
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen levekårsutvalg 
Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet 

Dato: 05.06.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Line Pernille Eide Medlem AP 

Peggy Olsen – inhabil i sak 24/18 Leder KRF 

Kjell Ivar Robertsen Medlem SHL 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Lill Tove Bergmo Medlem SP 

Åse Mona Vikten Nestleder AP 

Espen Lyngra Medlem LTL 

Helga Ringbakken Medlem MDG 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Irene Sørensen Espen Lyngra KRF 

Tone Mari Iversen – inhabil i PS 25/18 Åse Mona Vikten LTL 

Patrik Jonsson Helga Ringbakken MDG 

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent.  

Det ble stilt spørsmål om coop poeng/bonus og varmmat i barnehagene. 

Levekårsutvalget ber om at det fremmes en sak om mattilbudet (varm mat) i barnehagene. 

 

Line P Eidet valgt til å skrive under protokollen. 

 

I sak 24/18 erklærte Peggy Olsen seg inhabil. Tone Mari Iversen ble valgt til setteleder. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anette Holst Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

  



 

 

Lyngseidet 05.06.18 

 

 

 

 

Line P Eidet 

 

 

 

Peggy Olsen 

leder        Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 21/18 Delegerte saker   

DS 3/18 Avslag på søknad om støtte til strandryddedag-

Svensby Utviklingslag 

 2018/244 

PS 22/18 Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur  2017/704 

PS 23/18 Midler til ulike tiltak-Gamslett  2015/1863 

PS 24/18 Tildeling kulturmidler 2018  2018/244 

PS 25/18 Kulturbygg på Lyngseidet  2018/399 

PS 26/18 Instagramkonkurransen #detbestemedlyngen  2018/450 

PS 27/18 Vedtak om navn: Sjøveien  2015/21 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/704 -11 

Arkiv: 030 

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen 

 Dato:                 14.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

65/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 

49/18 Lyngen kommunestyre 13.06.2018 

22/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

 Lyngen Råd for folkehelse  

 

Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur 

Henvisning til lovverk: 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 

Lov om arbeidsmarkedstjenester 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 

 

Vedlegg 

1 Sluttrapport Utvikling av NAV-kontor i Tromsø-området 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

Forslag fra levekårsutvalget: 

Politikerne i Lyngen mener at Lyngen kommune skal ha et NAV-kontor.  

Det er særdeles viktig med nærhet til brukere som trenger tett oppfølging av hjelpeapparatet av 

helsemessige, sosiale og økonomiske årsaker. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling med sitt eget forslag som tillegg. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – 

Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet 

til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.  

 

Politikerne i Lyngen mener at Lyngen kommune skal ha et NAV-kontor.  



Det er særdeles viktig med nærhet til brukere som trenger tett oppfølging av hjelpeapparatet av 

helsemessige, sosiale og økonomiske årsaker. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018  

 

Behandling: 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – 

Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet 

til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.  

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – 

Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet 

til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et 

inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. 

Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere 

til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, 

svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 

 

Den overordnede målsettinga for prosjektet med utvikling av NAV-kontor er «flere innbyggere i 

aktivitet og arbeid – færre på statlige og kommunale ytelser «.  

Regjeringen vil ved utvikling av NAV oppfordre til færre kontor ved hjelp av 

kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid.  

 



Det ble satt ned en arbeidsgruppen av svært forskjellige kontorer, med store ulikheter i innhold 

og organisering med mandat å vurdere nåsituasjonen i kontorene og ulike modeller av 

nyorganisering. Arbeidsgruppen har konkludert med at det er modell 3 – Samarbeidsmodellen 

som er mest gjennomførbar. Hovedperspektivet har vært å ivareta brukerne, og særlig de 

svakeste brukergruppene. Hovedargumentet har vært avstander, og muligheten til å ivareta 

brukere, tjenester til arbeidsgivere og samarbeidet internt i kommunene slik at de ikke får 

dårligere tjenester enn i dag.  

Et annet moment er forholdet til ansatte i NAV og eventuell reisetid. De andre modellene vil 

kunne bety betydelig økt merbelastning for den enkelte i forhold til daglig reise til og fra jobb.   

 

I Lyngen kommune er det et godt samarbeid mellom NAV og andre enheter og det er derfor 

viktig å beholde og videreutvikle, særlig i lys av ønsket om økt bruk av ordinært arbeidsliv i 

tiltaksarbeidet for å nå målet for varig arbeid for den enkelte. NAV Lyngen deltar i 

samarbeidsfora innen barn- og unge, drop-out, rus-psykisk helse, bolig, gjeld, flyktingetjenesten 

og Lyngsalpan vekst. Dette samarbeidet blir vanskelig å videreføre hvis lokal kontoret 

forsvinner.  

 

Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i NAV-reformen. For å lykkes med 

dette må man ha nærhet til samarbeidspartnere som arbeidsliv, hjelpeinstanser som leger og 

øvrig helsetjeneste for å få til et helhetlig opplegg for brukeren. 

Tiltakene er lett tilgjengelige, det er lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud 

raskere. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV 

mest som flyktninger og innvandrere, eldre og andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil 

ikke kunne kommunisere med NAV på den måten det legges opp til med samlokalisering og 

sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen utover det at konsekvensen kan bli det motsatte av NAV`s overordnede målsetting: færre i 

arbeid og aktivitet og flere på trygd.   

 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Nærheten og tilgjengeligheten til lokal NAV kontor blir redusert for brukere, arbeidsgiverne og 

øvrige samarbeidspartnere.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Hvis Lyngen kommune mister sitt lokale NAV kontor kan det ha konsekvenser for de 

kommunale lovpålagte tjenestene: 

 Opplysning, råd- og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale 

problemer.  

 Økonomisk sosialhjelp/ nødhjelp 

 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

 Midlertidig bolig og akuttbolig 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1863 -50 

Arkiv: C56 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 22.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 

23/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

48/18 Lyngen kommunestyre 13.06.2018 

 

Midler til ulike tiltak-Gamslett 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.  

Dekkes via disposisjonsfondet. 

2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges. 

Dekkes via disposisjonsfondet. 

3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom 

sommerarbeidplasser. 

Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2018 2410  14701  30.000,-  

2018 9000 8800 19401  30.000,-  

 

 



 

Rådmannens innstilling 

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.  

Dekkes via disposisjonsfondet. 

2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges. 

Dekkes via disposisjonsfondet. 

3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom 

sommerarbeidplasser. 

Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2018 2410  14701  30.000,-  

2018 9000 8800 19401  30.000,-  

       

       

       

 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

1. Starttilskudd Venneforeningen. Gamslett Venneforening ber om et tilskudd på kr 

10.000,- for å ha midler til å kunne drive aktivitetene som til enhver tid blir pålagt.  

 

2. Forskjønning av området og anlegging av gangsti. Som et ledd i å gjøre Gamslett mere 

tilgjengelig og attraktivt for publikum har Gamslett Venneforening bedt om midler til å 

anlegge en gangsti fra fylkesveien og ned langs nordsiden av Gamelva og til naustet. 

Videre ønsker de å forskjønne området med maskin, tilkjøre sand, plastre elveløpet og 

tilkjøre stein. Vennegruppa har anslått dette til ca kostnad kr 20.000,- 

 

3. Grovklipping gjøres av kommunen. Det vil nå på våren gjøres en skikkelig klipping og 

videre brukes sommerungdom i ukentlig klipping.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold av Gamslett fiskarbondegård. Det vil 

muligens på et senere tidspunkt bli- i samarbeid med NTRM- søkt om midler til total renovering 

av våningshuset på Gamslett. Det er påvist lekkasjer i taket og tømmeret er morkent flere steder. 

Det er også bedt om omtrentlige kostnader på innstallering av strøm for å kunne ha på varme og 

for å kunne belyse bygningene i mørketiden.  Sak om dette vil komme når alle opplysninger 

foreligger. Den nyoppretta venneforeninga har uttrykt et stort ønske om etter beste evne å bidra 

med tilsyn og vedlikehold av Gamslett. De ønsker å være delaktig i både formidling, 

åpningstider og å utføre forefallende arbeid. De skal være en samarbeids -og drøftningspart med 

kommunen og NTRM. Venneforeninga har inngått avtale med Nord-Troms museum, om at 

Gamslett kan åpnes på forespørsel og behov som plutselig dukker opp. De påtar seg også 

guiding ved anlegget på søndager i sesongen. Noen av arbeidsoppgavene som ønskes løst i 

sommer er rydding av naust, rydding av vedsjå, få nordlandsbåt i monter, «levendegjøre» 

kjøkken med kopper, kar og blomster, rydde og tømme laen, reparere hoggestabbe, øks og 

grindsag, fikse slipestein, ordne stallen og få en ny sagstol.  I tillegg ønsker de å forskjønne 

området og anlegge gangsti.   

 

Disse tiltakene anses for å være i tråd med kommunens ønske om å tilgjengeliggjøre og forbedre 

satsingen på Gamslett Fiskarbondegård.  

Lyngen kommune ser på det som en stor fordel å ha venneforening som påtar seg slike 

oppgaver, og ønsker å imøtekomme foreninga med midler til reelle utgifter den måtte ha i 

forbindelse med vedlikehold, forskjønning og dugnad ved Gamslett.  

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/244 -37 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 23.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

 

Tildeling kulturmidler 2018 

Henvisning til lovverk: 

 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til lokale idrettslag/foreninger og tilskudd kultur og 

liknende til lag og foreninger 

 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

Peggy Olsen erklærte seg inhabil. Tone Mari Iversen som setteleder ledet behandlingen av  

denne saken. 

 

Forslag fra Line P Eidet: 

Lyngen Alpinklubb tildeles kr 3000 ekstra i kulturmidler. Dekning: Frie midler. 

 

Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK; 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Det ble deretter votert over forslaget fra Line P Eidet. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Line P Eidet. Enst 



 

Vedtak: 

Kulturmidler 
 

N

r 

Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

Tildeling 

1 Jægervatn 

Idrettslag 

Idrettsaktiviteter lagidrett 

93 medlemmer under 19 år og 182 andre  

Totale 

kostnader 

på 

110.867,- 

A: 12 500 

D:   4 000 

2 Lyngen/Karnes 

IL 

Idrettsaktiviteter lagidrett 

 

220 medlemmer under 19 år og 155 andre 

Polleidet: 

103.872,- 

Geitnes: 

123.515 

Totalt:227

.387,- 

A: 12 500 

D: 10 000 

3 Lyngstuva 

Sportsklubb 

Idrettsaktiviteter Kostnader 

: 

A: 12 500 

D:   4 000 

4 Lyngsalpene 

pistolklubb 

Idrettsaktiviteter. Luftpistolskyting og 

pistoltrening. 

7 medlemmer under 19 år og 31 andre 

Kostnader 

11200,- 

A: 10 000 

D:   3 000 

5 Furuflaten IL Idrettsaktiviteter lagidrett 

48 medlemmer under 19 år og 51 over 19 

år, samt 127 støttemedlemmer 

Utgifter 

174.763,- 

A: 12 500 

D:   4 000 

6 Furuflaten 

Bygdeutvalg 

v/Furuflaten Vel 

+undergrupper 

Arrangement for barn, klipping/planting, 

trivselskafe, bygdekino 

 A: 4 000 

 

7 Furuflaten 

Teaterlag 

Teater og scenekunst 

(19 medlemmer under 19 år og 9 andre) 

 A: 10 000 

8 Furustua SA Miljøhus/bygdehus for kultur og 

fritidsaktiviteter. Utleie lokaler. 

Furustua 

kostnader 

107.000,- 

D: 3 000 

9 Sør-Lenangen 

Grendelag 

Talerør mellom kommune og bygda. 

Ivareta bygdas interesser. Aktiv med 

diverse gjøremål. 20 medl under 19 år og 

65 medl over 19 år. 

Kostnader 

på 34.000, 

D: 3 000 

1

0 

Lyngseidet 

musikkorps 

Korps og drill. Samspill aktiviteter. 

Juniorkorps og samspill korps. 

Spilleoppdrag. 

42 medlemmer under 19 og 11 andre 

 A: 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frie midler 

 

Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

kostnader 

Tildeling 

1 Furuflaten 

Teaterlag 

Teaterutstyr trenger fornyelse(mixebord og 

mygger) 

 10 000 

2 Lyngen 

Husflidslag 

Fremme husflid og spre kunnskap om 

tradisjonelt handarbeid. 

 2 000 

3 Lyngen 

Alpinklubb 

Vinteraktiviteter og tilbud for alle. 175.000,- 9 000 

4 Mental Helse 

Lyngen 

Skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk 

helse. Tilrettelegge for gode opplevelser. 

1 medl under 19 og 31 over. 

 9 000 

5 Lyngentreffet Utstilling av biler og motorsykler. Antall 

besøkende anslås mellom 60-90 personer. 

 2 000 

6 Svensby og 

omegn 

grunneierlag 

Oppkjøring av skiløype. 

44 medlemmer over 19 år 

Kostnader 

4.000 

2 000 

7 Norsk 

folkehjelp 

Lenangen 

Redningsutstyr sanitetsmannskap og 

sanitetsungdom. Frivillig arbeid 

førstehjelp, søk og redning. Kommunal 

beredskap. Innkjøp redningsutstyr. 

24 medlemmer under 19 år og 78 andre 

 12 000 

8 Ytre Lyngen 

Pensjonistforen

ing 

Trivselstiltak pensjonister. Forening med 

36 medlemmer. Tilskudd til sommertur. 

 4 000 

9 Lyngen Rock 

og Reker 

Matarrangement i festivalen Stipulert  

50 000,- i 

kostnader 

1 000 

10 Lyngen 

Ungdomsråd 

Arrangere konsert på Geitnes som samler 

300-400 ungdom fra hele Nord-Troms. 

Natturnering og generasjonstreff. 

 30 000 

11 U.L 

Trollvasstind 

Arrangerer ulike kulturaktiviteter og søker 

om aktivitetsstøtte og drift og 

vedlikeholdsstøtte til Trollhytta, Grillhuset 

og Tindevangen ungdomshus. 

Totale 

utgifter 

212.000,- 

4 000 

 

12 Lyngseidet 

hytteforening 

Skape trivsel, bolyst og få folk ut på tur. 

Totalt 164 medlemmer 

 3 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Festivalmidler 

 

Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

Tildeling 

1 Lyngen Rock og 

Reker 

Musikkonsert, messe og aktivitetstilbud 

Tilbud til bygdene og omegn. Tilbud til 

barn og unge. 

Søker om 

35 000,- 

15 000 

2 Troms krets av 

NTL Norske 

Trekkspilleres 

Landsforbund 

Rekruttering, opplæring trekkspillmusikk. 

Arrangere nordnorsk trekkspilltreff på 

350-450 deltakere 

(6 medlemmer under 19 år og 109 andre) 

 5 000 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2018 1112 3853 14701    

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2018 1112 3853 14701    

       

       

       

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Levekårsutvalget har vedtatt nye retningslinjer for tildeling av tilskudd og i tråd med 

retningslinjene skal Lyngen Idrettsråd gi sin tilrådning til fordeling blant idrettsrådets 

medlemslag. Idrettsrådet gir innstilling på kr 60.000,- i aktivitetsmidler og kr 25.000,- til drifts-

og vedlikeholdstilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturhus. Av retningslinjene 

fremgår det at barne- og ungdomsaktiviteter skal prioriteres. Rådmannen følger Idrettsrådet 

innstilling til fordeling til idrettslagene. Levekår tildeler midler til andtre lag/foreninger i 

kategoriene: Kulturmidler, Frie midler og Festivalmidler. 

 

Ramme til Kulturmidler er totalt kr. 120.000,- og av disse skal Levekår fordele 35.000,- 

 



Ramme til Frie midler som skal fordeles var opprinnelig kr. 130.000,- men her er det allerede 

tildelt midler og det gjenstår kr. 109.000,- til fordeling da det er gitt 1000,- til Jusshjelpa i Nord-

Norge,15.000,- til Smiso og 5000,- til Ungdomslaget Trollvasstinds 100 års jubileum.  Det 

forslås at man holder tilbake ca. 24 000,- av potten til senere tildelinger. 

 

Ramme til Festivaler som Levekårsutvalget skal fordele er kr. 20.000,- 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

  

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Innen søknadsfrist var det innkommet totalt 25 ulike søknader om tilskudd. Søker 1-5 på 

Kulturmidler er søknader til idrettslagets medlemmer. Rådmannens innstilling følger 

idrettsrådets forslag til fordeling.  

 

Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale følgende tildeling av tilskudd: 

 

 

Kulturmidler 
 

N

r 

Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

Forslag 

1 Jægervatn 

Idrettslag 

Idrettsaktiviteter lagidrett 

93 medlemmer under 19 år og 182 andre  

Totale 

kostnader 

på 

110.867,- 

A: 12 500 

D:   4 000 

2 Lyngen/Karnes 

IL 

Idrettsaktiviteter lagidrett 

 

220 medlemmer under 19 år og 155 andre 

Polleidet: 

103.872,- 

Geitnes: 

123.515 

Totalt:227

.387,- 

A: 12 500 

D: 10 000 

3 Lyngstuva 

Sportsklubb 

Idrettsaktiviteter Kostnader 

: 

A: 12 500 

D:   4 000 

4 Lyngsalpene 

pistolklubb 

Idrettsaktiviteter. Luftpistolskyting og 

pistoltrening. 

7 medlemmer under 19 år og 31 andre 

Kostnader 

11200,- 

A: 10 000 

D:   3 000 

5 Furuflaten IL Idrettsaktiviteter lagidrett 

48 medlemmer under 19 år og 51 over 19 

år, samt 127 støttemedlemmer 

Utgifter 

174.763,- 

A: 12 500 

D:   4 000 



6 Furuflaten 

Bygdeutvalg 

v/Furuflaten Vel 

+undergrupper 

Arrangement for barn, klipping/planting, 

trivselskafe, bygdekino 

 A: 4 000 

 

7 Furuflaten 

Teaterlag 

Teater og scenekunst 

(19 medlemmer under 19 år og 9 andre) 

 A: 10 000 

8 Furustua SA Miljøhus/bygdehus for kultur og 

fritidsaktiviteter. Utleie lokaler. 

Furustua 

kostnader 

107.000,- 

D: 3 000 

9 Sør-Lenangen 

Grendelag 

Talerør mellom kommune og bygda. 

Ivareta bygdas interesser. Aktiv med 

diverse gjøremål. 20 medl under 19 år og 

65 medl over 19 år. 

Kostnader 

på 34.000, 

D: 3 000 

1

0 

Lyngseidet 

musikkorps 

Korps og drill. Samspill aktiviteter. 

Juniorkorps og samspill korps. 

Spilleoppdrag. 

42 medlemmer under 19 og 11 andre 

 A: 15 000 

 

 

 

Frie midler 

 

Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

kostnader 

Forslag 

1 Furuflaten 

Teaterlag 

Teaterutstyr trenger fornyelse(mixebord og 

mygger) 

 10 000 

2 Lyngen 

Husflidslag 

Fremme husflid og spre kunnskap om 

tradisjonelt handarbeid. 

 2 000 

3 Lyngen 

Alpinklubb 

Vinteraktiviteter og tilbud for alle. 175.000,- 6 000 

4 Mental Helse 

Lyngen 

Skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk 

helse. Tilrettelegge for gode opplevelser. 

1 medl under 19 og 31 over. 

 9 000 

5 Lyngentreffet Utstilling av biler og motorsykler. Antall 

besøkende anslås mellom 60-90 personer. 

 2 000 

6 Svensby og 

omegn 

grunneierlag 

Oppkjøring av skiløype. 

44 medlemmer over 19 år 

Kostnader 

4.000 

2 000 

7 Norsk 

folkehjelp 

Lenangen 

Redningsutstyr sanitetsmannskap og 

sanitetsungdom. Frivillig arbeid 

førstehjelp, søk og redning. Kommunal 

beredskap. Innkjøp redningsutstyr. 

24 medlemmer under 19 år og 78 andre 

 12 000 

8 Ytre Lyngen 

Pensjonistforen

ing 

Trivselstiltak pensjonister. Forening med 

36 medlemmer. Tilskudd til sommertur. 

 4 000 

9 Lyngen Rock 

og Reker 

Matarrangement i festivalen Stipulert  

50 000,- i 

kostnader 

1 000 



10 Lyngen 

Ungdomsråd 

Arrangere konsert på Geitnes som samler 

300-400 ungdom fra hele Nord-Troms. 

Natturnering og generasjonstreff. 

 30 000 

11 U.L 

Trollvasstind 

Arrangerer ulike kulturaktiviteter og søker 

om aktivitetsstøtte og drift og 

vedlikeholdsstøtte til Trollhytta, Grillhuset 

og Tindevangen ungdomshus. 

Totale 

utgifter 

212.000,- 

4 000 

 

12 Lyngseidet 

hytteforening 

Skape trivsel, bolyst og få folk ut på tur. 

Totalt 164 medlemmer 

 3 000 

 

 

 

Festivalmidler 

 

Nr Navn søker Aktivitet  Anlegg/ 

kulturhus 

Forslag 

1 Lyngen Rock og 

Reker 

Musikkonsert, messe og aktivitetstilbud 

Tilbud til bygdene og omegn. Tilbud til 

barn og unge. 

Søker om 

35 000,- 

15 000 

2 Troms krets av 

NTL Norske 

Trekkspilleres 

Landsforbund 

Rekruttering, opplæring trekkspillmusikk. 

Arrangere nordnorsk trekkspilltreff på 

350-450 deltakere 

(6 medlemmer under 19 år og 109 andre) 

 5 000 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/399 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 09.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

67/18 Lyngen formannskap 31.05.2018 

56/18 Lyngen kommunestyre 14.06.2018 

 

Kulturbygg på Lyngseidet 

Henvisning til lovverk: 

Lov om folkebibliotek 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

Tone Mari Iversen erklærte seg inhabil. Iversen er medlem av styret i Lyngen Servicesenter AS. 

 

Forslag fra Patrik Jonsson: 

Det må også sees på uteområdet i tilknytning til ett kulturbygg. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Patrik Jonsson. Enst 

 

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst 

Vedtak: 

1. Kommunestyret ber Lyngen servicesenter framlegge planer for bygg som kan romme 

følgende kommunale funksjoner: 

 Biblioteklokale  

 Kultursal/visningsrom for utstillinger 

 Møterom/kommunestyresal 

 Utstyrssentral 



 Turistinfo 

 Lagerrom for funksjonene nevnt ovenfor 

 Parkering til funksjonene 

 Kontorplasser for utleie 

2. Servicesenteret bes utarbeide kostnadskalkyle for framtidig leie av lokalet 

3. Lokalene skal ta utgangspunkt i områdeplanen for Lyngseidet, herunder utforming av 

bygg. 

4. Flere lokaliseringsplasser må utredes. 

5. Rådmannen inngår forhandlinger med Lyngen Servicesenter AS om muligheter for 

videre arbeid med planer/prosjektet. 

6. Det må også sees på uteområdet i tilknytning til ett kulturbygg. 

 

 

Budsjettdekning: 

Det settes av kr. 100 000 til forprosjektering av bygg. Dekning: disposisjonsfondet 

 

År Ansvar Tjeneste Art Prosjekt  Sum 

2018 2410     100 000 

2018 9000 8800 19401   -100 000 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018  

 

Behandling: 

Fred Skogeng erklærte seg inhabil som styreleder for Lyngen Servicesenter AS. 

 

Forslag fra formannskapet: 

Som rådmannens innstilling med flg tilleggspunkter: 

4. Flere lokaliseringsplasser må utredes. 

5. Rådmannen inngår forhandlinger med Lyngen Servicesenter AS om muligheter for videre   

    arbeid med planer/prosjektet. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra formannskapet. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag. Enst 

Vedtak: 

1. Kommunestyret ber Lyngen servicesenter framlegge planer for bygg som kan romme 

følgende kommunale funksjoner: 

 Biblioteklokale  

 Kultursal/visningsrom for utstillinger 

 Møterom/kommunestyresal 

 Utstyrssentral 

 Turistinfo 

 Lagerrom for funksjonene nevnt ovenfor 

 Parkering til funksjonene 



 Kontorplasser for utleie 

2. Servicesenteret bes utarbeide kostnadskalkyle for framtidig leie av lokalet 

3. Lokalene skal ta utgangspunkt i områdeplanen for Lyngseidet, herunder utforming av 

bygg. 

4. Flere lokaliseringsplasser må utredes. 

5. Rådmannen inngår forhandlinger med Lyngen Servicesenter AS om muligheter for 

videre arbeid med planer/prosjektet. 

 

Budsjettdekning: 

Det settes av kr. 100 000 til forprosjektering av bygg. Dekning: disposisjonsfondet 

 

År Ansvar Tjeneste Art Prosjekt  Sum 

2018 2410     100 000 

2018 9000 8800 19401   -100 000 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret ber Lyngen servicesenter framlegge planer for bygg som kan romme 

følgende kommunale funksjoner: 

 Biblioteklokale  

 Kultursal/visningsrom for utstillinger 

 Møterom/kommunestyresal 

 Utstyrssentral 

 Turistinfo 

 Lagerrom for funksjonene nevnt ovenfor 

 Parkering til funksjonene 

 Kontorplasser for utleie 

2. Servicesenteret bes utarbeide kostnadskalkyle for framtidig leie av lokalet 

3. Lokalene skal ta utgangspunkt i områdeplanen for Lyngseidet, herunder utforming av 

bygg. 

 

 

Budsjettdekning: 

Det settes av kr. 100 000 til forprosjektering av bygg. Dekning: disposisjonsfondet 

 

År Ansvar Tjeneste Art Prosjekt  Sum 

2018 2410     100 000 

2018 9000 8800 19401   -100 000 

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Lyngen kommunestyre fattet i sak 27/16 i kommunestyremøte 27.04.16 følgende vedtak: 



1. Avtalen med Lyngen servicesenter sies opp snarest 

2. Lyngen servicesenter AS bes fremlegge planer for bygging av nytt bygg. 

Leieavtalen ble sagt opp den 2.05.16, og Lyngen kommune hadde da et års oppsigelsestid før 

utflytting. 

Opprinnelig plan var å flytte funksjonene bibliotek og møterom midlertidig til det gamle 

sykehjemmet. 

 

I sak 153/16 fattet Lyngen formannskap følgende vedtak: 
Salg av "Gamle sykehjemmet” offentliggjøres og annonseres. Frist 10.12.16 

Tilbyder med den beste løsning, høyeste innløsningssum, beste plan for utvikling av bygget 

om til hotelldrift og/eller boliger vil bli foretrukket. 

Fremdriftsplan for prosjektet skal fremlegges. Klausul for igangsetting og ferdigstilling av 

prosjekt må utarbeides. 

Lyngen formannskap vurderer innkomne tilbud, fremtidsplan og forbeholder seg retten til å 

forkaste disse. 

 

Dette vedtaket medførte at sykehjemmet som midlertidig bygg til bibliotek- og møte-lokale ikke 

lenger var mulig. 

 

Rådmannen vurderte flere ulike alternativer for plassering av midlertidig bibliotek. Disse 

vurderingene ble lagt fram i kommunestyremøtet den 4.april 2017. Biblioteket åpnet i midlertidige 

lokaler i Elektro-sport bygget den 2.juni 2017. 

 

Kulturbygg på Lyngseidet kom inn i den nye planen for idrettsanlegg, kulturhus, fysisk aktivitet, 

friluftsliv og kulturminner høsten 2017. 

I denne planen finner vi blant annet følgende ordlyd: 

«Kommunen er bra dekket med samfunnshus i og med at alle større bygder har et slikt lokale, 

med unntak av kommunesenteret. Et flerbruks hus med f.eks. scene og kinosal og som kan ta 

imot forestillinger, utstillinger, salgsmesser og mindre konserter mm. Vil kunne dekke behovet. 

Som et ledd i sentrumsplanene avsettes det arealer til et slikt bygg. 

 

Videre finner vi følgende tabell for prioriteringer av kulturbygg: 

Prioritet Anlegg utbygger Nytt/rehab kostnad 

1 Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 230000 tak 

2. Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 250 000 gulv 

3. Bygdetun Lenangsøyra IL Rehab 200000 

kjeller 

4. Lyngseidet 

kulturhus 

Lyngen 

kommune 

Ny  

 

Lyngen kommune har gode areal til de fleste formål, men er i mangel av et bygg som kan romme 

funksjonene bibliotek/turistinfo, utstyrssentral. kultursal/møtesal, møterom og utstyrssentral. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

K-sak 27/16 

 

Økonomiske konsekvenser 

Leieprisen er per i dag ikke satt slik at det per i dag ikke er kjent. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 



 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Biblioteket og turistinformasjonen er i dag samlokalisert og plassert midlertidig i Elektro-sport 

bygget i påvente av ny lokalisering.  

Videre er det en utfordring at kommunen per i dag ikke har kommunale lokaler for møter, 

utstillinger og kulturarrangement i kommunesenteret Lyngseidet.  

 

Biblioteket arrangerte våren en workshop sammen med Troms fylkeskommune der ungdom 

kom med innspill til hva de ønsker av et framtidig bibliotek. Ungdommen ga da tilbakemelding 

på at deres ønsker var at biblioteket skulle ha et fleksibelt, tilgjengelig areal for flerbruk, at det 

skulle være en møteplass og at biblioteket skulle samarbeide bredt. Dette arbeidet tas med inn i 

prosjektet med nytt bibliotek. 

Den samme brukermedvirkninga bør man prøve å få til med resten av befolkningen. 

 

En sambruk av lokaler vil medføre betydelige positive effekter for kommunal drift og skape 

gode ringvirkninger for brukerne dersom det er planlagt godt og organiseringen av bruken er 

god og samkjørt. For eksempel bør man se på hvordan bruken av kommunestyresal/møterom 

kan tilrettelegges på en måte som gjør rommet tilgjengelig for andre brukere, 

 

Det finnes tilskuddsordninger for kulturbygg som servicesenteret kan søke om for å dekke inn 

inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 2 000 000. 

 

Folkebibliotekene fikk en lovendring i 2014 som blant annet innebar et klarere 

samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. I lovendringen ble blant annet 

formålsparagrafen endret slik at det nå er slått fast at folkebibliotekene skal være en arena og 

møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt. Lyngen folkebibliotek har gjennom sitt 

samfunnsoppdrag potensial til å være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet. Det 

krever bevissthet, kompetanse og ressurser. Regional bibliotekplan ble vedtatt i fylkestinget i mars 

2017, og framlagt for politisk behandling i Lyngen kommune høsten 2018. Denne inneholder 

strategier innenfor de tre tjenesteområdene kunnskap og læring, litteratur og kultur og lokal arena og 

møteplass. Et nytt biblioteklokale i et flerbruks hus vil bidra til å nå målsettingene i regional 

bibliotekplan og Lov om folkebibliotek. 
 

I en liten kommune er det naturlig å se på samlokalisering av funksjoner for å drive mest mulig 

kostnadseffektiv. 

En samordning av funksjonene nevnt overfor antas å være en god løsning for framtiden.  

Saken er en oppfølging av sak 27/16 

 

Nederst i denne saken finner dere teninger laget av Cubus som er en grovstudie av 

bibliotektomten i forbindelse med områdeplanen. Denne inneholder sal over 2.etajer for 150 

personer, kommunestyresal, bibliotek, turistinfo, lager, samt leiligheter i øvrig lokale. 

Tegningene under viser interiørarkitekts forslag til utforming av bibliotek etter workshop i april. 

 

 



 
 

 
 



 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/450 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 29.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

 

Instagramkonkurransen #detbestemedlyngen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

Forslag fra Irene Sørensen: 

Som innstilling men at konkurransen avsluttes 20.10.18. 

I tillegg vil de 5 beste bildene bli trykt på lerret. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Irene Sørensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Irene Sørensen. Enst 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune lyser ut konkurransen #detbestemedlyngen 

2. Kr 2000,- i premie til vinner. 

3. Levekårsutvalget er jury. 

4. Konkurransen avsluttes 20.10.18 

5. De 5 beste bildene vil bli trykt på lerret. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

1. Lyngen kommune lyser ut konkurransen #detbestemedlyngen 

2. Kr 2000,- i premie til vinner. 

3. Levekårsutvalget er jury. 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

 

Generelle opplysninger om saken 

 

Det har blitt en tradisjon å gjennomføre konkurranse i en eller annen form de år man ikke deler 

ut kulturprisen. I 2014 hadde vi «Lyngenlua», i 1016 hadde vi fotokonkurransen «Uteaktivitet i 

Lyngen». Disse har skapt stort engasjement i kommunen .  Det vises også til kommunestyresak 

70/17 Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 der det var enighet om at administrasjonen 

finner rom og tid for en slik konkurranse.  

 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 70/17 Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kr 2000,- dekkes over kulturbudsjettet. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 



 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I 2018 foreslår rådmannen at det lyses ut en instagramkonkurranse med temaet 

«#detbestemedlyngen» 

 

 

 Man kan delta med så mage bilder man vil 

 Motivet må være fra Lyngen 

 Ved #detbestemedlyngen må det følge tekst med som forteller hva det beste med Lyngen 

er, og hvorfor.  

 Kr 2000,- i premie til vinner. 

 Levekårsutvalget er jury. 

 Kåring av beste bilde gjøres i levekårsutvalget ca Oktober 

 Det kan lages en utstilling av bildene som evt kan brukes i markesdføring av Lyngen. 

 Kan pryde kommunens hjemmeside. 

 Lyngen kommune forbeholder seg retten til å bruke bildene ved anledning. Eier skal da 

oppgis.  

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/21 -120 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 09.05.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/18 Lyngen levekårsutvalg 05.06.2018 

63/18 Lyngen kommunestyre 14.06.2018 

 

Vedtak om navn: Sjøveien 

Henvisning til lovverk: 

 

 
 Matrikkellova Kap 4  

Matrikkelforskriften Kap. 12 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  

     

Sjøveien 

2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn 
 

 

Rådmannens innstilling 

 
 1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:  

Sjøveien 

2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn 
 



 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 
 Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnsetting, adressering og  

adresseforvaltning skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet 

skulle fastlegges av rådmannen. Lyngen kommune fikk en henvendelse fra en hytteeier ved en 

sidevei til Naustnesveien om at man ønsket adressefastsettende navn, og det ble reist navnesak i 

levekårsutvalget i sak 4/18. Stikkveier bør defineres som egen vei med eget veinavn når det enten  

 er tre hus eller mer langs stikkveien, eller  

 etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor  

synlig bebyggelsen er.  

Navnesaken ble sendt på høring, og det kom inn forslag på navnet Sjøveien. Dette navnet ble sendt 

til stedsnavntjenesten for tilråding. 

I brev av 3.05.18 tilrår Stedsnavntjenesten navnet Sjøveien. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Navnesak Levekår 4/18 

 

Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til skilt 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Gjennom å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen via etablering av  

veiadresser får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det sier seg selv at det er  

av stor betydning at utrykningskjøretøy finner fram hurtigst mulig. Veiadresser er med på å  

redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv.  

I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS)  

for å finne fram. De er avhengig av veiadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og  

flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha  

veiadresse som en kan legge inn når en skal bestemme en kjørerute. 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Stedsnavntjenesten gir følgende tilråding til veinavnforslaget Sjøveien: 

 

 
 

Kartutsnittet viser beliggenheten til Sjøveien. 



 
 


