
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Auditoriet, Eidebakken skole 
Dato: 13.11.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Dan-Håvard Johnsen 
Eirik Larsen 

Ordfører 
Medlem 

LTL 
KRF 

Øystein Rollstad Medlem LTL 
Lene Simonsen Granli Medlem FRP 
Marit Lillevik Medlem LTL 
Stein Are Olsen Medlem SHL 
Siri Rodahl Johansen Medlem LTL 
Charlotte Christensen Medlem LTL 
Line van Gemert Medlem H 
Johannes Grønvoll Medlem H 
Laila Anita Westby Medlem KRF 
Rune Johansen Medlem H 
Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 
Nils Einar Samuelsen 
Jan A. Rydningen 
Pål Andreassen 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

KRF 
SP 
AP 

   
   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Karina Mikkelsen Medlem SP 
Frode Hansen Medlem AP 

   Mikal Nerberg            Medlem      MDG  
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Amalie Lund 
Jill Karina Botngaard 

Frode Hansen 
Karina Mikkelsen 

AP 
SP 

Audun Johnsen Mikal Nerberg MDG 
 

Merknader 

Møteinnkalling godkjent. 
 
Jan A. Rydningen og Audun Johnsen velges til å underskrive protokollen. 
 
Sak 57/19 og sak 58/19: Line Van Gemert melder seg inhabil som saksbehandler.  
 



Nils-Einar Samuelsen ber om at innkallinger med sakspapirer må komme i god tid før møter 
slik at medlemmene får mulighet til å sette seg godt inn i sakene.  
 
Det blir bedt om å sette av 15 minutter til «spørretime» i starten av hvert kommunestyremøte. 
Det blir enighet i kommunestyret om å starte med dette fra neste møte, som er 19. desember. 

    
   Sølvi Jensen får permisjon fra kl. 11:30-12:30. Rolf-Magne Hansen tiltrer i hennes fravær. 
   Eirik Larsen får permisjon fra kl. 15:00. 
 
  Ungdomsrådet stilte med følgende representanter: 
   Frida Letto og Johannes Lundvoll. 
 
  Ungdomsrådets 2 representanter har to spørsmål: 

1. De etterspør «mekkegarasjen» for ungdom. De ønsker svar på når de kan få den tilbake i 
drift. 

2. Ungdomsrådet ber om at det blir «Miljøfyrtårn» i Lyngen kommune. Kommunestyret ber 
ungdomsrådet sende innspill om dette til Levekårsutvalget. Det vil deretter bli tatt opp i 
kommunestyret. 

    
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Sigmund Forfang Ass. rådmann 
Hilde Grønaas 
Liv-Merethe Sørensen 
Peter Langgård  
Aud Haugen 

Økonomisjef 
Kommunalsjef Helse 
Personalsjef 
Utvalgssekretær 

 
 
 
        
Lyngseidet 13.11.2019 
 
 
 
 
 
 
Jan A. Rydningen      Audun Johnsen 
 
 
 
 
 
 
Dan-Håvard Johnsen      Aud Haugen 

Ordfører       Utvalgssekretær   

  



                                      Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 55/19 Regnskapsrapportering 2019-2  2019/281 

PS 56/19 Finansrapport 2019-2  2015/774 

PS 57/19 Lyngenløftet - utviklingsmidler  2015/796 

PS 58/19 Lyngenløftet budsjettregulering  2015/796 

PS 59/19 Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms  2015/22 

PS 60/19 Korrigert Idretts og kulturstipend  2019/358 

PS 61/19 Delegering til Rådmannen  2016/837 

PS 62/19 Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og 
Lyngen kommune 

 2015/2188 

PS 63/19 Valg av styrer, råd og utvalg, 
representanter/utsendinger med mer for perioden 
2015-2019 

 2019/400 

PS 64/19 Godkjenning av endret selskapsavtale - Arkiv 
Troms IKS 

 2017/403 

PS 65/19 Reglement for ungdomsrådet i Lyngen kommune  2015/22 

PS 66/19 Fylkestingets vedtak i sak 62/19 "Troms Kraft AS 
– Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms 
og Finnmark fylkeskommuner" - Tilbud til 
kommunene i Troms om å motta aksjer Troms 
Holding AS 

 2019/555 

PS 67/19 Innhenting av tilbud på konsulenttjeneste i 
forbindelse med rekrutering av Kommunal 
direktør 

 2019/714 

PS 68/19 Arctic Grill AS - søknad om skjenkebevilling  2018/946 

PS 69/19 Referatsaker   

RS 4/19 Særutskrift Oppgradering av Lenangen 
svømmehall-planlegging og finansiering av tiltak 

 2019/558 

RS 5/19 Notat vedrørende den økonomiske situasjonen for 
Nord-Troms studiesenter 

 2016/995 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/19 Lyngen formannskap 28.10.2019 
55/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Regnskapsrapportering 2019-2 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 47 nr. 2.  
FOR 2000-12-15 nr. 1423: Forskrift om årsbudsjett § 10. 
 
Vedlegg 
1 Investeringsrapport 2. tertial 2019 
2 Prosjekt 16006 - Oppgradering Lyngen kirke (rapport) 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Det er behov for kr. 750 000,- til reparasjon av dataserverne for hele kommunen. Det bes fra 
administrasjonen om at det bevilges kr. 750 000,- i budsjettet til dette. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende tilleggspunkt: 
 
2. b)  
 
Ramme 2 – 1451 - kr 750 000 
Ramme 8 – 9000 –  
Årsbudsjett Ramme Ansvar Sum 
2019 2 1451 750 000 
2019 8 9000 -750 000 

 
Enst. 



Vedtak: 

1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2019-2 til orientering.  
2. Driftsregnskap: 

a) Flytting av lønnsmidler fra ramme 3 til ramme 2 
Ramme Sum 
2 Stab/støtte 191 000 
3 Oppvekst og kultur -191 000 
  

 
2. b)  
Ramme 2 – 1451  - kr 750 000 
Ramme 8 – 9000 –  
Årsbudsjett Ramme Ansvar Sum 
2019 2 1451 750 000 
2019 8 9000 -750 000 

 
3. Det foreslås følgende budsjettendringer vedrørende tidligere vedtak: 

Sak 
 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum 

K-sak 40/19 2019 4400  14901 50520 1.000.000 

K-sak 40/19 2019 9000 8800 19401  -1.000.000 

K-sak 43/19 2019 2410  14701  100.000 

K-sak 43/19 2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

4. Det vedtas en tilleggsbevilgning på kr 100.000 til prosjekt 50517 Områdeplan 
Lyngseidet. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 endres slik: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Kroner 

2019 4400 3010 12702 50517 100.000 

2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

5. Investeringsregnskap: 
a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering. 
b. Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås endret til 

«Lyngenløftet investering». 
c. Ramme for startlån økes med 8 mill. kroner – totalt 18 mill. kroner for 2019.  
d. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019: 

 



 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019  

 

Behandling: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

6. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2019-2 til orientering.  
7. Driftsregnskap: 

b) Flytting av lønnsmidler fra ramme 3 til ramme 2 
Ramme Sum 
2 Stab/støtte 191 000 
3 Oppvekst og kultur -191 000 

 
8. Det foreslås følgende budsjettendringer vedrørende tidligere vedtak: 

Sak 
 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum 

K-sak 40/19 2019 4400  14901 50520 1.000.000 

K-sak 40/19 2019 9000 8800 19401  -1.000.000 

PROSJEKT ART TILTAK KRONER
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 215.000-         
39701 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 215.000         

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 8.000              
14139 RÅDHUS 16.000.000-   
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 237.000         
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 1.586.000     
15021 KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE

37001 REFUSJON FRA STATEN 39.000-           
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING

37001 REFUSJON FRA STATEN 3.600.000-     
19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 473.000         
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250.000-         
19009 GARASJE AKTIV LYNGEN 250.000-         
19014 DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311

34901 BUDSJETTRAMME 500.000-         
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 500.000         

19015 KJØP REMA 1000-BYGGET 475.000         
19016 SALG KOMMUNALE BILER 70.000-           
47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 70.000           
47022 INNEREIDET BOLIGFELT 116.000-         
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 30.000           
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER 17.446.000   



K-sak 43/19 2019 2410  14701  100.000 

K-sak 43/19 2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

9. Det vedtas en tilleggsbevilgning på kr 100.000 til prosjekt 50517 Områdeplan 
Lyngseidet. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 endres slik: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Kroner 

2019 4400 3010 12702 50517 100.000 

2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

10. Investeringsregnskap: 
e. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering. 
f. Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås endret til 

«Lyngenløftet investering». 
g. Ramme for startlån økes med 8 mill. kroner – totalt 18 mill. kroner for 2019.  
h. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019: 

 

 
 
 
 
 
 

PROSJEKT ART TILTAK KRONER
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 215.000-         
39701 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 215.000         

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 8.000              
14139 RÅDHUS 16.000.000-   
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 237.000         
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 1.586.000     
15021 KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE

37001 REFUSJON FRA STATEN 39.000-           
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING

37001 REFUSJON FRA STATEN 3.600.000-     
19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 473.000         
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250.000-         
19009 GARASJE AKTIV LYNGEN 250.000-         
19014 DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311

34901 BUDSJETTRAMME 500.000-         
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 500.000         

19015 KJØP REMA 1000-BYGGET 475.000         
19016 SALG KOMMUNALE BILER 70.000-           
47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 70.000           
47022 INNEREIDET BOLIGFELT 116.000-         
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 30.000           
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER 17.446.000   



 

Rådmannens innstilling 

 
11. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2019-2 til orientering.  
12. Driftsregnskap: 

c) Flytting av lønnsmidler fra ramme 3 til ramme 2 
Ramme Sum 
2 Stab/støtte 191 000 
3 Oppvekst og kultur -191 000 

 
13. Det foreslås følgende budsjettendringer vedrørende tidligere vedtak: 

Sak 
 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum 

K-sak 40/19 2019 4400  14901 50520 1.000.000 

K-sak 40/19 2019 9000 8800 19401  -1.000.000 

K-sak 43/19 2019 2410  14701  100.000 

K-sak 43/19 2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

14. Det vedtas en tilleggsbevilgning på kr 100.000 til prosjekt 50517 Områdeplan 
Lyngseidet. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 endres slik: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Kroner 

2019 4400 3010 12702 50517 100.000 

2019 9000 8800 19401  -100.000 
 

15. Investeringsregnskap: 
i. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering. 
j. Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås endret til 

«Lyngenløftet investering». 
k. Ramme for startlån økes med 8 mill. kroner – totalt 18 mill. kroner for 2019.  
l. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019: 

 



 
 

 
  

PROSJEKT ART TILTAK KRONER
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35291 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 215.000-         
39701 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 215.000         

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 8.000              
14139 RÅDHUS 16.000.000-   
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 237.000         
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 1.586.000     
15021 KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE

37001 REFUSJON FRA STATEN 39.000-           
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING

37001 REFUSJON FRA STATEN 3.600.000-     
19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 473.000         
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250.000-         
19009 GARASJE AKTIV LYNGEN 250.000-         
19014 DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311

34901 BUDSJETTRAMME 500.000-         
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 500.000         

19015 KJØP REMA 1000-BYGGET 475.000         
19016 SALG KOMMUNALE BILER 70.000-           
47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 70.000           
47022 INNEREIDET BOLIGFELT 116.000-         
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 30.000           
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER 17.446.000   



Saksopplysninger 

1. Innledning 
Prognosen for regnskapsrapport nr. 2019-2 bygger på regnskapstall per 31. august, samt prognose 
på forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer er derfor ift. periodisert budsjett. 
Det er rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, 
prognose og tiltak for å redusere avvik. 
 
Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap. 
 
For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i regnskapsskjema 1A: 

Økonomiske oversikter drift Årsbudsjett Reg. budsjett Regnskap 31.8. Prognose 

Regnskapsskjema 1A - drift       

Skatt på inntekt og formue       65 414 000,00            65 414 000,00        38 380 600,05        65 987 500,00  

Ordinært rammetilskudd     156 173 000,00          156 173 000,00      107 697 418,00      156 173 000,00  

Skatt på eiendom         6 900 000,00              6 900 000,00          3 473 595,09           6 957 945,00  

Andre direkte eller indirekte skatter                              -                                     -                        296,00                      296,00  

Andre generelle statstilskudd         4 985 000,00              4 985 000,00          1 756 000,00           5 220 000,00  

Sum frie disponible inntekter     233 472 000,00          233 472 000,00      151 307 909,14      234 338 741,00  

Renteinntekter og utbytte         1 452 000,00              1 452 000,00          1 466 530,29           2 252 000,00  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                              -                                     -                                 -      

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.       11 916 000,00            11 916 000,00          5 831 250,87        11 916 000,00  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                              -                                     -                                 -                                 -    

Avdrag på lån       19 994 000,00            19 994 000,00        11 526 098,00        21 070 000,00  

Netto finansinnt./utg. -    30 458 000,00  -        30 458 000,00  -    15 890 818,58  -     30 734 000,00  

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

Til ubundne avsetninger         1 342 000,00              8 131 000,00                               -             8 131 000,00  

Til bundne avsetninger                              -                                     -                    8 785,00                   8 785,00  

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk                              -                6 789 000,00                               -             6 789 000,00  

Bruk av ubundne avsetninger         3 969 000,00            12 031 000,00                               -          12 031 000,00  

Bruk av bundne avsetninger                              -                                     -                                 -                                 -    

Netto avsetninger         2 627 000,00            10 689 000,00  -               8 785,00        10 680 215,00  

Overført til investeringsregnskapet         1 157 000,00              1 157 000,00                               -                942 000,00  

Til fordeling drift     204 484 000,00          212 546 000,00      135 408 305,56      213 342 956,00  

       

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 555 000,00 8 532 000,00 6 799 625,21          8 488 000,00  

2 STAB/STØTTE 21 790 000,00 22 124 000,00 14 832 170,76       22 058 000,00  

3 OPPVEKST OG KULTUR 62 853 000,00 63 577 000,00 40 571 018,12       63 962 000,00  

4 HELSE OG OMSORG 90 002 000,00 91 392 000,00 73 187 193,01       92 278 500,00  

5 TEKNISK DRIFT 21 106 000,00 29 109 000,00 12 944 835,79       30 481 000,00  

6 UTVIKLING 2 710 000,00 2 714 000,00 -1 427 138,74          1 951 000,00  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -2 540 000,00 -4 910 000,00 -5 319 283,02 -       5 935 000,00  

8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8 000,00 8 000,00 6 155,62               15 780,00  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)     204 484 000,00          212 546 000,00      141 594 576,75      213 299 280,00  

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk                              -                                     -    -       6 186 271,19                43 676,00  

 
 
  



2. Økonomisk rapportering driftsrammer 
Samlet oversikt over ramme 1-6 viser følgende prognose: 
 

Rammer 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 532 000 7 625 400 6 799 625 825 775 8 532 000 -44 000 8 488 000 

2 STAB/STØTTE 22 124 000 14 822 962 14 832 171 -9 209 22 124 000 -66 000 22 058 000 

3 OPPVEKST OG KULTUR 63 577 000 41 462 353 40 571 018 891 335 63 577 000 385 000 63 962 000 

4 HELSE OG OMSORG 91 392 000 73 021 776 73 187 193 -165 417 91 392 000 886 500 92 278 500 

5 TEKNISK DRIFT 29 109 000 20 097 345 12 944 836 7 152 509 29 109 000 1 372 000 30 481 000 

6 UTVIKLING 2 714 000 2 278 060 -1 427 139 3 705 199 2 714 000 -763 000 1 951 000 

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -4 910 000 2 781 500 -5 319 283 8 100 783 -4 910 000 -1 025 000 -5 935 000 

8 BUDSJETTSKJEMA 1A -212 538 000 -136 271 462 -135 402 150 -869 312 -212 538 000 -745 500 -213 283 5 

Prognose mer-/mindreforbruk (+/-)      0 0 

 
Årsprognosen viser at vi styrer mot balanse. Årsaken er renteinntekter, besparelser pga. 
vakanser, lavere pensjonskostnader og økt skatteinngang. Selv om ramme 4 og 5 har 
utfordringer, og minsteavdraget må økes med vel 1 mill. kroner, vil disse merinntektene og 
besparelselsene dekke merforbruket.  
 
Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor. 
 
Ramme 1 Poltikk og livssyn 
 

Ramme 1 

Årsbudsjett 
inkl. 
endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
2. tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

1100 PROSJEKTER POLITIKK 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 100 000 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 618 000 2 781 400 2 285 859 495 541 3 618 000 -44 000 3 574 000 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 343 000 343 000 232 318 110 682 343 000 0 343 000 

1113 NÆRINGSUTVALGET 75 000 75 000 45 449 29 551 75 000 0 75 000 

1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 

1115 DEMOGRAFIUTVALG 0 0 10 000 -10 000 0 0 0 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 4 336 000 4 266 000 4 125 999 140 001 4 336 000 0 4 336 000 

 Totalt 8 532 000 7 625 400 6 799 625 825 775 8 532 000 -44 000 8 488 000 

Ingen store avvik så langt på ramme 1.  
 
Forventer å gå med et lite mindreforbruk ansvar 1110 blant annet pga. redusert revisjonshonorar. 
Representantskapet i KomRev Nord IKS vedtok å tilbakeføre 3 mill. til eierne, for Lyngen 
utgjør dette kr 38 000. 
 
  



Ramme 2 Stab/støtte 
 

Ramme 2 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial Avvik i NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 600 000 600 000 59 305 540 695 600 000 0 600 000 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 414 000 8 873 077 8 573 346 299 730 13 414 000 -66 000 13 348 000 

1450 FELLESKOSTNADER 4 284 000 3 426 219 3 524 882 -98 664 4 284 000 0 4 284 000 

1451 IKT 3 941 000 2 000 333 2 670 391 -670 058 3 941 000 0 3 941 000 

1452 KOMMUNAL FIBER -115 000 -76 667 4 246 -80 912 -115 000 0 -115 000 

 Totalt 22 124 000 14 822 962 14 832 171 -9 209 22 124 000 -66 000 22 058 000 

  
Ramme 2 forventer å gå i balanse. 
 
Ramme 2 er redusert med kr 66 000 ift. effektiviseringsmålet med bakgrunn i digitalisering. 
Ansvar 1451 IKT: har hatt ekstra kostnader ift. nye datasystem i år da det har vært behov for å 
kjøpe bistand, da spesielt innenfor oppvekst. Forventer likevel å gå i balanse også her. 
 
IKT 
Det jobbes kontinuerlig med digitalisering i Lyngen kommune, og rådmannen har fått KS-
midler til et utviklingsprogram hvor ekstern bistand vil bli innleid. Dette prosjektet vil starte opp 
i løpet av vinteren og omfatte hele organisasjonen. I den sammenheng ser rådmannen at det vil 
være strategisk å samle alle IKT-ressurser vi har i organisasjonen, noe som betyr at IKT-
konsulent på Oppvekst budsjettmessig flyttes fra ramme 3 til ramme 2. Endringa medfører ingen 
økte kostnader, men siden budsjettmidler må flyttes fra et rammeområde til et annet må dette 
behandles av kommunestyret. Endringa vil være fra og med oktober i år. 
 
 
Ramme 3 Oppvekst og kultur 
 

Ramme 3 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial Avvik i NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 214 000 186 992 815 703 -628 710 214 000 0 214 000 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 6 618 000 4 427 683 3 033 797 1 393 886 6 618 000 0 6 618 000 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 4 567 000 2 921 516 3 156 238 -234 722 4 567 000 0 4 567 000 

2115 LENANGEN SKOLE 7 538 000 4 829 067 4 649 438 179 629 7 538 000 65 000 7 603 000 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 22 340 000 14 449 778 14 435 756 14 022 22 340 000 658 000 22 998 000 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 3 182 000 2 071 395 1 117 489 953 907 3 182 000 -348 000 2 834 000 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 10 000 10 000 148 257 -138 257 10 000 0 10 000 

2201 BARNEHAGER - FELLES 147 000 147 000 168 736 -21 736 147 000 480 000 627 000 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 205 000 3 278 849 3 153 087 125 762 5 205 000 -270 000 4 935 000 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 967 000 3 825 199 3 742 781 82 418 5 967 000 -200 000 5 767 000 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 154 000 1 367 495 1 355 469 12 026 2 154 000 50 000 2 204 000 

2310 KULTURSKOLEN 1 386 000 867 753 693 584 174 168 1 386 000 -50 000 1 336 000 

2400 KULTUR - PROSJEKTER 0 0 1 415 508 -1 415 508 0 0 0 

2410 KULTURTILBUD 3 054 000 2 290 998 1 875 653 415 345 3 054 000 0 3 054 000 

2411 BIBLIOTEK 1 195 000 788 628 809 523 -20 896 1 195 000 0 1 195 000 

 Totalt 63 577 000 41 462 353 40 571 018 891 335 63 577 000 385 000 63 962 000 

 



Ingen store avvik i sektoren. De rapporterte avvikene vil kunne dekkes med tiltak innenfor 
rammen med periodevise vakanser og sykepengerefusjoner. 
 
Grunnskoleprosjekter:  
Kostnader her dekkes av fondsmidler og tilskudd. 
 
Grunnskolen Felles:  
Forventes å holde budsjett. 
 
Skolene 
Eidebakken skole har noe overforbruk på vikarer ved sykefravær. Deler av vikarutgiftene 
dekkes av sykepengerefusjoner og refusjon fødselspenger. Forventer balanse ved årsslutt. 
Lyngsdalen oppvekstsenter har manglende budsjett til lærling. Lenangen skole forventer å gå i 
balanse. 
Voksenopplæringa mangler bokføring av statstilskudd. Noe mindre forbruk i flyktning tjenesten 
grunnet vakanse. 
 
Barnehager – felles: 
Krav fra andre kommuner om betaling av barnehageplass, samt innkjøp av solavskjerming til  
nye Lenangen barnehage. Forventet overforbruk ca. kr 480 000. 
 
Barnehagene: 
Knøttelia rapporterer om lavere foreldrebetaling enn budsjettert som vil vedvare ut året grunnet 
lavere barnetall enn forventet etter hovedopptaket.  I tillegg er utgiftene til spesialpedagogiske 
tiltak noe høyere enn budsjettert. 
 
For Kavringen vil det være vanskelig å ta ut alle vakansene i budsjettet fra høsten av, da det er 
god søkning til barnehagen. Noe av avviket tas inn ved foreldrebetaling. 
Lenangen barnehage forventes å gå i balanse. 
 
Kultur: 
Kulturskolen har et mindreforbruk pga. 60 % vakant stilling. 
Kulturtilbud, kulturskolen og biblioteket forventes å gå i balanse. 
 
 
  



Ramme 4 Helse og omsorg 
 

Ramme 4 

Årsbudsjett 
inkl. 
endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
2. tertial Avvik i NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 225 000 72 182 455 438 -383 256 225 000 0 225 000 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 4 346 000 2 657 912 2 603 089 54 823 4 346 000 -59 500 4 286 500 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER 2 509 000 1 674 573 1 831 702 -157 128 2 509 000 190 000 2 699 000 

3310 SOSIALTJENESTEN 4 019 000 2 640 632 2 388 104 252 527 4 019 000 0 4 019 000 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 617 000 3 131 390 3 091 478 39 912 4 617 000 261 500 4 878 500 

3411 PRAKTISK BISTAND 3 059 000 1 977 224 1 530 845 446 379 3 059 000 -312 000 2 747 000 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2 256 000 1 293 833 989 945 303 889 2 256 000 -196 000 2 060 000 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 9 922 000 6 252 858 6 879 852 -626 994 9 922 000 629 000 10 551 000 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 16 385 000 11 196 874 10 871 086 325 788 16 385 000 269 200 16 654 200 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 14 923 000 9 561 182 8 716 205 844 977 14 923 000 82 900 15 005 900 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 8 284 000 6 305 251 6 466 590 -161 339 8 284 000 -432 000 7 852 000 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 9 196 000 6 142 078 6 062 409 79 669 9 196 000 28 000 9 224 000 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 288 000 4 876 736 4 694 772 181 965 3 288 000 -467 000 2 821 000 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 8 363 000 15 239 050 16 605 677 -1 366 628 8 363 000 892 400 9 255 400 

 Totalt 91 392 000 73 021 776 73 187 193 -165 417 91 392 000 886 500 92 278 500 

 
Ramme 4 har totalt en prognose på ca. kr 886 500 i negativt avvik.  
 
Helse- og omsorg har merforbruk på fellesutgifter som skyldes økte kostnader på leasing biler. 
20 % økning driftsutgifter på fysioterapi i 2018 ble ikke ble fulgt opp i budsjettforhandlingen. I 
tillegg er det økte kostnader til legevikar og for lavt budsjett på 30 % refusjon av egenandel på 
«oljelegene». Beregnet merforbruk med kr. 470.000. 
 
Ved Solhov bo- og aktivitetssenter er det betydelig merforbruk på 892.000 som skyldes lønn 
til ekstrahjelp, vikarer ved sykefravær, overtid og helgetillegg.  
For å levere forsvarlige tjenester har enheten vært nødt til å ha ekstra bemanning i forbindelse 
med brukere som er eldre og har sammensatte problemer og utfordrende atferd. Ved innleggelse 
på UNN der det gjelder brukere med vedtak 1:1 og ansatte må følge med, får ikke kommunen 
refusjon fra UNN på ledsager. Dette medfører innleie av ekstravakt og overtid og kommunen må 
selv bære kostnadene. I tillegg kommer krav om høgskoleutdanning knyttet mot brukere med 
vedtak 1:1.  
 
Avlastningstilbud til barn med særlige behov er økt og det gis i dag mer avlastning enn 
budsjettert. Behovet for avlastning oppstår når barn/ungdomskolen har stengt, eks høst, vinter, 
påske og sommerferie, der foreldre/foresatte ikke har ferie. 
Nytt driftstiltak er meldt inn. 
 
Det er vanskelig å lage siker prognose for sykefraværet. Utfordringen er på netto sykepenger, 
refusjonene er lang lavere ved sykefravær. 
 
Forslag til tiltak: 
Tiltak ift. sykefravær er å jobbe mer med nærvær og fravær. Ved fravær blir behovet for innleie 
nøye vurdert. Oftere har vikarene lavere avlønning 
 



Hjemmetjenesten ytre Lyngen har merforbruk som skyldes innleie av ekstra personell pga. økt 
pleietyngde til beboerne, og for å opprettholde forsvarlig drift. Ekstrahjelp leies inn på 
timebasis. Forøvrig er det ikke samsvar mellom vikarutgifter sykefravær og refusjoner 
sykefravær. Det vil gi et stort avvik. 
 
Sosialtjenesten rapporterer om litt merforbruk på Kvalifiseringsordningen, men her forventer 
man å gå i balanse. 
 
Barneverntjenesten har merforbruk knytte mot tiltak plassert av barnevernet. Et barn er i 
forsterket fosterhjem, samt utgiftsdekning i fosterhjem, samvær til foreldre og barn, husleie for 
borteboende elev. 
 
Det forventes ytterligere merforbruk med kr 400.000 (lønn+ pensjon) i året pga. akuttberedskap. 
Vakt hver 4 uke – med kompensasjon 6500,- pr vaktuke jfr. KS vedtak.  
 
Øvrige tjenester har mindre avvik som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger og ikke 
budsjetterte utgifter til lærlinger. Pleie- og omsorgsavdelingene melder om merforbruk på 
helgetillegg som skyldes at budsjettet ikke er justert jfr. økning i helgetillegg. Dette meldes inn 
som nye tiltak på lønn /annen ytelse for budsjett 2020. 
 
Generell kommentar 
Spesialisthelsetjenesten stiller store krav til kommunene i regi av samhandlingsreformen. De 
som kan få behandling på hjemstedet skal få det, og pasientene blir overflyttet til Lyngstunet, 
eller utskrevet til hjemmet eller omsorgsbolig med hjemmetjeneste. Dette krever en betydelig 
oppfølging, samt bruk av medisiner og medisinsk utstyr.  
De fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig, og Kvalitetsreformen stiller krav til at 
kommuner i 2019 setter «Leve hele livet» på dagsorden. Reformen har en varighet fra 2019 -
2023 og bygger på 5 innsatsområder. 
 Et aldersvennlig Norge 
 Aktivitet og fellesskap 
 Mat og måltider 
 Helsehjelp 
 Sammenheng i tjenestene 

Det blir stadig flere eldre med pleiebehov, og pasientgruppen med rett til sykehjemsplass er mer 
krevende/ utfordrende og har sammensatte diagnoser. Antall pasienter med vedtak om 
langtidsplass har ligget jevnt på 30 – mens antallet langtidsplasser ligger på 24. Det viser at det 
er behov for å øke antallet «langtidsplasser». Dette medfører at kommunen ikke kan ta imot 
utskrivningsklare pasienter fra UNN, da korttidsplasser er opptatt av pasienter med vedtak om 
langtidsplass. Konsekvensen er døgnbøter med kr. 5000 pr. døgn.  
Det er færre som utdanner seg innen helse- og omsorg, og Lyngen kommune merker dette ved 
ingen søkere til ledige sykepleierstillinger, og færre kvalifiserte søkere til 
helsefagarbeiderstillinger. 
 
Tiltak som må prioriteres i neste budsjettperiode er: 
 Rekruttere og beholde ansatte, samt kompetanseheving  
 Styrke hjemmebaserte tjenester, dagtilbud/ møteplass til hjemmeboende eldre uten 

demens diagnose jfr. Kvalitetsreformen 
 Utarbeide plan for utvidelse av langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning og  

rehabilitering jfr. framtidige behov 
 
  



Ramme 5 Teknisk drift 
 

Ramme 5 

Årsbudsjett 
inkl. 
endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 450 000 366 667 500 614 -133 947 450 000 0 450 000 

4410 BYGG OG ANLEGG 18 059 000 12 716 998 12 096 070 620 928 18 059 000 1 437 000 19 496 000 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 8 019 000 7 084 365 2 500 881 4 583 484 8 019 000 0 8 019 000 

4700 VA - PROSJEKTER 0 0 2 938 -2 938 0 0 0 

4710 VANN OG AVLØP -2 190 000 -3 174 527 -3 932 760 758 232 -2 190 000 0 -2 190 000 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 771 000 3 103 843 1 777 093 1 326 750 4 771 000 -65 000 4 706 000 

 Totalt 29 109 000 20 097 345 12 944 836 7 152 509 29 109 000 1 372 000 30 481 000 

 
 
Ansvar 4410: 

 Budsjettet for leie av rådhus legger til grunn at bygget skulle overtas fra 1.7. Da 
kommunal overtakelse ikke er utført som forutsatt medfører dette et merforbruk på kr 
650 000 til husleie.  

 Da Sørlenangen barnehage ikke ble ferdigstilt som forutsatt 1.3. kunne ikke renhold og 
renovasjon reduseres som forutsatt. Dette medfører et merforbruk på kr 85 000. 

 Kommunale utleieboliger: budsjettet legger til grunn høy utnyttelsesgrad og økning av 
leiepris fra 1.1.19. Utnyttelsesgraden har ligget i underkant av 75% tom august, i tillegg 
gir ikke gjeldende leieavtaler anledning til å øke leieprisen så raskt som forutsatt. Det 
forventes dermed svikt i leieinntekter på kr 560 000 ved utgangen av året.  

 Tilvisningsboliger på Solbakken: disse boligene har en utnyttelsesgrad i underkant av 
20% i dag. Ved budsjettering ble det lagt til grunn utnyttelsesgrad på 90%, om 
situasjonen vedvarer ut året vil dette medføre en inntektssvikt på kr 76 000. 

 Omsorgsboliger ved Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter har ikke oppnådd 
utnyttelsesgrad som forutsatt i budsjett. Det anslås inntektssvikt på kr 175 000 her, dette 
dekkes innenfor eksisterende ramme.  

 
Ansvar 4412: 
Mindreforbruket her skyldes boligbyggingstilskudd som ikke er utbetalt. 
 
Ansvar 4810: 

 Lyngen kommune har 37 ansatte i brannvesenet. Budsjett for lønn i faset stillinger og 
annen lønn er samlet kr 1,585 mill. Dette dekker fast årslønn til brannkorps, årlig 
branngodtgjørelse, fast tillegg for uttrykningsleder i Lenangen, risikotillegg og 
vaktgodtgjørelse.  

 Med grunnlag i gjeldende avtaler fordeles budsjetterte lønnsmidler tilnærmet likt mellom 
vaktstyrkens 8 ansatte og resterende 29.  

 Under forutsetning av normal overtids-utbetaling (ved utrykning/hendelser) anslås et 
merforbruk til lønn, godtgjørelse og pensjon innen brann/redning på kr 125 000. Dette 
blir forsøkt dekkes inn av andre poster innenfor samme ansvar.  

 
Merforbruk til husleie rådhus, ekstrautgifter som følge av utsatt ferdigstilling av Lenangen 
barnehage, reduserte leieinntekter for kommunale boliger og lav utnyttelsesgrad på 
tilvisningsbolig vil ikke kunne dekkes av omdisponerbare midler. Det rapporteres derfor kr 
1,401 mill. i forventet merforbruk på ramme 5.  
 



  



Ramme 6 Utvikling 
 

Ramme 6 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

4405 PLAN 3 297 000 2 522 166 1 051 790 1 470 376 3 297 000 -571 000 2 726 000 

4407 NÆRING 1 337 000 868 673 585 670 283 004 1 337 000 -192 000 1 145 000 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -1 920 000 -1 112 779 -3 064 599 1 951 819 -1 920 000 0 -1 920 000 

 Totalt 2 714 000 2 278 060 -1 427 139 3 705 199 2 714 000 -763 000 1 951 000 

 
Forventet mindreforbruk på 763 000. 
 
Ansvar 4405: Blir ikke engasjert vikar for leder i utviklingsavdelinga i 2019, derfor besparing på 
lønn. 
Ansvar 4407: Næringsrådgiver tilsatt fra 01.05.2019. Besparelse på lønn og pensjon. 
 
 

3. Sektorovergripende rammer 
Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt. 

 

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 2. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

Ramme 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER        

8000 
PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG 
LØNNSRESERVE, MV. -4 910 000 2 781 500 -5 319 283 8 100 783 -4 910 000 -1 025 000 -5 935 000 

 Sum ramme 7 -4 910 000 2 781 500 -5 319 283 8 100 783 -4 910 000 -1 025 000 -5 935 000 

Ramme 8 BUDSJETTSKJEMA 1A        

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -6 900 000 -3 450 000 -3 467 439 17 439 -6 900 000 0 -6 900 000 

9000 
FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, 
AVSETN. -205 638 000 -132 821 462 -131 934 710 -886 752 -205 638 000 -745 500 -205 810 000 

  Sum ramme 8 -212 538 000 -136 271 462 -135 402 149 -869 313 -212 538 000 -745 500 -212 710 000 

  -217 448 000 -133 489 962 -140 721 432 7 231 470 -217 448 000 -1 770 500 -218 645 000 

 
Ramme 7 Andre utgifter og inntekter 
Konsesjonskraft 
Konsesjonskraft ser ut til å gi merinntekt med ca. kr 50.000 ut ifra prognose for 1. halvår. 
 
Pensjonskostnader 
Oppdatert prognose fra KLP og SPK viser en besparelse på pensjonskostnadene i 2019 med ca. 
1 mill. totalt i forhold til prognosene fra høsten 2018 som ble benyttet i budsjettet for 2019.  
 
Ramme 8 Budsjettskjema 1A 
Skatt og rammetilskudd 
Til tross for nedgang i folketallet i forhold til forutsetningene i årsbudsjettet for 2019, er 
skatteinngangen i hele landet mer positiv enn lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2019. Ved 
utgangen av august er prognosen merinntekt på ca. 1,5 mill. i forhold til budsjett. Landets 
skatteinngang var da 3,6 % over fjoråret, mens det i Statsbudsjettet var forventet en økning på 
bare 0,4 %. 
 
Nye beregninger i forbindelse med fremleggelse av forslag til Statsbudsjett 2020 viser en 
prognose på merinntekt på ca. 1,8 mill. De endelige tallene for 2019 er ikke klar før februar 
2020. Endelig skatteavregning for 2018 vil kunne påvirke årets tall i stor grad i skatteoppgjøret 
for november. Disse tallene er klare ca. 20. desember.  
 
  



Eiendomsskatt 
Bokført eiendomsskatt viser en merinntekt på ca. kr 58.000 hittil i år. Med fradrag av utgifter kr 
6.000 for møter i sakkyndig nemnd, blir dette en netto merinntekt på kr 52.000 i 2019. 
Eventuelle endringer i takster og klagebehandling kan endre dette, men er ikke kjent pr. oktober.  
  
Integreringstilskudd 
Lyngen kommune får tilskudd for 1 person ekstra enn det som var forutsetningen i budsjettet for 
2019. Dette gir en merinntekt på kr 190.500. 
 
Avdrag og renter på lån – ramme 8 
Budsjettert avdrag er for lavt og må økes med 1,075 mill. kroner til totalt 21,07 mill. kroner ift. 
beregning av minsteavdrag. 
 
Per 2. tertial er rentekostnadene fortsatt litt lavere enn budsjettert, men dette knytter seg i 
hovedsak til at låneopptak ikke er foretatt for 2019. Det vil ikke bli tatt opp fullt lån ihht. vedtak 
da vi enda har en stor andel ubrukte lånemidler. Dette vil redusere rentekostnadene noe, men det 
er ikke tatt høyde for mindreforbruk i rapporten. 
 
Vi har pga. ubrukte lånemidler hatt høyere renteinntekter enn budsjettert. Anslått merinntekt på 
kr. 800 000. 
 
Startlånsrammen for 2019 på 10 mill. kroner er for lav ift. mottatte søknader, og det er behov for 
å øke rammen med 8 mill. kroner. 
 

4. Tidligere vedtak - presisering 
K-sak 40/19 Solhovfjæra og Parakneset 
I vedtaket er det ikke tatt med budsjettregulering. Foreslås opprettet nytt driftsprosjekt 50520 
med tilhørende budsjettendring. 
 
K-sak 43/19 Søknad om økonomisk støtte/idrettsstipend 
Det har blitt en formell feil i vedtaket hvor det står at dette skal belastes prosjekt 15028. Dette er 
feil og utgiftene foreslås belastet ramme 3 Oppvekst og kultur, ansvar 2410 med tilhørende 
budsjettendring. 
 

5. Driftsprosjekter 
Prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet 
Det var i 1. tertialrapport estimert et forventet forbruk i år er kr 250.000, som ble vedtatt 
finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hittil i år er forbruket ca. kr 350.000. Det foreslå derfor 
en ytterligere økning av bevilgningen med kr 100.000 som foreslås dekket ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 

6. Investeringer 
 
Investeringsbudsjett/- og regnskap 2019 
Investeringene pr. 2. tertial er rapportert i eget vedlegg med kommentarer for hvert prosjekt. 
 
14117 Lenangen B/U-skole – ombygging 
Utgiftsramma ble økt med ca. 5,1mill. i k-sak 33/19, slik at total utgiftsramme eks. mva. er 89,6 
mill. Dette inkluderer 0,9 mill. i forprosjekt. 
 
Ut ifra siste rapport fra prosjektlederen, så vil utgiftsramma balansere med et lite avvik. 
Usikkerhet knyttet til sluttoppgjøret kan påvirke dette. Tilsagn på spillemidler på 7,2 mill. er 



ikke inntektsført. Spillemiddelregnskap satt opp og søknad om utbetaling planlagt i løpet av 
høsten. 
 
16002 Parkering og offentlig toalett 
Hittil disponert ca. 250.000. Søkt om 1,2 mill. i tilskudd fra fylkeskommunen, forventer svar i 
løpet av oktober/november. Lagt ut anbud for toalett og parkering for inntil 4 lokaliteter. Kan 
måtte reduseres til 2 hvis en ikke får tilskudd. Ekstern konsulent er engasjert som prosjektleder, 
anbudsgrunnlag ferdigstilles i høst. 
 
16006 Oppgradering Lyngen kirke 
Investeringstilskuddet er utbetalt i sin helhet til Lyngen kirkelige fellesråd. Rapport fra 
restaureringa er lagt ved, og viser at arbeidet har god fremdrift. 
 
16017 Eidebakken svømmehall - renovering 
Tidligere mottatte spillemidler kr 2,025 mill. For 2019 er det tilsagn om ytterligere kr 3,6 mill. 
Sistnevnte er tidligere ikke budsjettert og legges inn i budsjettet da tilsagn foreligger. 
 
Stedsutvikling/Lyngenløftet - budsjettrammer 
Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås av prosjektleder endret til 
«Lyngenløftet investering». 
 
19007 Nytt sak- og arkivsystem 
Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem er nå inne i sin siste fase hvor man nå har evaluert 
tilbudene og valgt leverandør. Selve kontrakten og kostnadene vil komme i 2020, derfor viser 
prognosen et mindreforbruk og prosjektet vil bli overført til neste år. Investeringskostnadene vil 
bli høyere enn anslått, dette vil vi komme tilbake til i budsjettreguleringssak over nyttår. 
 
49999 Felles finansiering investeringer 
Justert årsbudsjett er vedtatt med bruk av lånemidler på ca. 117 mill. Ut ifra ny prognose vil det 
bli brukt ca. 60 mill., noe som gjøre at årets låneopptak kan reduseres fra 45 mill. til ca. 10 mill. 
Dette har årsak at mange prosjekter ikke lar seg realisere i 2019. Årsakene er beskrevet i 
vedlegget for investeringene. Spillemiddeltilskudd vedrørende Eidebakken svømmehall 
reduseres også årets lånebehov. 
 
Oppsummering 
Det er ca. 60 investeringsprosjekter som er vedtatt gjennomført i 2019. Av dette er ca. 40 
prosjekter fra tidligere år. Dette er for mange i forhold til kapasitet for gjennomføring, noe som 
har vært påpekt fra rådmannen ved gjentatte anledninger. Det gjør også at det blir vanskelig å ha 
full oversikt over faktiske rammer når bevilgningene utsettes over flere år. I årets budsjett er det 
investeringer som var vedtatt i 2014, men som ennå ikke er ferdig og må rebudsjetteres også i 
2020.  
 
De fleste vedtatte investeringene gjennomføres i 2019 likevel innenfor tildelt ramme, med få 
unntak. F 
 
Det gjenstår også å gjøre et grundigere arbeid i budsjettprosessen, både med kostnadsoverslag 
og ikke minst hvordan investeringene påvirker drifta. Dette ansvaret har både rådmannen og 
kommunestyret. 
 
 
  



7. Sykefravær 
Ift. rapport på sykefraværet ved 1. tertial har vi oppdaget en liten feil i tallene, og har korrigert 
dette i denne rapporten. Oppdaterte tall viser at korttidsfraværet er lavere enn det som fremkom i 
forrige regnskapsrapport, men likevel høyere enn i fjor. Langtidsfraværet har gått ned ift. i fjor. 
 

 
Feilen vi har oppdaget kan tyde på at fraværet i 2018 var lavere enn tallene her viser. Dette er 
noe vi vil undersøke frem mot årsberetninga. 
 
Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut: 
 

 
Vi klarer fortsatt å ligge på totalt 8 %. Selv om dette er over 2 prosentpoeng lavere enn toppåret 
2015, utgjør fravær en belastning på drifta ved enhetene som har høyest fravær. Det må derfor 
fortsatt være fokus på forebygging av fravær i organisasjonen. 
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8. Internkontroll 
Statistikk fra vårt internkontrollsystem viser at det totalt er kommet inn 239 avviksmeldinger for 
1. og 2. tertial. Disse er fordelt slik på de tre avvikskategoriene som benyttes; HMS, 
Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker: 

 
 
Alvorlighetsgraden på avvikene er fordelt slik: 

 
 



Statistikken viser at avvikene behandles og lukkes ganske fortløpende. Avvik som ikke er lukket 
har denne statusen fordi det kan være knyttet tiltak til avviket som ikke er gjennomført. 

 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyrets budsjettvedtak 109/18 
 
 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/774 -52 

Arkiv: 200 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/19 Lyngen formannskap 28.10.2019 
56/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Finansrapport 2019-2 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 52 nr. 2. 
FOR 2009-06-09 nr 635: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
 
Vedlegg 
1 Finansrapport 2. tertial 2019 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens 
finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 
 
Rapporten tas til orientering. 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen formannskap tar rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 



Vedtak: 

Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens 
finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 
 
Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 

Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens 
finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 
 

1. Rapporten tas til orientering. 
 

 

Saksopplysninger 

Se vedlagte finansrapport. 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -140 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Line van Gemert 

 Dato:                 09.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/19 Lyngen formannskap 28.10.2019 
57/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Lyngenløftet - utstyr og mindre investeringer 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Rådmann gis fullmakt til å disponere inntil 300.000,- til fysiske tiltak Lyngenløftet. Dekkes av 
allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt Stedsutvikling. 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Line Van Gemert melder seg inhabil og forlater møtet under behandling av saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  300000 
2019    15032 300000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 



 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019  

 

Behandling: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  300000 
2019    15032 300000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  300000 
2019    15032 300000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 
Lyngen kommunestyre bevilget kr 8.000.000 til stedsutvikling Lyngseidet over 
investeringsbudsjettet for 2015 og har inneværende år avsatt 500.000 til investeringer og fysiske 
tiltak i stedsutviklingsprosjektet. En forutsetning for bruk av disse midlene har vært at hvert 
delprosjekt skal til kommunestyret for godkjenning. Første delprosjekt som skulle realiseres i 
stedsutviklingen var «Elveparken». Her er mange ting kommet på plass, men fortsatt gjenstår 



det noen prosjekter. For å gjennomføre andre mindre fysiske tiltak i Lyngenløftet, må 
kommunestyret først godkjenne bruk av midlene. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyre sak 82/13  
Kommunestyre sak 64/14  
Kommunestyre sak 69/14  
Kommunestyre sak 14/15 
Kommunestyre sak 24/15 
 
Økonomiske konsekvenser 
Dekket av allerede innvilgede midler til Lyngenløftet/stedsutvikling 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen  
 
Miljøkonsekvenser 
Bedre avfallshandtering hindrer forsøpling og har positiv effekt på miljøet 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Tiltak kan ha positiv effekt på folkehelse, med tanke på tilrettelegging med Lyngenbenker som 
nye turmål. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Styringsgruppen for Lyngenløftet har tidligere pekt på behovet for å «stedsutvikle» hele Lyngen. 
Et lite tiltak her kan være å plassere Lyngenbenken flere steder i kommunen. Det er viktig at 
disse plasseres godt synlig og der folk ferdes, slik at flest mulig kan ha nytte av dem.  
 
Styringsgruppen for Lyngenløftet ønsker at bygdeutvalgene her kommer med innspill og forslag 
på hvor disse kan plasseres. Benkene skal plasseres godt synlig og være tilgjengelig for folk 
flest. I tillegg til benker er det også behov for å få satt ut flere avfallsdunker flere steder. Her må 
en også få til hensiktsmessig drift og organisering. 
 
Styringsgruppa for stedsutviklingsprosjektet ber kommunestyret om å få disponere inntil kr 
300.000 av allerede bevilgede midlene, slik at styringsgruppen kan gjennomføre mindre fysiske 
tiltak, som for eksempel plassering av Lyngenbenker flere steder i kommunen.  
 
 
 

                              
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -148 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Line van Gemert 

 Dato:                 25.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/19 Lyngen formannskap 13.11.2019 
58/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Lyngenløftet budsjettregulering 

Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Line Van Gemert melder seg inhabil og forlater møtet under behandling av saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer Lyngen formannskaps innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering og disponere inntil 50.000,- til prosjekt 
15030 konsept EL-sykkel. Dekkes av allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt 15010 
Stedsutvikling. 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  50000 
2019    15030 50000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.11.2019  

 



Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering og disponere inntil 50.000,- til prosjekt 
15030 konsept EL-sykkel. Dekkes av allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt 15010 
Stedsutvikling. 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  50000 
2019    15030 50000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering og disponere inntil 50.000,- til prosjekt 
15030 konsept EL-sykkel. Dekkes av allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt 15010 
Stedsutvikling. 
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019    15010  50000 
2019    15030 50000  
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommunestyre har for inneværende år har avsatt kr. 500.000,- til investeringer og 
fysiske tiltak i stedsutviklingsprosjektet. Prosjekt EL-sykkel og sykkelhus er ikke ferdigstilt og 
avsluttet, da det fremdeles mangler tilkobling strøm. Lyngen kommune er tidligere også 
innvilget kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra Miljøverndirektoratet og har også mottatt støtte på 
kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykkel. Tiltaket har vært knyttet opp mot en tilrettelegging for myke 



trafikanter som ønsker å gå, sparke eller sykle i sentrum. Innvilgete midler har vært brukt til å 
finansiere allerede utførte tiltak i tilknytning til Parkveien, samt midler til anskaffelse av EL-
sykler. Det er ført opp et sykkelhus, hvor syklene til enhver tid skal være innelåst. Her mangler 
fast strøm, for å kunne ladde batteri til EL-syklene. Dette har så langt vært ordnet ved 
strømkabel fra naboeiendommen, noe som ikke er en god langsiktig løsning. Tiltak ønskes 
gjennomført, slik at prosjekt kan avsluttes. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Tiltak kan dekkes av allerede innvilgede midler til Lyngenløftet/stedsutvikling gjennom 
budsjettregulering og gir dermed ingen økte investeringskostnader. 
 
Det må tilføyes at alle midler som avsettes til investering, som regel medfører økte kostander til 
drift.  
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Det er få risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser, men leietaker bør få enkel opplæring om 
bruk av sykkel. Syklene er forsikret.       
 
Miljøkonsekvenser 
Gjennom en tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter ønsker vi å stimulere til å 
gå, sparke eller sykle i sentrum. Et trygt og attraktivt tilbud som skal gjøre det lettere å velge 
bort bilen. Klimagassreduksjon er en av effektene av tiltaket.  
 
Folkehelse/friluftsliv 
Tiltak kan ha positiv effekt på folkehelse når syklene er i bruk av egne innbyggere. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Formannskap sak 58/19 
Kommunestyre sak 69/14  
Kommunestyre sak 64/14  
Kommunestyre sak 24/15 
Kommunestyre sak 14/15 
Kommunestyre sak 82/13  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen kommune er tidligere innvilget kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra 
Miljøverndirektoratet, som også har gitt støtte til kommunen med kr. 188.000,- til kjøp av EL-
sykkel. Det er ført opp et sykkelhus, hvor syklene til enhver tid skal være innelåst. Her mangler 
fast strøm, for å kunne ladde batteri til EL-syklene.  
 
Lyngen kommunestyre har for inneværende år avsatt kr. 500.000,- til investeringer og fysiske 
tiltak i stedsutviklingsprosjektet. Ingen nye tiltak er gjennomført så langt og en avventer 
merknader etter høring av områdeplan for Lyngseidet, for å se hvilke muligheter og tiltak som 
kan gjennomføres, som f.eks havnepromenaden. Alle nye tiltak skal til kommunestyret for 
godkjenning, før igangsetting.  
 
Prosjekt EL-sykkel og sykkelhus er ikke ferdigstilt og avsluttet, da det fremdeles mangler 
tilkobling strøm. Tiltak ønskes gjennomført, slik at prosjekt endelig kan avsluttes. Tilkobling av 
strøm, graving og tilknytningsskap med sikringer til sykkelhuset gir økte kostander investering 
på omlag kr. 50.000,- Prosjektet kan ikke avsluttes og ferdigstilles uten at tiltak gjennomføres. I 
dag «låner» sykkelhuset strøm fra naboeiendommen, noe som er lite hensiktsmessig langsiktig. I 



tillegg ser Lyngenløftet på andre alternativer for utleie og drift, da syklene og utleie fortsatt er 
nokså ukjent for både besøkende og egne innbyggere.  
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/22 -88 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 14.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Lyngen levekårsutvalg  
59/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 
2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, 
råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Vedlegg 
1 Melding om vedtak - Veileder for politisk ungdomsmedvirkning 
2 Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre godkjenner det framlagte forslaget til veileder for politisk 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
 
 
 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommunestyre godkjenner det framlagte forslaget til veileder for politisk 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være 
retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til 
vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet.  
Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles veilederen. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Reglement for ungdomsråd 
Vedtak i Nord-Troms regionråd sak 26/19 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det nå 
en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST - Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og 
involveres der beslutninger tas.  
 
Kommunene ønsker å gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til 
kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes tydelige bidrag til hverdagen 
for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av 
ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av 
demokratiet 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/358 -7 

Arkiv: 076 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 23.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/19 Lyngen formannskap 13.11.2019 
60/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Idretts og kulturstipend 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer-Idretts og kulturstipend 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapet forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Retningslinjer for idretts- og kulturstipend godkjennes. 
2. Kommunestyret fastsetter årlig sum til stipend som avsettes i budsjett. Summen søkes 

innarbeidet i årsbudsjett. 
3. Første utlysning av stipend skjer i år 2021. 

 
 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Forslag fra Line Van Gemert: 
Første utlysning av stipend skjer i år 2021. 



 
Det ble votert over forslag fra Line Van Gemert. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Line Van Gemert. Enst. 
 

Vedtak: 

4. Retningslinjer for idretts- og kulturstipend godkjennes. 
5. Kommunestyret fastsetter årlig sum til stipend som avsettes i budsjett. Summen søkes 

innarbeidet i årsbudsjett. 
6. Første utlysning av stipend skjer i år 2021. 

 
 
 

 

Rådmannens innstilling 

7. Retningslinjer for idretts- og kulturstipend godkjennes. 
8. Kommunestyret fastsetter årlig sum til stipend som avsettes i budsjett. Summen søkes 

innarbeidet i årsbudsjett. 
9. Første utlysning av stipend skjer i år 20............... 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020     ?  
       
       
       
       

 
 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 
Korrigert saksframlegg: Se endringer i uthevet kursiv 
 
Lyngen kommune mottok våren 2019 en søknad fra Julie Waltenberg der hun ber om 
økonomisk støtte fra kommunen i form av feks et idrettsstipend.. Lyngen kommunestyre vedtok 
da å tildele et idrettsstipend på kr 200.000,- fordelt over 2 år. Dette dekkes over 
disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtok også at rådmannen skal utarbeide et forslag til 
retningslinjer for idretts-og kulturstipend og legge det fram for kommunestyret til godkjenning. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-styresak 43/19 



 
Økonomiske konsekvenser 
Summen som evt blir fastsatt av kommunestyret 
100 000 fra dispfondet legges inn i årsbudsjett 2020 jmf K-styresak 43/19 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen kjente 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Lyngen kommune har mange unge utøvere i flere forskjellige kulturformer. Flere av disse 
hevder seg utenfor kommunen, på nasjonalt og også internasjonalt nivå. Det er fra tid til annen 
behov for noen av disse å kunne søke økonomisk støtte for å kunne utøve og utvikle sin 
aktivitet. Formålet med et idretts- og kulturstipend er å stimulere unge talentfulle utøvere til å 
utvikle seg innenfor sine sjangre, for å heve nivået innenfor det utvidete kulturbegrepet i 
kommunen. Et stipend kan brukes til lærer/ trenerhjelp, deltakelser på 
treninger/samlinger/konkurranser samt utstyr til aktivitet/utøvelse. Det anbefales at det deles ut 
et stipend innenfor idrett, og ett stipend for kultur- herunder kunstnere, musikere, skuespillere, 
forfattere etc. Det anbefales også at det settes et aldersnivå på tildelingen- feks ungdom mellom 
15-22 år.  
 
Lyngen kommune kan med et slikt stipend være med på å hjelpe og løfte unge utøvere som 
ønsker å utvikle sitt talent, og med det også profilere kommunen utad på en positiv måte. 
 
 
Det må tas stilling til hvorvidt Julie Waltenbergs tildeling skal gjelde som stipend for 2020 
eller om det skal utlyses nye stipend for 2020. Se vedlagte retningslinjer. 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/837 -4 

Arkiv: 044 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Delegering til Rådmannen 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven § 13-1. 
 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner. Dette gjelder også kommunalsjefer. 
 
Rådmannen har ansvar for å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige 
stillinger med unntak av Rådmann. 
 
Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger 
for rådmann. 
 
Tillitsvalgte kan ikke forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse. 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 



Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner. Dette gjelder også kommunalsjefer. 
 
Rådmannen har ansvar for å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige 
stillinger med unntak av Rådmann. 
 
Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger 
for rådmann. 
 
Tillitsvalgte kan ikke forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse. 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Ny kommunelov § 13-1 siste ledd har følgende bestemmelse: 

«Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert 
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke 
noe annet er fastsatt i lov.» 

 
Følgende delegering er tidligere vedtatt innenfor ansvarsområdet til PAU: 
§ 1 DELEGERING TIL PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGET 
Med mindre kommunestyret har vedtatt direktedelegering til andre organer delegeres alle 
avgjørelser i saker hvor kommunen i hht lover, forskrifter og avtaleverk opptrer som 
arbeidsgiver 
til personal- og arbeidsgiverutvalget, herunder bl.a.: 
a. overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, 
b. ansettelses-, tjeneste-, permisjonsreglementer 
Avgjørelsene må ligge innenfor de rammer som f.eks. lover, avtaleverk, økonomiplan osv. 
trekker 
opp. 
I saker av betydning for arbeidstakerne som skal avgjøres av kommunestyret har utvalget 
uttalerett, 
bl.a.: 



a. I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett framlegge en 
vurdering av foreslåtte organisatoriske og bemanningsmessige endringer i administrasjonen. 
b. Ved valg av pensjonsordninger for kommunens ansatte, jfr.kommuneloven § 24. 
c. Ved ansettelse av rådmann, jfr. kl § 22. 
Utvalgets arbeidsgiverrepresentanter skal utnevne tre av sine medlemmer til å forestå lokale 
lederlønnsforhandlinger (forhandlingsutvalget). 
 
§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN 
I medhold av og innenfor de rammer som er fastsatt i lov- og avtaleverk gis rådmannen fullmakt 
til å fatte beslutninger i alle personalsaker som anses for å være kurante, herunder: 
a) Gjøre avtaler for kommunen som arbeidsgiver så langt slike avtaler ikke binder kommunen 
økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører andre konsekvenser av 
prinsipiell karakter. 
b) Foreta ansettelser og oppsigelser i alle stillinger (med unntak av rådmann). 
c) Suspendere eller si opp ansatte med øyeblikkelig virkning i tilfeller av alvorlig 
tjenesteforsømmelse o.l. i hht. arbeidsmiljølovens § 15. 
d) Bestemme kommunens administrative organisasjonsoppbygging. 
e) Beslutte om stillinger ved vakanse skal videreføres, inndras eller omgjøres/overføres internt. 
f) Opprette nye stillinger dersom dette er innenfor budsjettets ramme og i tråd med 
kommunestyrets overordnede vedtak forøvrig. 
g) Vedta detaljerte personal- og bemanningsplaner innenfor rammene av vedtatt kommuneplan, 
handlingsprogram og årsbudsjett. 
h) Iverksette tiltak for likestilling, inkluderende arbeidsliv og kompetanseoppbygging. 
i) Føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige stillinger med unntak av 
rådmann og kommunalsjef. 
Dersom det er uenighet mellom rådmannen og vedk. tillitsvalgte ved en ansettelse, kan 
tillitsvalgte 
forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse. 
I medhold av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, § 79, 5. ledd, gis rådmannen fullmakt til å 
politianmelde og begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de tilfeller rask etterforskning 
og påtale er påkrevd i saker i tilknytning til utvalgets ansvarsområde (ved alvorlig 
tjenesteforsømmelse, underslag o.l.). 
Beslutninger fattet av rådmannen skal i nødvendig utstrekning refereres i eller på annen måte 
tilbakerapporteres til personal- og arbeidsgiverutvalget. 
 
§ 3 DELEGERING TIL FORHANDLINGSUTVALGET 
Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger 
for rådmann og kommunalsjef. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Deler av gjeldende delegering anses å være i strid med gjeldende lovbestemmelser. 
Rådmannen legger til grunn at myndighet til å ansette og forhandle lønn i ny kommunelov er 
direktedelegert til kommunedirektør. Det legges da til grunn at kommunestyret ikke har 
myndighet til å delegere myndighet til PAU og forhandlingsutvalg. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke vurdert 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ikke vurdert 
Miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Rådmannen legger til grunn at delegering til PAU må tolkes i lys av gjeldende kommunelov. 
Uavhengig av kommunestyrets vedtak følger det av bestemmelser i kommuneloven at 
myndighet for ansettelser ikke ligger hos kommunestyret og at kommunestyret da ikke kan 
delegere myndighet. Det legges at det samme gjelder for gjennomføring av lønnsforhandlinger 
for kommunalsjefer. 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/2188 -21 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Forlengelse av tjenesteavtaleavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen 

kommune. 
2 Anmodning til utbetaling 
3 Svar angående anmodning om utbetaling 
  

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Forslag fra Lyngen kommunestyre: 
Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter 
selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-. 
Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp. 
Tilskuddet gis for ett år. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer sitt eget forslag til innstilling. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter 
selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-. 
 
Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp. 
Tilskuddet gis for ett år. 
 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    



 

 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2019 4407 3251 14701  200000  
2019 9000 8800 19401  200000  
       
       
       

 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter 
selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-   
 
Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at 
aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år. 
 
 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommunestyre fattet følgende vedtak 19.12.18: 

«Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og 
støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-   

 
Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, 
og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.» 

 
Visit Lyngenfjord AS ble informert om vedtaket 08.01.19. 
 
I e-post 29.04.19 ba Visit Lyngenfjord om utbetaling i henhold til avtale. 
 
I e-post 29.04.19 ble Visit Lyngenfjord informert om at Lyngen kommune ikke anså vilkårene i 
vedtak 19.12.18 å være innfridd.  
 
De ble samtidig informert om at det ikke kan gjennomføres utbetaling uten ny politisk 
behandling. 
 
Det ble ikke vedtatt budsjettdekning i vedtak 19.12.18. Rådmannen innstiller på at kostnaden 
dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/400 -28 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger med mer for 
perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Vedlegg 
1 Politisk organisering 
2 Politisk organisering 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

Behandling: 

Valgnemndas forslag ble gjennomgått og det ble foretatt endringer/tilføyelser. 
 
Forslag fra kommunestyret: 
Lyngen levekårsutvalg velger to styremedlemmer med personlig varamedlemmer til 
Frivilligsentralen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer sitt eget forlag til vedtak. Enst. 
 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer valgnemndas forslag med de endinger/tilføyelser som ble gjort i 
møtet. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre vedtar valgnemndas forslag med vedtatte endringer/tilføyelser  
til valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger mm for perioden 2019-2023.  
 

Personal- og arbeidsgiverutvalget (PAU) 
 



Hjemmel: Kommuneloven § 25 og hovedavtalen. 
Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementet kap. 3  

(Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.) 
Antall medl.: Formannskapets medlemmer skal utgjøre arbeidsgiversiden, se reglementet. 
Varamedl.: Som formannskapet. 
Leder/nestleder: Hhv. ordfører og varaordfører, jfr. reglementet. 
Særskilte best.: Utvalget tiltres av 3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.  

Utvalgets ansvarsområde kan ikke endres uten etter drøftinger m.v. med 
arbeidstakerorganisasjonene. 

 
Samme som formannskap 
 
Høyre/Samhold Lyngen/Kristelig folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Line Van Gemert 1. Stein-Are Olsen 
2. Eirik Larsen 2. Mikal Nerberg  

 
 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Sølvi Jensen 1. Pål Andressen 

  
 
Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Dan Håvard Johnsen        1. Karina Mikkelsen  
2. Jan A. Rydningen        2. Charlotte Christensen 
3. Lene Granli        3. Øystein Rollstad 
4. Laila A. Westby        4. Siri Johansen 
  

 
Leder: Dan Håvard Johnsen 
Nestleder: Jan A. Rydningen 

 

Levekårsutvalget 
 

Hjemmel: Kommuneloven § 10, pkt.1 (utvalg etter kommunestyrets bestemmelse) 
Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4  

(Vesentlig helse, sosial, barnevern, omsorg, oppvekst, kultur) 
Antall medl.: Så mange som kommunestyret bestemmer, minst 3.  

I perioden 2011 – 2015: 7 medl. 
Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a). 
Høyre/Samhold Lyngen/Kristelig folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Peggy Anita Olsen 1. Ida Solberg 
Audun Johnsen 2. Henrika Löngren 
  

 
Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby 

Medlemmer: Varamedlemmer: 



Jill Gøril Samuelsen 1. Espen Lyngra 
Marit Lillevik 2. Preben Solvang 
Siri Rodahl Johansen 3. Øystein Fossmo 
Leif Bårdsen 4. Irene M. Grønvoll 

 
Arbeiderpartiet 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Pål Andreassen  1.    Line Eidet 
 2.   Johnny Hansen 
 3.   Amalie Lund 

 
Leder: Jill Gøril Samuelsen 
Nestleder: Pål Andreassen 

Klientutvalget 

 
Hjemmel: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4.0  
Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 4.0 
Antall repr.: 5 
Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 

hht. Kl. § 38 a). 
Leder/nestleder: Velges blant utvalgets medl. 
Særskilte best.:  

 
 
 
 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Jill Gøril Samuelsen 1. Marit Lillevik 
Siri Rodahl Johansen 2. Audun Johnsen 
Leif Jarle Bårdsen  
Pål Andreassen  
Peggy Anita Olsen  

 
Leder: 

 

Nestleder: 
 

Næringsutvalget 

 
Hjemmel: Kommunelovens § 10, pkt.1 (utvalg etter kommunestyrets bestemmelse) 
Ansvarsområde: Arbeids- og delegeringsreglementets kap. 5  

(Nærings- og tiltaksarbeid, fondsstyre for kommunens næringsfond) 
Antall repr.: Så mange som kommunestyret bestemmer, minst 3.  

I perioden 2011 – 2015: 7 medlemmer; 4 komm.politikere, 3 fra 
næringsforeningen (Medlemmene velges etter forslag fra Lyngen 
Næringsforening) 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 
hht. Kl. § 38 a).  
De som er valgt etter forslag fra Lyngen Næringsforening skal ha personlige 
varamedlemmer. 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret 



 
Høyre/Kristelig folkeparti/Samhold Lyngen/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Lars Tore Larsen 1. Cecilie M. Sigvaldsen 
 2.    Line Van Gemert 

 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Frode Hansen 1. Johnny Hansen 
  

 
Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Karina Mikkelsen 1. Jill Karina Botngaard 
Charlotte Christensen 2. Lene Granli 
 3.   Øystein Rollstad 

 
Leder: Frode Hansen 
Nestleder:  Karina Mikkelsen 

 
Lyngen Næringsforening: 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

 

Klagenemnd 

 
Hjemmel: Forvaltningsloven § 28 
Ansvarsområde: Behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer – der ikke 

særlover konkret angir annen saksbehandling. 
Antall repr.: Ikke lovbestemt. Kommunelovens bestemmelser om ”utvalg” i § 10 antas å gjelde, 

dvs. minst 3. 
I perioden 2011 – 2015: de samme personene som er valgt som formannskapets 
medlemmer/varamedlemmer. 

Varamedl.: Like mange som antallet medl. fra hver gruppering, evt. pluss 2 (hvis avtalevalg i 
hht. Kl. § 38 a). 

Leder/nestleder: Velges av kommunestyret blant utvalgets medlemmer. 
Særskilte best.: Det gjøres oppmerksom på at når formannskapets medlemmer er valgt som 

klagenemnd, blir kommunestyret klageinstans for de vedtak formannskapet gjør. 
 
Samme som formannskap 
 
Fellesliste Høyre/Samhold Lyngen/Kristelig folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Eirik Larsen 1. Stein Are Olsen 
2. Line Van Gemert 2. Mikal Nerberg 

  
 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Sølvi Jensen 1. Pål Andreassen 



  
 
Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
1. Dan Håvard Johnsen 1. Karina Mikkelsen 

   2.  Jan A. Rydningen 2. Charlotte Christensen 
   3.  Lene Granli 3. Øystein Rollstad 
   4.  Laila A. Westby 4. Siri Rodahl Johansen 

 
Leder: Dan Håvard Johnsen 
Nestleder: Jan A. Rydningen 

 

Arbeidsmiljøutvalg  

 
Hjemmel: Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen 
Ansvarsområde: Kommunale arbeidstakeres arbeidsmiljø generelt, herunder intern attføring, endel 

kursvirksomhet, velferdstiltak m.v. 
Funksjonstid: Kommunestyreperioden 
Antall repr.: 5 (+ 5 som velges av arbeidstakerne) 
Varamedlemmer: 5 personlige 
Leder/nestleder: Begge velges av utvalget sjøl, arbeidsgiver- og arbeidstakersida veksler på 

vervene for hvert annet år. 
Særskilte best.: Rådmannen skal være en av medlemmene på arbeidsgiversida.  
 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Rådmann 

 

Ole-Anton Teigen Leif Jarle Bårdsen 
Velges av rådmann 

 

Velges av rådmann  
Arild Sørsand Sølvi G. Jensen  

  
 

Sakkyndig nemnd 

 
Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 33 m/ forskrifter og vedtekter, jfr. byskatteloven §§ 4 og 5. 

Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06. 
Finansdepartementets samtykke til sakkyndig nemnd av 30.11.2006. 

Ansvarsområde: Skal fastsette skatteverdi på grunnlag av forslag fra besiktelsesmenn. 
Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Leder: Stein Åge Midttun Stig Ivar Pedersen 
Nestleder: Gry-Hege Kviteberg  Preben Solvang 
Medlem: Arild Sørsand Willy Wikbo 

 



Sakkyndig ankenemnd 

 
Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 33 m/ forskrifter og vedtekter, jfr. byskatteloven §§ 4 og 5. 

Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 
52/06.  

Ansvarsområde: Avgjøre klager over fastsatt skatteverdi. 
Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Leder: Sølvi Jensen Pål Andreassen 
Nestleder: Geir Midttun Hans Petter Myrland 
Medlem: Geir-Arne Westby Laila A. Westby 
  

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet 

 
Hjemmel: Tvisteloven § 6-7, tvistelovsforskriften § 3. 
Ansvarsområde: Være fullmektig for en part i forliksrådet dersom parten ikke selv kan – og har fått 

fritak fra å – møte. 
Særskilte best.: Valgbare er personer ”over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og 

som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk”. 
Antall repr.: Kommunen skal oppnevne 3 medlemmer med funksjonstid 4 år. 
Nåværende 
fullmektiger: 

 
 
 

 

 
 

Medlemmer: 
1.  Stig Pedersen 
2.  Arils Sørsand 
3.  Lill Beathe Skogvang 

 

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere i Troms 

 
Hjemmel: Konfliktrådsloven § 3, Forskrift om megling i konfliktråd § 6 
Ansvarsområde: Skal oppnevne meglere 
Antall repr.: 1 (+ en representant fra politiet samt konfliktrådslederen) 
Varamedl.: 1 

 
Repr.: Varamedlem (personlig): 
Dan Håvard Johnsen Jan A. Rydningen 

Kommunens representant til menighetsrådet 

 
Hjemmel: Kirkeloven § 6 
Ansvarsområde: Tiltrer menighetsrådet når det behandler spesielle saker  
Antall repr.: 1 
Varamedl.: 1 



 
Repr.: Varamedlem (personlig): 
Øystein Fossmo Lene Granli 

 
Råd for folkehelse  
 

Hjemmel: Eldrerådsloven § 4a og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 
og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. § 4 

Ansvarsområde: Kommunestyret har fastsatt mandat  
Antall repr.: 5 hvorav 1 representerer det ”politiske” Lyngen kommune, 2 velges fra de eldres 

organisasjoner og 2 velges fra organisasjoner som representerer mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Varamedl.: Personlige varamedl. 
Leder/nestleder: Kommunestyret velger leder og nestleder. 
Særskilte best.: Ved valg av representanter for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

organisasjonene deres forslagsrett. 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Pål Andreassen May-Liss Gemert 
Harald Haugen Reidun Mathiassen 
Liv Solberg Randi S. Moen 
Hanne Drøge Jacobsen Ole-Anton Teigen 
Wenche Hansen  Magne Bergseth 

 
Leder:  
Nestleder:  

 
 
Ungdomsrådet 
 

Hjemmel: Kommuneloven § 5-12. 
Ansvarsområde: Rådet skal uttale seg i saker som gjelder ungdom 
Antall repr.: 9 
Varamedl.: 9 
Leder/nestleder: Velges av ungdomsrådet 

 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

1. Nadia Bekkstrand William Lundvoll 
2. Heidi Lundvoll Camilla Osvaldsen 
3. Thea Mortensen Sarah Flowers Johansen 
4. Filip Fermin Johansen Johannes Hilbertsen 
5. Tormod Berg Renè Johanessen 
6. Johannes Lundvoll Jørgen Skog 
7. Frida Letto Andreas Simonsen 
8. Uavhengige valgt av rådet  
9. Uavhengige valgt av rådet  

 
Politisk rådgiver/ungdomskontakt 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
  



Heimevernsnemnd 
 

Hjemmel: Forskrift til lov om Heimevernet, pkt E 
Ansvarsområde: rådgivende myndighet 
Antall repr.: 2 (+ 1 utpekes av og fra politiet) 
Varamedl.: 2 pers.  
Leder/nestleder: Velges av nemnda selv. 

 
Forslag: 

Repr.: Varamedlem (personlig): 
Dan Håvard Johnsen Viktor Olsen 
Jan A. Rydningen Rolf Johansen 

Lyngseidet drosjesentral 

Hjemmel: Yrkestransportforskriften § 46 
Ansvarsområde:  Ivareta trafikantenes interesse 
Antall repr.: 1 
Varamedl.: 1  

 
Repr.: Varamedlem (personlig): 
Geir Arne Westby Preben Solvang 

 

  



Valgstyre 
 

Hjemmel: Valgloven § 4-1, valg skjer i hht. kommunelovens § 10. nr. 1.  
Ansvarsområde: Ansvar for valg (kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalg) i kommunen. 

Oppgaver og myndighet er definert i valgloven. 
Antall repr.: Minst 3, for perioden 2011 – 2015: 5 (av formannskapets faste/vara medlemmer) 
Varamedl.: For perioden 2011-2015: personlige varamedlemmer 
Leder/nestleder: Velges av kommunestyret i h.h.t. Kl. § 10 nr. 3 
OBS: Velges for hele kommunestyreperioden 

 
Høyre/Samhold Lyngen/Kristelig Folkeparti/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Eirik Larsen Line Van Gemert 

 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Sølvi Jensen Pål Andreassen 
  

 
Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby  

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Dan Håvard Johnsen Øystein Rollstad 
Jan A. Rydningen Karina Mikkelsen 

Laila A. Westby Lene Granli 

 
Leder: Dan Håvard Johnsen 
Nestleder: Jan A. Rydningen 

 

Forhandlingsutvalg 

 
Hjemmel: Kommuneloven § 5-7 
Ansvarsområde: Ansvar for å fastsette lønn til kommunedirektøren 
Antall repr.: Minst 3, for perioden 2019– 2023: 3 
Varamedl.:  
Leder/nestleder: Velges av kommunestyret 
OBS: Skal, i hht arbeids- og delegeringsreglementet velges ”foran hvert valg”. K.st. 

kan velge å endre dette – og å velge valgstyre for hele k.st.perioden. 
 

Medlemmer: Varamedlemmer: Personlig 
Dan Håvard Johnsen Karl Halftan Botngaard 
Stein Are Olsen Sølvi G. Jensen 
Siri Rodahl Johansen Øystein Fossmo 

 
  



Interkommunale verv 

Avfallsservice AS – generalforsamlingen  
Selskapets vedtekter.  
1 medl. m/pers. varamedl.  
(Til styret skal Lyngens repr. velges midt i kommunevalgperioden. Nye styremedlemmer tiltrer styret 
etter ordinær generalforsamling påfølgende år. Forslag på styrerepr. kommer vi tilbake til når 
valgtidspunktet nærmer seg – og det er avklart hvordan de nye bestemmelsene i kommuneloven om 
kjønnsrepresentasjon skal ivaretas i selskapet.) 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Dan-Håvard Johnsen Jan A. Rydningen 

Friluftsråd for Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø – hhv. 
årsmøtet og styret 

Repr. til årsmøtet 

3 repr. m/pers. varamedl. 
 

Forslag 
Medlemmer: Varamedlemmer: personlig 
Laila Anita Westby Siri Rodahl Johansen 
Karina Mikkelsen Leif Jarle Bårdsen 
Arild Sørsand Werner Kiil 

 

Repr. til styret 

1 repr. m/pers. varamedl. 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Bente Rognli Øystein Rollstad 

 

Interkommunalt arkiv Troms IKS  – representantskapet  
Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
1 medlem m/pers. varam. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Dan-Håvard Johnsen Jan A. Rydningen 

 

Komrev NORD IKS – representantskapet  
Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
1 representant m/pers. varam. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Dan-Håvard Johnsen Jan A. Rydningen 

 

K-sekretariat IKS – representantskapet  
Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
1 representant m/pers. varam.  

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Dan-Håvard Johnsen Jan A. Rydningen 



Nord-Troms museum BA – styret  
1 repr. m/pers. vararep. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Ole Anton Teigen Wigdis Willysdatters With 

 

Halti kvenkultursenter IKS – representantskapet 
1 repr. m/vara. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Audun Johnsen Wigdis Willysdatters With 

Senter for nordlige folk 
1 repr. m/varam. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Karina Mikkelsen Stein Are Olsen 

 

Baalsrudstiftelsen – representantskapet  
1 repr. m/vararepr. 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Irene Grønvoll Stein Are Olsen 

 

Frivilligsentral – styremedlemmer 
2 repr. m/vararepr.  

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
  
  

 

Valg av medlemmer/representanter til diverse 

Furustua al 

1 repr. m/pers. varam. til representantskapet. 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Peggy A. Olsen Johannes Grønvoll 

Samarbeidsutvalget for trafikksikkerhetssaker (SUTS) 

1 repr. m/pers. varamedl. 3 velges for perioden 2019-2023 
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Rune Johansen Geir Arne Westby 
Lene Granli Øystein Rollstad 
Martin Skog Sølvi Jensen 

 

  



Politirådet for Lyngen 
Det skal velges 1 politiker til rådet (i tillegg til ordfører, rådmann og lensmann). 
Det må fremgå i avtale hvilke representanter som skal delta fast i politirådet. Som et 
minimum bør ordfører og rådmann delta fra kommunen og stasjonssjef, lensmann eller 
tilsvarende fra politiet, jf. RPOD-2013-12. 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 
Øystein Rollstad Stein Are Olsen 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 
 
Budsjettdekning: 
 
 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Det er valgt en valgnemnd til å forberede de valg av styrer, råd og utvalg m.m. som ikke ble 
valgt på konstituerende kommunestyremøte. Nemnda er innkalt til møte 6. november. Nemdas 
forslag til valg var dermed ikke klar ved utsendelse av sakspapirene. 
 
Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jf. Kommuneloven 
§ 7-2 tredje ledd bokstav c. Dette er et unntak fra plikten å ta imot valg, og er grunngitt i at det 
er gjort lignende endringer i valglova. Det er den som foreslår den aktuelle personen som skal 
hente inn samtykket, og samtykke må foreligge når kandidaten skal velges. 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/403 -12 

Arkiv: 057 

Saksbehandler:  Åse Henriksen 

 Dato:                 05.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 
   

 

Godkjenning av endret selskapsavtale - Arkiv Troms IKS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Selskapsavtale 2020 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen kommune godkjenner ny selskapsavtale til Arkiv Troms IKS. 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 

 
Lyngen kommune godkjenner ny selskapsavtale til Arkiv Troms IKS. 
 
 
 



Saksopplysninger 

Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i eierstruktur må § 1 og § 5 i 
selskapsavtale oppdateres. 
 
Etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper må alle endringer som gjelder 
endringer i antall deltakere og eierandeler godkjennes gjennom vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/22 -97 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 05.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Lyngen levekårsutvalg  
65/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Reglement for ungdomsrådet i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner § 5-12 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom 
 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det framlagte reglementet for ungdomsrådet i Lyngen vedtas. 
Reglementet gjøres gjeldende fra oppstart av valgperioden 2019-2023 
 
Som medlemmer i Lyngen Ungdomsråd velges: 
Fra Eidebakken skole: Nadia Bekkstrand og Heidi Lundvoll med vara William Lundvoll og 
Camilla Osvaldsen 
 
Fra Lenangen skole velges: Thea Mortensen og Filip Fermin Johansen med vara Sarah Flowers 
Johansen og Johannes Hilbertsen 
 
Fra klubbstyret på Lyngseidet velges: Tormod Berg med vara Rene Johannesen 
 
Fra Lyngen-elevene ved Nordkjosbotn velges: Johannes Lundvoll og Frida Letto med vara 
Jørgen Skog og Andreas Simonsen 
 
Ungdomsrådet lyser så ut to uavhengige plasser som rådet selv velges. 



 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det framlagte reglementet for ungdomsrådet i Lyngen vedtas. 
Reglementet gjøres gjeldende fra oppstart av valgperioden 2019-2023 
 
Som medlemmer i Lyngen Ungdomsråd velges: 
Fra Eidebakken skole: Nadia Bekkstrand og Heidi Lundvoll med vara William Lundvoll og 
Camilla Osvaldsen 
 
Fra Lenangen skole velges: Thea Mortensen og Filip Fermin Johansen med vara Sarah Flowers 
Johansen og Johannes Hilbertsen 
 
Fra klubbstyret på Lyngseidet velges: Tormod Berg med vara Rene Johannesen 
 
Fra Lyngen-elevene ved Nordkjosbotn velges: Johannes Lundvoll og Frida Letto med vara 
Jørgen Skog og Andreas Simonsen 
 
Ungdomsrådet lyser så ut to uavhengige plasser som rådet selv velges. 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommune opprettet ungdomsråd i 2001. Siden da har kommunen prøvd seg fram med 
ulike modeller for ungdomsråd. Det siste vedtatte reglementet for ungdomsråd ble vedtatt i 
Levekårsutvalget i 2016. 
Ungdomsrådet har selv hatt reglementet oppe til behandling i møte 21.oktober 2019. 
Reglementet tar hensyn til ny kommunelov som lovfester ungdomsråd samt legger føringer for 
hvem som er valgbare. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kommuneloven fastsetter at Ungdomsråd skal ha samme møtegodtgjørelse som øvrige 
folkevalgte. Dette vil medføre en økning i møtegodtgjørelse. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen kommune har over år hatt et godt fungerende ungdomsråd med stort engasjement og 
stor spredning i alder, geografi og interesseområder. I kommuneloven § 5-12 bemerkes følgende 
om ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom: «Ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 
år.» § 5-13 fastsetter at folkevalgte organer skal ha et reglement. Kommunestyret vedtar 
sammensetningen av medvirkningsorgan for ungdom, i vårt tilfelle ungdomsrådet. De 
bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. Som folkevalgt 
organ må ungdomsrådet ta hensyn til kommunelovens krav om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal 
være representert med minimum 40 %.   
Det er kommunestyret som velger rådets medlemmer. Kommunestyret tar utgangspunkt i de 
personene som er foreslått gjennom nominasjonsprosessen, men kan også velge andre personer. 
 
Reglement for Ungdomsrådet i Lyngen 
 

1. Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret i henhold til kommuneloven § 5-12 «Eldreråd, råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom.»  
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med personlige vara. 
Elevråd, ungdomsklubb og videregående skole innstiller medlemmer til ungdomsrådet. I tillegg 
avsettes det to frie plasser som ungdommer kan søke på, og som velges av det gamle 
ungdomsrådet.  
Ungdomsrådet består av: 
1 representant fra klubbstyret på Lyngseidet 
2 representanter fra Eidebakken skole 
2 representanter fra Lenangen skole 
2 representanter fra Nordkjosbotn videregående skole 
2 uavhengige representanter som velges av sittende råd. 
 
Funksjonstiden er to år. Dersom det er behov for suppleringsvalg gjøres disse på høsten. 
 
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder i konstituerende møte 
Ungdomsrådet velger to representanter til RUST 
Ungdomsrådet velger 2 representanter til kommunestyret. 
 
Medlemmene kan på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Hvert kjønn må være representert med 
minimum 40 %. 
 

2. Ansvar, rettigheter, oppgaver 
Ansvar: 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Rådet skal hvert år 
utarbeide en årsmelding. 
 
Rettigheter: 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i : 
Kommunestyret med 2 representanter 
Med en representant i formann skap og levekårsutvalg. 
Møteinnkalling og sakspapirer sendes fra møtesekretariatet. 
 



Oppgaver: 
Ungdomsrådet skal: 
Være kontaktorgan for ungdom 
Være høringspart i saker som angår barn og unge 
Gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
 

3. Ungdomsrådets møter 
Det settes opp en møteplan for hvert nye halvår, og rådet har møte ca. hver 6.uke. 
Ungdomsrådet innkalles med minst 7 dagers varsel. Fravær skal ikke registreres på skolen ved 
framvisning av møteinnkalling. Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er tilstede. Avgjørelsen treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. Det skal skrives saksliste og møtereferat. 
 

4. Opplæring 
Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging og opplæringstiltak. 
Administrasjonen stiller med sekretær for ungdomsrådet. 
 

5. Politisk rådgiver/ungdomskontakt 
Politisk rådgiver utpekes av kommunestyret for valgperioden. 
Den politiske rådgiveren skal: 
-hjelpe ungdomsrådet med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunale organer 
-hjelpe til ved valget 
-sikre opplæring 
-involvere ungdomsrådet tidlig i aktuelle saker 
 

6. Endringer i reglement 
Reglementet skal tas opp til vurdering i Ungdomsrådet minst hvert 2.år. Forslag til endringer 
vedtas med 2/3 flertall og legges fram for Levekårsutvalget til behandling. 
 

7. Møtegodtgjørelse 
Medlemmene i ungdomsrådet betegnes som folkevalgte og får godtgjøring etter reglement for 
folkevalgte. 
 

8. Økonomi 
Kommunestyret bevilger midler til drift for Ungdomsrådet ved årlig budsjettbehandling. I tillegg 
tildeles midler til tiltak barn og unge. Sekretæren i ungdomsrådet har det overordnede ansvaret 
for rapportering på ungdomsrådets budsjett og regnskap. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/555 -8 

Arkiv: 034 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 04.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/19 Lyngen kommunestyre 13.11.2019 

 

Tilbud til kommunene i Troms om å mottaaksjer Troms Holding AS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS (vedlegg 1) 
2 Saksfremlegg i fylkestingssak 62-19 (vedlegg 2) 
3 Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019.pdf (vedlegg 3) 
4 Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4) 
5 Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5) 
6 Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6) 
7 Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til 

kommunene (vedlegg 7) 
8 Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 18. juni 2019 (vedlegg 8) 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Lyngen kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS org. nr. 
923 191 593 fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 
2. Lyngen kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som 
vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Lyngen kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS org. nr. 
923 191 593 fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 
2. Lyngen kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som 
vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 

Saksopplysninger 

Fylkestinget i Troms behandlet i desember 2018, mars 2019 og juni 2019 sak om «Troms Kraft 
AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.» 
Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK 
skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med 
sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. 
 
Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over 
fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket 
lyder: 
1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 
holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020. 
2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 
kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 
Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 
kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene. 
3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 
overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer 
den regionale utviklingen i dagens Troms. 
4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at 
fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt 
med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt 
andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.» 
 
Holdingselskapet, ved navn Troms Holding AS, ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering. 
I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen for 
eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars. Det ble herunder 
besluttet at de 21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til 
primærkommunene i Troms med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte 
kommunene aksepterer å motta aksjen på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner 
ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen fordeles på de øvrige. 
 



På bakgrunn av dette er kommunen bedt om å ta stilling til om den skal akseptere tilbudet om å 
motta aksjer i Troms Holding AS. 
 
I det følgende gis en redegjørelse for forhold som kan være av betydning når kommunen skal ta 
stilling til dette spørsmålet, som fordeling og overføring av aksjer, styring, anvendelse av 
overskudd i holdingselskapet mv. 
 
Vedlagt følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 1) med følgende vedlegg: 
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 2) 
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 3) 
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 4) 
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 5) 
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene 
(vedlegg 7) 
 
2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av 
Troms og Finnmark fylkeskommuner» 
Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder som følger: 
«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms 
Holding AS. 
2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til 
saksfremlegget. 
3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til 
saksfremlegget. 
4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal 
Baksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter 
fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev 
som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte 
primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert 
gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen. 
5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding 
AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke 
Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes 
utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. 
Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS på 
vegne av Troms Holding AS. 
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale 
og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene. 
7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS. 
Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av delegasjonsreglementet 
i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. 
8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms 
Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt 
rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 
 
3. Fordeling av aksjer, styring av holdingselskapet 
3.1 Fordeling av aksjer 
Det følger av første setning i punkt 4 i fylkestingets vedtak at de 21 B-aksjene (35 %) av de 
totalt 60 aksjene i Troms Holding AS deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen 
vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 



kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 
aksjer (65 %) beholdes av TFK. 
 
Dette punktet i vedtaket innebærer en oppfølgning/gjennomføring av punkt 4 i fylkestingets 
vedtak i sak 30/19, der det fremgår at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til 
kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal «utgjøre mer enn 
det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i 
holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.» 
 
Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3. 
mars 2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at 
«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer 
vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de 
forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av 
sammenslåingen.» 
For en nærmere redegjørelse vises det til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 9-11. 
 
3.2 Skjerpet flertallskrav for vedtektsendringer 
Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de 
avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. 
aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. § 
5-18 tredje ledd. 
 
Av § 9 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS fremgår det at «beslutning om 
vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdeler så vel av de avgitte stemmer som av 
aksjekapitalen i selskapet.» 
 
Det skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye 
fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av 
kommunene. Aksjefordelingen som er vedtatt av fylkestinget innebærer at TFK trenger støtte fra 
ni kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas. 
 
3.3 Aksjeklasser 
Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 
2019 (vedlegg 2) i punkt 9.3 (side 11): 
«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder 
majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets 
organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen 
over eierskapet i Selskapet og i TK. 
«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at 
fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det 
flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som 
aksjonærer.» 
 
I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: «Forskjellen mellom 
aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor Den 
geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Ellers 
er aksjene likestilt.» 
 
3.4 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer 
Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd. 



Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 
27. mai 2019 (vedlegg 2), der det fremgår på side 3 at: 
«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, 
velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes 
ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 6-
3. 
(…) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av 
stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge 
samtlige styremedlemmer.» 
 
3.5 Utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS 
TFK vil som nevnt beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i 
generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 5-
17 første ledd. 
Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av 
loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver 
aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene 
i generalforsamlingen i holdingselskapet. 
TFK vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også 
bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves. 
Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 2) s. 7-9 for en nærmere redegjørelse for utøvelsen 
av eierskapet i Troms Kraft AS gjennom holdingselskapet. 
 
4. Selskapets formål og anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering i 
utdelingsprosessen 
4.1 Selskapets formål 
Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at: 
«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd 
skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale 
utviklingen i dagens Troms.» 
Dette er fulgt opp utkastet til vedtekter for holdingselskapet, der selskapets formål er regulert i § 
3: «Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling 
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var 
per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. 
Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i 
forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. 
aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved 
oppløsning er gitt i § 4.» 
 
I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet fremgår det at: 
«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av 
gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, skal minimum 1/3 av 
eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt 
resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.» 
 
Videre er det regulert hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til: 
«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional 
utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes 
grenser var per 1. januar 2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og 
organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at 
kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et 



selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune 
som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til 
drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan 
ikke gis tilskudd.» 
 
Merk at kommunen må være aksjonær i selskapet for å kunne motta tilskudd, og at selskaper og 
organisasjoner må være hjemmehørende i en kommune som er aksjonær for å kunne motta 
tilskudd. 
 
4.2 Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering 
I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse 
om prosessen knyttet til anvendelse av overskudd: 
«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag 
fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør 
fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.» 
 
Videre er det lagt opp til at Næringsetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom 
vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges 
styret i holdingselskapet til avgjørelse. 
I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet fremgår det av punkt 7.3 at kommunene skal 
involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter: 
«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for 
tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt 
som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt 
forslag om fordeling til generalforsamlingen.» 
 
Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i notat fra Advokatfirmaet 
Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 5.3.3 (side 6): 
«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. 
Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår 
anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette 
kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal 
vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de 
formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema 
er et nærliggende alternativ. 
Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. 
Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal 
prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at 
primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være 
hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.» 
 
4.3 Fordeling av selskapets formue ved oppløsning 
I § 4 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS er det inntatt en bestemmelse om hva som 
skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses: 
«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, 
fordeles til B-aksjonærene med lik andel.» 
Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 11 - 14 for en nærmere redegjørelse for temaene 
som er omhandlet under dette hovedpunktet. 
 
5. Diverse omsetningsbegrensninger 
Det følger som nevnt av utkastet til vedtekter for Troms Holding AS § 5 at «aksjer i aksjeklasse 
B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms 



fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som 
finner sted 1.1.2020.» 
 
Videre følger det av samme vedtektsbestemmelse at «aksjer i aksjeklasse A kun [kan] eies av 
fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms 
fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse 
områdene.» 
 
I utkastet til aksjonæravtale er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger: 
- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et holdingselskap. 
- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den 
grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene. 
- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030. 
 
6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev 
Det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved 
undertegning av gavebrev. 
 
I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av 
punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at: 
«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom 
sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de 
tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt». 
 
I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere 
nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået: 
«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i 
Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms 
Holding.» 
 
Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3. 
Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 
2019 at: 
«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med 
spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (…). 
Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I 
gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er 
betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.» 
 
7. Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser 
forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS 
TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i 
vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS. 
Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig 
nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende 
innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når 
erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.» 
Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet fremdeles 
vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående». 
Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14. 
mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler 



fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for 
Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker 
tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019. 
» 
På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 19. 
juni 2019 følgende vedtak: 
«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.» 
Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt 
vedtak: «Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke 
utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i 
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt 
rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 
 
Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av TFK. I 
brevet fremgår det at: 
«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte 
overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette spørsmålet 
er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist mellom Sogn og 
Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk medhold både i 
tingretten og lagmannsretten1 i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i holdingselskapet 
enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for BKK. BKK anket 
lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 2019 anken2. Gulating 
lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.» 
Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune: 
«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding 
på at Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. 
Det burde være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe 
fylkestinget har tatt forbehold om i vedtaket 20. juni. 
På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil 
behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal 
akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.» 
 
TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune. 
Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke være 
til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én aksje i 
Troms Holding AS. 
 
Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil 
dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø 
kommune til aksjene i Troms Kraft AS. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestingssak 30/19) 
fremgår det på side 1 at en «eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til 
primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller 
primærkommunene.» 
 
Videre fremgår det av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) på 
side 7 at: «Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen risiko ved å bli medeiere i 
holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene 
utover de aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det 
følger et begrenset ansvar, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.» 
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Innhenting av tilbud på konsulenttjeneste i forbindelse med rekrutering av 
kommunedirektør 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 13-1 første ledd. 
Lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I 
 
Vedlegg 
1 Konkurransegrunnlag - tilbud på konsulenttjenester i forbindelse med rekruttering av 

kommunedirektør 
 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

Forslag fra Lyngen kommunestyre om å slette punkt 5 og erstatte punkt 4 i sin helhet med nytt 
punkt 4: 
4. Lyngen kommunestyre delegerer myndighet til formannskapet i videre prosess i ansettelse av 
ny kommunalsjef/rådmann. Kommunestyret orienteres fortløpende i saken. 
 
Det voteres over forlag fra rådmannen og over forslag fra kommunestyret. 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med erstattning av punkt 4 i sin 
helhet og fjerne punkt 5. Enst.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret beslutter at det skal innhentes tilbud fra ekstern konsulent for 
rekruttering av Kommunedirektør. 

2. Det innhentes tilbud fra fire leverandører 
3. Kostnader til prosessen finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntil kr 400 000. 
4. Lyngen kommunestyre delegerer myndighet til formannskapet i videre prosess i 

ansettelse av ny kommunalsjef/rådmann. Kommunestyret orienteres fortløpende i saken. 



 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum  
2019 1100 1001    400 000 
2019 9000 8800   -400 000 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

5. Kommunestyret beslutter at det skal innhentes tilbud fra ekstern konsulent for 
rekruttering av Kommunedirektør. 

6. Det innhentes tilbud fra fire leverandører 
7. Kostnader til prosessen finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntil kr 400 000. 
8. Det velges et ansettelsesutvalg som får ansvar for: 

a. Valg av leverandør 
b. Intervju av søkere 

Utvalg:  
- Ordfører 
- 1 representant fra opposisjonen 
I tillegg skal en hovedtillitsvalgt delta i tilsettingsprosessen. Fagorganisasjonene velger 
denne. 

9. Opposisjonens medlem av ansettelsesutvalget mottar møtegodtgjøring for ad-hoc-utvalg 
jf. reglement for møtegodtgjøring pkt. 1.2.2 b). 

 
  



Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum  
2019 1100 1001    400 000 
2019 9000 8800   -400 000 

 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Stig Aspås Kjærvik er konstituert i stilling som rådmann til juli 2020. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 70/18 og 2/19 – Konstituering av rådmann 
K-sak 110/16 – Godtgjøringsreglement for folkevalgte 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det legges til grunn at denne tjenesten vil ligge i størrelsesorden 250-300 000 kr. I tillegg er det 
forventet ekstra kostnader til annonsering av stillingen og møtegodtgjørelser. Totalt forventes 
det kostnader på inntil kr 400 000. 
 
Ordfører mottar fast, månedlig godtgjøring. Kommunestyret har vedtatt satser for ad-hoc-utvalg 
jf. sak 110/16. Det foreslås at møtegodtgjøring til resten av utvalget settes etter pkt. 1.2.2 b) – kr 
600 per møte jf. punkt 5 i innstillingen. 

Anskaffelse av konsulenttjenester 

Anskaffelse av konsulentbistand til rekruttering av kommunedirektør krever at det gjennomføres 
en konkurranse etter lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I. Det anbefales derfor at man 
henter inn tilbud fra fire leverandører. Rådmannen har utarbeidet utkast til konkurransegrunnlag 
som sendes til tilbyderne/leverandørene. 
 
Invitasjon til konkurransen gjøres i vårt konkurransegjennomføringsverktøy EU Supply. 
Ordfører og personalleder følger opp spørsmål som kommer fra tilbydere frem til tilbudsfrist. 
Personalleder fungerer som sekretær for ansettelsesutvalget inntil ekstern konsulent er valgt. 
 
Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å velge beste tilbyder etter satte tildelingskriterier i 
konkurransegrunnlaget og informerer kommunestyret. 
 
Konkurransegrunnlag vedlagt. 

Rekrutteringsprosess 

Ekstern konsulent skal bistå ansettelsesutvalget i utlysnings- og rekrutteringsprosessen jf. 
vedlegget. Normalt vil ordfører og ekstern konsulent være kontaktpersoner i 
stillingsutlysningen. Kommunestyret bør ta stilling til dette. 
 
Ekstern konsulent utformer innstillingen til kommunestyret på vegne av ansettelsesutvalget. 
 
Ansettelsesutvalget skal også ha en ansattrepresentant til intervjurunder. Rådmannen foreslår at 
fagorganisasjonene velger en representant. 
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Arctic Grill AS - søknad om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) med tilhørende forskrifter 
 
 
Vedlegg 
1 Tegning over lokalet 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.11.2019  

 

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 1 stemme. 

Vedtak: 

1. Arctic Grill AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og 
brennevin i omsøkte restaurantlokale, jfr. vedlagt tegning.  
Bevillingen gjelder fram til 31.12.2019. 

2. Ola O.K. Giæver godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen.  
Kristina Giæver godkjennes som stedfortreder for bevillingen.  

3. Følgende skjenketider innvilges:  
Skjenking av rusbrus, øl og vin mellom kl. 12:00 – 02:00 fra mandag til og med søndag.  
Skjenking av brennevin mellom kl. 21:00 – 02:00 fra mandag til og med søndag.  

4. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende. 

5. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 
og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år. 

6. Minimumsgebyr for skjenking av alkohol i 2019 er kr. 5.200,- 
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves. 



7. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 
bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, 
ivaretas.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

8. Arctic Grill AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og 
brennevin i omsøkte restaurantlokale, jfr. vedlagt tegning.  
Bevillingen gjelder fram til 31.12.2019. 

9. Ola O.K. Giæver godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen.  
Kristina Giæver godkjennes som stedfortreder for bevillingen.  

10. Følgende skjenketider innvilges:  
Skjenking av rusbrus, øl og vin mellom kl. 12:00 – 02:00 fra mandag til og med søndag.  
Skjenking av brennevin mellom kl. 21:00 – 02:00 fra mandag til og med søndag.  

11. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende. 

12. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 
og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år. 

13. Minimumsgebyr for skjenking av alkohol i 2019 er kr. 5.200,- 
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves. 

14. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 
bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, 
ivaretas.  

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Arctic Grill AS v/Ola Olasøn Krogseng Giæver har i søknad datert 29.05.2019 søkt om 
serverings- og skjenkebevilling for ny planlagt restaurant i Strandveien 10 på Lyngseidet.  
 
Det søkes om innendørs skjenking av øl/rusbrus, vin og brennevin (alkoholgruppe 1, 2 og 3). 
Skjenkearealet er på ca. 75 kvm. Lokalet har sitteplasser til ca. 25 gjester.  
 
Det søkes om følgende skjenketider: fra kl. 12:00 til kl. 02:00 alle dager.  
 
Ola O.K. Giæver søkes godkjent som styrer for skjenkebevillingen. Kristina Giæver søkes 
godkjent som stedfortreder. Kunnskapsprøve etter alkoholloven er gjennomført og bestått av 
begge.  
 
Selskapets vedtekter og samordnet registreringsmelding fra Brønnøysundregisteret er innlevert.  



I henhold til alkohollovens § 1-7 skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før 
kommunestyret avgjør søknaden. NAV Lyngen v/sosialtjenesten har ingen merknader til at 
serverings- og skjenkebevilling gis. Troms politidistrikt har ingen anmerkninger til søker eller 
søknad. De har heller ingen anmerkninger til skjenkestyrer eller stedfortreder.  
 
Det foreligger innvilget bruksendring fra varehandel til kafé/serveringssted samt fasadeendring. 
Bruksendringen er datert 06.11.2019.  
 
Overfor Mattilsynet må en registrere seg som bedrift på Mattilsynets skjematjeneste med 
registrering av hvilke aktiviteter og produksjonsformer som skal bedrives.  
I e-post av 12. mai 2019 har Giæver meldt fra til Mattilsynet om etablering av grillkjøkken i 
Strandveien 10 på Lyngseidet.  
 
Det foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet.  
 
Søknad om serveringsbevilling er behandlet og innvilget av rådmannen den 11.11.2019 i 
delegert vedtak nr. 220/19.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Lyngen kommune har i dag 9 skjenkesteder:  
Aurora Spirit AS, Koppangen Brygger, Kvinnehuset AS, Lyngen Experience Drift AS,  
Lyngen Mountain Lodge, Lyngseidet Gjestegård, Svensby Tursenter BA, Sørheim Brygger AS 
og XLyngen. Disse skjenkebevillingene opphører 31.12.2019.  
 
I henhold til Edruskapspolitisk plan pkt. 3.3.2 vedtatt i 2001, og senest Ruspolitisk 
handlingsplan for 2012-2015 som ble vedtatt i 2012, er det ikke satt «tak» på antall 
skjenkebevillinger i Lyngen kommune.  
 
Det er også satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted:  
«Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utvikling av 
lokalt næringsliv generelt, reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en standardmessig 
god kvalitet».  
Gjeldende skjenketider (maks) jfr. alkoholloven § 4-4, 2. ledd, er som følger:  
Skjenking av rusbrus, øl og vin tidligst fra kl. 08:00 til senest kl. 03:00.  
Skjenking av brennevin tidligst fra kl. 13:00 til senest kl. 03:00.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Sett ut fra et næringslivsmessig synspunkt vil nyetableringen til Arctic Grill AS med restaurant 
gi et bidrag for videreutvikling av turistnæringen. Etableringen vil også være utvikling av lokalt 
næringsliv.  
 
I henhold til alkohollovens bestemmelse i § 4-4 kan ikke brennevin skjenkes før kl. 13:00, og 
skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 13:00.  
Skjenking av rusbrus, øl og vin skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 06:00.  
 
Det søkes om skjenketider fra kl. 12:00 til kl. 02:00 alle dager.  
Lokalet ligger i samme forretningsbygg som blant annet Spar-butikken (Spar Matservice). 
Kommunestyret tok selv i junimøtet opp problemstillingen med skjenking av brennevin på 
dagtid for et serveringssted som ligger i samme forretningsbygg som en dagligvarebutikk. 
Politikerne kom fram til at dette ikke var å anbefale, og at skjenketiden for brennevin burde 
være fra kl. 21:00 til 02:00 på slike serveringssteder.  



 
Alkoholloven § 4-1 inneholder bestemmelse om at det ikke kan gis bevilling til salg og 
skjenking i samme lokale. Spar Matservice har fått innvilget salgsbevilling. Rådmannen 
oppfatter disse som to adskilte etableringer. Rådmannen forutsetter videre at det fremkommer 
fysiske skiller mellom butikk og restaurant. I henhold til tegninger over restauranten vil 
serveringsstedet ikke ha fellesareal med butikken. Videre vil Arctic Grill AS ikke benytte 
samme inngangsparti som Spar-butikken, men ha egen inngang på hjørnet av bygningen.  
 
Rådmannen vil anbefale at Arctic Grill AS får skjenke rusbrus, øl og vin i henhold til søknaden, 
men at brennevin ikke skal skjenkes før kl. 21:00. At man tillater skjenking av rusbrus, øl og vin 
fra kl. 12:00 begrunnes ut fra likebehandling sammenlignet med lignende serveringssteder på 
Lyngseidet.  
 
Vi går mot en vinter- og turistsesong, og en nyetablert restaurant vil kunne ha positive 
ringvirkninger for det lokale næringslivet generelt, og reiselivet spesielt.  
 
 
 


