
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

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

Dato: 20.08.2019 

Tidspunkt: 10:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bernt Olav Johansen Leder LTL 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Ingunn Rivertz Vatne Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Frode Hansen Nestleder AP 

Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen næringsforening 

Renate Hansen Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Werner Kiil Frode Hansen AP 

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker: 

- Søknad om støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 

 

Willy Wikbo valgt til å skrive under protokollen. 

 

Habilitet: 

Bernt Olav Johansen og Werner Kiil stilte spørsmål om sin habilitet i PS 24/19. De er kunder 

hos vannverket.  

Tone Mari Iversen valgt til setteleder og ledet behandlingen av habilitetsspørsmålet. 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg erklærer Bernt Olav Johansen og Werner Kiil habil. Enst  

 

Næringsforeningen i Tromsø v/Trude Nilsen og Lars Bjørkli orienterte om prosjektet «2000 

private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022», jfr PS 23/19. 

 

Terje Størseth og Rolf Johansen orienterte om det pågående arbeidet med parkering, toalett, 

parkeringsavgift etc. Det ble delt ut ett kart som viser div lokasjoner og planer både i offentlig 

og privat regi. 

 



Det ble gitt en kort orientering v/Svein Eriksen og Elisabeth Torseth om hva som er gjort med 

prosjektet «Forvaltning og næringsutvikling rettet mot skog», jfr protokoll fra siste møte i 

næringsutvalget. Næringsutvalget oppfordrer Lyngen næringsforening om å arbeide videre med 

denne saken. 

 

Rådmannen orienterte om samarbeidet med Halti Næringshage AS, jfr PS 25/19.Einar 

Hamnvik er ansatt som prosjektmedarbeider med arbeidssted Rådhuset i Lyngen.  

Einar fikk presentere seg selv, prosjektet og Halti Næringshage AS. 

 

Smak av Lyngen har rettet spørsmål til Lyngen kommune om deltakelse på studietur til Italia  

7-14 oktober 2019. Pris pr person kr 10850.  Saken er ikke forberedt av rådmannen og utvalget 

ønsker derfor ikke å behandle den. Det bør evt fremmes en skriftlig henvendelse til Lyngen 

kommune. 

 

Status næringsfondet pr dd er kr 1.455.000. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stig Aspås Kjærvik Rådmann 

Svein Eriksen Næringsrådgiver 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

Lyngseidet 20.08.19 

 

 

 

Willy Wikbo 

 

 

 

 

Bernt Olav Johansen 

Leder        Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/19 Søknad om støtte fra næringsforeningen - 

Næringsforeningen i Tromsøregionen 

 2019/244 

PS 24/19 Klage på vedtak ifm søknad om støtte fra 

næringsfondet - Kvalvik og omegn vannverk AS 

 2019/11 

PS 25/19 Halti Næringshage AS - prosjekt 

/samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 2019 

 2019/294 

PS 26/19 Søknad om støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 

(UFB AS) 

 2019/528 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/244 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

23/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i 

Tromsøregionen 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 

kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 

revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i Tromsøregionen 

2 Aktiviteter til søknaden 

3 Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219 

4 Menon Verdien av privat naeringsliv i Tromsoe 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 20.08.2019  

 

Behandling: 

Næringsforeningen i Tromsø v/Trude Nilsen og Lars Bjørkli orienterte om prosjektet «2000 

private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022». 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tilrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 20034, gjeldende for 2019.  

b) Det må søkes om tilskudd for perioden 2020 til 2022 ved utgangen av 2019. 

 

 



 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 28.05.2019  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Saken utsettes til neste møte. Trude Nilsen inviteres til neste møte for å orientere om prosjektet. 

 

Det ble først votert over utsettelsesforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. Trude Nilsen inviteres til neste møte for å orientere om prosjektet. 

 

 

Rådmannens innstilling 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 20034, gjeldende for 2019.  

b) Det må søkes om tilskudd for perioden 2020 til 2022 ved utgangen av 2019. 

 

 

Saksopplysninger 

Næringsforeningen i Tromsø regionen har tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til 2000 nye 

arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Bakgrunnen er at Tromsøregionen har et stort 

antall offentlige arbeidsplasser og ønsker å balansere dette ved etablering av 2000 private 

arbeidsplasser, tilsvarende en verdiskapingseffekt på 1,8 mrd kroner. 

Lyngen kommune oppgis som en ønsket samarbeidspartner på linje med de øvrige kommunene i 

Tromsøregionen. 

 

 

 
Vurdering 

Tiltaket er positivt og fremoverlent. Det er midlertid vanskelig utfra den foreliggende 

informasjonen å vurdere hvilken effekt tiltaket vil kunne ha i Lyngen kommune. Gitt dette 

velger Næringsutvalget å være positive til tiltaket, men samtidig opptre litt avventende og 

vurdere videre deltakelse ved utgangen av 2019. 
 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 20034. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/11 -9 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 29.07.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Klage på vedtak ifm søknad om støtte fra næringsfondet - Kvalvik og omegn 

vannverk AS 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 

kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 

revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 20.08.2019  

Behandling: 

Bernt Olav Johansen og Werner Kiil stilte spørsmål om sin habilitet siden de er kunder hos 

vannverket.  

Tone Mari Iversen valgt til setteleder og ledet behandlingen av habilitetsspørsmålet. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg erklærer Bernt Olav Johansen og Werner Kiil habil. Enst  

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

Lyngen næringsutvalg opprettholder vedtaket om avslag.  

Saken oversendes klagenemnda for endelig behandling. 

 

 

 

 



Rådmannens innstilling 

Rådmannen opprettholder sin tidligere innstilling om avslag.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Generelle opplysninger om saken 

Kvalvik og omegn vannverk AS klager på vedtak fra næringsutvalget. Søker fremhever at støtte 

har vært gitt til lignende tiltak og således ber om likebehandling. 

 

Vurdering 

Søknaden fra Kvalvik og omegn vannverk AS gjelder gjenværende arbeider knyttet til 

hovedledning fra trykkbasseng. Dette arbeidet ble påbegynt i 2018 og avsluttet i 2019 ved at 

oppgravde arealer ble gruset, pyntet og sådd. På søknadstidspunktet var hoveddelen av arbeidet 

for øvrig gjennomført. 

 

I klagen vises det til tidligere vedtak knyttet til Karnes-Oksvik Vassverk og søker ber om 

likebehandling. Vedtaket knyttet til Karnes -Oksvik Vassverk ble fattet i en situasjon der flere  

gårdsbruk var truet med avvikling som følge av vannmangel. Dette var en næringsmessig 

vanskelig situasjon der man som en nødløsning benyttet midler fra næringsfondet.  

 

Ovennevnte var kjent informasjon på vedtakstidspunktet. Det er derfor ikke noen nye 

opplysninger i klagen som tilsier endret beslutning. 
 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», opprettholdes innstillingen til næringsutvalget. 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/294 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 09.08.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Halti Næringshage AS - prosjekt /samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 2019 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 

kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 

revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 20.08.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

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

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000 for 2019.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000 for 2019.  

 

 



Saksopplysninger 

Lyngen kommune gjennomfører ny organisering av næringsrettet aktivitet med samling av 

næringsavdeling, landbruk, skogbruk og planavdeling i en felles utviklingsavdeling. 

Dette representerer en styrking av aktiviteten ut mot næringslivet. 
 

I tillegg er det inngått prosjektavtale med Halti næringshage for 2019. Se vedlegg. Avtalen 

inkluderer rådgivning for etablerere og næringsliv, med ramme på 80 timer a 750.- Halti 

næringshage har som følge av avtalen tilsatt prosjektmedarbeider med arbeidssted rådhuset, slik 

at vedkommende skal kunne jobbe tett sammen med utviklingsavdelingens representanter. 

Beløpet på 60.000 er knyttet til kommunens eget kjøp av tjenester på vegne av kommunens 

næringsliv. 

 

Som en følge av denne etablering vil Halti næringshage på eget initiativ tilby inkubatortjenester 

(rådgivning, søknader, veiledning, kurs, der man følger opp bedrifter tettere over tid) direkte til 

etablerere og etablert næringsliv med inntil 75% av timekostnader finansiert av SIVA (Selskapet 

for industrivekst, www.siva.no ), med andre ord kvalifisert konsulentbistand til lav kostnad.  

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», anbefaler vi finansiering dette tiltaket over 

næringsfondet med 60.000. 

 

  

http://www.siva.no/
http://www.siva.no/


 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/528 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 19.08.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Søknad om støtte til Ullsfjordforbindelsen AS (UFB AS) 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 

retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 

har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 20.08.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 120.000. 

 

 
 

Rådmannens innstilling 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 120.000. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) er eid av 150 aksjonærer, derav Tromsø og Lyngen kommuner, samt 

flere bedrifter i Lyngen. Selskapet jobber for realisering av UFB som fergefri trasé. 

Selskapet er i hovedsak finansiert av Tromsø og Lyngen kommuner, samt private sponsorer. 

 



Selskapet har tidligere år fått støtte fra næringsfondet etter søknad.  Arbeidet i 2019 er konsentrert om 

planprosess i Statens Vegvesen, oppfølging av Troms fylkeskommune, samt arbeider rettet mot de 2 

vertskommunene. Selskapet gjennomgår og vurderer kalkyler, trafikkprognoser, antatte inntekter, gir 

sine innspill og tilbakemeldinger på disse og utfører også betydelig informasjon rettet mot befolkning og 

innbyggere i vertskommunene. Selskapet er oppfattet som en aktiv pådriver for realisering av UFB. 

 

 

 

 

Vurdering 
UFB er forventet å være et svært viktig tiltak for Lyngen kommunes innbyggere og næringsliv, regionen 

og alle som er samferdselsmessig berørt på reise fra og til Lyngen eller videre nordover. 

Det er vanskelig å spå den endelige effekt av UFB. UFB vil definitivt bidra til raskere og enklere 

kommunikasjon, men kan også gi økt attraktivitet for å bo i Lyngen selv om arbeidsstedet er Tromsø, 

bidra til økt aktivitet for kommunens reiselivsaktører, mao. Kortere vei til et større marked i Tromsø eller 

handelslekkasje er også effekter man kan oppleve. 

 

UFBAS utfører en viktig jobb som pådriver, vurderer saksmateriell og kalkyler og har med sine innspill 

bidratt til realistiske anslag fra prosjekteier.  

  

Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter 

for kommunalt næringsfond», har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 120.000.  

 

 

 


