
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen klagenemnd 
Møtested: Kantina på Rådhuset, Lyngseidet 
Dato: 10.09.2019 
Tidspunkt: 16:30 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 03.09.2019 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Kommunalsjef helse- og omsorg  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 3/19 Klage på vedtak ifm søknad om støtte fra 
næringsfondet - Kvalvik og omegn vannverk AS 

 2019/11 

PS 4/19 Klage på avslag startlån X 2018/525 
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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 
3/19 Lyngen klagenemnd 10.09.2019 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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