennom hele livet 

 

 Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og friluftsliv 

for alle, særskilt i barnehage og skole. 

 Sørge for at trygt og rent drikkevann i det 

kommunale nettet, herunder få alle kommunale 

vannverk godkjent av mattilsynet. 

 Dreie fokus fra behandling over på forebygging av 

livsstilsrelaterte sykdommer. 

 Legge til rette for grøntareal med rom for fysisk 

aktivitet gjennom arealplanlegging.  

 Stimulere til utstrakt samarbeid med frivillige, lag 

og foreninger innenfor fysisk aktivitet og helse. 

 Tverrfaglig tidlig innsats med fokus på å utjevne 

sosiale ulikheter. 

 

3.1.2 Likestilling 

   
       

Fig. 4 – Fordeling kommunestyret        Fig. 5 – Fordeling politiske utvalg (alle utvalg) 

 

Tradisjonelt har begrepet «likestilling» blitt benyttet i betydningen «likestilling mellom kvinner og 

menn». Figurene på forrige side illustreres fordeling mellom kvinner og menn i kommunestyret og i 

politiske utvalg (formannskapet pluss 5 andre utvalg). Som gjennomgående perspektiv i planarbeidet 

har likestillingsbegrepet en videre betydning – som innebærer at mennesker har like muligheter, 

rettigheter og forpliktelser i et samfunn, uavhengig av hvilken samfunnsgruppe de tilhører.  
 
Likestillingsbegrepet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, legge til rette for brukere med 

nedsatt funksjonsevne og ivareta universell utforming av bygninger og utearealer. På denne måten 

berører også likestilling forhold som er beskrevet i forrige punkt om folkehelse.  

 
Lyngen kommune er en del av en fleretnisk historie i nordområdene. Kommunen har dermed en rik 

kulturhistorie med bakgrunn i både samisk, finsk og norsk befolkning. Lyngen kommune er 

reindriftskommune i sommerhalvåret og sjøsamisk og kvensk kultur har lange tradisjoner.  
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Perioden 1850 - 1950 var en sterk fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble 

nedtonet. Kommunenes ansvar for å ta hensyn til samiske interesser i planleggingen er styrket de 

senere år, blant annet i plan- og bygningslovens bestemmelser. I dag vurderes viktige områder for 

reindriftsnæringen gjennom arealplanarbeidet og Lyngen kommune tilbyr opplæring i samisk morsmål 

i barnehage og skole. 

 

I dag har innbyggere fra andre verdensdeler kommet til Lyngen i takt med globalisering og 

flyktningstrømmer. Andel innvandrere i Lyngen kommune var i 2016 på 5,9 %. Dette er betydelig 

mindre enn landsgjennomsnittet, men innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med 

Nord-Troms (7,6 %), Finnsnes (9,6 %) og Tromsø-regionen (12,1 %). 

 

Lyngenområdet har historisk sett vært et område hvor ulike mennesker har slått seg ned og trolig vil 

utviklingen av økende internasjonalisering fortsette. For Lyngen som samfunn er det viktig å være 

åpen for ulikheter og bygge kultur som alle kan trives i. 

 

Mål og strategier: 

 
Likestilling 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 

Lyngen kommune skal være et åpent og 

inkluderende samfunn for alle, uavhengig av 

religion, hudfarge, kjønn, alder eller språk. 

 

 Sørge for at offentlige rom er tilgjengelig for 

alle gjennom fokus på universell utforming. 

 Sørge for likeverdig tjenestetilbud for alle 

uavhengig av bakgrunn.  

 Lyngen kommune skal være en 

inkluderende organisasjon som verdsetter og 

utnytter kulturelt mangfold. 

 Legge til rette for økt sysselsetting av 

personer med nedsatt funksjonsevne, samt 

føre en bevisst rekrutteringspolitikk i 

kommunen.  

 Fokus på brukermedvirkning og 

brukerundersøkelser. 

 Holdningsskapende arbeid i barnehager og 

skoler. 

 Bevisst rekruttering. 

 

3.1.3 Klima og miljø 
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Fig. 6 - Temperaturavvik fra normal1900-2010   Fig. 7  - Nedbør i prosent av normalen 1900 -2010 

 
Figurene ovenfor illustrerer temperatur- og nedbørsendringer i Norge fra år 1900 og fram til 2010. Det 

har blitt jevnt varmere og våtere, for Nord-Norges del har dette vært spesielt tydelig de siste 25 årene. 

Klimaforskningen viser at tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. 

 

«Klimaprofil Troms» viser forventende endringer i Troms fra 1961-90 til 2071-2100. Det vil bli økt 

sannsynlighet for mer ekstremnedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred, samt stormflo. Det er 

videre mulig økt sannsynlighet for snøskred, isgang og tørke. Det er usikkert eller mindre sannsynlig at 

klimaendring vil påvirke sterk vind, kvikkleireskred, steinsprang/steinskred, fjellskred og 

snøsmelteflom. Havnivået i Lyngen ventes å stige med 60-70 cm innen år 2100. 

 

Kommunen ønsker at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. At samfunnet er 

klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å 

utnytte nye muligheter. Klimaendringer kan påvirke hvor det kan bygges, hvilke bedrifter og 

næringsliv det skal legges til rette for, tjenesteyting mm.  

 

Miljø.  

Lyngen kommune har som helhet et godt utgangspunkt i rent miljø med god tilgang på ren luft, rent 

drikkevann, ren natur med nærhet til fjell og strandsone. Store deler av kommunen er vernet i medhold 

av naturmangfoldloven. Verneplanene har en lang tidshorisont og forvaltes av kommunen. Et større 

område (Landskapsvernområde for Lyngsalpene) strekker seg over flere kommuner og forvaltes av et 

regionalt verneområdestyre. Områdene som i dag er vernet i medhold av naturmangfoldloven, antas 

opprettholdt ved revisjon av arealdelen. 

 
Kommunen har videre lite trafikkstøy, bileksos, svevestøv og forurenset grunn. Samlet sett har Lyngen 

kommune lite lokale miljøutfordringer. Noen av nedslagsfeltene for drikkevann ligger imidlertid til i 

områder hvor ferdselen, særlig fra skiturister, er blitt større. Mulig forurensning og tiltak vil vurderes 

nærmere ved utarbeidelse av hovedvannplan for kommunen (under arbeid). 

Globalt er klima- og miljøutfordringene tydelige. Internasjonale og nasjonale tiltak (miljøsertifisering 

mm) driver kommunal og privat tjenesteyting og næringsliv i bærekraftig retning. Omlegging til et 

mer bærekraftig samfunn krever både holdningsendring av den enkelte innbygger og at samfunnet 

tilrettelegger for at det kan tas klima- og miljøvennlige valg i hverdagen. 

 

Kommunen har en meget spredt bosetting med liten utbygd kollektivnett og reduksjon av bilbruk er 

utfordrende. Utbygging av gang og sykkelveger i kommunens tettsteder kan bidra med noe (dette 

faller også sammen med viktige tiltak i et folkehelseperspektiv, jf. pkt. 3.1.1). 

 

Lyngen kommune har opprettet eget «Klima og miljøutvalg» som har ansvar for de oppgaver 

kommunen er pålagt eller har påtatt seg innenfor klima, miljø og forurensning. Klimahensyn er 

imidlertid et tverrpolitisk – og tverrsektoriell område. 

 

Samfunnssikkerhet.  

En konsekvens av endret klima kan påvirke samfunnssikkerheten. Store deler av Lyngen kommune 

består av alpint fjellandskap og kommunen har alltid vært utsatt for snøskred. I de siste årene har også 

andre skredtyper forekommet (kvikkleirskred ved Solhov i 2010, Jøkuhlaup i Koppangen i 2013 og 

jord- og flomskred i Kjosen i 2014). Det antas at dagens aktsomhetskart i hovedsak også vil ivareta en 

forventet klimaendring fram mot år 2100 og derfor kan legges til grunn ved arealplanlegging. 

 

Siden 2009 har faren for fjellskred fra Nordnes fått større oppmerksomhet, da fjellområdet består av 

ustabile fjellmasser. Dersom et stort ras går ut i fjorden, vil flodbølger berøre både Lyngen, Kåfjord, 



11 

 

Storfjord og Nordreisa kommune. Konsekvensene vil bli størst på vestsiden av Lyngenfjorden, særlig 

på strekningen Koppangen – Lyngseidet – Furuflaten. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig med 

avansert GPS-nettverk og det er utarbeidet beredskapsplaner med varsling og evakueringsplaner.   

I 2016 ble det fastlagt at også Revdalsfjellet (som ligger noe sør for Nordnesfjellet) representerer fare 

for fjellskred. Det er nødvendig å få beregnet oppskyllingshøyde fra mulig fjellskred fra 

Revdalsfjellet, da vilkårene i Teknisk Forskrift (TEK10) er relatert til en slik grense. 

 

Naturgitte farer vil bi nærmere utdypet i arbeidet med arealdelen, herunder med bestemmelser som 

sikrer hensynet til samfunnssikkerhet ved utarbeidelse av detaljplaner og saksbehandling. Andre 

faretyper vil framgå av helhetlig Ros-analyse som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av 

overordnet beredskapsplan (som er under arbeid). Ved neste revisjon vil den helhetlige ROS-analysen 

bli behandlet som en kommunedelplan, og kommunens overordnede beredskapsplan vil bli 

handlingsdel til denne. Dette vil sikre at arbeidet med kommunal beredskapsplikt forankres i allerede 

eksiterende plansystem. 

 

Mål og strategier: 

 

Klima, miljø og samfunnssikkerhet 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

Lyngen kommune skal framstå som bærekraftig 

i forhold til klima og miljø. 
 Tilrettelegge for gående, syklister og bruk 

av spark. 

 Stille krav om at nye anlegg og bygg skal 

være energieffektive og robuste mtp 

klimaendringer. 

 Legge til rette for miljøvennlige innkjøp, 

gjenbruk og resirkulering i kommunen som 

organisasjon. 

 Stimulere til etablering av bærekraftige 

næringer. 

 Nærmere mål og tiltak konkretiseres i 

kommunens klima og miljøplan. 

 

Lyngen kommune skal til enhver tid ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet. 

 

 

 Revidere helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse og overordnet 

beredskapsplan min. én gang årlig. 

 Oppdatert beredskapsinformasjon skal til 

enhver tid finnes på kommunens 

hjemmesider. 

 

 

3.2 Satsingsområder 
 

Denne delen beskriver 3 spesifikke satsningsområder som er spesielt viktig for Lyngen kommune, tatt 

i betraktning av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor.  

3.2.1  Næringsutvikling og sysselsetting 
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Fig. 8 – Ansatte i private- og offentlige arbeidsplasser 2016 

Næringsutvikling og sysselsetting antas å være det viktigste virkemiddel for å motvirke ytterlig 

befolkningsreduksjon. 

  
Lyngen kommune har en forholdsvis bredt sammensatt næringsliv preget av ulike typer næringer i 

ulike deler av kommunen. Industrivirksomhet er i særlig grad lokalisert til Furuflaten, handels- og 

forretningsmessige tjenester til Lyngseidet og fiske- og fiskeri til Nord-Lenangen og Lenangsøyra. 

Mange av næringene er preget av lang tradisjon med god kontinutet over lang tidsrom.  

 

Mellom nevnte tettsteder har Lyngen kommune en spredt bosetting med lavlandssoner godt egnet for 

landbruk. Lyngenlandbruket er relativt stort i Tromssammenheng med dyktige bønder. Lyngennaturen 

er velegnet, særlig for småfehold pga. gode sommerbeiter og lite rovdyrplager sammenliknet med 

omkringliggende kommuner.  

Likefult er antall sysselsatte gått ned i flere næringer sammenliknet med 2008 (illustrert med  røde 

piler på figuren ovenfor). 

Av nye næringer er det spesielt turisme som har hatt positiv utvikling i antall årsverk de siste årene. 

Selv om næringen fortsatt er liten sammenliknet med industri og landbruk, er potensialet stort for 

videre utvikling. Fjellandskapet er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

 
Lyngenhalvøya innehar store mengder gabbro, som er en hard og seig bergart med stort potensiale for 

bergverksindustri til bruk for ulike typer veg- og anleggsvirksomhet. Det er i dag et bergverk som 

utvinner gabbro. På begge sider av halvøya er gabbroen dekket av flere typer bløtere bergarter som 

begrenser tilgjengeligheten. Gabbroen kan dermed i hovedsak nås fra Kjosen, som danner et markert 

tverrsnitt gjennom Lyngenhalvøya.  

 

Sysselsettingen er god og noe høyere enn i de øvrige kommunene i Nord-Troms regionen. 

 

Mål og strategier: 
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 Næring 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 

Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all 

næringsetablering. 

 

Lyngen kommune skal fremstå som den mest 

attraktive kommunen i Troms for eksisterende 

og nye næringsaktører, herunder være en 

populær destinasjon for naturbasert reiseliv, 

opprettholde landbruksnæringen blant de 

sterkeste i regionen og styrke havbruksnæringen. 

 

 Sørge for kortest mulig tid fra ide til realitet. 

 Ha byggeklare attraktive næringsarealer. 

 Tilrettelegge for grundervirksomhet. 

 Gjøre barn og unge oppmerksomme på 

arbeidsmuligheter i kommunen gjennom 

opplegg i skolen. 

 Ivareta eksisterende næringer. 

 Samarbeide med beitenæringene om en 

bærekraftig utvikling av reiselivet. 

 Aktivt å utvikle entreprenørskap i skolen, og 

legge til rette for et variert og bærekraftig 

næringsliv. 

 Utvikle de naturgitte forutsetningene for 

naturbasert reiseliv. 

 Styrke havbruksnæringens og 

fiskerinæringens kår i kommunen. 

 

 

3.2.2 Boligpolitikk 
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Fig. 9 – Antall registrerte boliger i kommunen 2006 -2016 

Som figuren på forrige side viser har det vært svært lite boligbygging i kommunen de siste årene. 

Dette har sammenheng med en negativ befolkningsvekst, men også med at det har vært lite klargjorte 

tomter i tettstedene, særlig i kommunesenteret Lyngseidet.  

 

Den relative store utbyggingen i 2009-10 skyldes delvis at det var tilgjenglige tomter på Lyngseidet og 

Furuflaten. Kommunen iverksatte tilskuddsordning for boligbyggere i 2016, men det er for tidlig å 

evaluere virkningen av dette.  
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Tilgang på gode og attraktive boligtomter er en viktig faktor for få folk til å bygge i kommunen. Det 

skal være attraktivt å bo i Lyngen kommune, enten du bor i tettstedene eller i distriktene. Det skal 

legges til rette for boligbygging i boligfelter i kommunens 3 tettsteder Lyngseidet, Furuflaten og 

Straumen og spredt boligbygging i distriktene. 

 

Lyngen kommune har generelt en spredt bosetting, hvor bebyggelse er lokalisert på lavlandssonene 

mellom strandlinja og fjellfoten. Bebyggelsen bærer fortsatt preg av den type næringstilpasning som 

var dominerende for 60-70 år siden (kombinasjon jordbruk og fiske).   

 

Den tradisjonelle kombinasjonsnæringen er så å si borte, men de dyrkbare områdene er fortsatt i bruk. 

Rasjonaliseringen i landbruket har gjort at brukene er blitt større og bøndene færre. Det har vært et 

politisk mål at det skal finnes levende bygder med et attraktivt landbruk. Å ivareta det spredte 

bosettingsmønsteret innebærer dermed også tilrettelegging for spredt boligbygging.  
 

Det er behov for nye boliger til alle målgrupper. 

 
 

Mål og strategier:  

 
Bolig 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk 

vil bo.  

 
 Videreføre eksisterende tilskuddsordning for 

boligbygging. 

 Legge til rette for spredt boligbygging 

gjennom arealplanen i alle bygder i 

kommunen. 

 Inneha byggeklare tomter i alle deler av 

kommunen. 

 Fremskaffe boliger for grupper omfattet av 

kommunens boligsosiale politikk. 

 Medvirke til minimum 10 nye boenheter i 

året i planperioden. 

 Legge til rette for attraktive og trygge 

bomiljø i byggefelt. 
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3.2.3 Samferdsel 

 

 
 

Fig. 10 – Fylkesvegnettet i kommunen og framtidig Ullsfjordforbindelse 

 

Kommunens utstrekning og spredte bosetting gjør det nødvendig med gode kommunikasjonsløsninger. 

Kommunesenteret Lyngseidet ligger sentralt i forhold til bosettingen langs Lyngenfjorden, mens de to 

andre tettstedene Furuflaten og Straumen ligger henholdsvis lengst sør og nord i kommunen. 

 

Interne kommunikasjoner i kommunen foregår stort sett landverts. Det er særlig to deler av vegnettet 

som er utilfredsstillende: Vegstrekningen Lyngseidet – Koppangen (fylkesveg 311) og 

Pollfjelltunnelen (del av fylkesveg 868). Det er viktig at Pollfjelltunnelen forlenges og at videre 

utbedring sluttføres.  

 

I dag er det fergeforbindelse mot nabokommuner i vest (Tromsø) og øst (Nord-Troms). Det er 

vegforbindelse mot Storfjord, Balsfjord og Tromsø mot sør (fylkesveg 868). Fylkesveg 868 er viktig å 

få utbedret, særlig fordi industrien i Furuflaten er avhengig av betydelig tungtransport. 

 

Ullsfjordforbindelsen. 

Det er igangsatt regional planarbeid for fergefri forbindelse over Ullsfjorden. Ullsfjordforbindelsen vil 

erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet – Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-

Troms/Finnmark. Vegprosjektet vil medføre et trafikksikkert døgnåpen forbindelse som reduserer 

reisetiden mellom Tromsø og Lyngen og bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø 

og Lyngenhalvøya. Planarbeidet antas sluttført vinteren 2018/2019. Det er ikke besluttet tidspunkt for 

byggestart.   
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Politikerne i Lyngen kommune mener realisering av Ullsfjordforbindelsen vil påvirke framtidig 

utvikling av Lyngen-samfunnet i betydelig grad (sysselsetting, næringsliv, boligbebyggelse med mer) 

og vil i videre planarbeid foreta grundig politisk debatt om framtidig virkninger og muligheter. 

 

Flytrafikk. 

Innbyggerne i Lyngen kommune bruker primært Tromsø som flyplass. Bardufoss ligger omtrent i 

samme avstand, men har mindre tetthet med flyavganger. 

 

Sjøtransport 

Foruten fergene er det hurtigbåtanløp mellom Nord-Lenangen, Tromsø og Skjervøy. Industrien i 

Furuflaten benytter sjøtransport av enkelte produkter. 

 

Det er en nasjonal målsetting med mere sjøtransport av gods og dermed mindre vegtransport. 

Kystverket påpeker at kommunen har begrenset grad av opparbeidet havneinfrastruktur og sjørettede 

arealer, men at områdene rent fysisk har stort potensiale for etablering av havneanlegg flere steder. 

Havnestrategi er et viktig grunnlag for bruk av statlige midler. Kystverket tilrår videre at det 

utarbeides en transport og godsanalyse, da kommunen er en kystkommune som preges av maritime 

næringer og fiskeri. Transport av varer og produkter vil ha stor betydning for kommunens nærings- og 

arbeidsliv. 

 
Mål og strategier: 

Samferdsel 

Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 

Lyngen kommune vil til enhver tid ha 

samferdselsinfrastruktur som fremmer 

trygghet, sikker ferdsel, næring og bolyst. 

 

 Jobbe for realisering av Ullsfjordforbindelsen 

 Jobbe for opprustning av Pollfjelltunellen, FV 

868 til Oteren og FV311 til Koppangen. 

 Oppgradere havner i Vollneset, Sandneset, 

Tyttebærvika og på Lyngseidet. 

 Ruste opp infrastruktur på Lyngseidet, og 

avsette nødvendige midler til «Lyngen-løftet». 

 Legge til rette for trygg ferdsel for myke 

trafikanter rundt tettsteder. 

 Vurdere utredninger av havnestrategi, 

transport og godsanalyse i samråd med 

nabokommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

4 FØRINGER FOR AREALBRUK 

 

4.1 Hovedtrekk 
Lyngen kommune vedtok revisjon av arealplan i desember 2014 etter omfattende drøftingsrunder med 

regionale sektormyndigheter. Arealdelens fokusområder er stort de samme som ved forrige revisjon, 

hvor tilrettelegging av nærings- og boligarealer er definert som avgjørende faktorer for bosetting i 

kommunen (se pkt.3.2.1 og 3.2.2).  

 

I tillegg vil det bli lagt vekt på forhold som berører folkehelse med fokus på gang- og sykkelveger. 

Dette vil kunne redusere bilbruk i områdene som er tettest befolket. Tilrettelegging for større 

tilgjengelighet til naturen vil også få fokus (se pkt.3 – gjennomgående perspektiver). 

 

Arealbehov og gangvegnett er i stor grad ivaretatt i gjeldende arealplan og den politiske debatten 

ventes å dreie seg om finansiering og gjennomføring. Dette vil drøftes i videre planarbeid og ha særlig 

fokus ved utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan. 

 

Innspill om arealer for turistnæring og spredt boligbygging kan føre til endringer.  

Fritidsbebyggelse har ikke vært en sentral tema i den politiske debatten så langt, men ventes 

grundigere belyst i forbindelse med utarbeidelse av arealdelen.  

 

4.2 Senterstruktur 
Utvikling av kommunesenteret er at av satsingsområdene i forrige kommuneplan og har hatt stor 

politisk oppslutning og fulgt opp med virkemidler i økonomiplan og handlingsplan. Sentrumsplanen 

legger til rette for betydelig areal for næringsvirksomheter og boliger og bidrar derfor til overordnede 

faktorer for å opprettholde bosettingen. I kommunesenteret vil tilbudene konsentreres og være 

tilgjengelig i gangavstand. Boliger i lokalsentrene er viktig for å skape liv, samtidig vil det skape et 

økonomisk bedre grunnlag for butikker og tjenester. Det utarbeides for tiden mere detaljerte planer for 

sentrum. Videre er det ansatt en koordinator for stedsutviklingsarbeidet i engasjementstilling (3 år). 

 

Det kan synes hensiktsmessig at det gjøres en liknende tilnærming (eventuelt utarbeidelse av 

kommunedelplaner/områdeplaner) for de andre tettstedene Furuflaten og Straumen. Det er her de 

fleste arbeidsplassene er lokalisert og det vil være viktig at folk kan få det de trenger uten å måtte reise 

til kommunesenteret. En nærmere vurdering av denne type planbehov kan for så vidt også gjelde 

Lenangsøyra og Svensbyområdet (sistnevnte når Ullsfjordforbindelsen aktualiseres). 

 

4.3 Øvrige forhold 
Boligbebyggelse 

Ved forrige revisjon ble det foreslått 8 nye boligfelter, 3 i ytre Lyngen og 5 i indre Lyngen. De avsatte 

boligområdene bør dekke utbyggingsbehovet, men de fleste feltene er i privat eie og ikke utbygd med 

infrastruktur. Utbyggingsklare tomter ville sannsynligvis ført til flere nye boliger enn i dag.    

 

Spredt boligbygging 

Lyngen kommune har en spredt bosetting og kommunen har som mål at boligbygging skal kunne 

etableres i alle deler av kommunen. Spredt boligbygging vil gi naboskap til stedbunden næring og 

gjøre det sosiale livet på landsbygda mere attraktiv.  

 

I nåværende arealplan er det lagt til rette for til sammen 73 boligtomter som spredt boligbygging i 

LNF-områder (jevnt fordelt i kommunen med omtrent like mange tomter i ytre og indre Lyngen). I 



18 

 

den politiske debatten så langt er det blitt hevdet at dette likevel ikke fungerer, da ønske fra 

innbyggerne om oppføring av boliger ofte ligger utenfor disse områdene. Det ønskes en liberal 

politikk for oppføring av boliger. Det er likevel en utfordring hvordan dette kan gjøres uten at man på 

sikt stykker opp sammenhengende jordbruksarealer og reduserer grunnlaget for landbruket. 

 

Båndlagte områder og hensynssoner 

Topografien i kommunen legger forholdsvis klare føringer for byggemønster og vil i hovedsak være 

lokalisert mot vegnettet som er etablert mellom strandsone og fjellfot.  Arealer som ikke ønskes 

bebygd er i gjeldende arealplan markert som faresoner, båndleggingssoner, sikringssoner eller som 

hensynssoner i arealplanen. I fare-, sikrings- og båndleggingsområder er det langt på veg byggeforbud. 

Dette gjelder rasområder, nedslagsfelt for vannverk, verneområder og områder for forsvaret. 

I hensynssoner er det ikke byggeforbud, men markeringene viser at områdene er viktige for andre 

samfunnsinteresser og utbygging/tiltak i disse områdene må vurderes nøye. Disse omfatter 

kjerneområder for landbruk, flytteleier og oppsamlingsplasser for reindrift, viktige friluftsområder, 

biologisk mangfold og kulturlandskap. Hensynssonene ventes opprettholdt som i nåværende plan. 

 

Bygging nært strandsonen 

De naturgitte forholdene har ført til en konsentrasjon av bebyggelse langs kyststripa. I kommunen er 

det registrert ca. 4150 bygninger. Ca. 40 % av bygningsmassen ligger innenfor 100 m beltet fra 

strandlinja. Naust og andre bygg som er relatert mot sjø utgjør ca. 10 %. Årsaken til lokaliseringen av 

bygninger skyldes dels tradisjonell næringstilpasning (kombinasjon jordbruk/fiske), dels skredfare. 

Skredfaren er samtidig årsak til at store deler av kystlinja ikke kan bebygges (ca. 6,5 mil). 

Bygging nært kystlinja forsterkes av at reindriftsnæringen helst ser at ny bebyggelse lokaliseres mot 

veg eller nedenfor hovedveger. I nåværende arealdel er det lagt til rette for at boliger og næringer 

fortsatt kan etableres innenfor 100m beltet, fritidsbebyggelse skal i hovedsak lokaliseres utenfor. 

 

Kystsoneplanene 

Lyngen kommune tar sikte på at nåværende kystsoneplaner «koples på» kommuneplanens arealdel. 

Man får dermed et samlet dokument for framtidig arealdisponering som omfatter både sjø og land. På 

denne måten sikres også at kystsoneplanen får samme krav til revisjon/ny vurdering som arealdelen, 

dvs. min. 1 gang pr. valgperiode (hvert 4. år). I og med at kystsoneplaner er utarbeidet som regionale 

samarbeidsprosjekter må revisjonene av disse planene avklares med involverte kommuner.   

 

 

Langsiktige utbyggingsperspektiver 

Strategisk tenking om langsiktig arealbruk ble gjort i forrige planperiode. Disse framstår som 

forholdsvis store arealer som ikke er bebygd, men innehar stort potensiale dersom de aktualiseres. 

 

Reiselivsutbygging rundt Lyngseidet. 

- Ved utarbeidelse av Lyngsalpan landskapvernområde ble det drøftet hensiktsmessige 

områder for kommersiell utnyttelse. Man kom fram til at områdene rundt Lyngseidet var 

de minst uberørte og vernegrensen ble av den grunn trukket høyere opp enn i øvrige 

områder i kommunen.  

 

Havneområde i Nord-Lenangen 

- I forrige plan ble et større havneområde i Nord-Lenangen reservert mtp. framtidig behov i 

oljeindustrien (ligger i skipsleia mellom Hammerfest og Tromsø). Området ble tekstet på 

kartet, men ikke vist med formål. Formålet «havn» innarbeides ved aktualitet. 

 

Næringsareal på Storsteinnes 

- Et større næringsareal ved Storsteinnes ble avsatt med tanke på realisering av 

Ullsfjordforbindelsen. Ved realisering av Ullsfjordforbindelsen vil Storsteinnes ligge 

nærmest Tromsø (ca. 45 min. kjøring). 

 



19 

 

5 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON  

Flere av de kommunale tjenestene er lovpålagte, men kommunen står relativt fritt til å velge hvordan 

disse skal organiseres. I dag består den politiske organiseringen av kommunestyre, formannskap, 

næringsutvalg og levekårsutvalg. Til disse er det igjen tilknyttet ulike råd og underutvalg.  

 

Den administrative organiseringen har variert en del de siste 10-15 årene og figuren under ble vedtatt i 

kommunestyret i desember 2016 og er under iverksettelse. En del tjenester (f.eks. undervisning og 

helse) er en del av nasjonal politikk og vil alltid være en stor del av tjenestetilbudet i 

kommuneorganisasjonen. Foruten store lovpålagte oppgaver er det viktig at organisasjonsformen er 

effektiv for å iverksette tiltak som kommunestyret mener er viktig for lokal samfunnsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11 – Administrativ organisering 
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5.1 Kommunen som tjenesteyter 
 
«Kommunebarometer» sammenlikner ulike tjenester i alle landets kommuner. Figuren under indikerer 

plassering basert på nøkkeltall (Kilde: Kommunebarometer Kommunal Rapport).  

 

 
 

Fig. 12 - Sammenlikning av kommunale tjenestetilbud med resten av landet i 2017 

 

Figuren viser plass-siffer på de ulike tjenesteområder i kommunen i forhold til alle landets kommuner 

(rød markering øverst). Grønne piler viser forbedring siden 2013, røde piler viser tilbakegang. Når 

plass-siffer endringen er under +/-10 er dette markert som ingen endring (grå piler).  

 

Tjenestene er jevnt over gode og samlet ligger kommunen på 65. plass sammenliknet med landets 428 

kommuner. Kommunes svake plassering (356) i kategorien økonomi skyldes den høge lånegjelda 

kommunen har. Innenfor området grunnskole (plassering 132) er det spesielt faktoren frafall i 

videregående skole som er en utfordring. Lyngen har ikke videregående skole i kommunen, og eneste 

mulighet for dagpendling er Nordkjosbotn videregående skole. Dette fører til at mange av våre 15-16 

åringer må flytte hjemmefra. Dette, kombinert med andre psykososiale og faglige utfordringer hos 

elevene gjør at frafallet er høyt i Lyngen. Kommunens plassering innenfor barnehage er 211. Nedtrekk 

i plassering skyldes i hovedsak dispensasjoner fra utdanningskrav i barnehagene. Kommunen har en 

utfordring i å rekruttere nok barnehagelærere, samt lav andel mannlige arbeidstakere. 

 

 

5.2 Generelle utfordringer 
Demografisk utvikling. Lyngen kommune får flere og større andel av innbyggere som lever lengre. 

Dette kan påvirke tjenestetilbudet, kanskje særlig innen helse og omsorg. De yngste årskullene blir 

mindre og det er viktig å sikre disse en god oppvekst. Utarbeidelse av kommunedelplan for barn og 

unge synes hensiktsmessig. 

 

Rekrutter og beholde. Konkurransen om arbeidskraft er i mange fagfelter stor og rekruttering av 

personell er en stor utfordring. 

 
Innfor helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms er det utarbeidet en felles «Rekrutterings og 

kompetanseplan 2016-2020» som er vedtatt politisk. Planen gir en god oversikt over kompetanse og 
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alder for ansatte innfor sektoren, gjennomsnitts alder er 48,3 år. Lyngen kommune har opprettet 

rekrutteringsstillinger for helsefagarbeidere og stipend for å rekruttere og videreutdanne arbeidstakere 

innfor sektoren. 

   

For å få stabilitet og innfor barneverntjenesten er det iverksatt et prosjektarbeid for å få etablert et 

interkommunalt barnevern i Nord-Troms. Utredningen vil bli lagt fram til politisk behandling høsten 

2017. 

Bruk av teknologi er et viktig redskap for å øke kompetanse for de ansatte. Samhandlingsreformen gir 

gjensidige forpliktelser mellom kommune og spesialisthelsetjenesten (staten). Via lyd /bilde kan en 

stor gruppe ansatte få undervisning uten å reise ut fra kommunen. Både undervisningssykehjemmet i 

Tromsø og universitetssykehuset er viktige bidragsytere i denne sammenheng. E-læringskurs blir også 

brukt, den ansatte får individuell opplæring på nett og kan bruke den tid det er behov for.  

 
Overføring av kompetanse. Kommune har flere eldre arbeidstakere. Det er en stor utfordring å få 

overført kompetansen når folk slutter (overlapping av nyansatte er hensiktsmessig).  

 

5.3 Spesielle utfordringer 
 

De mest framtredende utfordringene for kommunen som organisasjon er å rekruttere arbeidstakere, 

stort sykdomsfravær og en presset økonomisk situasjon. 

 

5.3.1 Rekruttering 

Lyngen kommune er en arbeidsplass som krever fagkompetanse innen flere ulike fagfelt for å kunne 

levere gode tjenester. Det er utfordrende å rekruttere arbeidstakere med riktig fagkompetanse, samt 

ansette unge. En god strategi for å rekruttere unge arbeidstakere er å opprette flere 

rekrutteringsstillinger.  

5.3.2 Sykdomsfravær 

Sykefraværet er en stor utfordring for kommunen som arbeidsgiver, da fraværet er langt høyere enn i 

privat sektor og høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. I løpet av de siste årene har det totale 

fraværet i snitt vært ca. 10%, noe som gir dårligere kvalitet på våre tjenester. Lyngen kommune har 

derfor iverksatt prosjektet «Nærvær» med mål om å få ned sykefraværet. I hht gjeldende IA-

handlingsplan skal sykefraværet reduseres til 6,5 % innen 31.12.2018 i Lyngen kommune. Det jobbes 

kontinuerlig med denne utfordringen og fraværet varierer fra år til år, det er derfor behov for å gjøre et 

krafttak for å få fraværet på et stabilt og akseptabelt nivå. Prosjektet jobber på tvers av enheter, bidrar 

med kompetanseheving, bedre planer og forbedrede metoder i nærværsarbeidet. 

 

5.3.3 Økonomi og handlingsregler 

Lyngen kommunens økonomiske situasjon er preget av sterk investeringsvekst kombinert med flere 

kommunale oppgaver. Dette har medført økonomiske utfordringer som i framtida vil kreve at 

tjenesteproduksjonen tilpasses en økonomisk bærekraftig drift. 

 

Kommunens økonomiske situasjon kaller på et stort behov for handling. En økonomi under kontroll, 

og som forvaltes på en bærekraftig måte, er et helt nødvendig redskap for god drift samt evne til 

fornyelse og utvikling over tid. 

 

Målet med økonomiske handlingsregler i kommuneplanens samfunnsdel er å sikre sammenheng 

mellom mål i kommunens øverste planverk og økonomiplanleggingen. Dette er gjort gjennom å 
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synliggjøre og forankre de hovedgrep som skal benyttes for å skape en bærekraftig økonomisk 

utvikling over tid. Hovedgrepene er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel og gir føringer for 

kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging framover.  

Under følger de fire handlingsregler som legges til grunn for all økonomiplanlegging 

i Lyngen kommune i planperioden. 

 
1: Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter 

Netto driftsresultat ses gjennomgående på som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Det er 

også det måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med andre kommuner, 

blant annet i KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på kommunens 

økonomiske handlefrihet. 

 

2: Disposisjonsfond bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter 

Disposisjonsfondet er et fritt fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av fondet må 

vurderes nøye hver gang, da dette er kommunens «sparekonto». Fondene viser hvor mye kommunen 

har satt av til uforutsette eller ekstraordinære kostnader, senere års drifts- og investeringsformål og er 

den delen av kommunens reserver som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. 

Kommunen bør til enhver tid ha en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller 

økte utgifter som f.eks. renter og premieavvik. 

 

3: Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et mye brukt nøkkeltall. Sammen med netto 

driftsresultat er dette det mest brukte nøkkeltallet i kommunesektoren. 

 

Netto lånegjeld for Lyngen kommune er per i dag på over 140 % av brutto driftsinntekter1, og 

stigende. En bærekraftig økonomi krever derfor at lånegjeld og fremtidige investeringer reduseres. 

Lånegjelda bør derfor på sikt reduseres til 80 % av brutto driftsinntekter – dvs. at lånegjelda reduseres 

med over 200 000 000 kroner. Forslag til handlingsregler: 

 Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 

 Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste økonomiplanperiode 

 Egenkapital på investeringer - minimum 10-20 % av totale investeringskostnader 

Det er naturlig at størrelsen på investeringene varierer mellom år. Et klart krav til egenfinansiering av 

investeringene vil sette begrensninger både på størrelsen på investeringene og låneopptaket. Dette vil 

igjen bidra til å holde rente- og avdragsbelastningen nede. 

 

Ettersom slike måltall settes opp mot driftsinntekter, bør det jevnlig vurderes hvordan kommunen kan 

øke sine inntekter. Handlingsrommet her er flere selvkostområder, økning i eiendomsskatt og/eller 

brukerbetalinger.  

 

6 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL/ØKONOMIDEL 

Kommuneplanens handlingsdel/økonomiplan er bindeleddet mellom kommunens langsiktige 

strategiske planlegging og den handlingsorienterte planleggingen (jfr. fig. 1 på side 2). Dvs. at 

dokumentet skal angi ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak som skal gjennomføres 

for å følge opp mål og strategier i samfunnsdelen.  

 

To forhold betraktes om sentrale for å sikre en god kopling; a) politisk involvering og b) formell 

struktur for gjennomføring. 

 

Vedr. a: Politisk medvirkning 
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Et gjennomgående trekk ved planarbeidet så langt har vært tydelig politisk engasjement for å forstå 

plansystemet og sammenhengen mellom de ulike plandokumentene. Utarbeidelse av planstrategi, 

planprogram og samfunnsdel har blitt gjennomført med sterk politisk involvering. 

 

Dette har videre medført at politikerne har ønsket at samfunnsdelen/arealdelen vedtas så tidlig som 

mulig for å legge føringer på handlingsdelen/økonomiplanen, som igjen kan få reell virkning for 

politiske vedtak som skal gjennomføres i planperioden. 

 

b) Struktur for gjennomføring: 

Plan- og bygningsloven setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. Handlingsdelen kan 

både være en helhetlig handlingsdel i tilknytning til kommuneplan, og enkeltstående handlingsdeler i 

tilknytning til delplaner. Førstnevnte er utfordrende og samfunnsdelen inneholder foreløpig ikke tiltak. 

 

Kommunen vil vurdere overordnede føringer rettet mot handling med bakgrunn i mål og strategier ved 

sluttbehandlingen av samfunnsdelen (etter den offentlige høringen) og ved sluttbehandlingen av 

arealdelen. Øvrige mål og strategier som framkommer i dette dokumentet skal utdypes og 

konkretiseres i kommunedelplaner eller temaplaner på ulike tjenesteområder.  

 

De største sektorene har vært involvert i planarbeidet og kjenner godt til mål og strategier i 

samfunnsdelen. Lyngen kommune har imidlertid vedtatt en ny administrativ organisering og det bør 

planlegges hvordan kommuneplanen skal gjøres kjent i de ulike delene av organisasjonen. 

 

 

Samfunnsdel Arealdel Handlingsplan/økonomidel 

Mai 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 Desember 2017 

Sluttbehandling. 

Føringer for 

arealdel? 

Føringer for 

handlingsdel? 

Sluttbehandling. 

Føringer for 

handlingsdel? 

Hva skal 

prioriteres eller 

omprioriteres? 

Offentlig høring Vedtak  

 

Fig 13 – Planprosess mot gjennomføring 

 

Føringer for handlingsdel 

Lyngen kommune har valgt å behandle samfunnsdelens handlingsdel, jf. PBL § 11-1, sammen med 

økonomiplanen etter kommunelovens § 44. Dette medfører at økonomiplanen med samfunnsdelens 

handlingsdel skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager. 

 

En kobling mellom samfunnsdelens handlingsdel og økonomiplanen sikrer en årlig revidering, da det 

er et krav at begge skal rulleres hvert år. 

 

Strategier, mål og satsingsområder som er nedfelt i kommuneplanen samordnes med økonomiplanen 

og danner grunnlaget for prioritering av tiltak i handlingsdelen av økonomiplanen. 

 

Vedlegg: Resultater fra SOFT-analyse fra folkemøter i 2015 

 
 

Hva fungerer bra? 

 

- Helse og sosial, inkl. eldreomsorg 

- Skole og barnehage 

- Kulturliv 

- Frivillig arbeid 

- God tilrettelegging idrett 

 

Hva kan forbedres? 

 

- Infrastruktur; kommunale veger, vann, kloakk 

- Fylkesvegene/Pollfjelltunnelen. 

- Utleieboliger er mangelvare 

- Kommunal service i form av «kunde» behandling og  

  oppfølging av «kunder». 
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- Fritidsaktiviteter for barn og voksne 

- Friluftsliv 

- Allsidig næringsliv 

- Turistnæring i vekst 

- Fiber/internett 

- Merkevarebygging; landbruk (lam), industri (Furuflaten),  

  fiske(reker). 

- Arrangement som Lyngen rock & reker, Puls Lyngen,  

  High Camp  

- Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 

- Veglys 

- Kirkeliv 

- Markedsføring av kommunen (Alpekommunen) 

- Aktive ungdommer – ungdomsråd. 

- Masse uberørt natur 

- Gode beiter for husdyr. 

 

 

- Dårlig tilrettelegging for turister; parkering, toalett, skilting 

- Mye deltid i helsesektoren, vanskelig å få fast jobb.  

- Få lærlingeplasser 

- Vanskelig å få fradelt tomt der man helst vil bygge.  

- Dårlig kollektivtransport 

- Mangler videregående skoletilbud 

- Fergerutene er bare på norsk.  

- Ungdommen dårlig kjent med lokalhistorie og etnisk  

  bakgrunn 

- Få arbeidsplasser for kvinner i privat næringsliv.  

- Statlige arbeidsplasser har forsvunnet 

- Lite innbydende sentrum 

- Dårlig tilrettelagt for myke trafikanter i sentrum av    

  Lyngseidet 

- Lag, foreninger, arrangement i ytre Lyngen blir  

  nedprioritert 

- For høye tomtepriser 

- For ofte strømbrudd i ytre Lyngen 

- Mangler sykehjemsplasser i ytre Lyngen 

- Reindriften for stor innflytelse i arealforvaltning 

- Lattervik havn ikke prioritert 

- Omdømme 

 

 

Muligheter for framtida: 

- Ullsfjordforbindelsen 

- Videreutvikle reiseliv 

- Stimulere unge til å flytte tilbake; prioritere unge ved  

  ansettelser, stipendordninger for yrker hvor det mangler  

  fagfolk, oppmuntre ungdom til «Lyngen-yrker».  

- Næringshage kan skape miljø og desentraliserte  

  arbeidsplasser for folk med høyere utdanning 

- Forbedre infrastruktur 

- Arbeidsplasser for kvinner 

- Et hotell vil kunne være en «magnet» i reiselivet.  

- Tilrettelegg for næringslivet, landbruk og fiske.  

- Arbeidsplasser innen kunst og kultur. 

- Innovasjon i eksisterende næringer.  

- Bygge leilighetsbygg privat/offentlig samarbeid  

  (Hamarøy-modellen).  

- Nisjeproduksjon i landbruket 

- Fisketurisme 

- Havbruk 

- Landskapsvernområdet som turistmagnet 

- Uutnyttet areal og naturressurser, eks. beiter i Ytre Lyngen 

- Festivaler og kulturaktiviteter. 

- Kommunereform 

- Gratis barnehage fra barn nr.2  

- Havneavgift for turistbåter bør innføres 

- Vise innflyttere hva Lyngen kan tilby.  

- Flere boliger til friske eldre sentralt; eks. bokollektiv.  

- Tilrettelegge for hjemmeboende eldre 

- Opprett primærkontakt for nyetablerere som tar kontakt  

  med kommunen 

- Engasjerte og positive innbyggere 

 

 

Trusler for framtida:  

- Fraflytting/ negativ befolkningsutvikling 

- Fortsatt sentralisering 

- Dårlige og stengte veger 

- Blir dyrere å pendle 

- For nært Tromsø 

- Kommunereformen 

- Nordnesfjellet 

- Naturkatastrofer/klima 

- Manglende kompetanse i næringslivet 

- Boliger selges som fritidseiendommer.  

- Manglende representasjon i fylkestinget – betydning for 

  bevilgning til bl.a. samferdsel.  

- Båtturisme 

- Tap av legetjeneste og ambulansetjeneste i Ytre Lyngen 

- Landbrukskontor og – vikar forsvinner.  

- Jantelov 

 

 

 

 

 


