
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Eidebakken skole, store møterommet, Lyngseidet 

Dato: 22.11.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 12:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Frode Hansen Nestleder AP 

Bernt Olav Johansen Leder LTL 

Ingunn Rivertz Vatne Medlem Lyngen næringsforening 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen Næringsutvalg 

Renate Hansen Medlem Lyngen Næringsutvalg 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Roger Samuelsen –perm kl 11:10 Tor-Petter Christensen Lyngen Næringsutvalg 

Ole Anton Teigen – fra ca kl 09:30 

sak 45/18 

Renate Hansen Lyngen Næringsutvalg 

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Roger Samuelsen valgt til å skrive under protokollen. 

 

Habilitet: 

PS 41/18: Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Ingen direkte inhabilitet i hht    

                 fvl § 6, 1.ledd. Vurderes i hht fvl § 6, 2.ledd. 

                 VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen habil. Enst 

PS 51/18: Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Hun fører regnskap for     

                 bedriften. 

                 VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen inhabil. Enst 

PS 52/18: Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil. 

PS 53/18: Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil. 

PS 54/18: Bernt Olav Johansen stilte spørsmål med sin habilitet. Salongen er leietaker i    

                 forretningsbygget til Lyngalpene Eiendom AS. 

                 VEDTAK: 

                 Lyngen næringsutvalg erklærer Bernt Olav Johansen inhabil. Enst 



 

Nestleder Frode Hansen ledet møte i sakene 52/18, 53/18 og 54/18. 

 

Alpin VM Narvik – samarbeidsprosjekt 

Lyngen næringsutvalg ber rådmann, ordfører, leder og nestleder i næringsutvalget gå i dialog 

med Narvik med hensyn til VM-søknad i alpint.  

Denne anmodningen ble enst vedtatt. 

 

Lyngen næringsutvalg ber repr Frode Hansen gå i dialog med rådmannen mht oppfølging av 

skogprosjekt, jfr orientering fra møtet i høst. 

 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stig Kjærvik Rådmann 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

  

Lyngseidet 22.11.18 

 

 

 

Roger Samuelsen 

 

 

 

 

Bernt Olav Johansen 

Leder        Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 

  



                                         

Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 41/18 Søknad om tilskudd til nybygg - fiskefartøy  2018/633 

PS 42/18 Søknad om tilskudd - flytekai i Nord-Lenangen  2018/716 

PS 43/18 Søknad om etablering av tjenesten 

"Funksjonstesting av åkersprøyter" 

 2018/259 

PS 44/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - 

identitetsbærer og berikelse 

 2018/606 

PS 45/18 Søknad om støtte til driftsbygning for skog og 

landbruk - Svein-Erik Brose 

 2018/681 

PS 46/18 Saksbehandling av næringssak - søknad fra Camp 

Troll AS 

 2018/707 

PS 47/18 Hoe Productions - søknad om støtte fra 

kommunalt næringsfond 

 2018/649 

PS 48/18 XLyngen - Søknad om tilskudd vedrørende 

kommunal tilknytningsavgift vann 

 2018/644 

PS 49/18 Søkand om støtte fra næringsfondet - Troms 

Bonde- og småbrukarlag 

 2018/661 

PS 50/18 Søknad om tilskudd til nytt spisested - 

Sandnesveien 30 AS 

 2018/717 

PS 51/18 Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedrift 

- Stenhaug Maskin og Transport AS 

 2018/703 

PS 52/18 Søknad om tilskudd til ombygging og 

tilrettelegging av forretningslokaler - 

Lyngsalpene Eiendom AS 

 2018/705 

PS 53/18 Søknad om tilskudd til ny butikk på Lyngseidet - 

Trendy Lyngen AS 

 2018/706 

PS 54/18 Søknad om tilskudd til etablering av ny 

frisørsalong - Hair By Mackay 

 2018/704 

PS 55/18 Søknad om investeringstilskudd - Johas 

fiberteknikk AS 

 2018/715 

PS 56/18 Prosjektsøknad Yonaspizza med studentene og 

Arbeidslivsdagen UiT 2018 

 2018/658 

PS 57/18 Søknad om tilskudd fra Byregion Tromsø - 

Bærekraftig utvikling i Arktis 

 2018/848 

PS 58/18 Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019  2018/447 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/633 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 11.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til nybygg - fiskefartøy 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

2 Søknad om tilskudd 

3 Prosjektskisse, nybygg - Granli Fiskeri AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Ingen direkte inhabilitet i hht    

fvl § 6, 1.ledd. Vurderes i hht fvl § 6, 2.ledd. 

VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen habil. Enst 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Granli Fiskeri AS med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen og utdypet i 

vedlagte prosjektskisse. 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Granli Fiskeri AS med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen og utdypet i 

vedlagte prosjektskisse. 

 

 

Saksopplysninger  

Granli fiskeri AS’ søknad om tilskudd på NOK 500.000 er en del av finansieringen av et helt 

nytt havgående fiskefartøy. Granli Fiskeri AS planlegger å selge selskapets nåværende fartøy fra 

1988, og investere i et vesentlig større og mer moderne fartøy med innfrysningskapasitet. Det 

nye fartøyet skal kunne fiske torsk, hyse, sei, blåkveite, sild, lodde, raudåte og reker. 

Kontraheringen av det nye fartøyet er kalkulert til NOK 80.000.000 - 90.000.000. 

Rederiets planer om nytt fartøy kan forventes å gi arbeidsplasser til ytterligere 4-5 fiskere. 

Granli fiskeri AS har levert solide resultater over flere år. Det aller meste av investeringen 

planlegges finansiert ved lån og salg av rederiets nåværende fartøy. 

Vurdering 

Granli fiskeri AS er en viktig arbeidsplass for Lyngen kommune i en framtidsrettet næring. Det 

nye fartøyet med fryseri vil gi rederiet større fleksibilitet og potensielt økt lønnsomhet. At 

rederiet orienterer seg også mot nyere sjømatprodukter som raudåte/calanus, er positivt. 

Rederiets planer vil bidra til næringsfondets nøkkelmålsettinger om å styrke og stimulere 

næringslivet og bosettingen i Lyngen kommune. Investeringen er et utviklingsprosjekt som 

innebærer sikring og etablering av nye arbeidsplasser, jf vedtektenes §3 om prioritering av 

aktiviteter. Anskaffelsen kan medføre positive ringvirkninger. 

Lyngen kommunes strategiske næringsplan har sikring og styrking av havbruks- og 

fiskerinæringenes kår som ett av sju overordnede strategier. 

Granli Fiskeri AS’ søknad er utenfor næringsfondets primære målgruppe pga den store 

størrelsen. Rådmannen er likevel av den oppfatning at det er tilrådelig å tilrå støtte til en del av 

det omsøkte beløpet.  

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Granli Fiskeri AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/716 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 05.11.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd - flytekai i Nord-Lenangen 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Experience AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 30.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering, samt nødvendige offentlige tillatelser for å 

gjennomføre tiltaket. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 30.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering, samt nødvendige offentlige tillatelser for å 

gjennomføre tiltaket. 

 

 

Saksopplysninger  

Lyngen Experience AS er en nystartet reiselivsbedrift som selger natur- og aktivitetsbaserte, 

helårs opplevelser. Bedriften har investert betydelige summer i eiendom og utstyr for å tiltrekke 

seg turister fra hele verden. 

Søkeren ønsker å etablere en flytebrygge for å forenkle adgangen til bedriftens anlegg i Nord-

Lenangen.  

Søknaden gjelder NOK 200.000 av en total finansieringsplan på NOK 565.000.   

 

Vurdering 

Adgang til et turistanlegg som Lyngen Experience AS’ forventes å gi økt inntjening og 

avkastning på allerede gjennomførte investeringer.  

Tiltaket er i samsvar med Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Vedtektene til Lyngen 

kommunes næringsfondet tilsier at utviklingsprosjekter skal prioriteres.  

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Experience AS innvilges med NOK 30.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/259 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 11.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

43/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om støtte til etablering av tjenesten "Funksjonstesting av 

åkersprøyter" 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, Vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - funksjonstesting av åkersprøyte 

2 Søknad om støtte fra næringsfondet - "Funksjonstesting av åkersprøyte" 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

vurdering av søknaden, utsettes reell behandling av søknaden i påvente av en justert søknad.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

vurdering av søknaden, utsettes reell behandling av søknaden i påvente av en justert søknad.  

 

Saksopplysninger 

En ordning for funksjonstesting av åkersprøyter vil være nyttig for gårdbrukere i Lyngen og 

Troms for øvrig. Landbruk Nord SA ønsker å etablere en testfunksjon til fordel for bøndenes 

drift og HMS. Funksjonstesting krever personale som er godkjent og sertifisert av Mattilsynet.  

Søknaden er på NOK 120.000 og skal dekke opplæring, utstyr, markedsføring mv. Lyngen 

kommune er ansøkt om hele beløpet. Det er også levert søknader til andre kommuner samt 

Fylkesmannen i Troms. 

Vurdering 

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til at en ordning med funksjonstesting av åkersprøyter 

etableres og settes i drift i regi av Landbruk Nord SA. En felles ordning forventes å gi lavere 

kostnader for den enkelte gårdbruker, samt en tryggere drift.  

Søknadsbeløpet gjelder 100% av de samlede kostandene som Landbruk Nord SA vil ha for å 

iverksette ordningen. Det vises ikke til økonomiske egenandeler eller egeninnsats. Tilskudd fra 

Næringsfondet kan maksimalt utgjøre 50% av det totale stønadsberettigede kostnadsgrunnlaget, 

jf vedtektenes §5, 3dje ledd. Rådmannen har etterspurt mer informasjon om tilskudd fra andre 

aktører. Landbruk Nord SA opplyser at de er i dialog med et titalls kommuner for å innhente 

NOK 120.000. 

Den strategiske næringsplanen for Lyngen kommune har forsterkning av landbruk som en av sju 

overordnede strategier.  

Gitt dette tiltakets betydning bør en ny søknadsprosess innledes. En ny søknad bør beskrive 

bidragene fra alle berørte kommuner, instanser og tilskuddordninger. I søknaden bør det 

framkomme hvilke tilskudd som er oppnådd, hvordan andre aktører søkes om å bidra samt 

søkers økonomiske egenandel og egeninnsats. 

 

Hovedkonklusjon 

Det omsøkte tilskuddet gjelder en viktig og nyttig funksjon for gårdbrukere. De samlede 

kostnadene for å etablere ordningen er begrensede sammenlignet med dens betydning. 

Rådmannen er grunnleggende positiv til søknaden, men ønsker en justert søknad som viser 

berørte kommuners andeler, egenandeler samt egeninnsats i en helhetlig finansieringsplan.  

Rådmannen innstilling er at saken utsettes. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/606 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 19.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om støtte til forprosjekt for Lyngshesten i Nord-Troms og 

Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Revidert søknad til Fylkeskommunen 3. september 

2 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lyngshestlandet v/Birgit Nilsen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 20.750.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 20.750.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder et ett-årig forprosjekt for å bevare Lyngshesten og nyttiggjøre seg rasen i 

næringsvirksomhet. Prosjektet, som er støttet og eid av regionrådene i Nord-Troms og 

Tromsøregionen, skal inn i en forprosjektfase.  

Søknaden til Lyngen kommune er på NOK 20.750 av et totalbeløp på NOK 388.550. 

Næring basert på lokale, kulturelle verdier er forretningsmessig anerkjent, spesielt innen 

reiseliv. Erfaringene fra en tilsvarende utvikling på Island er positive.  

Forprosjektet skal følges opp av et tre-årig hovedprosjekt. 

Vurdering 

Lynghestprosjektet kan bidra til å styrke regionen Nord-Troms’ næringsliv og omdømme. 

Erfaringene fra Island ansees relevant også for Nord-Troms og Lyngen kommune. Prosjektet har 

bred støtte i to regioner i Troms, og skal finansieres med andeler fra alle berørte kommuner.  

Prosjektet er godt dokumentert, velorganisert og framstår som en samlende næringsmulighet i 

regionene generelt og i Lyngen kommune spesielt. Prosjektledelse med høy kompetanse er 

rekruttert. 

Lynghestprosjektet faller godt sammen med naturbasert reiseliv og alminnelig satsing innen 

friluftsliv og folkehelse. Naturbasert reiseliv er en av sju overordnede strategier i den strategiske 

næringsplanen. For Lyngen kommune er det spesielt attraktivt at en hesterase som først ble 

dokumentert på Lyngseidet i 1898, og som bærer kommunens navn, kan få en viktig rolle i 

reiseliv og annen kulturell næringsaktivitet i to regioner. 

Vedtektene prioriterer denne typen utviklings- og samarbeidsprosjekter. 

Det omsøkte beløp er begrenset sammenlignet med mulighetene som følger av prosjektet. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Nord-Troms regionråd innvilges med NOK 20.750 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/681 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 23.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om støtte til driftsbygning for skog og landbruk - Svein-Erik Brose 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Svein-Erik Brose 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering, innhentet nødvendige offentlige tillatelser samt 

fullføring av driftsbygning på 280 kvm.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering, innhentet nødvendige offentlige tillatelser samt 

fullføring av driftsbygning på 280 kvm.  

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder tilskudd til oppføring av en ny driftsbygning på 280 kvm for oppbevaring av 

ved og landbruksmaskiner, samt utleie av eventuelt restareal til lagring av kjøretøy og båter.  

Søknaden gjelder NOK 350.000. Den totale kostnadsrammen er NOK 780.000, inkludert lån og 

egenkapital. 

Søkeren driver et enkeltpersonsforetak. 

 

Vurdering 

Søkeren er i et lokalt vedmarked, noe som kommer innbyggerne i Lyngen til gode. 

Nødvendigheten av og formålet med bygningen er næringsmessig godt argumentert for. En ny 

driftsbygning bidrar til å forsterke satsingen innen landbruk, jf kommunens strategiske 

næringsplan.  

Rådmannen anser det som sannsynlig at utleiemarkedet for oppbevaring av bobiler og båter også 

er til stede.  

Tilskudd til denne typen investeringer er innenfor næringsfondets vedtekter. 

Søkerens opplyser at han bidrar til alminnelig skogspleie. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Svein-Erik Brose innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/707 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 05.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Saksbehandling av næringssak - søknad fra Camp Troll AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Camp Troll AS  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

Saksopplysninger 

Camp Troll AS er en reiselivsbedrift under oppstart i Svendsby. Bedriften skal i første omgang 

tilby snøscooteraktiviteter med utgangspunkt i egen villmarkscamp. Planene omfatter 4-8 

sesongbaserte arbeidsplasser. 

Total finansieringsplan er på NOK 2.300.000, hvorav NOK 150.000 fra næringsfondet. Andre 

virkemiddelordninger søkes om NOK 400.000. 

Kostandene i prosjektet er i hovedsak snøscootere og infrastruktur, men også noe 

kompetanseheving og markedsføring. 

Søker opplyser at bedriften har godkjent tilknytning til offentlig snøscooterløype. Søker 

opplyser videre at planene omfatter andre aktiviteter enn snøscooter på lengre sikt. 

Hundekjøring, rein som attraksjon og samisk kultur nevnes som framtidige 

utviklingsmuligheter. 

 

Vurdering 

Søknaden gjelder en nyetablering i en viktig vekstnæring. Naturbasert reiseliv er et 

utviklingsområde som er omtalt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

Markedet etterspør opplevelser og aktivitetstilbud som er unike, eksotiske og ikke minst 

naturbaserte. Camp Troll AS’ planer passer godt inn i kommunens ønsker om å videreutvikle 

Lyngen som en naturbasert reiselivsdestinasjon.  

Vinteropplevelser får en stadig større plass i nord-norsk reiseliv. Det er positivt for Lyngen 

kommune at lokale reiselivsaktører tar posisjoner i dette markedet. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Camp Troll AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/649 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 19.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Hoe Productions ENK - søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune: Vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 35.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av anskaffelsen, med egeninnsats på maksimalt 

NOK 40.000. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 35.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av anskaffelsen, med egeninnsats på maksimalt 

NOK 40.000. 

 

 

Saksopplysninger 

Hoe Productions er et nystiftet enkeltpersonsforetak med adresse Lyngseidet. Forretningsideen 

er salg av filmprodukter til næringslivet. Gründeren er en ung lyngsværing. 

Søknaden gjelder økonomisk støtte på NOK 167.843 for innkjøp av nødvendig filmutstyr for 

NOK 209.803. Annen finansiering er søkerens egeninnsats.  

 

 

Vurdering 

Filmprodukter er viktige i moderne, digital markedsføring. Filmer kan bidra til å profilere et 

område, en aktivitet eller en bedrift. De kan bli meget effektive virkemidler i kampen om 

oppmerksomhet. Dette gjelder spesielt i reiselivssammenheng. 

Det er gledelig at unge personer fra Lyngen viser at de har ambisjoner i en krevende, kreativ 

bransje. Denne typen tjenester tilbys ikke, Rådmannen bekjent, av andre bedrifter i Lyngen 

kommune i dag. 

Søknadsbeløpet utgjør 75% av det samlede kostnadsgrunnlaget, og er dermed innenfor 

vedtektenes finansieringsgrense som gjelder ungdom. Rådmannen vurdering er at søknaden er i 

kjernen av vedtektenes formålsparagraf. Søkerens alder kommer i søknadens favør, jf 

vedtektenes §3 tredje ledd om prioritering av unge søkere. Søknaden dekkes også av 

næringsplanens overordnede strategi om å legge til rette for gründervirksomhet. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Hoe Productions ENK innvilges med NOK 35.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/644 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 19.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

48/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

XLyngen - Søknad om tilskudd vedrørende kommunal tilknytningsavgift for 

ny vann 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 25.000. 

Tilskuddet innvilges under forutsetning av kostnadene ikke inndekkes gjennom offentlig 

finansiering på annet vis. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 25.000. 

Tilskuddet innvilges under forutsetning av kostnadene ikke inndekkes gjennom offentlig 

finansiering på annet vis. 

 

 

Saksopplysninger 

XLyngen har skiftet fra privat til kommunal vannkilde for å innfri myndighetskrav om sunt 

vann, samt å kunne levere matservering basert på vannkvalitet av høy klasse. 

Som bedrift forventet XLyngen å betale en tilknytningsavgift for en - 1 - enhet, selv om 

bedriften tilbyr tjenester fra flere bygninger. Tilknytningsavgift er en engangsavgift som 

innebærer at bruker mottar kommunalt vann og kreves for vannavgift i overskuelig framtid. 

XLyngens tilknytningskrav fra Lyngen kommune er på NOK 55.125, som er tilsvarende avgift 

for sju enheter. 

Søknaden er på NOK 47.250 av en total finansieringsplan på NOK 55.150. 

Vurdering 

XLyngen har levert naturbaserte reiselivsprodukter siden oppstarten i 2003. Bedriften omsetter 

for ca NOK 4.500.000, har 11 ansatte og er en viktig aktør i kommunens reiselivsbransje. 

XLyngen har skiftet fra privat til offentlig vannkilde for å trygge og heve kvaliteten på 

matserveringen til sine reiselivskunder. Tiltaket har forenklet driften og redusert risikoen for 

uønskede hendelser knyttet til vannkvalitet. 

Naturbasert reiseliv er en av sju overordnende strategier i kommunens strategiske næringsplan. 

Vedtektene åpner for tilskudd til investering og produktutvikling. §4 åpner spesielt for tilskudd 

til VA-tilknytning. XLyngen AS’ tilknytning til den kommunale vannforsyningen har medført 

en spesiell og uheldig situasjon for bedriften. 

Med bakgrunn i handlingsrommet i vedtektene innstiller Rådmannen å på et generelt 

anleggsbidrag som ikke kan ansees å ha konkurransevridende effekt. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra XLyngen AS innvilges med et anleggsbidrag på NOK 25.000 

fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/661 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 23.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

49/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om støtte til ungdomstiltak - Troms Bonde- og småbrukarlag 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Troms Bonde- og Småbrukarlag 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 10.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 10.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Troms Bonde- og småbrukarlag (TBS) arrangerer ungdomssamling for elever ved 

naturbruksskolene, ungdom som vurderer å gå inn i landbruket og bønder som nettopp har 

startet opp. 

Målsettingen er å vise mulighetene i landbruket og styrke rekruttering til næringen. 

Søknaden er på NOK 10.000 av en total kostnadsramme på NOK 145.300. 

 

Vurdering 

Søknaden understøtter Lyngen kommunes strategiske næringsplans tiltak om å legge til rette for 

generasjonsskifter og fellesskapstiltak i landbruksnæringen. 

Søkeren har en detaljert og god plan for hele arrangementet. Denne typen arrangementer er i 

samsvar med næringsfondets vedtekter om formål med tilskudd. Tiltaket gjelder ungdom, jf 

vedtektenes §3 om prioritering av denne målgruppen. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Troms Bonde- og småbrukarlag innvilges med NOK 10.000 fra 

Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/717 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 31.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til nytt spisested - Sandnesveien 30 AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Sandnesveien 30 AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

Saksopplysninger 

Sandnesveien 30 AS er et nyetablert selskap med som skal betjene lokalbefolkningen, 

næringslivet og reiselivet med drivstoff og spisested, samt utleie av hybler. Søknaden gjelder 

selskapets planer om å etablere et nytt spisested. 

Søknaden om tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond gjelder NOK 300.000 av en total 

finansieringsramme på NOK 2.368.500. Andre finansielle kilder er egenkapital, lån og andre 

tilskuddsordninger. 

 

Vurdering 

Et kommersielt spisested i Nord-Lenangen vil understøtte Lyngen kommunes satsing innen 

reiseliv, og er i samsvar med kommunens strategiske næringsplan. 

Spisestedet antas å utfylle annen satsing innen reiseliv i Nord-Lenangen og Lyngen kommune 

for øvrig. 

Det nye spisestedet er et utviklingsprosjekt som antas å medføre nye arbeidsplasser, og økt 

aktivitet. Rådmannen er også positiv til at lokalbefolkningen får et nytt tilbud og møtested. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Sandnesveien 30 AS innvilges med NOK 30.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/703 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 31.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

51/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedrift - Stenhaug Maskin og 

Transport AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Stenhaug Maskin & Transport 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Hun fører regnskap for     

bedriften. 

VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen inhabil. Enst 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS avslås med bakgrunn i vedtektenes 

hovedregel om at ett og samme prosjekt skal støttes kun en gang. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS avslås med bakgrunn i vedtektenes 

hovedregel om at ett og samme prosjekt skal støttes kun en gang. 

 

 

Saksopplysninger 

Stenhaug Maskin og Transport AS ble registrert som nytt selskap i september 2015.  

Lyngen kommune bidro med NOK 30.000 til markedsføring i forbindelse med etableringen. 

Selskapet har hatt en god utvikling, og sysselsetter pr i dag sju årsverk, hvorav fem i Lyngen og 

to i Tromsø. I 2017 fikk selskapet ifølge søker utfordringer med en produksjonsenhet, og derav 

et dårligere årsresultat enn forventet. Selskapet opplyser at de har betydningsfulle og langsiktige 

kontrakter, og planer om utvidelser. 

Søknaden gjelder tilskudd til anskaffelse av ordinære driftsmidler for å kunne levere brøyting i 

Lyngen i samsvar med inngått kontrakt. Søknaden gjelder NOK 200.000 av en finansieringsplan 

på totalt NOK 1.950.000. 

Vurdering 

Næringsfondets vedtekter har som hovedregel at prosjekter og etableringer ikke skal støttes to 

eller flere ganger. 

Stenhaug Maskin og Transport AS er et etablert selskap. Forretningsområde og marked er det 

samme i dag som ved forrige søknad om tilskudd. Som etablert selskap forventes det at 

Stenhaug Maskin og Transport AS selv forestår alminnelig fornyelse og videreutvikling av 

driftsmidler. 

Innvilgelse av andre gangs støtte til Stenhaug Maskin og Transport AS vil kunne oppfattes som 

konkurransevridende, og i konflikt med gjeldende praksis om tilskudd fra Lyngen kommunes 

næringsfond. 

 

Hovedkonklusjon 

Søknaden oppfyller ikke næringsfondsvedtektenes hovedregel om å støtte et prosjekt ved kun en 

anledning. Det har heller ikke skjedd vesentlige endringer eller utvidelser som kunne utløst 

unntak fra denne hovedregelen.  

Rådmannen tilrår derfor at søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS ikke 

innvilges. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/705 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 23.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

52/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til ombygging og tilrettelegging av forretningslokaler - 

Lyngsalpene Eiendom AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpene Eiendom AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil.  

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan, samt nødvendig 

offentlige godkjenninger i forbindelse med bygningsmessige tiltak. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan, samt nødvendig 

offentlige godkjenninger i forbindelse med bygningsmessige tiltak. 

 

 

Saksopplysninger  

Lyngsalpene Eiendom AS er et nystiftet eiendomsselskap som ønsker å bygge om en garasje i 

Lyngseidet gamle sentrum til næringslokale. Søker opplyser at det er et godt marked for utleie 

av slike lokaler på Lyngseidet. 

Søknaden gjelder NOK 200.000 av den totale kostnadsrammen på NOK 700.000. Søker bidrar 

selv med kapital til det nystartede selskapet, egenkapital til tiltaket samt lån. 

 

Vurdering 

Rådmannen stiller seg positiv til næringsinitiativer som kan bidra til å stimulere til aktivitet i 

sentrum. Søkerens planer innebærer et forbedret tilbud både til lokalbefolkningen og til turister. 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter om tilskudd til investeringer. Den 

underbygger også den strategiske næringsplanens overordnede strategi om å legge til rette for 

gründervirksomhet. I tillegg; tiltaket kan forventes å bidra til å vitalisere sentrum. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpene Eiendom AS innvilges med NOK 50.000 fra 

Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/706 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 23.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

53/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til ny butikk på Lyngseidet - Trendy Lyngen AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Trendy Lyngen AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil.  

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder NOK 200.000 av et totalt kostnadsgrunnlag på NOK 500.000 for oppstart av 

en ny butikk cirka ved årsskiftet 2018/2019.  

Butikken skal fylle flere enkeltnisjer innen varehandel. Hovedmarkedet opplyses å være 

lokalbefolkningen, men i noen grad også tilreisende. 

 

Vurdering 

Aksjeselskapet er nystiftet. Det kan forventes å medføre noen få arbeidsplasser, samt noe 

redusert handelslekkasje. 

Søknaden understøtter den strategiske næringsplanens overordnede strategi om å legge til rette 

for gründervirksomhet. Næringsfondets vedtekter åpner for denne typen investeringer.  

Etableringen antas også å bidra til økt handel og vitalisering i sentrum. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Trendy Lyngen AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/704 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 31.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

54/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til etablering av ny frisørsalong - Hair By Mackay 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Hair By Mackay AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

Bernt Olav Johansen stilte spørsmål med sin habilitet. Salongen er leietaker i    

forretningsbygget til Lyngalpene Eiendom AS. 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg erklærer Bernt Olav Johansen inhabil. Enst 

 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder støtte til etablering av en ny frisørsalong i Lyngseidet sentrum. Søker legger 

stor vekt på universell utforming.  

Søkeren opplyser at hun ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv, og muligens en til.  

Søknaden gjelder NOK 200.000 av finansieringsplan på totalt NOK 420.000. Øvrige finansielle 

kilder er lån og egenandel. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Næringsfondets vedtekter gir prioritet til kvinner.  

Tilrettelegging for gründere er en av sju strategier i næringsplanen. 

En ny frisørsalong må forventes å kunne bidra til et mer vitalisert sentrum. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Hair By Mackay AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/715 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 31.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

55/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om investeringstilskudd - Johas fiberteknikk AS 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Johas fiberteknikk AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 50.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering.  

 

 

Saksopplysninger  

Johas fiberteknikk AS er en nystartet bedrift innen fiberteknikkmarkedet. Bedriften innretter seg 

mot et geografisk markedsområde som omfatter Lyngen samt nabokommunene. 

Søknaden gjelder tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr og verktøy. Søkers plan er å ta steget 

fra deltidsvirksomhet til en fulltidsbedrift som på sikt kan få flere medarbeidere.  

Søknaden gjelder NOK 200.000 av en finansieringsplan på totalt NOK 355.000. 

 

Vurdering 

Johas fiberteknikk AS’ investeringer kan på sikt føre til flere arbeidsplasser. Etableringen kan 

øke innbyggeres og næringslivets muligheter for å handle lokalt, og dermed bidra til en litt 

gunstigere handelsbalanse for Lyngen kommune. 

Søkeren er en ung person og kan prioriteres i samsvar med næringsfondets vedtekter.  

Etableringen understøtter næringsplanens strategi om å tilrettelegge for gründervirksomhet. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Johas fiberteknikk AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/658 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 23.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

56/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Prosjektsøknad Yonaspizza med studentene og Arbeidslivsdagen UiT 2018 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Prosjektrapport Arbeidslivsdagen 2017 

2 Planleggingsmøte pizzakveld og arbeidslivsdag 2018 

3 Prosjektsøknad Yonaspizza og Arbeidslivsdagen 2018 

4 Søknad om støtte fra Næringsfondet - Halti Næringshage AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 10.000. 

Tilskuddet gis under forutsetning av at tiltaket evalueres og videreutvikles i samsvar med 

tilbakemeldinger fra studentene, bedrifter og kommunene i Nord-Troms. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 10.000. 

Tilskuddet gis under forutsetning av at tiltaket evalueres og videreutvikles i samsvar med 

tilbakemeldinger fra studentene, bedrifter og kommunene i Nord-Troms. 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Halti Næringshage AS har søkt om økonomisk støtte til et kveldsarrangement med studenter fra 

de seks kommunene i Nord-Troms, samt deltakelse på UiTs arbeidslivsdag. 

Formålet med pizzaarrangementet er dialog med ungdommer fra Nord-Troms. Arbeidslivsdagen 

er et rekrutteringsarrangement hvor studenter uansett geografisk opprinnelse kan komme i 

kontakt med bedrifter og etater fra Nord-Troms.  

Arbeidslivsdagen 2018 har vært behandlet i regionrådet arbeidsutvalg. Et planleggingsmøte har 

vært avholdt. 

Søknadsbeløpet er NOK 10.000 av totalt NOK 60.000, fordelt på seks kommuner med like 

andeler hver. 

 

Vurdering 

Søknaden gjelder et samarbeid mellom kommuner og bedrifter med felles målsetting; 

rekruttering til kommunene i Nord-Troms. Rekruttering underbygger flere av de overordnede 

strategiene i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

Næringsfondets vedtekter hjemler tilskudd til denne typen samarbeidsprosjekter. 

Evalueringen av de samme arrangementene i 2017 er generelt positiv. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. 

juni 2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Halti Næringshage AS innvilges med NOK 10.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/848 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 05.11.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

57/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd fra Byregion Tromsø - Bærekraftig utvikling i Arktis 

Henvisning til lovverk: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, datert 1. juni 2018. 

Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond, datert 25. mars 2015. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Tromsø kommune 

2 ByRegion_prosjektsøknad 

3 Regional strategisk næringsplan for Tromsoeregionen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstiling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 100.000. Lyngen kommune 

aksepterer samtidig forpliktelser i form av egeninnsats for NOK 200.000. 

Vedtaket forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden med NOK 100.000. Lyngen kommune 

aksepterer samtidig forpliktelser i form av egeninnsats for NOK 200.000. 

Vedtaket forutsetter oppnådd totalfinansiering av som vist i finansieringsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

 

Søker er Tromsø kommune på vegne av byregionsamarbeidet som omfatter Balsfjord, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner. Byregion Tromsø er ett av 37 tilsvarende programmer 

i Norge. Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018-2022 (RNSP) har sin 

opprinnelse i programmet. «Bærekraftig utvikling i Arktis» skal sammen med RNSP danne en 

plattform for et overordnet, strategisk samarbeid.  

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra med prosess og kapasitet til å gjennomføre tiltak i 

RNSP. «Bærekraftig utvikling i Arktis» skal ta ut potensialet for økt verdiskapning gjennom å 

styrke Tromsøregionen som det foretrukne stedet for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. 

Prosjektet skal bidra til at regionen er attraktiv for næringsliv, besøk og innbyggere. Videre skal 

næringslivet motiveres til å bidra til en bærekraftig utvikling tuftet på miljømessig, kulturell, 

sosial og økonomisk verdiskapning. 

Kommunestyret i Lyngen kommune vedtok sin tilslutning til RNSP, slik planen forelå pr 2. 

oktober 2018, jf sak 86/18. Rådmannen er Lyngen kommunes representant i byregionens 

næringsforum. 

Søknaden gjelder tilskudd på NOK 100.000 samt egeninnsats for NOK 200.000. Alle de fem 

kommunene i programmet har mottatt like søknader. Troms fylkeskommune er ansøkt om NOK 

1.500.000. Prosjektets samlede ramme er på NOK 3.000.000. «Bærekraftig utvikling i Arktis» 

er to-årig og skal avsluttes i 2020. 

RNSPs strategiske satsinger er: 

 Attraktivitet for utvikling og etablering. 

 Innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 

 Infrastruktur og transport. 

 Areal. 

Nøkkelutfordringer som rekruttering av arbeidskraft og boligutvikling er en del av disse 

satsingene. Konkrete prosjektaktiviteter som er omtalt i «Bærekraftig utvikling i Arktis»: 

 Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for boligsituasjonen, og innhente erfaringer fra andre 

regioner knyttet til arbeid med boligprosjekt og gründerskap. 

 Felles historiefortelling (strategisk kommunikasjon). 

 Kobling av prosjekter som innebærer bærekraftig reiseliv. 

 Koordinere innspill fra kommunene til overordnede planer for infrastruktur og areal. 

 Kartlegge næringsaktører, kompetanse og industriareal til profilering av «Arctic 

Industrial Parks». 

 Arbeide gjennom SMAK festivalen for å samle og synliggjøre lokalmatproduksjon fra 

sjø og land, inkludert reindrift. 



 

Vurdering 

Samarbeidet innenfor byregionen har gitt Lyngen kommune et nyttig kunnskapsgrunnlag og økt 

utviklingskompetanse. Lyngen kommune kan forvente å bli tilført ytterligere kunnskap og 

erfaringer gjennom «Bærekraftig utvikling i Arktis».  

RSNP og «Bærekraftig utvikling i Arktis» har en mobiliserings- og involveringsdimensjon. 

Næringslivet og andre lokale aktører skal inviteres til å spille en aktiv rolle. Evnen til å 

mobilisere og sette samfunnsutvikling og attraktivitet på dagsorden er en suksessfaktor.  

RSNP er strategisk av natur. Lyngen kommune kan tjene på et aktivt engasjement i denne første, 

konkrete delen av gjennomføring av tiltak.   

Søknaden er i samsvar med vedtektene for Lyngen kommunes næringsfond §§2 og 3 om 

søknadsberettigede og bruk av fondet.  

Lyngen kommunes omsøkte økonomiske bidrag til «Bærekraftig utvikling i Arktis» er rimelig 

sett i forhold til prosjektets betydning og totale ramme. Samarbeidet med Tromsø og de andre 

omlandskommunene har potensial for ytterligere tilskudd fra fylkeskommune og annet hold på 

sikt. Egeninnsatsen på NOK 200.000 innfris gjennom arbeidstimer. Rådmannen vil koordinere 

lokale tiltak og ressursbruk.  

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 

for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 

2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 

tilrår rådmannen at søknaden fra Tromsø kommune innvilges med NOK 100.000 fra Lyngen 

kommunes næringsfond.  

Rådmannen vil sørge for at forpliktelsene om egeninnsats for NOK 200.000 innfris, samt 

nødvendige tiltak for involvering og samhandling i Lyngen kommune. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/447 -44 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 09.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

129/18 Lyngen formannskap 15.11.2018 

58/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

42/18 Lyngen levekårsutvalg 28.11.2018 

15/18 Lyngen Råd for folkehelse 28.11.2018 

6/18 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 27.11.2018 

 Lyngen klima- og miljøutvalg  

 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg  

 Lyngen kommunestyre  

 

Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 

Henvisning til lovverk: 

Eiendomskatteloven (esktl) 

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46 

 

 

Vedlegg 

1 Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 - formannskapets 

innstilling 

3 Særutskrift budsjett - driftstilskudd 25.09.18 

4 Vedtatt budsjett NTRR 2019 

5 Budsjett 2019 - Lyngen kirkelige fellesråd 

6 Investeringsbudsjett 2019-2022 - Lyngen kirkelige fellesråd 

7 Nytt orgel til Lyngen kirke 

8 Kontrollutvalgssak 31/18 - budsjettramme 2019 - kontroll og tilsyn 

9 Kontrollutvalgssak 31/18 

9 Gebyrregulativ 2019 

10 Havneregulativ 2019 

11 Budsjettnotat selvkost 2019 

12 Notat etter presentasjon formannskapet 7.11.18 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  

 



Behandling: 

Lyngen næringsutvalg fikk en orientering om økonomiplanen 2019-2022/årsbudsjett 2019. 

Nytt møte tirsdag 4.desember 2018 for å behandle denne saken. 

 

Vedtak: 

Utsettes til møte 4.12.18. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen og fremmer dette som formannskapets innstilling til   

«Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019». Enst 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling 

 

1) Skattevedtak 2019 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele 

Lyngen kommune for skatteåret 2019. 

1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte 

verker og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 

1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer. 

1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2). 

1.7 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

 

 

2) Økonomiplan 2019-2022 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2019-2022: 

Ramme 1: 2019 2020 2021 2022 

Økte valgutgifter 2019-2022            85            -             55            -    

Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel          112         112         112         112  

Reduksjon Kommunestyret          -66       -163       -163       -163  

Inndekning rammekutt            65         163         163         163  

Reduksjon Formannskap          -40       -272       -272       -272  

Inndekning rammekutt             -           152         272         272  

Reduksjon politiske utvalg             -         -208       -208       -208  

Inndekning rammekutt             -              -             80           80  



Kontrollutvalget økning            98           98           98           98  
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal 
rapport          -19          -19          -19          -19  

          235       -137         118           63  

Ramme 2:         

K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering          685         685         685         685  

IKT - økte lisenskostnader          350         350         350         350  

      1 035      1 035      1 035      1 035  

Ramme 3:         

Barnehager - spesialpedagogikk             -           500         500         500  

Utekontakt (Forebyggende enhet)          400         400         400         400  

Nord-Troms museum - reversering av utmelding          200         200         200         200  

Vakanse Kavringen barnehage        -709            -              -              -    

        -109      1 100      1 100      1 100  

Ramme 4:         

Praktisk bistand - økning avlastning og BPA          250         250         250         250  

Tiltak eldre og funksjonshemmede          150         150         150         150  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.          448         448         448         448  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.            89           89           89           89  

Krisesenter- økt kommunal egenandel          110         110         110         110  

Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning          900         900         900         900  

Innsparing ufordelte budsjettmidler        -290       -290       -290       -290  

Reduksjon kvalifiseringsstønad        -250       -250       -250       -250  

Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri      1 000      1 000      1 000      1 000  

      2 407      2 407      2 407      2 407  

Ramme 5:         

Teknisk - etterslep vedlikehold veilys          200         200         200         200  

Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger            40           40           40           40  

Lyngsdalen - brannvarsling          200     

Lyngsdalen oppv. - lys og varme          150         150   

Lyngsdalen - vindu, oljetank          150     

Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.          100         200         200  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold          100         100         100         100  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting            50           50           50           50  

Teknisk - vakttelefon          130         130         130         130  

Teknisk - Drift festivaltelt            15           15           15           15  

Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg            35           35           35           35  

Teknisk - leasingbiler vaktmestere          150         250         250         250  

Teknisk - veranda Lyngstunet             -           150            -              -    

Teknisk - renholdsleder          230     

Innsparing renhold        -230       -230       -230       -230  

Økt husleie Bibliotek/turistinfo            30     

Festivalutstyr - leie av garasje            15           15            -              -    

Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse            80            -              -              -    

Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %          -85          -85          -85          -85  

Husleie rådhus ved kjøp/makebytte        -632       -843       -843       -843  

Reduksjon husleieinntekter          549         732         732         732  

Reduserte driftskostnader komm.boliger        -283       -377       -377       -377  



Reduksjon driftskostnader bibliotek        -266       -355       -355       -355  

Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)      -1 300    -1 300  

Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen      1 088      1 088      1 088      1 088  

Overflytting av tjeneste (3602)            10           10           10           10  

Feiing og brannberedskap - nye uniformer            80            -              -              -    
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold 
brannbiler          120           50           50           50  

Feiing – reduksjon gebyr            94           94           94           94  

Ny brannordning - interkommunalt samarbeid          376         376         376         376  

      2 246      1 695         330         180  

Ramme 6:         

Kjøp plantjenester drift          500         500         500         500  

Utvikling - næringsrådgiver          363         725         725         725  

Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)            70         140         140         140  

Overflytting av tjeneste (3602)          -10          -10          -10          -10  
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra 
Havbruksfondet        -700       -700       -700       -700  

Vakanse næringsrådgiver        -150     

Festeavgifter Myra        -598       -598       -598       -598  

        -526           57           57           57  

Ramme 7:         

Effektivisering og digitalisering        -750    -1 500    -1 500    -1 500  

Ramme 8:         

Avsetning disposisjonsfond -1 972     2 958      5 510      3 952  

Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter            81      1 218      2 727      3 316  

     -1 891      4 176      8 237      7 268  

SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK      2 647      8 833   11 784   10 610  

 

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

I 1000 kroner   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett 

Budsjettskjema 1A - drift 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue           65 414            65 414            65 414            65 414  

Ordinært rammetilskudd         156 173          155 954          154 947          154 271  

Skatt på eiendom              6 900               6 900               6 900               6 900  

Andre direkte eller indirekte skatter                    -                       -                       -                       -    

Andre generelle statstilskudd              4 985               3 736               2 506               1 824  

Sum frie disponible inntekter         233 472          232 004          229 767          228 409  

       

Renteinntekter og utbytte              1 452                  909                  869                  830  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.           11 898            14 354            17 377            18 390  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Avdrag på lån           19 994            19 994            19 994            19 994  

Netto finansinnt./utg.          -30 440           -33 439           -36 502           -37 554  

       

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

Til ubundne avsetninger              1 054               6 581               6 031               4 473  

Til bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    



Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

Bruk av ubundne avsetninger                 924                     -                       -                       -    

Bruk av bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Netto avsetninger               -130             -6 581             -6 031             -4 473  

       

Overført til investeringsbudsjettet              1 157               1 657               1 657               1 657  

Til fordeling drift         201 745          190 327          185 577          184 725  

1 POLITIKK OG LIVSSYN              7 621               6 824               7 084               6 824  

2 STAB/STØTTE           21 290            19 951            19 951            19 951  

3 OPPVEKST OG KULTUR           62 823            61 120            59 069            59 329  

4 HELSE OG OMSORG           89 927            84 099            84 099            84 099  

5 TEKNISK DRIFT           20 906            18 955            15 915            15 040  

6 UTVIKLING              1 710               2 303               2 327               2 351  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER            -2 540             -2 933             -2 875             -2 875  

8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8  
                     

8  
                     

7  
                     

6  

 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         201 745          190 327          185 577          184 725  

 Mer/mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

 

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til 

ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019. 

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 

til ramme 1-6. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til 

ramme 3-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

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

delegasjonsreglementet. 

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

av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. 

Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser. 

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

Budsjettskjema 2A - investering   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022 

Investeringer i anleggsmidler                 44 750                  65 700                  24 700                     9 200  

Utlån og forskutteringer                 10 000                  10 000                  10 000                  10 000  

Kjøp av aksjer og andeler                    1 157                     1 157                     1 157                     1 157  

Avdrag på lån                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Dekning av tidligere års udekket                          -                             -                             -                             -    

Avsetninger                          -                             -                             -                             -    

Årets finansieringsbehov                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler                 53 115                  75 200                  34 100                  18 700  

Inntekter fra salg av anleggsmidler                          -                             -                             -                             -    

Tilskudd til investeringer                          -                             -                             -                             -    

Kompensasjon for merverdiavgift                          -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Andre inntekter                          -                             -                             -                             -    

Sum ekstern finansiering                 55 765                  77 960                  36 869                  21 479  

Overført fra driftsbudsjettet                    1 157                     1 657                     1 657                     1 657  



Bruk av tidligere års udisponert                          -                             -                             -                             -    

Bruk av avsetninger                    1 635                           -                          100                           -    

Sum finansiering                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Udekket/udisponert                          -                             -                             -                             -    

 

 
2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2019.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. 

kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle 

gjøre dette nødvendig. 

2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

  

Budsjett Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000                4 000                4 000                4 000                

14139 RÅDHUS 16 000             -                    -                    -                    

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 500                   -                    -                    -                    

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2 500                -                    -                    -                    

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING -                    3 000                2 500                2 500                

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING -                    13 000             13 500             2 000                

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500                   500                   500                   500                   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000                -                    -                    -                    

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100                   100                   100                   -                    

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 200                   -                    -                    -                    

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA -                    30 000             -                    -                    

18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE -                    -                    4 000                -                    

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 250                   100                   100                   200                   

19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 18 000             -                    -                    -                    

19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET 200                   -                    -                    -                    

19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT 250                   -                    -                    -                    

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250                   -                    -                    -                    

19006 TEKNISK/BRANN - NYBYGG -                    15 000             -                    -                    

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1 000                -                    -                    -                    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 44 750             65 700             24 700             9 200                



Formannskapets innstilling 

 

1) Skattevedtak 2019 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele 

Lyngen kommune for skatteåret 2019. 

1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte 

verker og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 

1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer. 

1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2). 

1.7 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

 

 

2) Økonomiplan 2019-2022 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2019-2022: 

Ramme 1: 2019 2020 2021 2022 

Økte valgutgifter 2019-2022            85            -             55            -    

Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel          112         112         112         112  

Reduksjon Kommunestyret          -66       -163       -163       -163  

Inndekning rammekutt            65         163         163         163  

Reduksjon Formannskap          -40       -272       -272       -272  

Inndekning rammekutt             -           152         272         272  

Reduksjon politiske utvalg             -         -208       -208       -208  

Inndekning rammekutt             -              -             80           80  

Kontrollutvalget økning            98           98           98           98  
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal 
rapport          -19          -19          -19          -19  

          235       -137         118           63  

Ramme 2:         

K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering          685         685         685         685  

IKT - økte lisenskostnader          350         350         350         350  

      1 035      1 035      1 035      1 035  

Ramme 3:         

Barnehager - spesialpedagogikk             -           500         500         500  

Utekontakt (Forebyggende enhet)          400         400         400         400  

Nord-Troms museum - reversering av utmelding          200         200         200         200  

Vakanse Kavringen barnehage        -709            -              -              -    

        -109      1 100      1 100      1 100  

Ramme 4:         

Praktisk bistand - økning avlastning og BPA          250         250         250         250  

Tiltak eldre og funksjonshemmede          150         150         150         150  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.          448         448         448         448  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.            89           89           89           89  

Krisesenter- økt kommunal egenandel          110         110         110         110  

Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning          900         900         900         900  



Innsparing ufordelte budsjettmidler        -290       -290       -290       -290  

Reduksjon kvalifiseringsstønad        -250       -250       -250       -250  

Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri      1 000      1 000      1 000      1 000  

      2 407      2 407      2 407      2 407  

Ramme 5:         

Teknisk - etterslep vedlikehold veilys          200         200         200         200  

Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger            40           40           40           40  

Lyngsdalen - brannvarsling          200     

Lyngsdalen oppv. - lys og varme          150         150   

Lyngsdalen - vindu, oljetank          150     

Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.          100         200         200  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold          100         100         100         100  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting            50           50           50           50  

Teknisk - vakttelefon          130         130         130         130  

Teknisk - Drift festivaltelt            15           15           15           15  

Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg            35           35           35           35  

Teknisk - leasingbiler vaktmestere          150         250         250         250  

Teknisk - veranda Lyngstunet             -           150            -              -    

Teknisk - renholdsleder          230     

Innsparing renhold        -230       -230       -230       -230  

Økt husleie Bibliotek/turistinfo            30     

Festivalutstyr - leie av garasje            15           15            -              -    

Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse            80            -              -              -    

Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %          -85          -85          -85          -85  

Husleie rådhus ved kjøp/makebytte        -632       -843       -843       -843  

Reduksjon husleieinntekter          549         732         732         732  

Reduserte driftskostnader komm.boliger        -283       -377       -377       -377  

Reduksjon driftskostnader bibliotek        -266       -355       -355       -355  

Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)      -1 300    -1 300  

Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen      1 088      1 088      1 088      1 088  

Overflytting av tjeneste (3602)            10           10           10           10  

Feiing og brannberedskap - nye uniformer            80            -              -              -    
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold 
brannbiler          120           50           50           50  

Feiing – reduksjon gebyr            94           94           94           94  

Ny brannordning - interkommunalt samarbeid          376         376         376         376  

      2 246      1 695         330         180  

Ramme 6:         

Kjøp plantjenester drift          500         500         500         500  

Utvikling - næringsrådgiver          363         725         725         725  

Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)            70         140         140         140  

Overflytting av tjeneste (3602)          -10          -10          -10          -10  
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra 
Havbruksfondet        -700       -700       -700       -700  

Vakanse næringsrådgiver        -150     

Festeavgifter Myra        -598       -598       -598       -598  

        -526           57           57           57  

Ramme 7:         

Effektivisering og digitalisering        -750    -1 500    -1 500    -1 500  



Ramme 8:         

Avsetning disposisjonsfond -1 972     2 958      5 510      3 952  

Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter            81      1 218      2 727      3 316  

     -1 891      4 176      8 237      7 268  

SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK      2 647      8 833   11 784   10 610  

 

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

I 1000 kroner   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett 

Budsjettskjema 1A - drift 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue           65 414            65 414            65 414            65 414  

Ordinært rammetilskudd         156 173          155 954          154 947          154 271  

Skatt på eiendom              6 900               6 900               6 900               6 900  

Andre direkte eller indirekte skatter                    -                       -                       -                       -    

Andre generelle statstilskudd              4 985               3 736               2 506               1 824  

Sum frie disponible inntekter         233 472          232 004          229 767          228 409  

       

Renteinntekter og utbytte              1 452                  909                  869                  830  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.           11 898            14 354            17 377            18 390  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Avdrag på lån           19 994            19 994            19 994            19 994  

Netto finansinnt./utg.          -30 440           -33 439           -36 502           -37 554  

       

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

Til ubundne avsetninger              1 054               6 581               6 031               4 473  

Til bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

Bruk av ubundne avsetninger                 924                     -                       -                       -    

Bruk av bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Netto avsetninger               -130             -6 581             -6 031             -4 473  

       

Overført til investeringsbudsjettet              1 157               1 657               1 657               1 657  

Til fordeling drift         201 745          190 327          185 577          184 725  

1 POLITIKK OG LIVSSYN              7 621               6 824               7 084               6 824  

2 STAB/STØTTE           21 290            19 951            19 951            19 951  

3 OPPVEKST OG KULTUR           62 823            61 120            59 069            59 329  

4 HELSE OG OMSORG           89 927            84 099            84 099            84 099  

5 TEKNISK DRIFT           20 906            18 955            15 915            15 040  

6 UTVIKLING              1 710               2 303               2 327               2 351  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER            -2 540             -2 933             -2 875             -2 875  

8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8  
                     

8  
                     

7  
                     

6  

 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         201 745          190 327          185 577          184 725  

 Mer/mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

 

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til 

ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019. 



2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 

til ramme 1-6. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til 

ramme 3-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

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

delegasjonsreglementet. 

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

av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. 

Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser. 

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

Budsjettskjema 2A - investering   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022 

Investeringer i anleggsmidler                 44 750                  65 700                  24 700                     9 200  

Utlån og forskutteringer                 10 000                  10 000                  10 000                  10 000  

Kjøp av aksjer og andeler                    1 157                     1 157                     1 157                     1 157  

Avdrag på lån                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Dekning av tidligere års udekket                          -                             -                             -                             -    

Avsetninger                          -                             -                             -                             -    

Årets finansieringsbehov                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler                 53 115                  75 200                  34 100                  18 700  

Inntekter fra salg av anleggsmidler                          -                             -                             -                             -    

Tilskudd til investeringer                          -                             -                             -                             -    

Kompensasjon for merverdiavgift                          -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Andre inntekter                          -                             -                             -                             -    

Sum ekstern finansiering                 55 765                  77 960                  36 869                  21 479  

Overført fra driftsbudsjettet                    1 157                     1 657                     1 657                     1 657  

Bruk av tidligere års udisponert                          -                             -                             -                             -    

Bruk av avsetninger                    1 635                           -                          100                           -    

Sum finansiering                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Udekket/udisponert                          -                             -                             -                             -    

 



 
2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2019.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. 

kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle 

gjøre dette nødvendig. 

2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner. 

 

 

Saksopplysninger 

Driftstiltak: 

Se budsjettdokument. 

 

Investeringsprosjekter: 

Se budsjettdokument 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for 

Lyngen kommune, men dette er vanskelig å oppnå spesielt med tanke på lånegjelda.  

 

Budsjettsaker fra 2018 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men dette har bidratt til 

økonomisk ubalanse ifht. netto driftsresultat. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Drifts- og investeringsnivået er fortsatt for høyt, og i saksfremlegget har rådmannen ikke funnet 

rom for ytterligere kutt. 

 

 

Budsjett Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000                4 000                4 000                4 000                

14139 RÅDHUS 16 000             -                    -                    -                    

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 500                   -                    -                    -                    

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2 500                -                    -                    -                    

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING -                    3 000                2 500                2 500                

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING -                    13 000             13 500             2 000                

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500                   500                   500                   500                   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000                -                    -                    -                    

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100                   100                   100                   -                    

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 200                   -                    -                    -                    

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA -                    30 000             -                    -                    

18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE -                    -                    4 000                -                    

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 250                   100                   100                   200                   

19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 18 000             -                    -                    -                    

19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET 200                   -                    -                    -                    

19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT 250                   -                    -                    -                    

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250                   -                    -                    -                    

19006 TEKNISK/BRANN - NYBYGG -                    15 000             -                    -                    

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1 000                -                    -                    -                    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 44 750             65 700             24 700             9 200                


