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

Lyngen kommune, den 28.11.2019. 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Ordfører  
 Aud Haugen 
 utvalgssekretær 

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


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Næringssjefen 
 Sektorleder teknisk drift  
 Oppvekstsjefen  
 Helse- og omsorgssjefen  
 Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre) 

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

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

PS 80/19 Delegerte saker   
DS 186/19 Avslag på søknad om tilskudd til oppgradering av 

privat vei – Lenangen Helsesenter AS 
 2019/139 

DS 187/19 Tillatelse til utslipp sanitært avløpsvann for 
91/11/5 – Svensby Tursenter AS 

 2019/620 

DS 188/19 74/42: Tillatelse til tiltak - midlertidig 
bygning/konstruksjon – husvogn – Egil Langgård 

 2019/511 

DS 189/19 84/84: Tillatelse til tiltak - bruksendring fra 
garasje til tilleggsdel - Mikal Bjørklid 

 2019/702 

DS 190/19 84/155/8: Tillatelse til tiltak - fasadeendring - 
Lyngen kommune 

 2019/717 

DS 191/19 111/88: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Morten 
Kleven 

 2019/727 

DS 192/19 123/37: Tillatelse til tiltak - tilbygg til fritidsbolig 
- Asbjørn Holthe 

 2019/692 

DS 193/19 67/116: Tillatelse til tiltak - påbygg bolig - Ketil 
Slettli 

 2019/720 

DS 194/19 67/52: Tillatelse til tiltak - brannvarslingsanlegg 
Lyngsdalen skole 

 2019/716 

DS 195/19 85/3: Tillatelse - bruksendring til serveringssted 
samt fasadeendring - Arctic Grill As 

 2018/740 

DS 196/19 74/67: Endringstillatelse ansvarsretter - oppføring 
av bolig - Sindre Dreyer/Ida Vang 

 2017/687 

DS 197/19 83/5/23: Ferdigattest - riving av bolig etter brann 
- Sylvi Bjørn 

 2019/598 

DS 198/19 79/68: Ferdigattest bolig - Catarina og Jonas 
Samuelsen 

 2019/68 

DS 199/19 82/61 - Ferdigattest - Tilbygg samt ny boenhet 
ved bruksendring, boder og carport - Frode 
Hansen og Agnes Johansen 

 2018/221 

DS 200/19 Svar på søknad om deling av grunneiendom 
110/3 - Lyngen Bygg – innvilget  

 2019/423 

DS 201/19 88/3 - Deling av landbrukseiendom 124/21 - 
Olaug Hansine Garfjeld - innvilget 

 2019/680 

DS 202/19 82/26 - Deling av landbrukseiendom 82/2 - Svein 
Håvard Karlsen - innvilget 

 2019/734 

DS 203/19 Fritak for gebyr- meglerpakke – Sør-Lenangen 
Grendelag – innvilget  

 2019/20 
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DS 204/19 Innvilget serveringsbevilling - Arctic Grill AS  2018/946 
PS 81/19 Budsjettendringer drift og investering  2018/447 
PS 82/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023  2019/125 
PS 83/19 Klagebehandling  2019/181 
PS 84/19 118/41: Klagebehandling - tillatelse til tiltak 

fritidsbolig 
 2019/181 

PS 85/19 Hjelp til forvaltning av statlig sikrede 
friluftsområder 

 2019/786 

PS 86/19 82/26 - Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom - Eirik Larsen/Hanne-Lill Skogheim 
Larsen 

 2019/787 

PS 87/19 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark og vassdrag - Lyngen Røde Kors 
Hjelpekorps. 

 2019/7 

PS 88/19 Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 
ved og utstyrskjøring - Kvalvikdalen 
Hytteforening. 

 2019/7 

PS 89/19 Utarbeidelse av utlysningstekst 
kommunedirektør/rådmann 

 2019/714 
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PS 80/19 Delegerte saker

DS 186/19 Avslag på søknad om tilskudd til oppgradering av privat vei

DS 187/19 Tillatelse til utslipp sanitært avløpsvann for 91/11/5

DS 188/19 74/42: Tillatelse til tiltak - midlertidig bygning/konstruksjon - 
husvogn.

DS 189/19 84/84: Tillatelse til tiltak - bruksendring fra garasje til 
tilleggsdel - Mikal Bjørklid

DS 190/19 84/155/8: Tillatelse til tiltak - fasadeendring - Lyngen 
kommune

DS 191/19 111/88: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Morten Kleven

DS 192/19 123/37: Tillatelse til tiltak - tilbygg til fritidsbolig - Asbjørn 
Holthe

DS 193/19 67/116: Tillatelse til tiltak - påbygg bolig - Ketil Slettli

DS 194/19 67/52: Tillatelse til tiltak - brannvarslingsanlegg Lyngsdalen 
skole

DS 195/19 85/3: Tillatelse - bruksendring til serveringssted samt 
fasadeendring - Arctic Grill As

DS 196/19 74/67: Endringstillatelse ansvarsretter - oppføring av bolig - 



Sindre Dreyer/Ida Vang

DS 197/19 83/5/23: Ferdigattest - riving av bolig etter brann - Sylvi Bjørn

DS 198/19 79/68: Ferdigattest bolig - Catarina og Jonas Samuelsen

DS 199/19 82/61 - Ferdigattest - Tilbygg samt ny boenhet ved 
bruksendring, boder og carport - Frode Hansen og Agnes Johansen

DS 200/19 Svar på søknad om deling av grunneiendom 110/3 - Lyngen 
Bygg

DS 201/19 88/3 - Deling av landbrukseiendom 124/21 - Olaug Hansine 
Garfjeld

DS 202/19 82/26 - Deling av landbrukseiendom 82/2 - Svein Håvard 
Karlsen

DS 203/19 Fritak for gebyr- meglerpakke

DS 204/19 Innvilget serveringsbevilling - Arctic Grill AS
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/447 -113 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Tom-Jarle Isaksen 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Budsjettendringer drift og investering 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommunelovens § 47 nr. 2 – Årsbudsjettets bindende virkning. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene i Regnskapsrapportering 2019-2: 

 
1 POLITIKK OG LIVSSYN -44.000
2 STAB/STØTTE -66.000
3 OPPVEKST OG KULTUR 385.000
4 HELSE OG OMSORG 887.000
5 TEKNISK DRIFT 1.372.000
6 UTVIKLING -763.000
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -1.025.000
8 BUDSJETTSKJEMA 1A -746.000  

 
2. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2019 vedrørende bruk av disposisjonsfond: 

 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp

2019 4410 2856 14701 535.000-      
2019 4412 3150 14701 4.100.000-  
2019 4410 2228 12302 435.000-      
2019 4400 1801 14901 50520 750.000-      
2019 9000 8800 19401 5.820.000  

 
3. Ekstraordinær inntekt fra havbruksfondet i 2019 vedtas avsatt til disposisjonsfond. 

Årsbudsjett 2019 justeres slik: 
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Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp
2019 9000 8402 18101 300.000-      
2019 9000 8800 15401 300.000  

 
4. Avsatte driftsinntekter fra steinuttak i Tyttebærvika fra 2017 og 2018, som tidligere er 

inntektsført i selvkostregnskapet for havnevirksomhet og avsatt til bundet driftsfond, 
vedtas overført til disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 justeres slik: 

 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp

2019 4408 3302 19501 1.588.000-  
2019 9000 8800 15401 1.588.000  

 
 

5. Det vedtas følgende budsjettendringer i drift vedrørende ordinære avskrivninger i 2019: 
 
Art: 15901 AVSKRIVNINGER
Ansvar: 1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 22.000
Ansvar: 1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 193.000
Ansvar: 1450 FELLESKOSTNADER 16.000
Ansvar: 1451 IKT 860.000
Ansvar: 1452 KOMMUNAL FIBER 30.000
Ansvar: 2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 16.000
Ansvar: 2116 EIDEBAKKEN SKOLE 62.000
Ansvar: 2201 BARNEHAGER - FELLES 7.000
Ansvar: 2215 LENANGEN BARNEHAGE 10.000
Ansvar: 2310 KULTURSKOLEN 20.000
Ansvar: 2410 KULTURTILBUD 161.000
Ansvar: 3105 HELSE OG OMSORG ADM. 332.000
Ansvar: 3310 SOSIALTJENESTEN 6.000
Ansvar: 3311 BARNEVERNSTJENESTEN 5.000
Ansvar: 3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 299.000
Ansvar: 3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 1.673.000
Ansvar: 4405 PLAN 361.000
Ansvar: 4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER 903.000
Ansvar: 4410 BYGG OG ANLEGG 15.654.000
Ansvar: 4710 VANN OG AVLØP 1.226.000
Ansvar: 4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 218.000

Art: 19901 MOTPOST AVSKRIVNINGER
Ansvar: 8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST) -22.074.000  
 

6. Det vedtas følgende budsjettendringer betalt mva. og mva-kompensasjon i 
investeringsregnskapet i 2019: 
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Prosjekt: 14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON           3.392.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT         -3.392.000  

Prosjekt: 14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               413.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -413.000  

Prosjekt: 14126 VEILYS - ARMATURER, MV.   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 22.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -22.000  

Prosjekt: 14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               165.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -165.000  

Prosjekt: 15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 12.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -12.000  

Prosjekt: 16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                   3.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                  -3.000  

Prosjekt: 16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               100.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -100.000  

Prosjekt: 16010 VELFERDSTEKNOLOGI   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               132.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -132.000  

Prosjekt: 16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 13.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -13.000  

Prosjekt: 16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 25.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -25.000  

Prosjekt: 17003 ELEV- OG ANSATTE PC   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 58.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -58.000  

Prosjekt: 17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                   9.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                  -9.000  

Prosjekt: 18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 29.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -29.000  

Prosjekt: 18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 20.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -20.000  

Prosjekt: 18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 87.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -87.000  

Prosjekt: 18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               198.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -198.000  

Prosjekt: 19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 41.000  
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37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -41.000  
Prosjekt: 19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET   

34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 18.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -18.000  

Prosjekt: 19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                   7.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                  -7.000  

Prosjekt: 19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                   8.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                  -8.000  

Prosjekt: 19013 LENANGEN OMSORGSSENTER - UTBEDRINGSTILTAK 2019   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON               126.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT             -126.000  

Prosjekt: 19015 KJØP REMA 1000-BYGGET   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 14.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -14.000  

Prosjekt: 47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                 45.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT               -45.000  

Prosjekt: 48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN   
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON                   8.000  
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                  -8.000  

 
7. Det vedtas slik budsjettendring vedrørende utlån av formidlingslån fra Husbanken: 

 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp

2019 9000 2830 35101 49901 529.000
2019 9000 2830 39201 49901 529.000-       

 
8. Det vedtas overføring av følgende ubrukte bevilgninger til investeringer fra 2019 til 

2020: 
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Prosjekt
14111 DIGITALT PLANREGISTER -246.000
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO -2.100.000
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS -700.000
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER -2.000.000
15010 LYNGENLØFTET INVESTERING -13.381.000
15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN -2.500.000
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN

37001 Refusjon fra staten 300.000
15030 KONSEPT EL-SYKKEL -50.000
15032 LYNGENLØFTET - USTYR -200.000
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING -500.000
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING -9.641.000
16010 VELFERDSTEKNOLOGI -690.000
18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE -123.000
18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA -9.959.000
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST -1.150.000
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI -837.000
18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan) 300.000
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT -350.000
18018 STEDSSKILT LYNGEN -700.000
19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM -936.000
19008 ORGEL LYNGEN KIRKE -2.000.000
19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN -348.000
19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING -150.000
19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG -25.000
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 Bruk av lånemidler 47.986.000  
 
 

9. Det vedtas følgende budsjettendring vedrørende endringer i forutsetningene for 
investeringer i 2019: 
 

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 332.000
19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT -250.000
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250.000
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 Bruk av lånemidler -332.000  
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Som et ledd i årsavslutningen fremmer rådmannen forslag til budsjettendringer i både drifts- og 
investeringsbudsjettet for 2019. Dette er i hht. tidligere års praksis og krav i kommuneloven. 
 
Dette gjelder følgende: 

 Budsjettendringer mellom rammeområdene i hht. Regnskapsrapportering 2019-2. 
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 Korreksjon i tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond med bakgrunn i faktisk 
forbruk/behov for tilleggsbevilgninger. 

 Ekstraordinær inntekt fra havbruksfondet. 
 Tilbakeført avsetning fra bundet driftsfond til disposisjonsfond vedrørende ordinære 

driftsinntekter vedrørende Tyttebærvika. 
 Budsjettvedtak ordinære avskrivninger. 
 Budsjettvedtak på betalt mva. og mva-kompensasjon for investeringer i 2019.  
 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2019 til 2020. 
 Endrede forutsetninger i investeringsbudsjett 2019, f.eks. bevilgninger som utgår. 
 Formidlingslån (startlån)  

 
De fleste av endringene i budsjettet er av teknisk karakter, bl.a. for å opprettholde kravet om 
realisme. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Ulike kommunestyrevedtak. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Endring i bruk av disposisjonsfond påvirker årets driftsregnskap i den forstand at det blir mer 
korrekt. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Regnskapsrapportering 2019-2  
Budsjettavvikene mellom rammeområdene i k-sak 59/19 - Regnskapsrapportering for 2. tertial 
ble ikke tatt med i saken som budsjettendring. Legges inn i denne saken. 
 
Bruk av disposisjonsfond i 2019 
Kommunestyrets vedtak om disposisjonsfond skal legges til grunn og bokføres i årsregnskapet. 
Når det oppstår endringer i forutsetningene for vedtak, må dette korrigeres for å unngå 
utilsiktede virkninger i regnskapsresultatet. 
 
For 2019 foreslås følgende endringer i bruk av disposisjonsfond: 

Prognose Budsjett-
K-sak Kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt 2019 endring
 16/19 Tilskudd private veier 1.000.000 4410 2856 14701 465.000 535.000-      
 16/19 Boligtilskudd 2018 og 2019 5.500.000 4412 3150 14701 1.400.000 4.100.000-  
 50/19 Lenangen svømmehall 500.000 4410 2228 12302 65.000 435.000-      
 55/19 Solhovfjæra og Parakneset 1.000.000 4400 1801 14901 50520 250.000 750.000-      

8.000.000 5.820.000-   
 
Ubrukte tilskudd til private veier foreslås tilbakeført disposisjonsfondet.  
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Det var gitt tilsagn om i alt 5,5 mill. i boligtilskudd i 2018 og 2019 som ikke var utbetalt og 
derfor ble lagt inn som potensiell utbetaling i 2019. Prognosen for 2019 viser utbetalinger på 1,4 
mill. Tilsagn som utbetales i 2020 rebudsjetteres neste år. 
 
Lenangen svømmehall har fått gjort en tilstandsanalyse i 2019. Eventuell utbedring må utføres i 
2020 og bevilgningen for 2019 må derfor reduseres. 
 
Bevilgning til opprydding i Solhovfjæra og avklaringer av ulike forhold på Parakneset blir ikke 
brukt fullt ut i 2019. Det er anslått at ca. kr 250.000 blir brukt i år og resterende bevilgning 
tilbakeføres derfor i 2019.  
 
Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til hvorvidt alle disse bevilgningene skal 
rebudsjetteres i 2020, med unntak av boligtilskuddet. Det må eventuelt vurderes i egen sak neste 
år hvis ikke kommunestyret ønsker legge føringer allerede nå. I rådmannens innstilling er det 
ikke tatt noe om dette, bl.a. fordi den økonomiske situasjonen krever strenge prioriteringer i 
bruk av disposisjonsfondet etter rådmannens vurdering. 
 
Ekstraordinær overføring fra havbruksfondet 
Lyngen kommune mottok i oktober 2019 kr 300.007,20 i overføring fra havbruksfondet. 
Inntekten er ikke budsjettert og foreslås avsatt til disposisjonsfond. 
 
Overføring fra bundet driftsfond til disposisjonsfond 
Rådmannen har tidligere besluttet at alle steinmasser i Tyttebærvika som skipes ut over kai skal 
inntektsføres i havnevirksomheten og dermed inngå i selvkost. For 2017 og 2018 utgjør dette kr 
1.587.926,45 iflg. regnskapet. Dette er i utgangspunktet en driftsinntekt som skal føres utenom 
selvkost. Forut for rådmannens beslutning var det en bred diskusjon hvordan en skulle føre 
dette. Begrunnelsen for å føre dette i havneregnskapet var for så vidt grei.   
 
I ettertid ser en at dette ble feil fordi en var i ferd med å bygge opp et stort selvkostfond som kun 
kan brukes til havneformål. Rådmannen har derfor tatt opp med revisjonen hvorvidt det er mulig 
å reversere denne avsetningen og heller overføre dette til disposisjonsfondet. Revisjonen godtok 
dette og rådmannen foreslår derfor at denne transaksjonen gjennomføres. For 2019 vil alle 
steinmasser bli bokført som ordinær driftsinntekt. 
 
Ordinære avskrivninger 
Budsjettjusteres årlig etter at de regnskapsmessige ordinære avskrivningene er bokført. 
 
Betalt mva. og mva-kompensasjon investeringer 
Investeringene budsjetteres stort sett i sin helhet eks. mva. Derfor bør mva. og kompensasjon 
budsjettjusteres for å unngå store bruttoavvik i investeringsbudsjettet. 
Påløpt mva. og mva-kompensasjon i slutten av november er brukt som grunnlag for budsjett-
justeringene, så det vil bli noen bruttoavvik som ikke fanges opp av denne endringen. 
 
Overføring av ubrukte investeringsmidler til 2020 
Det er et krav i regnskapsforskriftene at årsbudsjettet skal være realistisk. Endringer i 
forutsetningene for investeringsbudsjettet skal gjøres gjennom budsjettendringer.  
Rådmannen har alltid hatt minst 3 årlige reguleringer av investeringsbudsjettet og dette er den 
tredje for 2019.  
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Vedtak om overføring av ubrukte og utsatte investeringer er foreløpige anslag da årsregnskapet 
ikke er klart. Ved rebudsjettering i 2020 vil endelige ubrukte bevilgninger i forhold til faktisk 
regnskap bli brukt. 
 
Fra prosjekt 15014 Furuflaten – ny vei og nytt kryss Grønvollveien overføres 2,2 mill. til 2020. 
0,3 mill. overføres i 2019 til prosjekt 18014 Nytt kryss Furuflaten reguleringsplan i.  
 
Endrede forutsetninger i investeringsbudsjettet 
 
15018 Kai Sandneset  
Etter 2. tertialrapport 2019 er det påløpt ca. kr 332.000. Gjelder sluttfaktura fra entreprenør 
(17.000), tilleggsarbeider (257.000) og byggeledelse (57.000). 
Rådmannen tilrår at prosjektet gis en tilsvarende tilleggsbevilgning. 
 
19005 Brann og redning - hjelmer 
I k-sak 55/19 ble det vedtatt at bevilgningen skulle utgå i 2019 da det var signaler på at dette 
ikke ble gjennomført. Brannsjefen i Nord-Troms har nå gitt beskjed om at innkjøpsprosessen er 
startet og bevilgningen må derfor tilbakeføres prosjektet. 
 
19004 Solhov – carport 
I årsbudsjett 2019 ble det avsatt kr 250.000 til formålet. Bevilgningen er altfor lav og det 
foreslås derfor at prosjektet utgår, eventuelt at saken tas opp på ny på et senere tidspunkt med 
realistisk og kvalitetssikret kostnadsoverslag. 
 
Utlån og innlån Husbanken - startlån 
Budsjettjustering pga. større mottatte avdrag på utlån enn budsjettert.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 
 Lyngen levekårsutvalg  
 Lyngen Råd for folkehelse  
 Lyngen næringsutvalg  
 Lyngen arbeidsmiljøutvalg  
 Lyngen kommunestyre  

 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
Ny kommunelov (LOV-2018-06-22-83) 
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 
mv., kap. 5 
 
Vedlegg 
1 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - rådmannens forslag 
2 Gebyrregulativ 2020 
3 Havneregulativ 2019 
4 Budsjettnotat selvkost 2020 
6 Kontrollutvalgssak 27/19 - budsjett kontroll og tilsyn. 
7 KU-sak 27/19 
8 Fwd: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms 
9 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms 
10 Driftsbudsjett Nord-Troms Brannvesen 2018/2020-konsekvensjustert 17.09.2019-2020 

 

 

 

Rådmannens forsalg til innstilling 
Formannskapet vedtar følgende innstilling 

1. Skattevedtak 2020 

1.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen 
kommune for skatteåret 2020. 
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1.2. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker 
og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

1.3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

1.4. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 
1.5. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020. 
1.6. Eiendomsskatten betales i to terminer. 
1.7. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2). 
1.8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 
 

2. Økonomiplan 2020-2023 
2.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020. 
2.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023: 

BUDSJETTBALANSE – før nye tiltak 3 164 10 420 12 976 16 771 
Nye driftstiltak 2020 2021 2022 2023 
1 POLITIKK OG LIVSSYN     
KU - økt ramme 30 30 30 30 
Reduksjon kommunestyre -20 -20 -20 -20 
Reduksjon råd for folkehelse -15 -15 -15 -15 
Flytting av lisenskostnader -60 -60 -60 -60 
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen 38 24 24 24 
Reduksjon tilskuddsmidler politikk -35 -35 -35 -35 
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår -100 -100 -100 -100 
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd -200 -200 -200 -200 

 -362 -376 -376 -376 
2 STAB     
Prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100 
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere  -100 -100 -100 
Flytting av lisenskostnader 60 60 60 60 
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon 422 723 723 723 
Reduksjon i stillinger/vakanse -422 -723 -723 -723 

 -40 -140 -140 -140 
3 OPPVEKST OG KULTUR     
Lyngsdalen oppvekstsenter skole   -1 125 -2 250 
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage   -78 -155 
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner 300 300 300 300 
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen 20 15 15  
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen  120 120 120 120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole  48 30 30  
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole  120 120 120 120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken  160 100 100  
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken  240 240 240 240 
Vakanse barnehager -425    
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant 0 -625 -1 500 -1 500 
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter 0 125 300 300 
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral -200 -200 -200 -200 
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 383 225 -1 678 -3 025 
4 HELSE OG OMSORG     
Samlokalisering av tjenester  -256 -256 -256 
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst -500 -500 -500 -500 
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter 400 400 400 400 
Reduksjon driftstiltskudd fysioterapi 30 % -155 -155 -155 -155 
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste 345 345 345 345 
Reduksjon legetjenesten  -696 -696 -696 
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms  -153 -153 -153 

 90 -1 015 -1 015 -1 015 
5 TEKNISK DRIFT     
Kjøp av rådhus -790 -1 580 -1 580 -1 580 
Samlokalisering av tjenester  -387 -387 -387 
Samlokalisering av tjenester  -153 -153 -153 
Reduksjon av sommerjobb ungdom -260 -260 -260 -260 
Strøm fylkeskommunale veier -232 -232 -232 -232 
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner  100 100 100 100 
Veivedlikehold Vartoveien 120 120 120 120 
Bytte tak taxisentral/slamavskiller  324    
Lyngsdalen - drift   -446 -1 070 
Leieinntekter Lyngenhallen -439 -439 -439 -439 
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk -264 -264 -264 -264 
Utfasing av kuldeanlegg 150    
Modernisering av ventilasjon  250    
Asfaltering parkeringsplass 150    
Brannvernledere kommunale bygg  54 54 54 54 
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole 50 50 50 50 
Framleie av lokaler  -98 -98 -98 
Omorganisering branntjenesten  -300 -300 -300 
Avvikling av vaktordning brannkorps -385 -770 -770 -770 
Utdanning av brannpersonell 0 200 200 200 

 -1 172 -3 959 -4 405 -5 029 
6 UTVIKLING     
Interkommunalt skadefellingslag 15 15 15 15 
Vakanse lederstilling -559    
Reduksjon kjøp av plantjenester  -500 -500 -500 
Energi- og klimaplan Nord-Troms 100 0 0 0 
Konsekvensutredning scooterløyper 301    
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring -100 -100 -100 -100 
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten 295 295 295 295 

 52 -290 -290 -290 
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER     
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og 
oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,   -1 600 -1 600 -1 600 

 0 -1 600 -1 600 -1 600 
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8 FINANS     
Kjøp av rådhus 367 734 734 734 
Reduksjon avsetning disp.fond -2 482 -2 591 -1 031 -1 031 
Bruk av disposisjonsfond   -1 408  -3 176  -4 999  

 -2 115 -3 265 -3 473 -5 296 
Sum nye driftstiltak -3 164 -10 420 -12 976 -16 771 
BUDSJETTSALDERING 0 0 0 0 

 

2.3. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto 
driftsrammer: 

 

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) 
  Regnskap 
2018 

  Budsjett 
2019 

  Budsjett 
2020 

  Budsjett 
2021 

  Budsjett 
2022 

  Budsjett 
2023 

Rammetilskudd 156 122 156 173 161 201 158 485 157 161 154 921 

Inntekts- og formueskatt 64 289 65 414 66 697 65 994 64 755 63 990 

Eiendomsskatt 6 847 6 900 6 015 5 250 5 250 5 250 

Andre generelle driftsinntekter 9 570 4 985 4 121 2 796 2 012 1 529 

Sum generelle driftsinntekter 236 828 233 472 238 034 232 525 229 178 225 690 

Sum bevilgninger drift, netto 204 520 203 941          200 435           193 667           191 095           189 390  

Avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

Sum netto driftsutgifter 224 514 203 941 200 435 193 667 191 095 189 390 

Brutto driftsresultat 12 314 29 531 37 599 38 858 38 083 36 300 

Renteinntekter 1 878 1 452 1 283 1 283 1 283 1 283 

Utbytter 0 0 0 0 0 0 

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 9 330 11 916 14 527 17 125 17 269 16 827 

Avdrag på lån 18 151 19 994 21 400 22 650 23 481 23 957 

Netto finansutgifter -25 603 -30 458 -34 644 -38 492 -39 467 -39 501 

Motpost avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

Netto driftsresultat 6 705 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 

Disp. eller dekning av netto driftsresultat         
Overføring til investering 1 062 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461 

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -1 018 543 662 223 241 247 

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 7 143 -2 627 832 -1 318 -3 086 -4 909 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 7 187 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
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Netto driftsrammer: 
  Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 POLITIKK OG LIVSSYN               7 195                8 555                6 965                7 211                6 951                7 211  

2 STAB/STØTTE             20 267              21 790              21 389              21 197              21 197              21 197  

3 OPPVEKST OG KULTUR             63 445              62 853              61 975              61 609              60 685              59 873  

4 HELSE OG OMSORG             93 615              90 002              97 359              98 934              98 934              98 934  

5 TEKNISK DRIFT             25 029              20 957              19 277              13 449              12 062              10 910  

6 UTVIKLING 3 767  2 316  -78  -395  -395  -395  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -8 808  -2 540  -6 463  -8 348  -8 348  -8 348  

8 FINANS                     10                        8                      11                      10                        9                        8  

 Totalt 204 520 203 941 200 435 193 667 191 095 189 390 
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2.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift: 
 

  Økonomisk oversikt etter art - drift 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 
Budsjett 

2023 

  Driftsinntekter          

1 Rammetilskudd 156 122 156 173 161 201 158 485 157 161 154 921 

2 Inntekts- og formuesskatt 64 289 65 414 66 697 65 994 64 755 63 990 

3 Eiendomsskatt 6 847 6 900 6 015 5 250 5 250 5 250 

4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 9 570 4 985 4 121 2 796 2 012 1 529 

6 Overføringer og tilskudd fra andre 58 960 38 449 36 716 37 267 36 289 35 753 

7 Brukerbetalinger 8 663 8 327 8 792 8 667 8 492 8 492 

8 Salgs- og leieinntekter 23 828 26 475 29 012 31 754 32 545 32 873 

9 Sum driftsinntekter 328 279 306 723 312 554 310 213 306 504 302 808 

  Driftsutgifter          

10 Lønnsutgifter 192 505 184 220 187 693 188 737 187 785 187 707 

11 Sosiale utgifter 20 331 21 153 18 578 18 578 18 578 18 578 

12 Kjøp av varer og tjenester 58 573 42 518 55 874 51 197 49 216 47 382 

13 Overføringer og tilskudd til andre 24 543 29 301 12 810 12 843 12 842 12 841 

14 Avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

15 Sum driftsutgifter 315 946 277 192 274 955 271 355 268 421 266 508 

16 Brutto driftsresultat 12 333 29 531 37 599 38 858 38 083 36 300 

  Finansinntekter          

17 Renteinntekter 1 878 1 452 1 283 1 283 1 283 1 283 

18 Utbytter 0 0 0 0 0 0 

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

20 Renteutgifter 9 330 11 916 14 527 17 125 17 269 16 827 

21 Avdrag på lån 18 151 19 994 21 400 22 650 23 481 23 957 

22 Netto finansutgifter -25 603 -30 458 -34 644 -38 492 -39 467 -39 501 

23 Motpost avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

24 Netto driftsresultat 6 724 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 

25 Disp. eller dekning av netto driftsresultat:          

26 Overføring til investering 1 062 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461 

27 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -1 018 543 662 223 241 247 

28 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 7 143 -773 832 -1 318 -3 086 -4 909 

29 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

30 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 7 187 927 2 955 366 -1 384 -3 201 

31 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
 

 
2.5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegeringer i økonomireglementet. 
2.6. Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av 

budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger 
statens maksimalpriser. 
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2.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2020-
2023: 

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)   Regnskap 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023

1 Investeringer i varige driftsmidler 112 707 45 130 86 600 31 450 9 550 3 350
2 Tilskudd til andres investeringer 921 2 500 3 000 500 500 -
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 062 1 157 961 961 961 961
4 Utlån av egne midler - - - - - -
5 Avdrag på lån - - - - - -
6 Sum investeringsutgifter 114 690 48 787 90 561 32 911 11 011 4 311

7 Kompensasjon for merverdiavgift 14 382 - - - - -
8 Tilskudd fra andre 6 966 - - - - -
9 Salg av varige driftsmidler 5 562 - - - - -

10 Salg av finansielle anleggsmidler 118 - - - - -
11 Utdeling fra selskaper 200 - - - - -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13 Bruk av lån 86 330 45 645 89 100 31 350 9 550 2 850
14 Sum investeringsinntekter 113 558 45 645 89 100 31 350 9 550 2 850

15 Videreutlån 19 585 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
16 Bruk av lån til videreutlån 19 585 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån 3 687 2 650 2 955 2 955 2 955 2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 102 2 650 2 955 2 955 2 955 2 955
19 Netto utgifter videreutlån 1 415-                    - - - - -

20 Overføring fra drift 2 123 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 1 480 - - - - -
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 843 1 985 - 100-                    - -
23 Dekning av tidligere års udekket beløp - - - - - -
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn. 4 446 3 142 1 461 1 361 1 461 1 461
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel) - - - - - -  

 
 

2.8.  Kommunestyret vedtar følgende finansiering i samsvar med formannskapets forslag til 
investerings- og finansieringsplan for 2020: 
 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 

 2020 2021 2022 2023 
BRUK AV LÅNEMIDLER          -89 100           -31 350              -9 550              -2 850  
Bruk av investeringsfond 0 -100  0 
Egenkapital driftsmidler -500 -500 -500 -500 
SUM FINANSIERING          -89 600           -31 950           -10 050              -3 350  

 
2.9. Låneramme for startlån 2020 settes til 10 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer. 
2.10. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i 

budsjetterminen 2020 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette 
nødvendig. 
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Saksopplysninger 
Ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv. betyr at tidligere tabeller og oppsett er 
endret. Forskriften sier at økonomiplan og årsbudsjett og innstillingen skal inneholde oppstillinger som 
viser bevilgningsoversikter – drift, bevilgningsoversikter – investering og økonomisk oversikt etter art -
drift. 
 
Lyngen kommune har i kommende økonomiplanperiode store utfordringer. Den totale budsjettbalansen 
er negativ for alle år: 
 

2020 2021 2022 2023 
3 164 10 420 12 976 16 771 

 
Årsaken til den negative utviklingen er nedgang i befolkningen i Lyngen, økte demografikostnader, økte 
finanskostnader og reduserte inntekter. 
 
For å oppnå budsjettbalanse er det derfor nødvendig å gjennomføre flere kutt på alle områder. I tillegg 
er det nødvendig å redusere avsetning til disposisjonsfond samt bruk av disposisjonsfond for å oppnå 
balanse. 
 
For økonomiutvalg/formannskap og kommunestyret skal ny kommunelov være retningsgivende for 
kommende budsjett og økonomiplaner: 
«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale 
planer skal følges opp»,  

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på»   

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»  

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt. 
 
Formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak må derfor være basert på konkrete mål og 
premisser og ivareta kommunens utfordringer på en realistisk måte i hele planperioden. 
 
Eiendomsskatt 
Det må for 2020 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. Kommunen kan øke 
eiendomsskattegrunnlaget med maksimalt 10 % per år. Lyngen kommune må fra og med 2020 
kontorjustere hvert år.   
 
For 2020 er det sentralt vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres med 30% for bolig og 
fritidsboliger. På grunn av endringene i eiendomsskattegrunnlaget og det særskilte grunnlaget, anbefales 
kommunen å planlegge gjennomføring retaksering i økonomiplanperioden. Dette må legges ut på anbud 
for mer nøyaktig kostnad. 
 
Foreslått reduksjon i skattesatsen og reduksjon i grunnlaget på 30 % gir en reduksjon på 1,65 mill. 
kroner for Lyngen kommune f.o.m. 2021. 
 
Driftstiltak: 
Se budsjettdokument. 
 
Investeringsprosjekter: 
Se budsjettdokument. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 109/18 Økonomiplan 2019-2022 
K-sak 36/19 Økonomireglement 
 
Økonomiske konsekvenser 
Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for Lyngen 
kommune, men dette er ikke oppnådd.  
 
Budsjettsaker fra 2019 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men flere av tiltakene er ikke 
gjennomført. Dette har bidratt til økonomisk ubalanse og rådmannen har foreslått nye kutt for å dekke 
disse inn. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Se økonomiplandokument.
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1 ØKONOMIPLAN/HANDLINGSDEL 2020-2023 

1.1 Innledning 
I henhold til kommuneloven (KL) § 14-3, tredje avsnitt innstiller formannskapet til vedtak om 
økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret.  
«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 
regionale planer skal følges opp»,  

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på» og  

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige»  

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt. 
I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert. 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for 
kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og 
årsbudsjett. 

1.2 Kommuneplanens samfunnsdel 
Lyngen kommunes hovedmål er å bli en attraktiv bo- og tilflyttingskommune ved hjelp av tre 
gjennomgående perspektiver: 

 Folkehelse – God helse gjennom hele livet 
 Likestilling - Lyngen kommune skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, 

uavhengig av religion, kjønn, alder eller språk 
 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet – Lyngen kommune skal fremstå som 

bærekraftig ift. klima og miljø, og skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet 
og trygghet 

 
På bakgrunn av dette har vi tre satsningsområder: 

 Næringsutvikling 
 Boligutvikling 
 Samferdsel 

1.2.1 Satsingsområder og tiltak 2020-2023 
Overordnede målsetninger er utfordrende å følge opp med det økonomiske handlingsrommet 
kommunen har. Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, 
derfor er mye av satsningsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører en større andel av 
eldre mennesker i kommunen til at mesteparten av driften er rettet mot områder som ligger 
utenfor politiske satsingsområder.  
 
Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsningsområdene som er innbakt i 
driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsningsområdene på 
samme tid. Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, 
arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m. Dette kommenteres videre 
innenfor de ulike rammene.  
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1.2.1.1 Næringsutvikling og sysselsetting 
Hovedmål: 

 Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all næringsetablering. 
 Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for 

eksisterende og nye næringsaktører, herunder være en populær destinasjon for 
naturbasert reiseliv, opprettholde landbruksnæringen blant de sterkeste i regionen og 
styrke havbruksnæringen. 

 
Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere gründere, slik at de får utvikle seg 
og kan skape sin egen arbeidsplass. Det er god sysselsetting i kommunen, og det må jobbes 
for at dette opprettholdes. 
 
Delmål - næringsutvikling 
 Sørge for kortest mulig tid fra ide til realitet. 
 Ha byggeklare attraktive næringsarealer. 
 Tilrettelegge for gründervirksomhet. 
 Gjøre barn og unge oppmerksomme på arbeidsmuligheter i kommunen. 
 Ivareta eksisterende næringer. 
 Samarbeide med beitenæringene om en bærekraftig utvikling av reiselivet. 
 Aktivt å utvikle entreprenørskap i skolen 
 Legge til rette for et variert og bærekraftig næringsliv. 
 Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv. 
 Styrke havbruksnæringens og fiskerinæringens kår i kommunen 
 Tilrettelegge for gode havner og tjenester i disse 
 Samarbeid med Nord-Troms regionen og Tromsø-regionen innen næringsutvikling 
 
Tiltak: 
 Oppgradering/utbedring av kommunale kaier 
 Utvikling av nye næringsareal 
 Oppgradering av kommunale veier 
 Oppgradering av kommunale vann- og avløpsanlegg 
 Lyngenløftet – seminarer for næringslivet 
 Ta initiativ til en satsing på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med 

næringslivet og regionen for øvrig. 
 Tilby lærlingeplasser 
 Bidra og delta i interkommunale prosjekter 
 Gi alle elever i Lyngen en innføring i entreprenørskap 
 Interkommunalt samarbeid om prosjektet entreprenørskap i skolen 
 Lyngenløftet – styrke bostedsattraktivitet 
 Digitalisering av innbyggertjenester 
 Tilrettelegging av parkeringsplasser og offentlige toalett for tilreisende 

1.2.1.2 Boligutvikling 
Hovedmål: 

 Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk vil bo. 
 
Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og 
verdier, slik at kommunen blir en attraktiv plass for alle som ønsker å bosette seg her. Lyngen 
kommune skal også stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging, og 
klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.  
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Delmål – bosetting 
 Legge til rette for spredt boligbygging gjennom arealplanen i alle bygder i kommunen. 
 Legge til rette for flere boligtomter i sentrumsområdet 
 Inneha byggeklare tomter i alle deler av kommunen. 
 Fremskaffe boliger for grupper omfattet av kommunens boligsosiale politikk. 
 Medvirke til minimum 5 nye boenheter i året i planperioden. 
 Legge til rette for attraktive og trygge bomiljø i byggefelt. 
 Motivere unge til å bosette seg i egen kommune. 

Tiltak: 
 Utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan 
 Muligheter for spredt boligbygging i alle deler av kommunen i arealplanen 
 Oppgradering av kommunale veier 
 Oppgradering av kommunale vann- og avløpsanlegg 
 Samarbeid med frivillige, lag og foreninger 
 Gode og varierte kultur- og fritidstilbud 
 Tilrettelegging av parkeringsplasser, offentlige toalett, turstier, møteplasser, 

nærmiljøanlegg, lekeplasser 

1.2.1.3 Samferdsel 
Hovedmål:  
 Jobbe for realisering av Ullsfjordforbindelsen 
 Jobbe for opprustning av Pollfjelltunellen, FV 868 til Oteren og FV311 til 

Koppangen. 
 Oppgradering av kommunale kaier og veier 
 Jobbe for flere gang- og sykkelstier 
 Ruste opp infrastruktur på Lyngseidet, og avsette nødvendige midler til «Lyngen-

løftet». 
 Legge til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter rundt tettsteder. 
 Legge til rette for miljøvennlig ferdsel 
 Vurdere utredninger av havnestrategi, transport og godsanalyse i samråd med 

nabokommuner. 
 
Tiltak: 
 Lyngenløftet – infrastruktur Lyngseidet 
 God drift og forvaltning av kommunale havner i hele Lyngen 
 Ladestasjon for el-biler 
 Oppgradering av kommunale veier 

1.2.2 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter 
De utfordringene organisasjonen Lyngen kommune har er: 

 Demografisk utvikling og dens påvirkning på tjenestebehovet 
 Konkurranse om arbeidskraft 
 Overføring og utvikling av kompetanse 

 
Kommunen opplever en økning i ressursbruk til rettighetsfestede tjenester for enkeltbrukere, 
som f.eks. ressurskrevende tjenester innen helse og omsorg. Den demografiske utviklingen 
går i tillegg mot en nedgang i barnetall og økning av eldre. Kommunens realverdier må derfor 
forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Lyngensamfunnets største utfordring er 
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en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil ha en mer og mer fremtredende 
innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår økonomiske handlefrihet da 
rammeoverføringene fremover vil minke, samtidig som utgiftene øker. 
 
Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er 
helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant 
kompetanseutvikling og rekruttering må stå sentralt. Forenkling av arbeidsprosesser og bruk 
av digitale verktøy er nødvendig for at man skal kunne opprettholde samme tjenestenivå, 
f.eks. velferds-/trygghetsteknologi, bedre informasjon til innbyggerne, flere elektroniske 
innbyggertjenester, bedre økonomistyring og forenklet elektronisk saksbehandling. 
 
Digitalisering må være et fokusområde, både politisk og organisatorisk. Partssamarbeid er den 
viktigste betingelsen for at Lyngen kommune skal kunne utvikle seg i riktig retning. Ansvaret 
hviler på hver enkelt ansatt i Lyngen, og arbeidsgiver må legge til rette for at alle ansatte kan 
utvikle og styrke sin digitale kompetanse. 
 
Gjennomgående perspektiver som skal prege Lyngen kommune som arbeidsgiver, 
organisasjon og tjenesteyter er: 

 Folkehelse  
 Likestilling  
 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet  

 
Mål: 

 God internkontroll 
 Et godt arbeidsmiljø 
 Utvikle gode tjenester i samarbeid med brukerne 
 Innbyggerne skal møtes på en profesjonell måte i alle ledd 
 Effektiv saksbehandling av god kvalitet 
 God økonomistyring i alle ledd 
 Effektive og målrettede anskaffelser 
 Drive målrettet kompetanseheving av egne ansatte 
 God og relevant informasjon til våre innbyggere 

 
Tiltak: 
 Oppdatert internkontroll og rapportering på HMS 
 Plan for rekruttering og kompetanseheving og -utvikling 
 Brukerundersøkelser 
 Interkommunalt samarbeid på flere fagområder 
 Inkluderende arbeidsliv jf. statsbudsjett 
 Digitalisering – øke digital kompetanse i organisasjonen, ta i bruk flere digitale 

arbeidsverktøy og innbyggertjenester 
 Nytt sak og arkivsystem:  

o integrert med hjemmesiden skal gi bedre innsynsløsning 
o forenkle utlysning og søknad på stillinger  
o mer effektiv publisering av saker til politisk behandling 
o forenkle saksbehandling ved automatiserte prosesser 
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1.2.2.1 Folkehelse 
God helse gjennom hele livet: 

 Trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø 
 Bekjempe og forebygge livsstilssykdommer 
 Dreie tiltak fra behandling til forebygging 
 Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 
 Øke gjennomføringen i videregående skole 
 Tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale forskjeller 
 God ernæring - sunt og godt kosthold for alle aldersgrupper 
 Ivareta folkehelseperspektivet i all planlegging 
 Bidra til god omsorg for barn og unge, og være en støtte for foreldre 
 Tilby gode helsetjenester for alle 
 Gode arbeidsforhold i organisasjonen 
 Redusere sykefraværet i egen organisasjon  
 Bidra til at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i eget hjem 

 
Tiltak: 
 Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid 
 Fokusere på trivselstiltak og motvirke mobbing 
 Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet. 
 Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og helse i samarbeid med lag og foreninger 
 Tilrettelegge for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av 

kommunen. 
 Vektlegge folkehelse i bygging av nye, gode lokaler og arenaer 
 Foreldreveiledning og tverrfaglig samarbeid 
 Legge til rette for grøntareal med rom for fysisk aktivitet gjennom arealplanlegging.  
 Tilby velferds-/trygghetsteknologi som en del av våre helsetjenester 
 Forebygge og utsette behov for institusjonsplass 
 Friskliv, lærings- og mestringstilbud 
 Forebygge og bekjempe livsstilsykdommer 
 Bedriftstiltaket “HELSEiARBEID” 
 Forebygge frafall i videregående skoler 
 Økt fokus på positivt nettvett og nettatferd blant barn og unge – forebygge - opplyse  
 Folkehelseperspektivet forankres i organisasjonen 
 Tverrfaglig medvirkning i planprosesser 
 Motivere til økt deltakelse i Frisklivssentralen 
 Samarbeid med Sparebank 1 Norge-Norge og SINTEF i forskningsprosjektet 

Arbeidskraft i nord  

1.2.2.2 Likestilling 
Lyngen kommune skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, 
kjønn, alder eller språk: 

 Gi veiledning og informasjon til innbyggerne i kommunen for å bidra til god 
samhandling til enkeltmenneskets beste 
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 Tilgjengelighet gjennom universell utforming i alle prosjekter 
 Ivareta innbyggerne i Lyngen i alle aldre 
 Sikre at alle har økonomi til å få dekket de primære behov (mat, bolig, helsehjelp osv.) 
 Likebehandling av ansatte i egen organisasjon 

 
Tiltak: 
 Utvikle seniorpolitikk i egen organisasjon 
 Sørge for korrekt saksbehandling gjennom lovpålagt utvalg 
 Rekruttere flere menn inn i kvinnedominerte arbeidsplasser – og motsatt 
 Legge til rette for rekruttering av personer med funksjonshemming 

1.2.2.3 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet 
Lyngen kommune skal fremstå som bærekraftig ifht klima og miljø, og skal til enhver tid 
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet: 
 
Klima og miljø 

 Klima og miljøløsninger ved nyinvesteringer og renovering av eksisterende bygg 
 Miljøvennlig ferdsel 
 Lyngen som bærekraftig reisemål 
 Digitalisere tjenester 

 
Sikkerhet og beredskap  

 Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter 
 Fortsette å arbeide med beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av 

arbeidstakere/elever 
 Oppdaterte beredskapsplaner 
 Sikre at vi er i stand til å gi tjenester ved krisesituasjoner 
 Sikre lys og varme ved våre institusjoner ved strømbrudd.   
 God oversikt over befolkningen som bor i utsatte områder 

 
Tiltak: 
 Miljøkrav ved anskaffelser 
 Redusere papirbruk ved elektronisk postutsendelse 
 Korrekt behandling av personopplysninger jf. ny personopplysningslov 
 Mindre bruk av plast 
 Ryddeaksjoner 
 Flere enheter som Miljøfyrtårn 
 Redusere strømforbruk i kommunale bygg 
 Grønn rente ved låneopptak 
 Informasjon og håndtering av Nordnes i skolen, til våre ansatte og innbyggere 
 Årlige beredskapsøvelser 
 Revidering av overordnet beredskapsplan iht. overordnet ROS 
 Revidering av delplan Nordnesfjellet 
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Økonomisk oversikt over tiltakene: 
 
Investering 2020 2021 2022 2023 
Digitale verktøy i skole og 
barnehage 

1 200 000    

Velferdsteknologi  3 500 000    
Nytt sak og arkivsystem 2 725 000    
Drift 2020 2021 2022 2023 
Friskliv-, læring og 
mestringssenter 

400 000 400 000 400 000 400 000 

Digitale innbyggertjenester:     
Brukerundersøkelser 24 000 24 000 24 000 24 000 
Velferdsteknologi 600 000 600 000 600 000 600 000 
Digitalisering/effektivisering  -100 000 -100 000 -100 000 
Redusert strømforbruk -264 000 -264 000 -264 000 -264 000 
Energi- og klimaplan 100 000    
Eksterne prosjektmidler     
Utviklingsprogram i digital 
kompetanse 

855 000    

Digital innbyggerveiledning 225 000    
 
Oversikten viser også investeringer fra tidligere år som er videreført til 2020. 
 

1.3 Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser 
Den viktigste økonomiske forutsetninger er befolkningsutviklingen i Lyngen og i hele landet. 
Demografisk utvikling styrer inntekter og utgifter, og legger føringer for hvilke tjenester som 
skal ha fokus. 
 
I tillegg vil handlingsregler, som skal bidra til økonomisk handlingsrom, påvirke tjeneste- og 
utgiftsnivå. 
 

1.3.1 Statsbudsjett 2020 
Forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7. oktober 2019.  
 
Hovedpunktene i økonomiinfo fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet 2020 og 
det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor. 
 
Kommuneopplegget i 2020 
Vekst i frie inntekter er anslått fra inntektsnivået for 2019 i RNB1 2019, og utgjør en realvekst 
for kommunal sektor på 0,8 %. Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsingsområder 
lagt: 

 
1 Revidert nasjonalbudsjett 
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 Tidlig innsats i skolen 
 Opptrappingsplan på rusfeltet (2016-2020) 

 
Innenfor veksten i frie inntekter skal kommunene også dekke rentekostnader, endringer i 
befolknings-sammensetning og pensjonskostnader.  
 
Regjeringen viser fortsatt til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og 
effektivisering som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav 
til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer dette at kommunene kan få økt handlingsrommet til ca. 
0,9 milliard i 2020. 
 
Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 legges til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,1 %. Lønnsvekst er anslått til 3,6 % og teller 2/3 i deflator.  
 
Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 
for kommuner og fylkeskommuner. 
 
I kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av samlede inntekter. 
Det er derfor foreslått en reduksjon på 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.  
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. 
Anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2020 i 
statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene, derfor vil tallene være overvurdert 
for Lyngen kommune og undervurdert for andre kommuner. De fleste kommunene i Troms 
har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet. Lyngen kommune har en 
skatteinngang på ca. 75 % ifht. landsgjennomsnittet, og får en utjevning på opp mot 95 %. 
Derfor er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning for oss. 
 
Inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2020 er 
benyttet folketall per 1.1.2019, mens i den faktiske inntektsutjevningen for 2020 benyttes 
folketall per 1.1.2020. Disse tallene er ikke kjent på det tidspunktet budsjettet vedtas. 
Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2019 til 
1.1.2020 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune. 
 
Overføring av skatteoppkreverfunksjonen 
Skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. 
Formålet med dette er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot 
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.  
 
Helse- og omsorgstjenester 
Opptrappingsplan rusfeltet 
Opptrappingsplanen for rusfeltet videreføres i 2020 for å fullføre den flerårige satsingen, og 
150 mill. av veksten i kommunenes frie inntekter knyttes til denne. 
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Toppfinansiering av ressurskrevende tjenester 
Det har vært en sterk vekst i ordningen, og det er derfor foreslått en innstramming i 
statsbudsjettet ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover lønnsveksten. Det nye 
innslagspunktet blir da kr 1 361 000, mens kompensasjonsgraden på 80 % er uendret. 
 
Skole 
Siden 2005 ble det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. 
Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og fra høsten 2018 og i 2019 var denne 
kompensasjonen øremerket. I 2020 innlemmes dette i rammetilskuddet.  
 
Korreksjonssaker 2020 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og 
dette gjelder i hovedsak følgende saker som gjelder Lyngen: 
 
Endringer i finansiering, avvikling av tilskuddsordninger og innlemminger i rammetilskuddet 

 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten 
 Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener 
 Innlemming av  

o tilskudd til rekruttering av psykologer 
o tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
o tilskudd til habilitering og rehabilitering  
o tilskudd til tilpasning av egen bolig 
o tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats 
o tilskudd til leirskole opplæring 

 Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2- trinn 
 Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn 
 Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt 
 Økt foreldrebetaling barnehage 
 Overføring av oppgaver fra landbruksområdet - forvaltning av tilskuddsordninger 

innen skog- og jordbruk 
 Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven for mindre verneområder 
 Overføring av myndighet etter forurensningsloven 

 
Skjønnsmidler i 2020 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 
mill. (5,7 %). Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatt er store forskjeller i 
skjønnstilskuddet mellom fylkesembetene, og man ønsker en justering av forskjellen i 
basisrammen. Disse skal prioriteres til kommuner som slår seg sammen. 
 
Lyngen kommune mottar 1,3 mill. i skjønnsmidler i 2020, en nedgang på kr 1,554 mill. 
kroner fra 2019.  
 
Inntektssystemet 

 Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres 
 Nord-Norgetilskuddet prisjusteres 
 Småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere prisjusteres 
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Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 
I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og 
installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. 
Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende 
redusert eiendomsskatt til kommunene. 
 
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner 
som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. 
Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 
2020 vil kompensasjonen økes til 143 mill. kroner, som utgjør 2/7 av 500 mill. kroner.   
 
Kommunene er kompensert fullt ut over en gitt egenandel på 32 kr. Per innbygger, denne er 
lik for alle berørte kommuner. For 2020 er denne kompensasjonen flyttet over til 
innbyggertilskuddet og utgjør kr 53 000 for Lyngen kommune sin del. 

1.3.2 Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt 
tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til 
å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter 
som kommunene får gjennom inntektssystemet.  
 
Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er 
forventet å ha for å dekke kommunale tjenester.  Det er den yngste (2-15 år) og den eldste 
gruppen (fra 67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune 
blir det færre unge og flere eldre. I inntektssystemet gir dette seg utslag i lavere 
rammetilskudd for de yngste og høyere for de eldste.  
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Trenden i fødselstallene de siste årene ligger på rundt 20 barn årlig, noe som på sikt vil 
påvirke tjenestenivået innen oppvekst og kultur. 
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Fødte i Lyngen 2004-2019

 
 
Selv om nedgangen i antall innbyggere har flatet noe ut de siste par årene, er dessverre 
tendensen at befolkningsnedgangen fortsetter. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene som påvirker inntektssystemet de siste 
seks årene: 
 

Endring per 1/7 Endring Gj.snitt
1.1.14 1.7.14 1.1.15 1.7.15 1.1.16 1.7.16 1.1.17 1.7.17 1.1.18 1.7.18 1.1.19 1.7.19 2014-19 % pr. år

0 - 1 år 46 42 31 35 36 41 42 41 48 49 44 47 5 13 % 1
2-5 år 100 93 93 91 86 86 85 86 88 89 83 81 -12 -10 % -2
6-15 år 381 385 361 349 324 328 317 312 290 295 296 285 -100 -27 % -17
16-22 år 255 255 247 245 257 263 265 270 283 280 268 266 11 4 % 2
23-66 år 1 592 1 571 1 560 1 530 1 503 1 514 1 501 1479 1 473 1 468 1 451 1 450 -121 -7 % -20
67-79 år 422 441 434 455 453 460 462 481 496 501 502 499 58 15 % 10
80-89 år 154 155 156 163 167 170 170 169 165 167 167 172 17 11 % 3
90 år + 42 42 40 39 35 37 34 33 34 34 36 35 -7 -20 % -1
Folketall 2 992 2 984 2 922 2 907 2 861 2 899 2 876 2 871 2 877 2 883 2 847 2 835 -149 -5 % -25

201920182014 2015 2016 2017

 
 
SSB-prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen viser ytterligere nedgang i 
folketallet både i planperioden og fram mot 2040: 
 
Framskrevet folkemengde 1. januar, 
Hovedalternativet (MMMM) 

2019 2023 2029 2040 
2843 2762 2654 2447 
100 % -3 % -7 % -14 % 
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Utviklingen i den delen av vår befolkning som i størst grad påvirker kommunens inntekter 
anslås slik: 
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1.3.3 Demografikostnader 
Den demografiske utviklingen påvirker kostnadene og bør derfor gjenspeile seg tydelig i 
tjenestetilbudet og hvilke prioriteringer som gjøres. 
 
KS sine beregninger på denne utviklingen viser at Lyngen kommune vil ha en lavere vekst ift. 
resten av landet frem mot 2029: 

 
Størst økning vil det være innenfor pleie og omsorg, mens grunnskole vil ha størst nedgang: 
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Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av 
befolkningsendringer (endring fra 1.1.2019) 

                SUM 
Endring 
utgiftsbehov 
per 1.1 

Pleie- og 
omsorg Grunnskole Barnehage Sosial 

Kommune-
helse Barnevern   

LYNGEN 

2020 837 -2 913 792 -76 -50 -186  -1 597 
2021 3 344 -694 55 -144 60 -131  2 490 
2022 -69 -1 526 -246 -200 -112 -236  -2 388 
2023 1 985 -416 -272 -176 27 -119  1 029 
2024 696 -1 803 -573 -51 -71 -215  -2 017 
2025 1 615 -971 191 -109 -22 -116  589 
2026 3 889 -555 0 -80 47 -82  3 218 
2027 2 744 -694 0 -183 31 -103  1 795 
2028 -1 189 0 0 -142 -68 -18  -1 417 
2029 3 004 -1 249 0 -108 43 -117   1 573 

 16 856 -10 820 -53 -1 270 -114 -1 323  3 275 
 
Den største utfordringen vil uansett være å tilpasse driften på alle rammeområder etter 
endrede forutsetninger i inntektene som kommer som en følge av befolkningsnedgang. 

1.3.4 Handlingsregler 
Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden både med 
tanke på demografisk utvikling, og hvordan denne påvirker skatt og rammetilskudd. Budsjett 
og økonomiplan bør derfor legges på et nivå hvor drifts-/ og investeringsutgiftene bidrar til å 
skape et økonomisk handlingsrom.  
 
Gjennom vedtatte handlingsregler har kommunestyret lagt føringer for hvordan dette 
handlingsrommet skal være: 

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter 
2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter 
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter: 

a) Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 
b) Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste planperiode (2018-

2021) 
c) Egenkapital på investeringer – minimum 10-20 % av totale 

investeringskostnader 
 

Disse handlingsreglene krever tydelige prioriteringer ift nivået på tjenestetilbudet i 
kommunen og nye investeringer. I foreslått økonomiplan 2020-2023 er det store negative 
avvik ift handlingsreglene før det tas hensyn til foreslåtte driftstiltak. 
 

1. Netto driftsresultat 
Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2020-2023 er status på 
handlingsregelen følgende: 
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 I 1000 kr 
  Budsjett 

2020 
  Budsjett 

2021 
  Budsjett 

2022 
  Budsjett 

2023 
Sum driftsinntekter 312 554 310 213 306 504 302 808 
Sum driftsutgifter 274 955 271 355 268 421 266 508 
Brutto driftsresultat 37 599 38 858 38 083 36 300 
Netto finansutgifter -34 644 -38 492 -39 467 -39 501 
Netto driftsresultat 2 955 366 -1 384 -3 201 
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,95 % 0,12 % -0,45 % -1,06 % 
1,75 % av brutto driftsinntekter 2020-2023 5 470 5 429 5 364 5 299 
Forslag økonomiplan 2020-2023 2 955 366 -1 384 -3 201 
Avvik handlingsregel  -5 470 -2 474 -4 998 -6 683 

 
 

2. Disposisjonsfond 
For å bygge et disposisjonsfond som er minimum 10 % av brutto driftsinntekter skal Lyngen 
kommune ha følgende disposisjonsfond i planperioden: 
 

2020 2021 2022 2023 
30 550 31 246 31 012 30 641 

 
Disposisjonsfondet skal ved utgangen av 2019 være kr 15 748 186. Dvs. at man mangler ca. 
15 mill. kroner i 2020. For å oppnå budsjettbalanse i økonomiplanperioden er det forutsatt 
bruk av disposisjonsfondet og ingen avsetninger, noe som gjør at handlingsregelen ikke kan 
oppfylles. 
 
Avviket i handlingsregelen utvikler seg slik: 
  2020 2021 2022 2023 
MÅL: 10 % av brutto driftsinntekter 30 550 31 255 31 021 30 650 
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 2020-2023 832 -1 318 -3 086 -4 909 
Teoretisk disposisjonsfond pr. 31.12. 31 811 30 493 27 407 22 498 
Faktisk utvikling i disposisjonsfond 16 580 15 262 12 176 7 267 
Avvik handlingsregel -13 969 -15 993 -18 845 -23 383 

 
 

3. Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer 
Handlingsregelen innebærer en kraftig reduksjon i lånegjelda til Lyngen kommune. Per i dag 
utgjør lånegjelda 197% av brutto driftsinntekter, og vil i planperioden øke: 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Brutto driftsinntekter  305 496 312 554 310 213 306 504 
Lånegjeld pr. 31.12. 558 261 660 918 631 155 622 610 609 940 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter  216 % 202 % 201 % 199 % 
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter  244 397 250 043 248 170 245 203 
Avvik lånegjeld i kroner handlingsregel og vedtatt 
økonomiplan -313 864 -410 875 -382 985 -377 407 
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3 a) Det forutsettes at nye låneopptak kun kan utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag. Dette 
krever at man bygger opp et investeringsfond kombinert med overføringer fra drift til 
investering, eller at investeringsnivået trappes ned. 
 
Utviklinga ifht vedtaket i planperioden ser slik ut (i 1000 kroner): 
 

 2020 2021 2022 2023 
Nye låneopptak 2020-2023 eks. startlån og selvkostformål 66 465 31 450 9 450 2 850 
50 % budsjetterte avdrag  10 700 11 325 11 741 11 979 
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan   -55 765 -20 125 2 291 9 129 
 
 
3 b) Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag.  
Dette målet forutsettes oppfylles i planperioden: 
 2020 2021 2022 2023 
Avdrag (i 1000 kr) 21 400 22 650 23 481 23 957 

 
 
3 c) Egenkapital på investeringer skal være minimum 10-20 % av totale investeringskostnader 
dette er ikke oppnådd: 
 2020 2021 2022 2023 
Nye låneopptak 2020-2023 eks. startlån og selvkostformål 68 950 9 450 5 550 850 
10 % av totale investeringskostnader 6 895 945 555 555 
20 % av totale investeringskostnader 13 790 1 890 1 110 1 110 
Bruk av driftsmidler 2020-2023 -500 -500 -500 -500 
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 % -7 395 -1 445 -1 055 -1 055 
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 20 % -14 290 -2 390 -1 610 -1 610 

 
 

1.3.5 Utvikling i frie inntekter 
 
Inntektssystemet 
 
Beregning av frie inntekter 
Forslag til statsbudsjett legger til grunn folketallet pr. 1.1.2020 som er likt folketallet 
1.1.2019. Videre er det ikke lagt inn prognose for befolkningsutviklingen i årene framover. 
Dette gjør at de frie inntektene ikke fremkommer nøyaktig i de framlagte dokumentene fra 
regjering og fylkesmann. 
 
På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de 
frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2020-2023.   
 
Det er det lagt følgende befolkningsprognose til grunn: 
 

01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023
2.835 2.800 2.793 2.789 2.782 2.755 2.749 2.741

Endring pr. år -48 -47 42-                 11-                 11-                 34-                 33-                 14-                  
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Endringene pr. 1.7.2019 er beregnet i forhold til 1.7.2018, pr. 1.1.2020 i forhold til 1.1.2019, 
osv. Prognosene i økonomiplanperioden er beregnet ut ifra normalalternativet fra SSB som 
varierer noe fra år til år. 
 
Folketallsutviklingen i Lyngen er vanskelig å forutse. I løpet av 2019 har folketallet sunket 
med 38 innbyggere. Forutsetningen i økonomiplanen 2019-2022 var et stabilt folketall på 
bakgrunn av utviklingen i 2018 var positiv. Dette viser at rammebetingelsene i 
økonomiplanene endres veldig raskt og dette er viktig å være oppmerksom på.  
 
Nominell vekst i frie inntekter er beregnet til 2,95 % i forhold til vedtatt økonomiplan (år 
2020). Korrigert for kommunal deflator er dette en realnedgang på 0,15 %. Det vil si at 
endringene i frie inntekter ikke dekker forventet lønns- og prisstigning. 
 
Utviklingen i årene framover blir kraftig negativ pga. prognosene for befolkningsutviklingen. 
Landets befolkning vokser, mens folketallet i Lyngen er beregnet å bli kraftig redusert. 
 
Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli 
slik i økonomiplanperioden 2020-2023: 
 

 
 
I årene 2020-2023 vil frie inntekter reduseres med ca. 10 mill. ut ifra forutsetningene som er 
lagt til grunn. Dette er dramatisk og gjør at en må foreta store omstillinger i tjenestetilbudet 
raskt for å møte denne utviklingen. 
 
Oppdaterte faktiske folketall i ulike aldersgrupper, og prognoser for årene som kommer både 
på kommune- og landsnivå, er en forutsetning for å beregne hvor mye som er tilgjengelig til 
fordeling på kommunal tjenesteyting, kapitalkostnader, egenkapital til investeringer og andre 
avsetninger til styrking av kommunens økonomi. Endringer i Lyngens folketall og 
sammensetning vil derfor raskt kunne bety store endringer i inntektsforutsetningen som 
økonomiplanen bygger på. 
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Det er videre viktig å ha fokus på hvordan endringer i inntektssystemet også kan påvirke det 
økonomiske handlingsrommet i årene framover. Signalene tyder på at kommuner som slår seg 
sammen vil den mest gunstige utviklingen framover, mens kommuner som ikke ønsker 
sammenslåing vil bli straffet. En analyse av styringssignalene gjennom eventuelle endringer 
av indeksene i inntektssystemet vil derfor være nødvendig. 

1.3.6 Eiendomsskatt 
For 2020: 
Det må for 2020 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. Kommunen kan øke 
eiendomsskattegrunnlaget med maksimalt 10 % per år. 
 
For 2020 er det sentralt vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres med 30% for bolig 
og fritidsboliger. Denne reksjonen vil medføre nedgang i eiendomsskatten på bolig og 
fritidsboliger med ca. 30%. 
 
Lyngen kommune har kun et år (2019) igjen å bruke takstene uten å kontorjustere. 
Kommunen må gjennomføre kontorjustering for 2020. Pga. endringer i eiendomsskattelovens 
regler bør det gjennomføres en full retaksering av grunnlaget i 2020. Dette anbefales 
gjennomført innen eiendomsskattelisten legges ut 1. mars 2021.  
 
Det særskilte grunnlaget for verker og bruk ble redusert med 1/7 i 2019 og skal bli redusert 
med tilsvarende størrelse hvert år til og med 2026. I 2020 vil det særskilte grunnlaget være 
5/7-deler. Dette utgjør heldigvis en beskjeden reduksjon av eiendomsskatteinntektene. 
 
For 2021: 
Lyngen kommune har eiendomsskatt på 5 promille, mens det i statsbudsjettet er foreslått en 
reduksjon til 4 promille. Med en reduksjon i skattesatsen og reduksjon i grunnlaget på 30 % 
gir dette inntekter på 5,25 mill. kroner – en reduksjon på 1,65 mill. kroner. 
 
I grunnlaget inngår: 

 1644 boligobjekt 
 650 hytter og fritidsboliger 
 57 næringsbygg 

1.3.7 Skjønnsmidler i 2020 
Lyngen får også i 2020 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for utfordringer 
knyttet til veivedlikehold, ressurskrevende tjenester og negativ befolkningsutvikling. For 
2020 utgjør dette 1,3 mill. kr, en nedgang på 1,554 mill. fra 2019. Det er lagt inn et anslag på 
1 mill. i kompensasjon for ekstraordinære store utgifter til ressurskrevende tjenester, men 
beløpet er ikke kjent da beløpet fordeles fra fylkesmannen i løpet av året. 

1.3.8 Andre overføringer og tilskudd fra staten 
Kompensasjonstilskudd for investeringer i omsorg og skole skal dekke investeringer i denne 
sektoren. Kompensasjonstilskudd for kirkebygg videreformidles til kirkelig fellesråd.  
 
I tillegg er integreringstilskudd for bosetting av flyktninger en del av disse midlene, men 
trappes ned over 5 år fra første bosettingsår. 
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Tabellen viser fordelingen fra 2019 – 2023: 
Prognose Budsjett 

2019 2020 2021 2022 2023
Skolebygg 180.000 201.000 181.000 161.000 141.000
Omsorgsboliger og sykehjem 1.327.000 1.355.000 1.339.000 1.324.000 1.308.000
Kirke 10.000 11.000 10.000 9.000 8.000
Integreringstilskudd 3.703.000 2.554.000 1.266.000 518.000 72.000
Sum 5.220.000 4.121.000 2.796.000 2.012.000 1.529.000

Økonomiplan

 
 
Kompensasjonstilskudd bygger på prognose fra Husbanken, mens integreringstilskudd bygger 
på kjent bosetning pr. høsten 2019. Endringer i sistnevnte vil kunne påvirke beløpene. 

1.3.9 Finansutgifter/- og inntekter 
Videre utlån 
Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av videreformidlingslån fra Husbanken er 
tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken. 
 
Det forutsettes nytt låneopptak på inntil 10 mill. kroner i 2020 og årene deretter for 
startlånordningen.  
 
Renteutgifter 
Med vedtatte avdrag og en reduksjon i investeringene holder man et jevnt nivå på 
renteutgiftene som er lavere enn forutsatt i økonomiplan 2019-2022. Forventet renteøkning er 
justert ned, men en ytterligere økning i låneopptak vil medføre store utfordringer i kommende 
økonomiplanperiode. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2019 
på 558,3 mill. kroner. Med foreslåtte låneopptak vil man komme over 14 mill. kroner i 
renteutgifter i løpet av planperioden. 
 
Avdrag 
Ny kommunelov angir at kommunens årlige avdrag «skal samlet være minst lik størrelsen på 
kommunens ... avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på 
lånegjelden og størrelsen på kommunens ... avskrivbare anleggsmidler.»  
 
For økonomiplanperioden er avdrag beregnet til slik: 
2020 2021 2022 2023 
21 400 000 22 650 000 23 481 000 23 957 000 

 
Det foretas årlige beregninger hvor tillatte avdrag kontrolleres og justeres. 
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1.3.10 Pensjonskostnader 
Pensjonskostnadene i kommunene er betydelige. Disse består av pensjonspremie, årets 
premieavvik og amortisert premieavvik. Det er kun årlig pensjonspremie, dvs. innbetaling til 
livselskapene for å dekke løpende og framtidige pensjonsutbetalinger, som medfører 
utbetalinger. Denne har over flere år i KLP vært rundt 20 % av pensjonsgrunnlaget. I Statens 
Pensjonskasse (SPK) ligger pensjonspremien vanligvis mellom 10 og 12 %. Årsaken til at 
SPK ligger betydelig under KLP i premie, er at SPK får bevilgninger over statsbudsjettet. Det 
er signaler om at SPK vil bli en pensjonskasse på linje med KLP i framtida. 
 
Fram til 2002 var pensjonspremie og pensjonskostnad det samme. Men fra dette året ble 
regnskapsreglene forandret for å kunne ha en årlig forutsigbar pensjonskostnad. Dette 
medførte at en i regnskapet ikke lenger skulle bokføre den årlige innbetaling på premien til 
livselskapene. 
 
I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført 
at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbake-
betales årlig. 
 
Tidligere har årlige premieavvik vært fordelt over 15 år, dernest over 10 og fra 2015 over 7 år. 
Dette har medført at pensjonskostnadene har økt i regnskap og budsjett de siste årene. 
 
Når Lyngen kommune hadde DNB som pensjonsleverandør ble overskudd samlet opp på 
premiefond (lukket premiefond). Fra 2017 har Lyngen kommune brukt av dette fondet til å 
betale pensjonspremien. Dette har medført at akkumulert premieavvik er blitt eliminert og ved 
utgangen av 2018 var dette snudd til et positivt tall. Premiefondet er i løpet av 2019 nullstilt, 
med unntak av lukket folkevalgtordning.  
Den såkalte «pensjonsbomben» som har vært omtalt bl.a. i media er således ikke tilstede i 
Lyngen kommune lenger. En bør derfor kunne vurdere om en skal gå over til 1 års 
amortisering av premieavviket. 
 
Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i 
regnskapene fra 2017 og 2018, prognose 2019 og økonomiplan 2020-2023: 
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Utviklingen viser en lavere kostnad fra 2017 og til 2020, samtidig som premien stiger. Dette 
vil medføre at akkumulert premieavvik vil øke. Dette vil ytterligere aktualisere hvorvidt en 
bør gå over til ett års amortisering av premieavviket for å unngå å forskyve 
pensjonskostnadene over tid. 
 
I hele økonomiplanperioden har en lagt premie- og kostnadsnivået i 2020 til grunn. 
Oppsamlet premieavvik vil kunne gi høyere kostnader på sikt. 
 

1.4 Konsekvensjustert økonomiplan 2020-2023 
Utgangspunktet er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2019-2022.  
 
Som tidligere år har man konsekvensjustert lønn, pensjon og nye inntektsforutsetninger. Dvs. 
dagens drift med oppdaterte forutsetninger.  Rammene er ikke justert med forventet 
prisøkning i 2020. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hvert 
enkelt budsjettområde.  
 
Budsjettbalansen påvirkes av vedtatte reduksjoner fra økonomiplan 2019-2022 som ikke har 
latt seg gjennomføre (mer-/mindreforbruk = +/-): 
 
 I 1000 kroner   2020   2021   2022   2023 
BUDSJETTBALANSE -1 611 4 945 7 501 11 296 
Innsparingstiltak fra økonomiplan 2019-2022: 
1 POLITIKK OG LIVSSYN 

    

Reduksjon Formannskap 272 272 272 272 
Reduksjon politiske utvalg 112 112 112 112 
Reduksjon Kommunestyret 163 163 163 163 
3 OPPVEKST OG KULTUR 

    

Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant 625 1 500 1 500 1 500 
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter -125 -300 -300 -300 
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Effektivisering og digitalisering 388 388 388 388 
4 HELSE OG OMSORG 

    

Effektivisering og digitalisering 634 634 634 634 
Omorganisering - reduksjon av tjenester 2 000 2 000 2 000 2 000 
5 TEKNISK DRIFT 

    

Effektivisering vaktmestertjenesten  500 500 500 500 
Effektivisering og digitalisering 206 206 206 206 
BUDSJETTBALANSE 2020-2023 3 164 10 420 12 976 16 771 

 
Budsjettbalansen viser et merforbruk i hele økonomiplanperioden. 
 
Dette danner utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak. Rådmannen har 
derfor sett seg nødt til å foreslå flere kutt i planperioden for å oppnå budsjettbalanse. De fleste 
nye driftstiltakene har derfor ikke latt seg gjennomføre. 
 
Netto driftsresultat for 2020-2023 er ikke iht. vedtatt handlingsregel. Nedgangen i folketallet 
har påvirket kommunes inntekter i betydelig grad, og vi står nå foran store utfordringer som 
har blitt varslet i tidligere økonomiplaner.  
 
Årsbudsjett med konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er også beskrevet i eget kapittel for 
hvert rammeområde.  

1.4.1 Prioriterte tiltak 
Med bakgrunn i konsekvensjusteringer og vedtatte rammekutt er det foreslått følgende nye 
driftstiltak for økonomiplan 2020-2023: 
 Nye driftstiltak  2020   2021   2022   2023 
BUDSJETTBALANSE (mer/mindreforbruk +/-) 3 164 10 420 12 976 16 771 
1 POLITIKK OG LIVSSYN     
KU - økt ramme 30 30 30 30 
Reduksjon kommunestyre -20 -20 -20 -20 
Reduksjon råd for folkehelse -15 -15 -15 -15 
Flytting av lisenskostnader -60 -60 -60 -60 
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen 38 24 24 24 
Reduksjon tilskuddsmidler politikk -35 -35 -35 -35 
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår -100 -100 -100 -100 
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd -200 -200 -200 -200 

 -362 -376 -376 -376 
2 STAB/STØTTE     
Prosjektmidler ansvar 1300 -100 -100 -100 -100 
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere  -100 -100 -100 
Flytting av lisenskostnader 60 60 60 60 
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon 422 723 723 723 
Reduksjon i stillinger/vakanse -422 -723 -723 -723 

 -40 -140 -140 -140 
3 OPPVEKST OG KULTUR     
Lyngsdalen oppvekstsenter skole   -1 125 -2 250 
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage   -78 -155 
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Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner 300 300 300 300 
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen 20 15 15  
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen  120 120 120 120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole  48 30 30  
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole  120 120 120 120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken  160 100 100  
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken  240 240 240 240 
Vakanse barnehager -425    
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant 0 -625 -1 500 -1 500 
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter 0 125 300 300 
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral -200 -200 -200 -200 

 383 225 -1 678 -3 025 
4 HELSE OG OMSORG     
Samlokalisering av tjenester  -256 -256 -256 
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst -500 -500 -500 -500 
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter 400 400 400 400 
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 % -155 -155 -155 -155 
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste 345 345 345 345 
Reduksjon legetjenesten  -696 -696 -696 
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms  -153 -153 -153 

 90 -1 015 -1 015 -1 015 
   2020   2021   2022   2023 
5 TEKNISK DRIFT     
Kjøp av rådhus -790 -1 580 -1 580 -1 580 
Samlokalisering av tjenester  -387 -387 -387 
Samlokalisering av tjenester  -153 -153 -153 
Reduksjon av sommerjobb ungdom -260 -260 -260 -260 
Strøm fylkeskommunale veier -232 -232 -232 -232 
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner  100 100 100 100 
Veivedlikehold Vartoveien 120 120 120 120 
Bytte tak taxisentral/slamavskiller  324    
Lyngsdalen - drift   -446 -1 070 
Leieinntekter Lyngenhallen -439 -439 -439 -439 
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk -264 -264 -264 -264 
Utfasing av kuldeanlegg 150    
Modernisering av ventilasjon  250    
Asfaltering parkeringsplass 150    
Brannvernledere kommunale bygg  54 54 54 54 
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole 50 50 50 50 
Framleie av lokaler  -98 -98 -98 
Omorganisering branntjenesten  -300 -300 -300 
Avvikling av vaktordning brannkorps -385 -770 -770 -770 
Utdanning av brannpersonell 0 200 200 200 
Lyngstunet:     
 -1 172 -3 959 -4 405 -5 029 
6 UTVIKLING     
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Interkommunalt skadefellingslag 15 15 15 15 
Vakanse lederstilling -559    
Reduksjon kjøp av plantjenester  -500 -500 -500 
Energi- og klimaplan Nord-Troms 100 0 0 0 
Konsekvensutredning scooterløyper 301    
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring -100 -100 -100 -100 
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten 295 295 295 295 

 52 -290 -290 -290 
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER     
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og 
oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,   -1 600 -1 600 -1 600 

 0 -1 600 -1 600 -1 600 
8 FINANS     
Kjøp av rådhus – renter og avdrag 367 734 734 734 
Reduksjon avsetning disposisjonsfond -2 482 -2 591 -1 031 -1 031 
Bruk av disposisjonsfond  -1 408  -3 176  -4 999  

 -2 115 -3 265 -3 473 -5 296 
Sum nye driftstiltak -3 164 -10 420 -12 976 -16 771 
BUDSJETTSALDERING 0 0 0 0 
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Ramme 1: 
Inndekning av tidligere vedtatt rammekutt fra økonomiplan 2019-2022 på totalt kr 547 000 
har ikke latt seg gjennomføre da kommunestyret ikke fulgte dette opp ift. politisk 
organisering. Kommunestyret valgte i sak 111/18 å beholde samme antall på 
kommunestyremedlemmer og formannskap, og har kun tatt ut et utvalg (klima og miljø). Det 
er derfor foreslått andre reduksjoner for å ta inn en del av denne innsparinga. 

 Økning iht. Kontrollutvalgets budsjettsak – vedlegg til saksfremlegg. 
 Lyngen kirkelige fellesråd – reduksjon pga. nedgang i folketall. 
 I samfunnsdelen og handlingsdelen er det lagt inn tiltak på brukerundersøkelser. 

Lisenskostnader til dette tiltaket er lagt inn. 
 Pga. nytt sak og arkivsystem og dermed ny løsning for publisering av saker til 

politiske utvalg flyttes budsjettmidlene over til ramme 2. 
 Det er foreslått reduksjon i tilskuddspott på frie midler som en del av tiltakene for å 

oppnå budsjettbalanse. 
 Reduksjonen for råd for folkehelse er med bakgrunn i siste års forbruk og viser at 

dette kan tas ned med kr 35 000. 
 
Ramme 2: 

 For å oppnå budsjettbalanse utgår budsjettposten Prosjektmidler på ansvar 1300. 
 Som en del av digitaliseringen av tjenester forventes det at portokostnadene skal 

redusere med ytterligere kr 100 000 fra 2021. 
 Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen innebærer en reduksjon på rammen. 

Stillingen beholdes og dekkes innenfor budsjettrammen. 
 
Ramme 3: 

 Vakanser i barnehagene i 2020 grunnet lavere bemanningsbehov(barnetall) 
 Behov for nye læremidler av ulike typer (utstyr, bøker, lisenser, apper) for alle skolene 

med bakgrunn i Fagfornyelsen (reviderte læreplaner) og Verdiløftet 
 Behov for digitale pedagoger i alle skolene for å møte nye krav i Fagfornyelsen. 
 Kutt i kommunal overføring til frivilligsentralen. Frivilligsentralen vil fortsatt ha en 

delfinansiering etter kuttet 
 Under forutsetning av trygge trafikale forhold foreslås en strukturendring i skolene. 

 
Ramme 4: 

 Etablering av friskliv, læring- og mestringstilbud for brukere med redusert 
funksjonsevne, der det ikke blir stilt krav om produksjonsevne. Medfinansieringsatsen 
mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan Vekst ang. tiltaket VTA (Varig tilrettelagt 
arbeid) er medfinansieringsatsen satt til 42,8 %, mens kravet ligger på 25 % av til 
enhver tid gjeldene statlig faste støttesats. Differansen utgjør totalt på årsbasis ca. kr. 
500 000,-.  Ved omdisponering av ressursene vil sektoren kunne drifte et kommunalt 
aktivitetstilbud til personer med ulike funksjonshemninger og kan sees i sammenheng 
med et arbeidstilbud.  

 Omgjøring av 50 % prosjektstilling “Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten” til fast 
stilling. Kvalitetsreformen “Leve hele livet” har fokus på gode kommunale løsninger 
for å skape et aldersvennlig samfunn. Aktivitetskontakter er et bindeledd for å skape 
hverdagsmestring og sosial kontakt, samt ha fokus på opprettholdelse av ADL 
funksjoner. Aktivitetskontakten bidrar til å redusere/utsette behov for institusjonsplass.  

 Reduksjon i driftstilskudd til fysioterapitjeneste med ca. 155.000 pr år i 
økonomiperioden pga. nedgang i folketallet.  
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 Reduksjon i driftstilskudd til lege med kr. 696.000 fra 2021 pga. nedgang i folketallet.  
 
Ramme 5: 

 Nye vintervedlikeholdsavtaler for kommunale veier og plasser vil bli lagt ut på anbud 
med virkning fra høsten 2020.  

 Drift- og vedlikeholdsansvaret for Vartoveien og Varto bru er overtatt av kommunen 
 Sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg, låsesystemer mv søkes innarbeidet i 

vaktordning for vaktmestre slik at eventuelle driftsforstyrrelser oppdages på et tidligst 
mulig tidspunkt  

 Brannvakt og organisering av beredskapsstyrken gjøres slik at dette er i henhold til 
forskriftskrav og risikobilde.  

 Veivedlikehold videreføres i henhold til pågående program 
 Prosjekterte vann- og avløpsanlegg søkes gjennomført i 2020 
 Parkveien 36 (Rema-bygget) prosjektere og bygges om i 2020 slik at dette dekker 

behovet for teknisk drift og brann/redning. Tiltaket forventes å bedre arbeidsmiljøet og 
gi enklere lagerhold for berørte enheter. 

 
Ramme 6: 

 Kjøp av plantjenester over drift reduseres med kr 500 000 hvert år i perioden 2021 - 
2023. Planarbeidet dekkes av investeringsbudsjettet i perioden.  

 Vakanse første halvår 2020 i stilling som utviklingssjef 
 Rullering av klima- og energiplan for Nord-Troms skulle ha vært gjennomført 

tidligere år, men tas inn og gjennomføres i 2020 – budsjettert kostnad kr 100 000. 
 Konsekvensutredning scooterløyper gjennomføres i 2020.                               

Budsjettert kostnad kr 301 000. 
 Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten med årlig beløp kr 295 000 i hele 

budsjettperioden. 
 
Ramme 7: 

 Det er lagt inn forslag om en reduksjon fra 2021 på tilsammen 1,6 mill. kroner på flere 
funksjoner som er lokalisert på rådhuset. Med framtidige reduksjoner i inntektene må 
Lyngen kommune jobbe for å løse flere oppgaver i samarbeid med våre naboer. I 
prosessen vil flere funksjoner vurderes ift. interkommunalt samarbeid. Dette vil være 
hovedfokus i 2020. 

 
Ramme 8: 

 Økning i rentekostnader jf. forslag til investering.  
 For å oppnå budsjettbalanse må avsetning til disposisjonsfond i planperioden utgå. 

Budsjettbalanse forutsetter også bruk av disposisjonsfond. 
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Ikke-prioriterte driftstiltak: 
Ikkeprioriterte tiltak: 2020 2021 2022 2023
3 Oppvekst
Ridning og hestestell - Kavringen 5 5 6 6 Dekkes innenfor budsjett
Drivhus - Kavringen 20 5 Dekkes innenfor budsjett
dissestativ med fallunderlag - Kavringen 10
Digitalt utstyr til barnehager 179 80 5 Dekkes over driftsbudsjett eller bakes inn i investering
Inventar -Knøttelia 50 50
Utelekeapparat - Lenangen bhg. 150 Vurderes som fremtidig investering
Sosiallærer 10 %- Lyngsdalen 60 60 60 60 Må løses innenfor rammen
Miljøterapeut/sosiallærer 50% - Eidebakken 300 300 300 300 Må løses innenfor rammen
30 % stilling Kulturskolen 144 144 144 144
Økt bemanning barnehager 3 600 3 600 3 600 3 600
4 Helse og omsorg
Rekruttering og kompetanseheving HSO 105 105 105 105
Rekruttering og kompetanseheving HSO 200 200 200 200
Rekruttering og kompetanseheving HSO 21 21 21 21
5 Teknisk drift
Brøyteutgifter - økning 210 280 280 280 Økt i KVJ budsjett til 3,2 mill. Tas med i 2021-budsjett
Plenklippetraktor Lenangen skole 50 Dekkes innenfor budsjett
Rus og psykiatri/Solhovlia - kjøp av snøfreser 30 Dekkes innenfor budsjett
Oppgradering av låssystem - Eidebakken skole 50 Dekkes innenfor budsjett
Brannvarslingsanlegg Knøttelia barnehage 34 Dekkes innenfor budsjett
Snøfreser - Knøttelia 30 Dekkes innenfor budsjett
Vognskur - Knøttelia 5 Dekkes innenfor budsjett
Solavskjerming kontor - Lenangen bhg 50 Dekkes innenfor budsjett
Gulvbelegg Knøttelia 35 Dekkes innenfor budsjett
Kommunale veier:
Lønn ekstrhjelp sommertid 6 mnd 480 480 480 480
Vedlikehold anlegg 60 60 60 60
Drift transportmidler 150 150 150 150
Komm.boliger - økt stilling 500 500 500 500
Prosjektstilling - oppdatering av Matrikkel 600
Fagarbeiderstilling vei, vann og avløp 500 500 500 500
Brann og redning:
10% tilsyn/vedl.h. av brannmateriell - lønn 54 54 54 54 Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
10% renhold brannstasjon - lønn 54 54 54 54 Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
Vask av arbeidstøy 15 15 15 15 Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
Sum ikkeprioriterte tiltak 7 751 6 663 6 534 6 529  

 
Flere av tiltakene forutsettes dekket innenfor budsjett. Som nevnt i innledningen til dette 
kapittelet, har det ikke vært rom for å øke driftsbudsjettene med prisvekst eller kommunal 
deflator pga. vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2019-2022. 
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1.4.2 Rammebetingelser 
 
Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden: 

1. 2020-priser i hele økonomiplanperioden. 
2. Årslønnsvekst anslått til 3,6 % fra 2019 til 2020. Det er satt av 3,6 mill. kroner til 

dekning av lønnsvekst i 2020, dette er redusert i planperioden som følge av foreslåtte 
nedskjæringer i tjenestene. 

3. Regnskapet for 2019 er forventet avlagt i balanse. 
4. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente rente på 2,31 %. 
5. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ. 
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Sak 19/125

1.5 Økonomiske oversikter 2020-2023 

1.5.1 Bevilgningsoversikt – drift 

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)   Regnskap 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023 

Rammetilskudd 156 122 156 173 161 201 158 485 157 161 154 921 

Inntekts- og formueskatt 64 289 65 414 66 697 65 994 64 755 63 990 

Eiendomsskatt 6 847 6 900 6 015 5 250 5 250 5 250 

Andre generelle driftsinntekter 9 570 4 985 4 121 2 796 2 012 1 529 

Sum generelle driftsinntekter 236 828 233 472 238 034 232 525 229 178 225 690 

Sum bevilgninger drift, netto 204 520 203 941          200 435           193 667           191 095           189 390  

Avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

Sum netto driftsutgifter 224 514 203 941 200 435 193 667 191 095 189 390 

Brutto driftsresultat 12 314 29 531 37 599 38 858 38 083 36 300 

Renteinntekter 1 878 1 452 1 283 1 283 1 283 1 283 

Utbytter 0 0 0 0 0 0 

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 9 330 11 916 14 527 17 125 17 269 16 827 

Avdrag på lån 18 151 19 994 21 400 22 650 23 481 23 957 

Netto finansutgifter -25 603 -30 458 -34 644 -38 492 -39 467 -39 501 

Motpost avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 

Netto driftsresultat 6 705 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 

Disp. eller dekning av netto driftsresultat         
Overføring til investering 1 062 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461 

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -1 018 543 662 223 241 247 

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 7 143 -2 627 832 -1 318 -3 086 -4 909 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 7 187 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
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1.5.2 Økonomisk oversikt etter art - drift 

  Økonomisk oversikt etter art - drift   Regnskap 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023 
  Driftsinntekter          

1 Rammetilskudd 156 122 156 173 161 201 158 485 157 161 154 921 
2 Inntekts- og formuesskatt 64 289 65 414 66 697 65 994 64 755 63 990 
3 Eiendomsskatt 6 847 6 900 6 015 5 250 5 250 5 250 
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 9 570 4 985 4 121 2 796 2 012 1 529 
6 Overføringer og tilskudd fra andre 58 960 38 449 36 716 37 267 36 289 35 753 
7 Brukerbetalinger 8 663 8 327 8 792 8 667 8 492 8 492 
8 Salgs- og leieinntekter 23 828 26 475 29 012 31 754 32 545 32 873 
9 Sum driftsinntekter 328 279 306 723 312 554 310 213 306 504 302 808 

  Driftsutgifter          
10 Lønnsutgifter 192 505 184 220 187 693 188 737 187 785 187 707 
11 Sosiale utgifter 20 331 21 153 18 578 18 578 18 578 18 578 
12 Kjøp av varer og tjenester 58 573 42 518 55 874 51 197 49 216 47 382 
13 Overføringer og tilskudd til andre 24 543 29 301 12 810 12 843 12 842 12 841 
14 Avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 
15 Sum driftsutgifter 315 946 277 192 274 955 271 355 268 421 266 508 
16 Brutto driftsresultat 12 333 29 531 37 599 38 858 38 083 36 300 
  Finansinntekter          
17 Renteinntekter 1 878 1 452 1 283 1 283 1 283 1 283 
18 Utbytter 0 0 0 0 0 0 
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 
20 Renteutgifter 9 330 11 916 14 527 17 125 17 269 16 827 
21 Avdrag på lån 18 151 19 994 21 400 22 650 23 481 23 957 
22 Netto finansutgifter -25 603 -30 458 -34 644 -38 492 -39 467 -39 501 
23 Motpost avskrivninger 19 994 0 0 0 0 0 
24 Netto driftsresultat 6 724 -927 2 955 366 -1 384 -3 201 
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25 Disp. eller dekning av netto driftsresultat:          
26 Overføring til investering 1 062 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461 
27 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -1 018 543 662 223 241 247 
28 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 7 143 -773 832 -1 318 -3 086 -4 909 
29 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 
30 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 7 187 927 2 955 366 -1 384 -3 201 

31 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
  
 

Netto driftsrammer: 
 

  Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 POLITIKK OG LIVSSYN               7 195                8 555                6 965                7 211                6 951                7 211  
2 STAB/STØTTE             20 267              21 790              21 389              21 197              21 197              21 197  
3 OPPVEKST OG KULTUR             63 445              62 853              61 975              61 609              60 685              59 873  
4 HELSE OG OMSORG             93 615              90 002              97 359              98 934              98 934              98 934  
5 TEKNISK DRIFT             25 029              20 957              19 277              13 449              12 062              10 910  
6 UTVIKLING               3 767                2 316  -                  78  -                395  -                395  -                395  
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -            8 808  -            2 540  -            6 463  -            8 348  -            8 348  -            8 348  
8 FINANS                     10                        8                      11                      10                        9                        8  

          
 T O T A L T          204 520           203 941           200 435           193 667           191 095           189 390  
 

54



33 

1.5.3 Bevilgningsoversikt investering 2020-2023 
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)   Regnskap 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023

1 Investeringer i varige driftsmidler 112 707 45 130 86 600 31 450 9 550 3 350
2 Tilskudd til andres investeringer 921 2 500 3 000 500 500 -
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 062 1 157 961 961 961 961
4 Utlån av egne midler - - - - - -
5 Avdrag på lån - - - - - -
6 Sum investeringsutgifter 114 690 48 787 90 561 32 911 11 011 4 311

7 Kompensasjon for merverdiavgift 14 382 - - - - -
8 Tilskudd fra andre 6 966 - - - - -
9 Salg av varige driftsmidler 5 562 - - - - -

10 Salg av finansielle anleggsmidler 118 - - - - -
11 Utdeling fra selskaper 200 - - - - -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13 Bruk av lån 86 330 45 645 89 100 31 350 9 550 2 850
14 Sum investeringsinntekter 113 558 45 645 89 100 31 350 9 550 2 850

15 Videreutlån 19 585 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
16 Bruk av lån til videreutlån 19 585 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån 3 687 2 650 2 955 2 955 2 955 2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 102 2 650 2 955 2 955 2 955 2 955
19 Netto utgifter videreutlån 1 415-                    - - - - -

20 Overføring fra drift 2 123 1 157 1 461 1 461 1 461 1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 1 480 - - - - -
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 843 1 985 - 100-                    - -
23 Dekning av tidligere års udekket beløp - - - - - -
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn. 4 446 3 142 1 461 1 361 1 461 1 461
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel) - - - - - -  
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Sak 19/125

Det er i budsjett og økonomiplan 2020-2023 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men 
ikke fullførte investeringer fra tidligere år. Kapitalkostnader for iverksatte og vedtatte 
låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen, samt forventet utvikling av rentekostnader. 
Gjennomsnittsrente i planperioden er 2,31%. 
 

 
Kilde: Kommunalbanken Norge 
 
 
 
Oppgradering kommunale veier: Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunale 
veier. Vedtatt investering vil ta utgangspunkt i kommunens veiplan. Lyngen kommune drifter 
48 km kommunale veier, herav 27 km asfalterte- og 21 km grusveier. Flere strekninger, både 
grus og asfalterte veistrekninger har behov for større oppgraderinger utover den standarden 
som var på etableringstidspunktet. Veistrekninger som ønskes oppgradert er som følger (ikke 
prioritert rekkefølge): 

 Underfjellveien Kvalvik,  
 Sandvikveien (nederst),  
 Skakkeveien (Oksvik  
 Einarvikveien (Rottenvik),  
 Karnesveien 
 Langgårdveien 
 Stigenveien 
 Lattervikveien 
 Skoleveien  
 Bakkevollveien 
 Bergveien 
 Bekkstrandveien.  

 
Det det beregnes at kr 4 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å utføre oppgradering av 
veistrekninger på 4,2 km, kostnadene vil variere mellom kr 250 og 1 700 pr meter.   
 
Rådhus: Det er et mål at kommunen selv står som eier av Rådhuset, vil dette gi netto 
besparelser på driftsbudsjettet på kr 0,846 mill. ift. redusert husleie. Lyngen kommune kan 
oppnå besparelser ved å samlokalisere flere funksjoner som bibliotek, turistinfo, møtelokaler 
og nødvendige kontorplasser kan etableres innenfor eksisterende bygning.  
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Vann og avløp: Det må prioriteres løsninger som sikrer stabil vannforsyning. Det er gjort en 
vurdering som omfatter fremtidig vannforsyning til hele strekningen Furuflaten – Lyngseidet. 
Det er laget et eget saksfremlegg på vannforsyningen strekningen Lyngseidet – Furuflaten. 
 
Velferdsteknologi: For å møte framtidens behov for flere omsorgstjenester, samtidig med 
redusert ressurs tilgang (menneskelig og økonomisk), må innbyggere kunne få hjelp via 
teknologiske hjelpemidler. Det er foreslått en økning på 3,5 mill. kroner i 2020 for å fullføre 
prosjektet. Dette er forutsatt finansiert ved omdisponering av allerede vedtatt låneopptak. 
 
Inventar helse og omsorg: Det er behov for å fornye inventar på Lyngstunet. Dette gjelder 
nye senger m.m.  
 
Ombygging av legekontoret: For å ivareta personvernet til pasienter og brukere på 
legekontoret og helsestasjonen må det gjøres ombygginger i disse lokalene. 
 
Nytt sak og arkivsystem: Anbud på nytt sak og arkivsystem viser at vedtatt låneopptak på 1 
mill. kroner blir for lavt. Investeringen må økes med 1,725 mill. kroner. Dette er forutsatt 
finansiert ved omdisponering av allerede vedtatt låneopptak. 
 
Elev- og ansatte PC’er/skole og barnehage – digitale hjelpemidler: Pga. endringer i nasjonal 
læreplan med fokus på bruk av digitale verktøy er det behov for å øke denne investeringen. 
Fra høsten 2021 er det forutsatt alle elever på alle klassetrinn skal ha en egen digital enhet. 
 
Industriutleiebygg Øra: Industriutleiebygg på Øra (Furuflaten nord) var foreslått gjennomført 
i 2019, men er utsatt til 2020. Formålet vil være utleie til næringsvirksomhet og vil generere 
inntekter som skal dekke renter og avdrag. Anslåtte kostnader til prosjektering og oppføring 
kr 41 mill. kroner. 
 
Teknisk/brann – nybygg: Lyngen kommune kjøpte i 2019 nye lokaler til teknisk avd., vann 
og avløp hvor man også planlegger ny brannstasjon. Ombygging er beregnet til 3 mill. kroner. 
Samlokalisering vil muliggjøre reduserte kostnader til leie av lokaler. 
 
Kirkelig fellesråd 
 
  2020 2021 2022 2023 
Reparasjon av kirka  500 500 500   
Nytt orgel Lyngen kirke 2500    
Sum 3 000 500 500 0 

 
Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Disser er derfor å anse som 
tilskudd til andres investeringer. 
 
Det er i 2020-2022 lagt inn 0,5 mill. kroner som årlig investeringstilskudd til kirkelig 
fellesråd. I tillegg er det vedtatt 2,5 mill. kroner til oppgradering av orgelet i Lyngen kirke for 
2020. 
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Finansiering av investeringer 
Investeringsbudsjett 2020-2023 (i 1000 kroner). 
 

 
Budsjettskjema 2B BUDSJETT

2020 2021 2022 2023
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 5 600 3 000 2 500 2 500
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 15 050 19 500 2 000 -

20 650 22 500 4 500 2 500

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000 4 000 4 000 -
16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500 500 500 -
17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100 100 100 100
18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 41 000
18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE - 4 000 - -
19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 100 100 200 -
19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 2 500 - - -
20001 Kjøp av rådhus 2020 16 000
20003 Ombygging Rema 1000-bygget 3 000
20004 Fagfornyelsen i grunnskolen - digitale verktøy 1 000 750 750 750
20005 Inventar helse og omsorg 250
20006 Ombygging av legekontoret 500

68 950 9 450 5 550 850

Sum investering i anleggsmidler 89 600 31 950 10 050 3 350

BRUK AV LÅNEMIDLER -89 100 -31 350 -9 550 -2 850
Bruk av investeringsfond 0 -100 0
Egenkapital driftsmidler -500 -500 -500 -500
SUM FINANSIERING -89 600 -31 950 -10 050 -3 350

ØKONOMIPLAN
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2 BUDSJETT 2020 
 
Årsbudsjettet er konsekvensjustert med faste utgifter som fast lønn, faste tillegg, lovpålagte 
engasjementer og lønnsreserve. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon 
fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner 
utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling 
og prioritering av nye tiltak. Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp i som eget 
punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde. 

2.1.1 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 
Det er foretatt en indeksregulering på de fleste gebyrene for 2020, med noen få unntak. I de 
tilfellene gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert. 
 
Renovasjon-, avløp- og feiegebyr 
Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 18.10.2019 vedtatt satser for kommunal renovasjon 
for 2020. Renovasjonsgebyrene er økt med 3 %, og slamgebyr er økt med 3,5 %.  
 
Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes iht. selvkostprinsippet. På noen områder 
har derfor betalingssatsene sammenheng med utvikling i driftskostnader, som da vil medføre 
endringer i gebyret. 
 
Det er foreslått at tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 3,1 % f.o.m. 1.1.2020.  
 
Husleieinntekter 
Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes iht. endringen i konsumprisindeksen fra 
1.1.2020. 
 
Foreldrebetaling 
Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris. 
 
Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyr- og havneregulativ. 
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2.1.2 Lønnsbudsjett 
Fast lønn, tillegg, overtid, mv. 
Lønnsoppgjør 2019 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2020. Det må tas 
høyde for sentrale forhandlinger i 2020 ift lønnsvekst for lønnsreserven. Forventet lønnsvekst 
for 2020 er på 3,6 %. Avsetning for lønnsreserve for 2020 er likevel ikke justert opp pga. 
gjennomførte og foreslåtte reduksjoner. 
 
Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert 
iht. regnskapsutviklingen.  
 
Det er lagt inn flere innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor 
budsjetterte rammer. 
 
Alle tall i 1000 kroner. 
 

2.2 Ramme 1 - Politikk og livssyn  
 
Budsjettramme 2020 

Ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert 
budsjett 2020 

Budsjett 
2020 

1100 PROSJEKTER POLITIKK 100 0 0 
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 641 2 880 3 365 
1112 LEVEKÅRSUTVALGET 343 343 243 
1113 NÆRINGSUTVALGET 75 75 75 
1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET 60 0 0 
1208 KIRKE OG LIVSSYN 4 336 3 482 3 282 

 Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 555 6 780 6 965 
 
Tiltak 2020: 
Kontrollutvalg - økt ramme 30 
Reduksjon kommunestyre -20 
Reduksjon råd for folkehelse -15 
Flytting av lisenskostnader -60 
Bedrekommune.no - verktøy til brukerundersøkelser jf. 
Samfunnsdelen 38 
Reduksjon tilskuddsmidler politikk -35 
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår -100 
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd -200 
KU - økt ramme 30 
Reduksjon kommunestyre -20 

 -362 
 
Rammeområdet dekker utgifter til politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, 
AMU, råd for folkehelse, samt tilskudd til kirke og livssyn.  
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Politikk 1110 
Kontrollutvalgets (tjeneste 1100) budsjettforslag for 2020 utgjør en økning på kr 30 000 i 
forhold til vedtatt budsjettramme for 2090 i Lyngen kommune. 
 
Det er foreslått reduksjoner på flere områder for å dekke inn en del av budsjettkuttene som var 
lagt inn i økonomiplan 2019-2022. Råd for folkehelse har gjennom tidligere år ikke benyttet 
sitt budsjett fullt ut. En reduksjon vil derfor ikke påvirke aktiviteten til utvalget i negativ 
retning. Kommunestyrets budsjett kan også reduseres ift. siste års aktivitet. Ubenyttede 
tilskuddsmidler på ansvar 1110 bør utgå. 
 
Levekårsutvalg 
Det er foreslått en reduksjon i tilskuddspotten som utvalget forvalter for å oppnå 
budsjettbalanse. 
 
Kirke og livssyn 
Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd er i årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 
foreslått redusert med kr 200 000. Dette med bakgrunn i befolkningsnedgangen. 
 
Overføring vedrørende kapitalkostnader for bårehus i Nord-Lenangen, samt kompensasjon fra 
Husbanken vedrørende investeringer i kirkebygg videreføres. 
 

2.3 Ramme 2 – Stab/støtte 
 
Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, stabs- og støttefunksjoner, felleskostnader og IKT. 
 
Budsjettramme 2020 

Ramme: 2 STAB/STØTTE 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 600 100 0 
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 184 13 859 13 859 
1450 FELLESKOSTNADER 4 180 3 644 3 644 
1451 IKT 3 941 3 941 4 001 
1452 KOMMUNAL FIBER -115 -115 -115 

 Sum ramme: 2 STAB/STØTTE 21 790 21 429 21 389 
 
 
Tiltak 2020: 
Prosjektmidler ansvar 1300 -100 
Flytting av lisenskostnader 60 
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon 422 
Reduksjon i stillinger/vakanse -422 
Sum -40 

 
 
 
  

61



40 

Stab/støtte 
Det vil være stort fokus på digitalisering av tjenester og arbeidsoppgaver, både internt og ut 
mot våre innbyggere. Målet her er å: 

 effektivisere arbeidsprosesser i organisasjonen 
 utvikle de informasjonskanalene Lyngen kommune har ut mot innbyggerne våre 
 bedre innbyggertjenester 

 
I 2020 vil det gjennomføres et utviklingsprogram på digital ledelse for hele organisasjonen for 
å kartlegge utfordringer, nye arbeidsmetoder og gevinster. I denne prosessen skal det også 
utarbeides en digitaliseringsstrategi hvor spesielt innbyggerne vil være i fokus. Prosjektet er 
eksternt finansiert i tillegg til at man omdisponerer egne ressurser for en periode. 
 
Det vil også gjennomføres kurs for innbyggerne for å øke digital kompetanse. Her har Lyngen 
kommune mottatt prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er i 
tillegg et tiltak som har blitt etterspurt av Råd for folkehelse. Målet med dette er å oppnå enda 
bedre effekt av de digitale innbyggertjenestene Lyngen kommune har ved at folk i Lyngen 
faktisk kan bruke disse. Det er et mål at f.eks. portokostnader skal reduseres i planperioden, 
og at flere og flere henvendelser til Lyngen kommune kan skje digitalt. 
 
Fokus på arbeidsmiljø og internkontroll vil fortsette, og man vil jobbe for å utvikle bedre 
arbeidsverktøy for dette i hele organisasjonen. Rådmannen har fått større ansvar for 
kommunens Arbeidsmiljøutvalg, og det er forventninger om at hele organisasjonen skal bli 
bedre på de oppgavene som ligger innenfor dette området. 
 
Nytt sak- og arkivsystem vil innføres i løpet av første halvår 2020. Den nye løsningen legger 
til rette for mer effektiv saksbehandling, bedre innsynsløsninger og enklere distribusjon av 
sakspapirer til folkevalgte.  
 
Hovedutfordringer: 
Stadig endring i arbeidsoppgaver og -metoder kombinert med reduserte inntekter og rammer 
gjør det utfordrende å opprettholde en organisasjon som er robust, oppdatert, fleksibel, 
rasjonell og effektiv.  
 
Lyngen kommune er sårbar på flere fagområder da kompetanse gjerne er spesialisert. 
Interkommunalt samarbeid tvinger seg derfor frem på flere fagområder og flere 
budsjettrammer, ikke bare stabs- og støttefunksjoner. For å redusere sårbarhet, beholde og 
styrke fagkompetanse må man derfor se på disse mulighetene.  
 
Lærlinger 
Lyngen kommune hadde ved utgangen av 2019 4 lærlinger, og 2 av disse avslutter 
lærlingetiden sin i 2020. Det vil jobbes med å få inn nye lærlinger i de ledige plassene. 
Følgende fag er aktuelle: 

 Kontorfag 
 IKT 
 Helsefag 
 Institusjonskokk 
 Barne- og ungdomsarbeider 
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IKT 
Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, implementere 
nye system, samt gi brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye 
løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen har fokus. Digitalisering er et satsingsområde, 
hvor bl.a. nye og bedre innbyggertjenester prioriteres.  
 
Det er behov for å gjøre flere grep for å oppnå gevinst ved digitalisering: 

 Digital kompetanse og utvikling vil være fokus i 2020 og ressurser fra IKT vil bistå 
organisasjonen i utviklingsprogram for digital ledelse. 

 Det vil jobbes med å sikre kommunens infrastruktur bl.a. ved samarbeid med andre 
kommuner. Rådmannen og IKT-avdelingen har i løpet av 2019 undersøkt ulike 
alternativ, og det vil jobbes videre med disse for å få en løsning i løpet av 2020. 

 Nytt sak og arkivsystem skal implementeres første halvår 2020. I denne prosessen skal 
man også se på innbyggerløsninger som kan forbedres ift. digital kommunikasjon. 

 
Det jobbes videre med velferds-/trygghetsteknologi. Velferdsteknologi kan defineres som 
«teknologisk assistanse» som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og 
mobilitet, samt muliggjøre fysisk og kulturell aktivitet.  
  
Hovedutfordringer: 
Den digitale kompetansen både internt i organisasjonen og blant innbyggerne må økes. Lav 
digital kompetanse fører til at det tar lang tid før nye løsninger blir tatt i bruk, og gevinsten 
ved effektivisering forsinkes. At man ikke har en felles, overordnet digitaliseringsstrategi kan 
føre til at man velger løsninger som ikke er kvalitetssikret og tilpasset et reelt behov. En felles 
strategi skal derfor komme på plass i 2020. 
 
Ny læreplan fra høsten 2020 har økt fokus på digitale verktøy, og krever flere digitale enheter 
i grunnskolen. Selv om datautstyr kan gjenbrukes krever dette betydelige investeringer i årene 
fremover. Dette vil igjen kreve økt oppfølging og vedlikehold. 
 
Kompetanseutvikling med bakgrunn i økt digitalisering er nødvendig for at Lyngen kommune 
skal levere gode, sikre og effektive tjenester. Alle datasystem krever vedlikehold og 
oppfølging av grunndata uavhengig av om de er skybaserte eller ikke, og at man har 
systemadministratorer og superbrukere som har tid og kompetanse til å gjøre denne jobben. 
Det har til nå vært lite fokus på dette utenfor IKT-avdelingen, noe som bl.a. fører til at 
datasystem og -programmer innenfor alle sektorer ikke har blitt utnyttet godt nok. Selv om 
dette har blitt forbedret de siste årene, er det enda potensiale for å hente ut gevinster ved mer 
effektiv bruk av flere fagsystem. Dette må derfor prioriteres innenfor alle sektorer. 
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2.4 Ramme 3 - Oppvekst og kultur  
 
Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen kommune. 
 
Budsjettramme 2020 

Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 71 76 76 
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 060 7 570 7 570 
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 4 524 5 110 5 250 
2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 7 408 6 935 7 103 
2116 EIDEBAKKEN SKOLE 21 743 21 200 21 600 
2117 VOKSENOPPLÆRINGA 3 154 1 552 1 552 
2201 BARNEHAGER - FELLES 157 157 32 
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 059 4 832 5 332 
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 947 5 690 5 690 
2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 122 2 352 2 352 
2310 KULTURSKOLEN 1 386 1 355 1 355 
2410 KULTURTILBUD 3 031 3 012 2 812 
2411 BIBLIOTEK 1 191 1 251 1 251 
2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR 0 -388 0 

 Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 62 853 60 704 61 975 
 
 
Tiltak 2020 
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen 20 
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen  120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole  48 
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole  120 
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken  160 
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken  240 
Vakanse barnehager -425 
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral -200 
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner 300 
Sum 383 

 
I tillegg til disse tiltakene kommer tiltak lagt inn i økonomiplanen for 2018-2021. Her er det 
kutt i lærerstillinger med 50 % stilling Eidebakken og 100 % stilling Lenangen skole fra 
høsten 2020.  
 
Barnehagene 
Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 152 godkjente plasser. 
Per i dag har Lenangen barnehage 16,3 plasser i bruk, Lyngsdalen oppvekstsenter 19,8 
plasser, Kavringen barnehage 47,9 plasser og Knøttelia barnehage 41,2 plasser. Dermed har vi 
i dag åpent 125,2 plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn 
som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage.  Lyngen kommune har 
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løpende opptak av barn, og det forventes at den ledige kapasiteten i barnehagene vil være 
betraktelig lavere fra mot sommeren. 
 
Kommunen har ledige barnehageplasser i alle barnehagene.  Foreldrebetaling i barnehagen 
følger makspris fra statsbudsjettet. 
 
Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområde inneværende barnehageår: 
 
2019/2020  
Rammeområde:  
Livsmestring og helse: 
Inkluderende barnehagemiljø 
   
Hovedmål:  
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. 

Fremme et inkluderende miljø, der alle barna kan delta i lek og erfare glede og felleskap 

 
Fast, gjennomgående kvalitetsarbeid i barnehagene bygger på Rammeplanen og 
stortingsmeldinger. Lyngen kommune deltar i satsingen inkluderende barnehage- og 
skolemiljø som startet opp i januar 2018 og vil vare ut barnehageåret 2019/2020. En satsing 
på rammeområdet helse og livsmestring inneværende barnehageår er naturlig. Barnehagene 
arbeider med barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom blant annet lærende møter, 
aksjonslæring, frikjøp av utviklingsveileder for barnehagene og støtte fra UiT. Den 
barnehagebaserte kompetanseutviklinga gir barnehagen store muligheter til utvikling mot 
profesjonelle læringsfellesskap. 
3 barnehagelærere videreutdanner seg innen språk dette barnehageåret, samt at vi har to 
barnehagelærere på styrerutdanningen ved UiT. 
 
Hovedutfordringer: 
Barnehagenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å 
drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og 
utstyr/inventar. Barnehageloven regulerer både private og offentlige barnehager. For barn 
folkeregistrert i Lyngen, faktureres kommunen dersom barnet har plass i en privat barnehage i 
en annen kommune. Dette medfører økte utgifter på ca. 300 000 pr. år. 
Med den nye rammeplanen ble det satt fokus på barnehagens digitale praksis. Vi har de siste 
årene fornyet PCer til de ansatte, kjøpt inn digitale tavler, samt kjøpt inn noen Ipader til bruk i 
barnegruppene.  Også i 2020 er det behov for å øke tilgangen på tidsriktig utstyr og 
kompetanse i barnehagene for å møte forventningene i rammeplanene. 
 
Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den spesialpedagogiske utviklinga, 
satse på tidlig innsats, få rom til å drive barnehagebasert kompetanseutvikling samt øke 
kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagene foreslår en økning til 4 ansatte per avdeling. 
 «Det er dokumentert gjennom norsk og internasjonal forskning at et godt pedagogisk tilbud i 
førskolealder har betydning for barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling. Effekten av 
utdanning på lang sikt, inkludert barnehage, er entydig positiv i forskningen og viser at 
barnehager med høy kvalitet bidrar til at flere fullfører videregående skole, tar høyere 
utdanning og kommer i arbeid, i tillegg at færre mottar trygd fra det offentlige. Forskningen 
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viser også at offentlige investeringer i barnehage kan gi en fremtidig gevinst som er om lag ti 
ganger større enn kostnadene» Stortingsmelding 19 
 
Rekruttering 
Barnehagene må rekruttere nok pedagoger til å oppfylle pedagognormen. Situasjonen er i dag 
slik at vi av ulike grunner har vansker med å rekruttere nok barnehagelærere, spesielt i 
vikariatstillinger/engasjement. Ved rapportering i 2018 var 28 % av de ansatte i barnehagene i 
Lyngen barnehagelærere (eller hadde tilsvarende godkjent utdanning). Dette tallet er økt til 
38,9 % i 2019, noe som er svært positivt. (Nasjonalt snitt er 39,8 %) Antall barn per ansatt var 
i snitt 5,2 i Lyngen kommune totalt, med noen variasjoner mellom barnehagene. 
I forbindelse med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan må vi se på virkemidler for å 
rekruttere og beholde barnehagelærere. 
 
Bygningsmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer. 
 Lyngsdalen oppvekstsenter har et vedlikeholdsetterslep. 
 Knøttelia barnehage har en del utfordringer knyttet til bygningen, som gulvbelegg, 

parkering samt gammelt og slitt inventar. 
 Lenangen barnehage har behov for utelys på veien/bakken ned fra barnehagen til 

parkeringsplassen. 
 Kavringen barnehage har behov for lyssetting av bygget og uteområdet. 
 
Grunnskolene 
Lyngen kommune har 3 offentlige grunnskoler 
Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere, men for å møte framtidens kompetansekrav har 
vi behov for å rekruttere rett og videreutdanne lærere helt fram til kompetanse -forskriftene 
trer i kraft i 2025.  
 
Tabellen under viser elevtallet ved skolene i Lyngen inneværende og neste år:  

ELEVTALL SKOLEÅRET 2019/2020 Lyngen 
kommune         

SKOLE/KLASSE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUM 

Eidebakken skole 14 22 17 16 17 18 27 22 25 16 194 

Lenangen skole 1 9 3 8 5 6 7 7 4 7 57 

Lyngsdalen skole 3 1 2 2 3 5 3       19 

Sum elever Lyngen 18 32 22 26 25 29 37 29 29 23 270 
ELEVTALL SKOLEÅRET 2020/2021 Lyngen 
kommune         

SKOLE/KLASSE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUM 

Eidebakken skole 13 14 22 17 16 17 18 30 22 25 194 

Lenangen skole 1 1 9 3 8 5 6 7 7 4 51 

Lyngsdalen skole 3 3 1 2 2 3 5    19 

Sum elever Lyngen 17 18 32 22 26 25 27 37 29 29 264 

 
Skolene i Lyngen har følgende mål:  

 Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer og gode relasjoner der 
barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til 
å påvirke og bygge. 
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 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og 
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  

 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å 
minke/begrense bruken av spesialundervisning.  

 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 
nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra 
mestringsnivå 1 (laveste nivå)  

 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.  

 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.  
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 

undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå. 
 
Målsettinger og utfordringer for perioden 
 
Dimensjonering av tjenester 
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette 
medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever har lav 
bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen i Lyngen 
har de siste årene vært negativ, med en nedgang på ca. 50 elever på 5 år.  Likevel, ut fra antall 
skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 2-3 elever per klasse, noe 
som i liten grad påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært 
liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik 
uavhengig av elevtallet i klassen. Skolene i Lyngen har over år tatt ned årsverk i undervisningen 
for å matche nedgangen i elevtallet.  Handlingsrommet for ytterligere innsparing i 
grunnskolesektoren ligger i en eventuell endret skolestruktur. I økonomiplanperioden er det lagt 
inn nedlegging av Lyngsdalen oppvekstsenter for å klare å møte endrede rammeoverføringer 
dersom befolkningsutviklingen følger prognosene. Pollfjelltunnelen gjør det uforsvarlig å 
omstrukturere per i dag. 
 
Rekruttering 
Rekruttering av kvalifisert personale er en utfordring i alle distriktskommuner, og Lyngen 
kommune har spesielt i 2019 møtt på utfordringen med å klare å rekruttere tilstrekkelig antall 
lærere. Som et strakstiltak vil kommunen delta på mastertorg på UiT, men det er behov for å mål-
rette rekrutteringsarbeidet innenfor grunnskole, samt sette inn egna stimuleringstiltak, noe som vil 
medføre noe økte kostnader i sektoren. Vi kan her snakke om utdanningsstipend eller bedre vilkår 
for utdanningsgruppa. Dette vil det bli tatt høyde for under utarbeidelsen av strategisk 
kompetanseplan for Lyngen kommune. 
 
Spesialundervisning 
Andel elever med rettigheter etter Opplæringslova kapittel 5 er fortsatt høy i Lyngen. I 2017 var 
den på 12,4 %, mens den i 2018 hadde gått ned til 11,4 %.  Nasjonalt snitt er 7,9. 
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Utgiftene til skyss og lokaler har økt de siste årene, og forventes fortsatt å øke grunnet nye 
skolebygg, høye skyssutgifter samt nedgang i antall elever. 
 
Skolebygg 
Eidebakken skole mangler fortsatt godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern. Her er 
det foretatt flere opprettinger, og skolen har søkt om godkjenning i 2019. 
Lyngsdalen Oppvekstsenter er godkjent, men har behov for en del bygningsmessige 
oppgraderinger. En del av disse er ivaretatt i årsbudsjettet.  
 
Uteområder barnehager og skole 
Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er en god forebyggende faktor. Skolene og 
barnehagene har de siste årene investert i utstyr til uteområdene, men det er fortsatt behov for 
oppgraderinger. Prosjekt trivselsagenter er i gang ved skolene i Lenangen og på Eidebakken. 
 
SFO 
Utvidet åpningstid i SFO trådte i kraft fra juni 2016, og ble evaluert høsten 2017. Vedtektene 
vil revideres i 2020. Regjeringen har innført gratisplasser i SFO for barn med spesielle behov 
fra høsten 2020. I tillegg er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Dette vil ikke 
ha store økonomiske konsekvenser for Lyngen kommune, og vil derfor dekkes innenfor 
ramma. 
 
Fagfornyelsen og digital utvikling 
Ny overordna del- Verdiløftet- og nye reviderte læreplaner for grunnskolen tas i bruk fra 
høsten 2020. Fram til oppstart jobber skolene med skolebasert kompetanseutvikling både 
lokalt og regionalt for å møte endringene. Den digitale utviklingen i samfunnet går rivende 
fort, og dette og fagfornyelsen stiller nye krav til skolene om både kompetanse og utstyr. 
Skolene har behov for infrastruktur som takler økning i enheter og kompleksitet i 
programvare, oppdatert utstyr og kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Det er 
avsatt en sum i investeringsbudsjettet til innkjøp og fornying av utstyr. Her ligger det midler 
til klassesett Ipader og datamaskiner til 5.-7.klassingene. En digital strategi er under 
utarbeidelse, og her satser grunnskolen på 1:1 i digitalt utstyr. 
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Flyktninger 
Lyngen kommune har ikke fått anmodning fra Imdi om bosetting av flytninger i 2019 eller 
2020. Det er i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er anmodet om 
bosetting. 
 
Tidlig innsats 
Regjeringas største satsing innenfor utdanningsfeltet er tidlig innsats. Bakgrunnen er at 
mellom 15 og 20 % av elevene i videregående utdanning har så svake ferdigheter at de sliter i 
videre utdanning og arbeidsliv. Satsingen på tidlig innsats er først og fremst en styrking av 
lærertettheten i skolen, på 1.-10.trinn. Midler til tidlig innsats ble tidligere overført som 
øremerka midler, men er nå lagt inn i rammetilskuddet.  
En vet at den største forebyggende faktoren er et trygt og godt lokalsamfunn. Tiltak innenfor 
dette området forventes på sikt å ha store helsemessige betydninger. En dreiing av tiltak fra 
behandling til forebygging innenfor tjenester for barn og unge, samt miljøarbeid er 
nødvendig. 
 
Forebygging og psykisk helse 
Regjeringens strategi for psykisk helse: Mestre hele livet (2017-2022) har et særlig fokus på 
barn og unge. Strategien omhandler tiltak for forebygging og behandling, kunnskaps- og 
forskningsbehov og hvordan samfunnet skal legge bedre til rette for inkludering og deltakelse. 
 
Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er beskyttende faktorer for å mestre livet. 
Av tiltak på forebyggingsområdet er det spesielle tiltak i Lyngen som viser seg å ha god 
effekt:  
 
Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Prosjektet passer 
godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført. Forskning viser at et 
skolemåltid slik Lyngen organiserer det gir økt konsentrasjon, økt trivsel, bedre integrering og 
minker sosiale forskjeller. (Mat og måltider i skolen. Helsedirektoratet IS 2135) 
 
Gjennom prosjektene Aktiv og Forebygging og oppfølging av drop out er det forebyggende 
ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at mer av dette blir en del av kommunens 
ordinære drift. Så langt viser prosjektene gode resultat som har fått nasjonal oppmerksomhet. 
 
Troms fylkeskommune ble programfylke innenfor folkehelse i 2019, og her er Lyngen 
pilotkommune i Troms. Utgangspunktet for piloteringen er kommunens arbeid med elever i 
videregående skole fra Lyngen kommune. Lyngen samarbeider med Storfjord, Kåfjord, 
Balsfjord og Skjervøy i satsingen. 
 
Kultur 
Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i 
løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler.  
Det er også et tett samarbeid med Ishavskysten friluftsråd om flere prosjekter, blant annet 
turkartpakke, turregistreringsverktøyet Telltur, læring i friluft, friluftsskoler og Ti på hjul. Det 
er flere andre prosjekter under planlegging- for eksempel friluftslivets ferdselsårer, Turhefte 
for barnefamilier og tilrettelegging av et turmål for rullestolbrukere og folkehelsenettverk. 
Barne- og ungdomsarbeid er viktig forebyggende arbeid i Lyngen kommune.  
 
 
 

69



48 

 
Ungdomsklubben er et viktig lavterskeltilbud, og i tillegg gir Aktiv tilbud om møteplasser og 
aktiviteter gjennom hele året. Innflytting i ny garasje forventes å skje rett over jul. 
 
Kommunens rolle som spillemiddelsøker er viktig rolle å ha fokus på. Her har Lyngen 
kommune en rekke store prosjekter gående, blant annet Lenangshallen og Lyngenhallen- i 
tillegg til tiltak meldt inn av lag og foreninger.  
Kulturavdelingen har et godt samarbeid med Kultur i Troms og lokale arrangører om 
kulturtilbud til befolkningen. Gjennom kulturavdelingas arbeid med den kulturelle 
spaserstokken gis, eldre både hjemmeboende og på institusjon- gjerne i møte med andre, for 
eksempel barn og ungdom-mulighet til å oppleve ulike kulturuttrykk. Kulturavdelinga 
samarbeider tett med ulike aktører for å utvikle arrangementskompetanse i samfunnet. 
Det jobbes med registrering av kulturminner (KIK) og krigsminner. 
Lyngen kommune mangler fortsatt lokaler for forelesninger, filmvisninger, utstillinger og 
forestillinger. 
 
Frivillighet 
Lyngen kommune samarbeider med frivillige om ulike tiltak, blant annet TV-aksjonen, 
forskjønning, turløyper, arrangement. I budsjettet er Levekårs kulturmidler foreslått redusert 
på ramme 1. Overføringene til frivilligsentralen er også foreslått kuttet med kr 200 000. 
 
Nord Troms Museum 
Driftstilskudd til Nord Troms museum er en av kommunens kulturoppgaver. Her overføres 
hvert år driftstilskudd, samt husleie til Halti og støtte til sommerarbeidsplasser. Nord-Troms 
Museum har forvaltningsansvar for Gamslett fiskarbondegård og driver annen formidling av 
kulturhistorisk verdi i hele kommunen. Nord Troms Museum har som et av sine 
satsningsområder å tilby skoleverket i Lyngen et godt pedagogisk tilbud knyttet til museets 
hovedanlegg samt regionens kulturhistorie generelt. Det er også opprettet en venneforening 
som bistår museet og kommunen i driften av Gamslett. 
 
Kulturskolen 
Nasjonalt opplever Kulturskolene et noe synkende elevtall. Dette merkes også regionalt og 
lokalt. Kulturskolene må tenke alternativt når det gjelder tilbud. I mindre grad etterspørres 
tradisjonelle aktiviteter som for eksempel band, mens de digitale områdene med Ipad og 
hjemmestudio er på full fart også inn i kulturskolene. Kulturskolen har skissert 4 ulike 
satsningsområder i Oppvekstplan 6 -16 år: 
1.Gode rutiner for skole – hjemsamarbeid. 
2.Utvikling av kulturskolens tilbud 
3.Kulturskolen som lokalt ressurssenter 
4.Pedagogisk utviklingsarbeid 
 
Høsten 2019 tok kulturskolen i bruk det digitale verktøyet Speedadmin, noe som har forbedret 
kommunikasjonene med elever og foreldre. Kulturskolen er sentral i den nye strategiplanen 
fra regjeringa i forhold til satsinga på de estetiske fagene, og blir nevnt som viktig 
samarbeidspart både for barnehage og grunnskole. Det krever en opprustning hvis 
kulturskolen skal kunne møte disse kravene. 
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Bibliotek 
 
Målsettinger og utfordringer: 
Alle skoleelever i Lyngen skal daglig ha tilgang til bibliotektjenester. Bokbussen har fungert som en 
forlenget arm og tilbudt tjenester til de skolene som ikke har hatt skolebibliotek. Sametinget vurderer å 
trekke ut sin støtte til bibliotekbussen, og dette vil medføre at en må ta stilling til eventuelle økte 
driftsutgifter kommende år, eller en nedleggelse av tilbudet. 
Folkebiblioteket i Lyngen kommune har potensial som lokal utviklingsaktør og partner, og kan være et 
middel for å nå kommunens mål i samarbeid med andre tjenester innen for eksempel skole-, helse- og 
kulturfeltet. Lyngen folkebibliotek har følgende handlingsplan og mål: 

 Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og gode 
åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig ved å være på 
sosiale medier. 

 Fortsatt være en del av Troms fylkesbibliotek sin satsing på å utvikle bibliotekene i fylket som 
aktive formidlere og uavhengige møtearenaer for samtale og debatt. 

 Tettere samarbeid med skolene – både Eidebakken og Lyngsdalen har ikke skolebibliotek. Gi 
lokalbefolkningen et godt og variert opplevelse- og kunnskapstilbud i bibliotekene i form av 
ulike arrangement for alle aldre. Sende ut nyhetsbrev og informere om tjenester og 
arrangement. 

 Systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse på flere 
områder, deriblant formidling, prosjektstyring og ledelse. Per i dag så har vi et godt samarbeid 
mellom bibliotekene i Nord-Troms, Fylkesbiblioteket og lokale bedrifter. Vi skal også 
utarbeide en ny avtale med NTSS og UB i Tromsø for å sikre desentraliserte studier. 

 Lage en litteratursti som skal gi grunnlag for god folkehelse og livskvalitet i befolkningen ved 
å få de ut på tur mens de opplever litteratur. Integrering, turisme, øke folkehelsen og kunnskap 
om litteratur. 

 
Biblioteket er plassert i midlertidige lokaler i 2.etasje på Elektro-sport. I økonomiplanen er det lagt inn 
samlokalisering med administrasjonen, dvs. en flytting av biblioteket til rådhuset. Det er videre et stort 
behov for å skifte ut lyd/bilde utstyret på biblioteket. 
 
  

71



50 

2.5 Ramme 4 – Helse og omsorg  
 
Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for 
funksjonshemmede, kommunens hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og 
aktivitetssenter.  
 
Budsjettramme 2020 

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 225 392 392 
3105 HELSE OG OMSORG ADM. 4 292 4 837 4 837 
3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING 2 509 2 509 2 509 
3310 SOSIALTJENESTEN 3 994 4 263 4 263 
3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 564 4 904 4 904 
3411 PRAKTISK BISTAND 3 033 3 049 3 049 
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2 256 2 149 1 649 
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 9 779 10 757 10 757 
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 16 003 7 048 7 293 
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 14 670 15 336 15 336 
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 8 109 9 298 9 298 
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 8 988 9 752 10 097 
3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 575 3 240 3 240 
3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN 0 1 856 1 856 
3456 LEGETJENESTEN 0 8 135 8 135 
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 8 005 9 744 9 744 
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG 0 -2 634 0 

 Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG 90 002 94 635 97 359 
 
 
Tiltak 2020: 
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst -500 
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter 400 
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 % -155 
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste 345 
Sum 90 

 
 
Målsetting for perioden: 
 At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut ifra de forutsetninger det enkelte 

individ har.  
 At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal 

kunne ha aktive liv hjemme gjennom hele livsløpet jfr. Kvalitetsreformen «Leve hele 
livet» 

 Etablere friskliv, lærings- og mestringstilbud for personer med redusert funksjonsevne 
 Å innpasse drift til de økonomiske ressurser. 

 

72



51 

Foreslåtte statlige omlegginger innfor helse-, sosial og omsorg 
 
Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet (2019-2023) 
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet sitt hjemme lengst mulig, ha 
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir 
utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.  
Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative 
løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 
helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 
 
Implementering av Pakkeforløp i psykisk helse og rus 2018-2020 
Nasjonalplan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020. 
Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og brukere får gode, koordinerte og 
sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom brukere, eventuelt pårørende 
og tjenestene uavhengig av nivå. God oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for at pasienter og brukere opplever 
tjenestene som helhetlige og gode. En god implementering forutsetter også at det lokale 
brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet. 
 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 
Som en del av Demensplan 2020 videreføres satsingen til dagaktivitetstilbud for 
hjemmeboende personer med demens. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for 
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.  
 
Nye foreslåtte tiltak 
 Friskliv, lærings- og mestringstilbud 
 Aktivitetskontakt hjemmetjenesten  
 Tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd. 

 
Friskliv, lærings- og mestringstilbud 
Kommune har flere brukere med redusert funksjonsevne med behov for arbeids- og 
aktivitetstilbud hvor det ikke blir stilt krav om produksjonsevne.  
Tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA) ved Lyngsalpan vekst stiller krav om 
produksjonsevne 1:5. Brukere med funksjonshemming og som tidligere har hatt jobbtilbud 
ved Lyngsalpan vekst, får nå et tilbud ved Solhov bo- og aktivitetssenter.  
 
Sektoren ønsker å etablerer et senter for friskliv, læring og mestring i kantina ved Lyngstunet 
og ved Lenangen omsorgssenter, der en kan ha sambruk av personell i sektoren, samt at 
brukere kan delta som medhjelpere. 
Kommunen fikk kr. 200 000,- i prosjektmidler for å koordinere aktivitetene, men vi mangler 
økonomiske ressurser til drift av senteret.  
 
Medfinansieringsatsen mellom kommuner og vekstbedrifter skal være på minst 25 % av til 
enhver tid gjeldende statlig faste støttesats. 
I medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst ang tiltaket Varig 
tilrettelagt arbeid (VTA), er medfinansieringssatsen satt til 42,8 % av den til enhver tid 
gjeldende statlig faste støttesats.  
Lyngen kommunes andel blir pr. VTA plass pr. år 69 930 x 17 plasser = 1 190 000,- 
NAV sats pr. VTA plass er 165 000,-. Av dette betaler Lyngen kommune 42,8 % som 
tilsvarer 70.620 pr. plass pr. år.  
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Med en finansiering på 25 % vil dette utgjøre kr. 41.250 plass pr. år. Differansen utgjør totalt 
på årsbasis ca. kr. 500 000.  
 
Ved omdisponering av ressursene kan sektoren drifte et kommunalt tilbud til personer med 
ulike funksjonshemninger, og tilbudet kan sees i sammenheng med et arbeidstilbud.  
Det søkes i tillegg samarbeid med frivillige organisasjoner, da spesielt i forhold til transport. 
 
Aktivitetskontakt hjemmetjenesten  
Omgjøring av prosjektstilling til 50 % fast stilling  
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» har fokus på gode kommunale løsninger for å skape et 
aldersvennlig samfunn. Erfaringene med prosjektstillingen har vist at det å ha en egen 
aktivitetskontakt har vært suksess, og bidrar til å redusere botid på institusjon. 
Aktivitetskontakten er et av bindeleddene for å skape hverdagsmestring og sosial kontakt, og 
har et spesielt fokus på opprettholdelse av ADL funksjoner. Det gis tilbud både til grupper og 
enkeltindivider. Aktivitetskontakten skal samarbeide med friskliv, lærings- og 
mestringstilbudet. 
 
Tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd 
Demensproblematikk er økende og de som rammes av sykdommen blir stadig yngre. Det er 
derfor behov for tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd med mulighet 
for skjerming.  
 
Omorganiseringer/endring av drift innfor helse/sosial /omsorg 
I økonomiplan for 2018 -2022 ble det foreslått at helse- og omsorg skal redusere budsjettet 
med 7,5 mill. Tiltakene skulle være omorganisering/samlokalisering av rus- og psykisk helse 
og tjenester for mennesker med psykisk funksjonshemning, og ved omgjøring av Lenangen 
omsorgssenter til kun tilbud om hjemmetjeneste i omsorgsbolig. Helse og omsorg reduserte 
driften i 2018 med 1.5 mill. ved omorganisering/ samlokalisering og reduksjon i natt-tjenesten 
i åpen omsorg. Kommunestyret vedtok i des 2018 å endre budsjettreduksjon til 2 mill. fra 
2020. Budsjettreduksjon på 2 mill. i 2020 søkes gjort ved vakante stillinger i sektoren. 
 
Etter1 års drift ved døgnavdelingen ved psykisk helse Solhov er erfaringen at brukergruppen 
med oppgitt rus- og psykisk helseutfordringer ikke har hatt ønsket effekt. Det foreslås derfor å 
omorganisere tilbake igjen, slik at beboerne får oppfølging fra Solhov bo og aktivitetssenter 
og Lyngstunet i samarbeid med utetjenesten i rus- og psykisk helse. Ansatte ved 
døgnavdelingen får tilbud om overflytting til ledige stillinger ved andre avdelinger. Dette sees 
i sammenheng med budsjettreduksjon på 2 mill fra 2020.  
 
Natt-tjeneste i åpen omsorg videreføres og er nødvendig for å få utnyttet effekten av 
velferdsteknologi til hjemmeboende. I vår strategiplan har vi satt opp at vi ønsker at 
mennesker skal kunne bo hjemme hele livet, en natt-tjeneste skal være med på å gjøre det 
mulig. Planlagte tilsyn og betjening av trygghetsalarmer til hjemmeboende eldre, gjøres av 
natt-tjenesten i åpen omsorg i samarbeid med sykepleier på natt. Ved akutte hendelser bistår 
nattevakt ved Lyngstunet, Solhov eller ved Lenangen omsorgssenter. 
 
Samlokalisering av NAV og barnevern 
Barnevern har meldt om behov for større lokaler med møterom samt lokaler som ivaretar 
ansattes sikkerhet. NAV har meldt behov for mindre lokaler pga økt digitalisering og redusert 
åpningstid. Samlokalisering av NAV og BV vil være positivt for tverrfaglig samarbeid og 
sikkerhet.  
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Det pågår fortsatt en strukturendring av NAV-kontorene. NAV Troms holder fast på NAV -
loven og på sikt vil også NAV Lyngen måtte drøfte oppgavedeling i kontoret.  
 
Økt behov barneavlasting Solhov 
Økt behov for avlastning for barn med funksjonsnedsettelse er lagt inn i konsekvensjustert 
budsjett. Behovet er økt i forbindelse med skoleferier, samt behov for ekstra avlastning for 
barn med særlige store og krevende funksjonsnedsettelse. Avlastningstilbudet er lovpålagt. 
 
Helse- og omsorgstjenester 
Hovedutfordringer: 
- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen. 
- Gi gode forsvarlige tjenester innenfor økonomiske rammer. 
- Ha tilgang på kvalifisert personell. 
- Økt pleietyngde til beboere i omsorgsboliger som ikke samsvarer med dagens bemanning 

i omsorgsboliger, og for få langtidsplasser da brukerne har store omsorgs- og pleiebehov 
når de ikke kan bo hjemme lengere. 

- Manglende dagtilbud/ tilbud til friskliv, læring- og mestring. 
- Gi et tilrettelagt omsorgstilbud til personer med demens, eller med utagerende atferd.  
- Implementering av velferdsteknologi  
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunene. Sektoren erfarer at UNN skriver ut 
pasientene tidligere og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet. 
Pasientene har rett til behandling nærmest mulig hjemstedet.  
 
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i rus- og psykisk helse 
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) i 2019. Når kommune får plikt til å betale for 
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus, likestilles det med somatikk. 
Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen.  
 
Tilgang på kvalifisert helsepersonell 
Lyngen kommune har i lag med øvrige kommuner i Nord-Troms, utfordringer med å få tilsatt 
kvalifisert helsepersonell, da spesielt sykepleiere. Bruk av vikarbyrå kan bli løsningen, men 
det medfører økt kostnad og de stiller gjerne vilkår om subsidiert husleie.   
 
Implementering av velferdsteknologi 
Det er i økonomiplan lagt inn 1 mill. til og med 2019 for å gjøre investeringer innfor 
mestringsteknologi, samt til avlønning av frikjøpt ansatt for å implementere teknologien i 
helsetjenestene. Helse- og omsorg har investert i elektroniske medisindispensere og ulike 
alarmsystem som trygghetsalarmer og døralarmer til hjemmeboende.  
 
Tiltak i helse og omsorg  
Kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» har 5 innsatsområder. 
 Et alders vennlig Norge 
 Aktivitet og felleskap 
 Mat og måltider 
 Helsehjelp  
 Sammenheng i tjenestene 
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Lyngen kommune har deltatt i  
 KS læringsnettverk «Gode pasient forløp for eldre og kronisk syke» der hensikten er å 

forbedre overgangene i pasientforløpet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Fokus på hva er viktig for deg samtales om med alle som 
søker helsetjenester. 

 KS læringsnettverk «Kvalitetssikting av legemidler til eldre i Nord-Troms» der 
hensikten er samstemming av legemiddelliste og legemiddelgjennomgang.  

 
Aktivitetskontakt 
Gjennom prosjektmidler har det i (2) år vært en aktivitetskontakt i 0.5 årsverk som har samlet 
hjemmeboende eldre til sosiale aktiviteter, eller gitt individuelle tilbud. De som ikke har noen 
tjenester fra etaten har vært prioritert, da med tanke på å forebygge redusert helse samt tiltak 
for å utsette behov for institusjon. Behovet for å videreføre tiltaket er absolutt til stede, men 
økonomien tillater ikke det. Tiltaket er meldt inn som nytt driftstiltak. 
 
Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom 
Lyngen kommune har re-etablert et Demensteam bestående av lege/ sykepleiere/ ergoterapeut 
der kartlegging blir et viktig virkemiddel ved utredning og tildeling av tjenester. 
 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende mennesker med demens sykdom vil bli en lovpålagt 
tjeneste fra januar 2020. Pr. i dag har kommunen et tilbud 1 dag i uken, der tilbudet gjelder 
både brukere i Indre og Ytre. Målet er å videreutvikle tilbudet jfr. sentrale føringer. 
Dagtilbudet vil bli en del av friskliv, lærings- og mestringstilbudet.  
 
Hverdagsrehabilitering/ hjemmetrener 
Eldre med begynnende funksjonssvikt skal få bred kartlegging med tverrfaglig fokus, 
helsefremmende og forebyggende tiltak ved ergo - og fysioterapeuter fremfor kompenserende 
tiltak, for å utsette behov for personhjelp og hjemmetjenester. Tidlig og intensiv innsats i en 
avgrenset periode for å bidra til styrking av funksjonsnivå og mestringsevne.  
Planlegging av tiltak tar utgangspunkt i brukerens egne ønsker om hvilke funksjoner det er 
viktig å styrke/gjenvinne og hvilke aktiviteter brukeren ønsker å kunne gjennomføre selv. 
Tilbudet ble etablert i 2017 og har så langt gitt en god helsegevinst for dem som har fått 
tjenesten. Tilbudet er 50 % fast stilling og 50 % prosjektorientert.  
 
Innovasjon – anskaffelse av velferdsteknologi 
Lyngen kommune er med i et interkommunalt samarbeid angående Velferdsteknologi/ 
mestringsteknologi med de andre Nord-Troms kommunene. Det er bevilget statlige midler til 
interkommunal prosjektleder, og prosjekt er tilknyttet e-helse direktoratet.  
Tjenesten er opptatt av å se på mye muligheter for at mennesker med nedsatt funksjonsnivå, 
kan ha aktive liv hjemme lengst mulig ved hjelp av mestringsteknologi. 
Det er i økonomiplan lagt inn 1 mill. til og med 2019 for å gjøre investeringer, samt til frikjøp 
av ansatt for å implementere teknologien i helsetjenestene. 
 
HEPRO vant anbudet i Nord-Troms og tilbud fra leverandør er beregnet investering på 3,5 
mill. i velferdsteknologi på institusjonene Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lenangen 
omsorgssenter og ved Solhov bo- og aktivitetssenter.  
Investeringen som gjøres skal kunne brukes i mange år framover, samt kunne videreutvikles.  
Driftskostnadene beregnes til 600.00 pr år, iberegnet abonnementsavtaler på 
medisindispensere. 
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Helse- og omsorg har allerede investert i elektroniske medisindispensere og ulike 
alarmsystem som trygghetsalarmer og døralarmer til hjemmeboende eldre. 
 
 
Kvalitetsutvikling - Tjenestestøtteprogram i barneverntjenesten 
I regi av Bufdir har barneverntjenesten deltatt i tjenestestøtteprogrammet, som er et 
samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste. 
 
Målet er bedre og mer enhetlig kvalitet og er et tiltak som skal bistå kommunale 
barneverntjenester med sin utvikling gjennom å: 

 Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger 
 Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer 

gjennom hjelpetiltak 
 Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike 

utrykk og behov 
 Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning 

 
Retningslinjer «Barn som pårørende» 
Utarbeidelse av kommunale retningslinjer vedrørende ivaretakelse av barn som pårørende. 
Barn er pårørende når en av foreldrene eller annen næromsorgsperson blir syk, skadet eller 
har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem. Barn er også pårørende når det er et søsken 
som er sykt eller har tilstander som krever spesiell oppmerksomhet. 
Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn skal ivaretas når 
foreldre mottar helsehjelp. Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i 
ivaretakelsen av barn som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge 
problemer hos barn og foreldre. 
 
Samarbeid med Frivilligsentral  
Frivilligsentralen gir i dag et aktivitetstilbud knyttet mot eldre hjemmeboende. I tillegg bidrar 
frivilligsentralen med matlevering til eldre hjemmeboende.  
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2.6 Ramme 5 – Teknisk drift 
 
Budsjettområdet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, 
vann og avløp, byggesak, kart og oppmåling, samt brann og feiing. 
 
Budsjettramme 2020 
 

Ramme: 5 TEKNISK DRIFT 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 200 100 100 
4410 BYGG OG ANLEGG 15 955 16 467 16 180 
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 2 391 2 343 2 343 
4710 VANN OG AVLØP -2 210 -2 614 -2 614 
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 770 4 082 3 697 
4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT 0 -206 0 

 Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT 21 106 20 172 19 706 
 
 
Tiltak 2020: 
Kjøp av rådhus -790 
Reduksjon av sommerjobb ungdom -260 
Strøm fylkeskommunale veier -232 
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner  100 
Veivedlikehold Vartoveien 120 
Bytte tak taxisentral/slamavskiller  324 
Leieinntekter Lyngenhallen -439 
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk -264 
Utfasing av kuldeanlegg 150 
Modernisering av ventilasjon  250 
Asfaltering parkeringsplass 150 
Brannvernledere kommunale bygg  54 
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole 50 
Avvikling av vaktordning brannkorps -385 
Sum -1 172 

 
 
Hovedutfordringer: 
Hovedmålsetningene i kommuneplanens samfundsdel berører teknisk drift sitt 
virksomhetsområde på flere områder. Tilrettelegging for bosetning, næringsutvikling og 
samferdsel betinger planlegging og gjennomføringsevne, slik at saksbehandling og kommunal 
utbygging av infrastruktur ikke må være til hinder for etableringer og bosetning. Fagfolkene 
som håndterer slike saker må derfor besitte bred kompetanse på blant annet innkjøp, 
prosjektstyring, saksbehandling/forvaltning, byggeledelse, økonomistyring mv. Det oppleves 
som utfordrende å dekke alle slike fagfelt, spesielt i perioder da arbeidspresset er stort.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2018 denne skal, i tillegg til gjeldende 
reguleringsplaner, legge føringer på all arealbruk. Kommunens planlegger er opptatt av å 
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oppnå medvirkning og politisk forankring når det gjelder arealdisponering til formål som 
gagner utviklingen av kommunen, men også hensynssoner for sårbare grupper og naturfarer 
opptar betydelig areal og må hensyntas.  
 
Kommunen mottar og behandler et forholdsvis stort antall søknader om dispensasjonen fra 
areal- og reguleringsplaner. Slike søknader har som oftest sin årsak i at tiltakshavere ønsker å 
benytte areal til annet formål enn de som er avsatt i plan. Administrasjonen ser med 
bekymring på slik utvikling da dispensasjonsbehandling ofte skjer med smalere medvirkning 
enn det som er tilfelle under ordinær planlegging, risikoen for at viktige hensyn ikke blir 
ivaretatt er dermed stor under slik behandling.   
 
For å oppnå samfunnsdelens målsetninger betinger dette god planlegging og tilrettelegging 
slik at infrastrukturen er på plass når interessenter melder seg. Det kan ofte oppleves som 
utfordrende å forutsi behovene, slik at tilrettelegging kan utføres presist og i samsvar med 
innbyggernes forventninger og behov. I motsatt fall kan boligbyggere og næringsetablerere 
oppleve kommunen som en hindring, slik ønsker vi absolutt ikke å fremstå. Enheten er derfor 
svært opptatt av å utvikle og bevare et godt samspill mellom de ulike fagfelt slik at 
planlegging, prosjektering og utbygging kan utføres raskt og i tråd med eksisterende behov og 
forventninger.  
 
Bolig- og næringsutvikling 
Hovedmål: 

 Lyngen kommune vi legge til rette for alle å føre opp bolig der folk vil bo 
 Positiv til all næringsetablering 
 Fremstå som attraktiv for eksisterende og nye næringsaktører 

Om slik målsetning skal oppnås betinger dette hensiktsmessige planer samt nødvendig 
infrastruktur i utbyggingsområder.   
 
Teknisk drift vil gjøre en innsats for å skaffe sikker vannforsyning og tilfredsstillende 
avløpsløsninger for bolig- og næringsområder. Det er utført forprosjektering av flere slike 
tiltak, her kan nevnes ny vannledning fra Elvejord til Fastdalen, trykkøkning til boligfelt på 
Lenangsøra, avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet og nytt avløp/slamavskiller i Lyngsdalen. 
Tiltakene som planlegges og gjennomføres vil bedre brukbarheten for eksisterende 
bebyggelse og næringsliv, men også legge til rette for nye etableringer.  
 
Avdeling for plan og teknikk opplever stor pågang av henvendelser fra personer som ønsker å 
føre opp bolig eller næringsbygg på kommunal eller privat grunn. Dette er en gledelig 
utvikling som viser at samfunnsdelens satsingsområder innfris.  Utfordringene blir ofte å 
ivareta plan- og bygningslovens krav til sikkerhet mot naturfarer. Store deler av våre arealer 
ligger i aktsomhetsområder for enten snø-/stein-/jordras, kvikkleireskred eller 
oppskyllingssoner for flodbølge. I tillegg må hensynet til jordbruk og reindrift ivaretas før 
arealer planlegges og benyttes til utbyggingsformål. 
 
Plan- og bygningslovens krav om sikker byggegrunn betinger ofte undersøkelser mot 
naturfarer før fradeling og oppføring av bolig/næringsbygg kan tillates. Da eksisterende 
fagmiljøer på dette området ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet, vil ofte dette 
medføre utsatt byggestart ut fra de forventninger tiltakshaverne har. Lyngen kommune har 
gjennomført undersøkelser av de fleste kommunale tomter, men i områder som ikke omfattes 
av regulerte, kommunale tomter må utbyggere dekke slike undersøkelser selv.  
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Lenangen skole og barnehage ble ferdigstilt rundt årsskiftet 2018-19, dette medførte en 
reduksjon av bygningsareal i forhold til tidligere lokaler. Rådmannen ser det som mulig å 
gjøre innsparinger i deler av driften. Det oppleves imidlertid at den nye bygningen er utstyrt 
med forholdsvis avansert tekniske installasjoner, dette krever økt behov for kjøp av tjenester 
til vedlikehold og service.   
  
Ansatte på Teknisk Drift er opptatte av å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle 
kommunikasjon og samspill mellom enhetens ansatte og våre brukere. Målsetningen med 
dette er å levere gode tjenester samtidig som våre ansatte har det trivelig på jobb og opplever 
arbeidshverdagen som positiv. Enhetens vaktmestre, vedlikeholdsarbeidere og renholdere har 
fått arbeidsledere som holder daglig kontakt og rapporterer til leder. Som leder av enheten 
oppleves dette som et stort fremskritt da ledelsen blir mer tydelig i hverdagen.  
 
Nye driftstiltak: 
Kjøp av rådhus 
Lyngen kommune leier i dag lokaler til rådhus av Lyngen servicesenter AS. Med grunnlag i 
gjeldende leieavtale er årlig leiepris kr 1 581 196. Ved kommunalt kjøp av bygget vil husleien 
i sin helhet falle bort, det legges til grunn at tiltaket vil gi virkning fra 2. halvår i 2020 og full 
virkning fra 2021. Utgifter til renter og avdrag framgår under ramme 8.  
 
Samlokalisering av tjenester 
Ved kjøp av rådhuset kan dette bygges om slik at også andre kommunale tjenester kan 
lokaliseres her. Dagens leieavtaler i andre bygg kan dermed avsluttes noe som vil gi 
besparelser på leie og renhold.  

 
Samlokalisering av tjenester-barnevern 
Kommunen leier lokaler til barnevern i Parkveien 13 av Lyngen Servicesenter AS. Ved 
samlokalisering med NAV kan dagens leieavtale avsluttes, det forventes dermed besparelser i 
husleie og renhold med virkning fra 2021. 
 
Framleie av lokaler 
Det planlegges samlokalisering av brannstasjon og teknisk drift i Parkveien 36 (gamle Rema). 
Prosjektering og ombygging vil gjennomføres i 2020, dagens brannstasjon på Eidebakken vil 
dermed kunne fraflyttes fra 1.1.2021. Eksisterende leieavtale løper til 2025, men det gis 
anledning å inngå fremleieavtale på visse vilkår.   
 
Effektivisering vaktmester- og renholdstjenesten 
Vaktmester og renholdstjenesten på ansvar 4410 består av tilsammen 17,7 stillinger. 
Målsetningen er å oppnå besparelser på kr 500 000 årlig. 
 
Omorganisering branntjenesten 
Beredskapsstyrken for brann består i dag av 35 personer, brannsjefen opplyser at slik 
bemanning er i overkant av det som er nødvendig sett i lys av gjeldende risikobilde. Det 
legges dermed til grunn at bemanningen kan reduseres ned virkning fra 2021. 
 
Avvikling av vaktordning brannkorps 
Kommunen har i dag to personer i døgnkontinuerlig brannvakt hjemme. Med grunnlag i 
brannsjefens anbefaling vil det være mulig å avvikle denne. Tiltaket vil gi virkning fra 2. 
halvår i 2020.  
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Utdanning av brannpersonell 
Kommunens innsatsstyrke i brann har mangler i forhold til lovpålagt utdanning/opplæring. 
For å sikre god beredskap og riktig antall mannskaper vil det være nødvendig å gjennomføre 
utdanningsprogram blant ansatte. Etter at slikt program er gjennomført vil det være mulig å 
sette bemanningen på et riktig nivå i forhold til lovkrav og risikobilde.  
 
Reduksjon av sommerjobb ungdom 
Kommunen har i løpet av flere somre tilbudt sommerjobb til skoleungdommer i 
aldersgruppen 15-24 år. Målsetningen har vært at alle som søker og ikke har annet tilbud om 
sommerjobb skal få muligheten til å oppleve arbeidslivet. Ut fra de økonomiske rammene har 
det vært mulig å tilby en uke arbeid til hver søker.  
 
Strøm fylkeskommunale veier 
Lyngen kommune dekker i dag driftsutgifter for lys langs fylkeskommunale veger. Det legges 
til grunn at veg-eier vil dekke dette og at besparelser vil oppnås fra 2020. 
 
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner 
Lyngen kommune har anskaffet større maskinpark for å kunne utføre veivedlikehold, mindre 
vann/avløpsreparasjoner og andre mindre greveoppdrag i egen regi. For 2019 har det vist seg 
at en oppnår større produktivitet med egen maskinpark, men driftsutgiftene vil naturligvis øke 
i takt med aktiviteten.  
 
Veivedlikehold Vartoveien 
Lyngen kommune overtar veistrekningen fra Troms Kraft jfr. kommunestyrets vedtak i 2019.  
 
Bytte tak taxisentral/slamavskiller 
Bygningen taktekke er svekket på grunn av høy alder, faren for fuktskader i nær fremtid er 
absolutt til stedet. Det anbefales å gjennomføre reparasjon snarest.  
 
Utfasing av kuldeanlegg på Lyngstunet 
Flere av kuldeanleggene på Lyngstunet benytter seg av kuldemediene som blir ulovlige å 
etterfylle, samt utføre service på fra 1 januar 2020.  
 
Modernisering av ventilasjonsanlegg på Lyngstunet 
Styringsenheter/automatikk til ventilasjon er utdatert og vil ikke kunne vedlikeholdes da 
enheten ikke er kompatibelt med nye it-systemer. For å sikre forsvarlig drift og overvåking er 
det nødvendig å foreta oppgradering av anlegget.  
 
Asfaltering parkeringsplass 
Parkeringsplassen ved Lyngstunet benyttes av ansatte og besøkende til både legekontoret og 
institusjonen forøvrig. Eksisterende areal er ikke tilstrekkelig for å betjene dagens bruk og må 
derfor utvides. Arbeidet utføres i egen regi med unntak av asfaltering.  
 
Brannvernledere kommunale bygg 
Kommunen som bygningseier er pålagt å ivareta brannsikkerhetsarbeidet på en forsvarlig 
måte. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stiller krav om at eier av 
bygning/brannobjekt skal sørge for at kvalifisert personell foretar kontroll, ettersyn og 
vedlikehold slik at sikkerhet mot brann til enhver tid er tilfredsstillende. Da det ikke finnes 

81



60 

personer med slik kompetanse i organisasjonen vil det være nødvendig å gi opplæring til det 
personellet som er tiltenkt slik oppgave.    
 
Serviceavtaler tekniske anlegg Lenangen skole 
I forbindelse med oppføring av nye Lenangen skole ble det installert flere avanserte tekniske 
innretninger, disse krever service og vedlikehold av kvalifisert personell. For å sikre 
forsvarlig vedlikehold er det nødvendig å inngå serviceavtaler for blant annet heis, 
brannvarsler, sprinkler og ventilasjon.   
 
Feiing, brann og redning 
Avdelingens hovedmål er å redusere antall branner og konsekvensen av disse gjennom et godt 
informasjon-, motivasjons-, tilsyns- og feierarbeid, samt god saksbehandling.  
 
Lyngen kommune gikk i 2019 inn i et interkommunalt samarbeid med Nord-Troms innen 
brann/redning. Brannsjefen i Nord-Troms har dermed overtatt det faglige ansvaret, 
kommunens feier og tilsynsleder ble overført til Kvænangen kommune som er vertskommune 
for samarbeidet.  
 
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 

 100 % daglig leder (brannsjef)  
 100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
 100 % avdelingsleder beredskap 
 100 % forebyggende personell (branningeniør)  
 500 % forebyggende personell (feiersvenn) 

 
Lokal beredskapsstyrke ligger fortsatt under kommunens arbeidsgiveransvar, men den faglige 
ledelsen forestås av Nord Troms Brannvesen.  
 
Lyngen kommune har i dag 35 ansatte i beredskapsstyrken, herav er 8 personer også i 
vaktstyrken på Lyngseidet. Med grunnlag i gjeldende avtaler er kommunens utgifter til lønn 
og pensjon for vaktstyrken beregnet til kr 770 00 årlig. Det bør vurderes om dette er riktig 
prioritering da en stor del av brannmannskapene mangler nødvendig utdanning. Eventuell 
prioritering av utdanning vil være i tråd med brannsjefens anbefaling, da han anser god 
utdanning og høy kompetanse å gi større sikkerhet enn dagens vaktstyrke.  
 
Ved eventuell nedbemanning av vaktstyrken vil det være nødvendig å gjennomføre drøftinger 
med fagforeningen i henhold til gjeldende tariffbestemmelser. Slik prosess kan tidligst 
kommer i gang etter kommunestyrets budsjettbehandling i desember, mulige besparelser med 
slikt tiltak vil derfor ikke gi virkning før 2. halvår i 2020.  
 
Nye krav til brannstasjoner og kompetansekrav hos personell er utfordringer som må løses. 
Budsjettfremlegget for ansvar 4810 er utarbeidet med tanke på mulige besparelser i forhold til 
bemanning, slike besparelser vil eventuelt benyttes til nødvendig utdanning av mannskaper. 
Det forventes dermed ikke store innsparinger på dette ansvarsområdet i 2020, men 
intensjonen er å oppnå effektivisering og besparelser på sikt.    
 
Mål og tiltak for brann og redning i 2020: 

 Starte utdanningsprogram som sikrer rett kompetanse til å løse de oppgaver som ligger 
til enheten 
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 Bemanne beredskapsstyrke slik at kapasiteten er i samsvar med gjennomførte ROS – 
analyser  

 Avsette ressurser til nødvendig vedlikehold, tilsyn og reparasjoner av materiell.  
 Overføre beredskapsstyrken til brannsamarbeidet i Nord Troms slik at både 

arbeidsgiver- og faglederansvaret vil ligge til samarbeidstiltaket.  
 
Kommunale tjenester og selvkost 
Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester er fastsatt i forskrift H-
3/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen: 

 Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. 
mars 1981, § 34). Lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for 
brukerbetalingen og kommunene er pålagt å ha full kostnadsdekning. 

 Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene 
forbundet med tjenesten, men kommunene er ikke pålagt full kostnadsdekning. 

 Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 
og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære 
kostnadene forbundet med tjenesten, men kommunene er ikke pålagt full 
kostnadsdekning. 

 Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot 
forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for 
renovasjon er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for 
innbyggernes brukerbetaling. 

 Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). 
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full 
kostnadsdekning. 

 Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen 
kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og 
annet arbeide etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke 
være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid. 

 Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 
28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full 
kostnadsdekning. 
 

I tillegg skal gebyrområdet Havnevirksomhet beregnes etter selvkostprinsippet, jfr. vedtatt 
gebyrregulativ. 
 
Renovasjon og tømming av slamavskillere (septiktanker) utføres av Avfallsservice AS, som 
også har ansvar for regnskapsføring og beregning av selvkost. 
 
Lyngen kommune har vedtatt full kostnadsdekning for vann og avløp, sist i k-sak 45/18 
Vann- og avløpsgebyrer 2018 – endring. For øvrige selvkostområder, hvor det ikke er pålagt 
full kostnadsdekning, har ikke kommunestyret gjort slike vedtak. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplanen legges det fram en beregning 
for prognose for utvikling av gebyrene for de neste 5 årene. Denne er utarbeidet i samarbeidet 
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med EnviDan Momentum AS, som har utarbeidet selvkostmodellen som for tiden brukes av 
flere enn 300 norske kommuner og selskap. 
 
Det vises til eget vedlegg «Kommunale gebyrer – Budsjett 2019» for alle selvkostområdene. 
 
Vann og avløp 
Kommunale gebyrer vedrørende vann og avløp beregnes som tidligere nevnt etter 
selvkostprinsippet i Lyngen kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 
 
I forbindelse med forslag til gebyrer for vann- og avløpssektoren, er kommunen pålagt å legge 
fram en prognose for gebyrutviklingen de nærmeste 3 til 5 årene.  
 
Når gebyrene skal beregnes legges det inn en rekke forutsetninger for direkte og indirekte 
driftskostnader, kapitalkostnader og inntekter som skal gå til fradrag i beregningsgrunnlaget. 
 
Kapitalkostnadene beregnes av avskrivningene på grunnlag av tidligere og fremtidige 
planlagte investeringer, samt en prognostisert framtidig forskriftsbestemt rentesats. 
 
Vannsektoren 
 
Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2020-2023: 
INVESTERINGER VANN 2019 2020 2021 2022 2023
Solbakken boligfelt 17.892
Kjøp Rema 1000-bygget 1.100.000
Solvollveien byggefelt 1.491
Vannledningsnett (Drabeng - Fastdalen) 2.500.000
Vannledningsnett (Ny vannkilde Koppangen) 300.000 50.000
Vannledningsnett (Oppgradering pumpestasjon Lattevika) 220.000
Vannledningsnett  (Pumpestasjon Kråkeskogen) 400.000
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten 500.000
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten - prøvepumping 700.000
Vannforsyning Lyngseidet - ledning 10.000.000 10.000.000
Overvåkning av vannanlegg 1.000.000
Pumpestasjon/Høydebasseng) Vannforsyning Lyngseidet 5.000.000
Grunnvannsanlegg Furuflaten 4.000.000 4.000.000
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik, detaljprosjektering 500.000
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik 2.000.000

SUM INVESTERINGER VANN 5.739.383 15.050.000 19.500.000 2.000.000 0  
 
Tallene for 2019 er basert på prognose fra oktober, mens 2020-2023 er planlagte investeringer 
i hht. Hovedplan vann og avløp.  
 
Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet 
følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2018, samt budsjett og prognose 2019-2023: 
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SELVKOSTREGNSKAP 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Direkte driftsutgifter 3.990 2.482 2.696 2.773 2.852 2.933
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 370 410 569 886 1.075 1.080
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 610 726 890 1.293 1.761 1.806
Indirekte kostnader 109 113 117 121 124 129
Øvrige inntekter -32 -34 -2 -2 -2 -2
Gebyrgrunnlag 5.047 3.697 4.270 5.071 5.810 5.946
  Gebyrinntekter 3.069 4.282 4.677 5.115 5.523 6.051
Selvkostresultat -1.978 585 407 44 -287 105
  Selvkost dekningsgrad i % 61 % 116 % 110 % 101 % 95 % 102 %

Vannpris eks. mva. 6,99 9,67 10,41 11,40 12,31 13,89
Vannpris inkl. mva. 8,74 12,09 13,01 14,25 15,39 17,36
Endring vannpris 38,3 % 7,7 % 9,5 % 8,0 % 12,8 %
SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUDD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inngående balanse 01.01. 994 -985 -416 -14 32 -257
  +/- Selvkostresultat -1.979 585 407 44 -287 105
  +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd - -15 -4 - -2 -4
Utgående balanse 31.12. -985 -416 -14 32 -257 -156
  Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  
 
2018 ble et vanskelig år pga. store ekstraordinære utgifter på vinteren og innkjøp av utstyr. 
Opparbeidet selvkostfond på ca. 1 mill. ble i løpet av året snudd til negativt fond med 1 mill. 
Prognosen for 2019 viser et overskudd, men er usikker. I etterkalkylen, som legges fram 
sammen med årsregnskapet, vil årets endelige resultat framgå. 
 
På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene: 
VANNGEBYRER Vedtatt Forslag

2019 2020 2021 2022 2023
eks. mva. eks. mva. eks. mva. eks. mva. eks. mva.

Forbruksgebyr vann 9,67 10,41 11,40 12,31 13,89
Bolig - stipulert (areal) 12,57 13,53 14,82 16,00 18,06
Fritidsbolig - stipulert (areal) 4,19 4,51 4,94 5,33 6,02
Leie av vannmåler 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00
Bolig - målt forbruk 9,67 10,41 11,40 12,31 13,89
Fritidsbolig - målt forbruk 9,67 10,41 11,40 12,31 13,89
Næring - målt forbruk 9,67 10,41 11,40 12,31 13,89

Abonnementsgebyr vann
Bolig 2.031 2.398 2.611 2.806 2.970
Fritidsbolig 2.031 2.398 2.611 2.806 2.970
Næring 2.031 2.398 2.611 2.806 2.970

Prognose økonomiplan

 
 
For en normalabonnent vil gebyret i 2020 øke med ca. 600 kr fra 2019, som utgjør 14 %. 
 
Store planlagte investeringer i årene framover, spesielt nye vannkilder til Furuflaten og 
Lyngseidet, vil påvirke gebyrene i stor grad. 
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Avløpssektoren 
Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2019-2023: 
 
INVESTERINGER AVLØP 2019 2020 2021 2022 2023
Solvollveien byggefelt 1.491
Avløpssektoren - oppgradering (Stigen detaljprosjektering) 97.000 2.400.000
Avløpssektoren - oppgradering (Forprosjekt Bekkstrand) 665.000
Kjøp Rema 1000-bygget 1.100.000
Solbakken boligfelt 17.892
Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta 2.500.000 2.000.000
Pumpestasjon Stigen 200.000
Sanering spredt avløp, Lyngseidet sentrum, detaljprosjektering 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000
Pumpestasjon/Slamavskiller Bekkstrand og Lyngdalsbukta 500.000

SUM INVESTERINGER AVLØP 1.881.383 5.600.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000  
 
Tallene for 2019 er basert på prognose fra oktober, mens 2020-2023 er planlagte investeringer 
i hht. Hovedplan vann og avløp.  
 
Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet 
følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2018, samt budsjett og prognose 2019-2023: 
 
SELVKOSTREGNSKAP 2019 2020 2021 2022 2023
Direkte driftsutgifter 1.993 2.099 2.160 2.223 2.288
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 264 305 374 415 457
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 581 623 763 825 887
Indirekte kostnader 106 110 113 117 121
Øvrige inntekter -20
Gebyrgrunnlag 2.924 3.137 3.410 3.580 3.754
  Gebyrinntekter 2.737 3.161 3.264 3.485 3.915
Selvkostresultat -187 24 -146 -95 161
  Selvkost dekningsgrad i % 94 % 101 % 96 % 97 % 104 %

Vannpris eks. mva. 10,26 10,73 11,47 12,26 17,71
Vannpris inkl. mva. 12,83 13,41 14,34 15,33 22,14
Endring vannpris 15,0 % 4,6 % 6,9 % 6,9 % 44,5 %
SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUDD 2019 2020 2021 2022 2023
Inngående balanse 01.01. 52 -137 -116 -266 -367
  +/- Selvkostresultat -188 24 -146 -95 161
  +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -1 -3 -4 -6 -6
Utgående balanse 31.12. -137 -116 -266 -367 -212
  Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  
 
Prognosen for 2019 viser på en liten underdekning. Etterkalkylen for 2019, som legges fram 
sammen med årsregnskap 2019, vil endelige tall fremgå. Dette vil få betydning for 
gebyrutviklingen i årene framover. 
 
På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene: 
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AVLØPSGEBYRER Vedtatt Budsjett
2019 2020 2021 2022 2023

eks. mva. eks. mva. eks. mva. eks. mva. eks. mva.
Forbruksgebyr avløp 10,26 10,73 11,47 12,26 17,71
Bolig - stipulert (areal) 13,34 13,95 14,91 15,94 23,02
Fritidsbolig - stipulert (areal) 4,45 4,65 4,97 5,31 7,67
Bolig - målt forbruk 10,26 10,73 11,47 12,26 17,71
Fritidsbolig - målt forbruk 10,26 10,73 11,47 12,26 17,71
Næring - målt forbruk 10,26 10,73 11,47 12,26 17,71

Abonnementsgebyr avløp
Bolig 2.198 2.397 2.526 2.662 2.115
Fritidsbolig 2.198 2.397 2.526 2.662 2.115
Næring 2.198 2.397 2.526 2.662 2.115

Prognose økonomiplan

 
 
For en normalabonnent vil årsgebyret øke i 2020 med ca. 350 kr fra 2019, som utgjør 7 %. 
 
Tilsyn mindre avløpsanlegg 
 
I kommunestyre sak 121/18 ble det vedtatt å legge ut forskrift for mindre avløpsanlegg på 
høring. Forskriften ligger nå ute til høring med høringsfrist 25. november. Dersom forskriften 
vedtas er planen å komme i gang med tilsyn i 2020. Gebyrets størrelse for 
myndighetsdelen/tilsyn er for 2019 beregnet til kr. 403 pr slamavskiller / mindre 
avløpsanlegg. Gebyrinntektene basert på selvkostprinsippet skal føres på eget fond. 
 
Feiing 
Lyngen kommune ble fra 2019 deltaker i interkommunalt samarbeid i Nord-Troms om 
feiertjenesten. Feiegebyret ble betydelig lavere enn tidligere. 
 
For 2020 er feiegebyret uendret, dvs. kr 455 inkl. mva. pr. røykløp.  
 
Havnevirksomhet 
Lyngen kommune vedtok i k-sak 13/17 Havneregulativ Lyngen kommune. Retningslinjer for 
prisfastsetting er regulert i Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 25 med 
tilhørende forskrifter. 
 
Forvaltningen av havneregulativet innebærer at det må føres eget regnskap for de kostnader 
og inntekter som omfattes av regulativet. Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn 
havnevirksomhet. Overskudd avsettes til bundet driftsfond, mens underskudd kan fremføres 
til senere år. 
 
Kalkulatoriske avskrivninger og rente er beregnet ut ifra følgende prognose og plan for 
investeringer i havner og kaier: 
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INVESTERINGER HAVNEVIRKSOMHET 2019 2020 2021 2022 2023
Furuflaten industriområde - sør 2.169.155
Kai Sandneset, Nord-Lenangen 4.937.457
Tytebærvika kai og kulvert 51.748
Lenangsøyra havn - ny adkomst 1.150.000

SUM INVESTERINGER HAVNEVIRKSOMHET 7.158.360 1.150.000 0 0 0  
 
Selvkostoppstilling 2018-2023: 
 
SELVKOSTOPPSTILLING HAVNEVIRKSOMHET 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Direkte driftsutgifter 295 338 289 297 306 315
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 509 842 837 818 800 794
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 194 891 1.070 1.099 1.099 1.099
Indirekte kostnader 1 1 1 1 1 1
Øvrige inntekter -73 - - - - -
Gebyrgrunnlag 926 2.072 2.197 2.215 2.206 2.209
  Gebyrinntekter 1.493 2.430 2.300 2.300 2.300 2.300
Selvkostresultat 567 358 103 85 94 91
  Selvkost dekningsgrad i % 161 % 117 % 105 % 104 % 104 % 104 %

SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUDD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inngående balanse 01.01. 1.263 1.867 682 824 935 1.042
  +/- Bruk av/avsetning til selvkostfond 567 358 103 85 94 91
 - Tilbakeført fra selvkostfond -1.588
  +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 37 45 39 26 13 4
Utgående balanse 31.12. 1.867 682 824 935 1.042 1.137  
 
I 2017 og 2018 ble alle inntektene vedrørende masseuttak i Tyttebærvika som skipes ut over 
kai, inntektsført i havnevirksomheten. Dette medførte at det ble bygget opp et betydelig 
selvkostfond som kun kan brukes innenfor dette selvkostområdet. 
 
Rådmannen har i 2019 fremmet forslag til kommunestyret om at disse avsetningene 
reverseres og tilbakeføres til disposisjonsfondet. Dette gjør at selvkostfondet reduseres med 
1,588 mill. og disposisjonsfondet styrkes tilsvarende. Transaksjonen er godkjent av 
revisjonen. 
Årsaken til at en slik løsning er foreslått er at en ellers ville ha opparbeidet et bundet 
driftsfond som i neste omgang har medført at en har måttet redusere havneregulativet. Basert 
på gebyrinntekter på 2,3 mill. årlig i årene framover vil likevel havnevirksomheten gå med 
overskudd. Nivået på gebyrene er vanskelig å forutse, så forutsetningene kan endre seg raskt. 
 
Inntektene fra masseuttak inntektsføres i 2019 i sin helhet som ordinær driftsinntekt, noe som 
også er iht. regnskapsforskriften. 
 
Havneregulativet foreslås uendret fra 2019.  
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2.7 Ramme 6 - Utvikling 
Budsjettområdet omfatter plan, landbruk, skogbruk, næring og næringsområder som 
kommunale kaier. 
 
Budsjettramme 2020 

Ramme: 6 UTVIKLING 
Budsjett 
2019 

Konsekvensjustert 
budsjett 2020 

Budsjett 
2020 

4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING 0 0 15 
4405 PLAN 3 297 3 857 3 861 
4407 NÆRING 1 334 -1 853 -1 943 
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -1 921 -1 778 -1 778 
4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING 0 -33 0 

 Sum ramme: 6 UTVIKLING 2 710 193 155 
 
Tiltak 2020: 
Interkommunalt skadefellingslag 15 
Vakanse lederstilling -559 
Energi- og klimaplan Nord-Troms 100 
Konsekvensutredning scooterløyper 301 
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring -100 
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten 295 
Sum 52 

 
Hovedutfordringer: 
I kommuneplanens samfunnsdel er næring- og samfunnsutvikling fremholdt som et viktig og 
fremtidsriktig område for Lyngen kommune, noe som krever en langsiktig satsing og 
horisont. 
 
Mål 
For 2020 har sektoren følgende hovedmål: 
 Fasilitere organisering av enheten for på en bedre måte kan ivareta satsingsområdene i 

kommuneplanens samfunnsdel gjennom å samle næring, landbruk, skogbruk og plan i en 
egen nærings- og utviklingsenhet. 

 Være et godt og positivt mellomledd mellom regionale myndigheter og private 
aktører/virksomheter. 

 Bistå næringsaktører med rådgivning innen de forskjellige fagområder 
 Rask og effektiv saksbehandling 
 Følge opp målsettingene og handlingsplanene innen strategisk regionale og lokal 

næringsplan og reiselivsplan 
 Levere gode tjenester mot interne og eksterne brukere gjennom god tverrfaglig 

samhandling 
 Ferdigstille arealplan og endre eksisterende reguleringsplaner i samsvar med endret behov 
 Videreføre næringsfondet 
 Rullere aktuelle planer  
 Tilrettelegge nye nærings- og boligarealer 
 Stimulere til nydyrking 
 Bistå landbruk og skogbruk i prosesser som skaper merverdi 
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 Videreføre Lyngenløftet 
 Øke bruken av digitale løsninger for å nå satte effektiviseringsmål 
 
Tiltak: 
 Fasilitere nærings- og utviklingsenheten. 
 Kompetanseutvikling innen avdelingen slik at en i størst mulig grad oppnår tverrfaglig 

forståelse og mulighet for bistand internt og eksternt. 
 

Nye driftstiltak: 
 
Interkommunalt skadefellingslag 
Ordningene med skadefellingslag er en «mellom ordning» der Staten lønner 
skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens kommunene har ett 
arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det 
interkommunale skadefellingslaget i Nord Troms. 
Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det 
vedtatt at de andre Nord Troms kommunene skulle bidra med kr. 15.000 hver til 
administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000. Dette skal dekke alle 
lønnsutgifter, kjøreregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det 
den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som betaler ut godtgjøringen (Lyngen 
kommune). For hvert endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning 
for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om 
dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. 
Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative 
utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med 
iverksetting av fellingstillatelser. Det kan imidlertid ytes godtgjøring til kommunale og 
interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune 
kan utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og 
miljødepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 600,- pr. døgn pr. deltaker. Kommunen 
kan betale ut godtgjøring inntil døgnsatsen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra 
fellingsleder. Da den økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var 
gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000 kroner på lik linje med de 
andre Nord Troms kommunene. 
 
Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Rullering av klima- og energiplan for Nord-Troms skulle ha vært gjennomført tidligere år, 
men tas inn og gjennomføres i 2020 – budsjettert kostnad kr 100 000 
 
Konsekvensutredning scooterløyper 
Årlig drift av de offentlige snøscooterløyper i Lyngen kommune har en kostnad på ca. 
106.000 kroner i året. Innen juni 2021 skal løypenettet revideres jamfør §4a i 
motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Det vil bli behov for konsulent tjenester i forbindelse med konsekvensutredning av 
løypene. Etablering av snøscooterløyper er ikke en lovpålagt oppgave. Arbeidet er meget 
omfattende og behov for ekstern bistand vil være nødvendig dersom Lyngen kommune ønsker 
å opprettholde eksisterende løypenett. Budsjettert kostnad til arbeidet med 
konsekvensutredning scooterløyper er kr 301 000 i 2020.   
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Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten 
Lyngen kommune har ansvar for veterinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Kommunene 
har et lovpålagt ansvar for at det finnes veterinærer som kan ta vaktene. Lyngen kommune 
gikk inn avtale om videreføring av slik ordning med Lyngen Veterinærsenter fra 2018. 
Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke 
godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen Veterinærsenter AS varslet våren 2019 at de 
ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta vakter. Belastningen på de to siste blir da så 
stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har lovpålagt ansvar for å organisere en 
klinisk veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 
2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-personell § 3 a. Lyngen kommune har derfor 
hatt samtaler med Lyngen Veterinærsenter AS om hvordan situasjonen kan løses. 
Veterinærsenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da 
grunnlaget utenom veterinærvaktordningen ikke vurderes å være så stort at det ville kunne 
være fult opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en 
kommunal egenandel for å sikre vaktordningen. Løsningen med slikt kommunalt bidrag til 
veterinærer som deltar i vaktoppdraget er ikke uvanlig. Både Nordreisa og Balsfjord har 
lignende ordninger. Årlig stimuleringstilskudd er kr 295 000. Alternativet til et kommunalt 
stimuleringstilskudd til Lyngen Veterinærsenter er at kommunen ansetter kommuneveterinær 
selv. I forhold til lovverket bør det minimum være 3 veterinærer som deler vaktbelastningen. 
Ønsker man heller en slik løsning, vil kostnaden for kommunen være vesentlig større.  

 

2.8 Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter 

Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV. -2 540 -6 463 -6 463 

 Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -2 540 -6 463 -6 463 
 
Lønnsreserve for 2020 er redusert til 3,6 mill. kroner selv om forventet lønnsvekst er 3,6 %. 
Erfaringsmessig har det vært mindreforbruk på denne budsjettposten pga. reduserte og 
vakante stillinger. Siden dette fortsetter i 2020 er det forventet at dette skal være tilstrekkelig. 
 
Netto inntekter fra konsesjonskraft er uforandret med kr 185.000. Utviklingen i 2019 har vært 
litt bedre enn budsjett, men det vurderes ikke som nødvendig å justere dette i økonomiplanen. 
 
Årsaken til at rammeområdet har en inntektsside skyldes premieavvik og premiefond, samt 
innsparing på forslag til interkommunalt samarbeid fra 2021. 
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2.9 Ramme 8 – Finans 
 

Ramme: 8 FINANS 
Budsjett 
2019 

Konsekvens-
justert 
budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -6 900 -6 015 -6 015 
9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER -197 576 -193 046 -195 071 

 Sum ramme: 8 FINANS -204 476 -199 061 -201 086 
 
Tiltak 2020: 
Kjøp av rådhus 367 
Reduksjon avsetning disposisjonsfond -2 482 
Sum -2 115 

 
Avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 742 000. Følgende nye tiltak er foreslått 
saldert mot ramme 8 og reduseringen: 
Utfasing av kuldeanlegg - Lyngstunet 
Modernisering av ventilasjon - Lyngstunet 
Asfaltering parkeringsplass - Lyngstunet 
Klima- og energiplan 
Konsekvensutredning av skuterløyper 
Bytte tak taxisentral/slamavskiller  
 

 
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond for 2020 er kr 832 000. 
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3 VEDLEGG 

3.1 Gebyrregulativ 
Egne vedlegg. 
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Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune 
Alle betalingssatser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2020. Det tas forbehold om endringer i 
forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssatsene. 

Fakturagebyr på alle utgående papirfaktura fra Lyngen kommune, med unntak for 
foreldrebetaling for barnehageplasser og SFO - kr. 50,00. 

Kopiering: 

KOPIERING Pris 2020 ENHET KOMMENTAR 

Kopi A4 farge 5,00 Pr. kopi Inkl. mva. 
Kopi A4 sort/hvit 3,00 Pr. kopi Inkl. mva. 
Kopi A3 farge 12,00 Pr. kopi Inkl. mva. 
Kopi A3 sort/hvit 8,00 Pr.kopi Inkl. mva. 

 

Salg- og skjenkeavgifter: 
Reguleres årlig jf. endringer i forskrifter. 

SALG- OG SKJENKEAVGIFTER Pris 2020 ENHET KOMMENTAR 

Salg øl/rusbrus 0,21  Per vareliter Alkoholholdig drikk gr. 1 

Salg vin 0,58  Per vareliter Alkoholholdig drikk gr. 2 

Minimumsgebyr salg 1 660,00 Pr. år   

Skjenking av øl/rusbrus 0,48 Per vareliter Alkoholholdig drikk gr. 1 

Skjenking av vin 1,26 Per vareliter Alkoholholdig drikk gr. 2 

Skjenking av brennevin 4,16 Per vareliter Alkoholholdig drikk gr. 3 

Minimumsgebyr skjenking 5 200,00 Pr. år  Endres iht. forskrift 

Behandlingsgebyr ambulerende bevilling 370,00 Pr. behandling  Endres iht. forskrift 

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholding drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6. 

TILSYNSAVGIFT - TOBAKK Pris 2020   KOMMENTAR 

Tilsynsavgift       4 580,00  pr år  Endres iht. forskrift 
Tilsynsavgift midlertidige salgssted      1 220,00  pr år  Endres iht. forskrift 
jf tobakkssalgsforskriften § 24    

    

ETABLERERPRØVE Pris 2020   KOMMENTAR 

Forskuddsgebyr etablererprøve         400,00  pr prøve Endres iht. forskrift 
jf forskrif om etablererprøve § 7    
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Vigsler: 
Jf. forskrift om kommunale vigsler § 3 innkreves et gebyr på kr 1000.- per vigsel til dekning av 
kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid (kl. 10.00-15.00) og vigselssted vil det i tillegg bli 
fakturert merkostnader. 

Oppvekst og kultur 

Barnehagene: 
Pris hel plass: 3 135,00 per mnd.  

Kostpenger:                        
350,00  per mnd.  

Nedre grense for plass: 50 %. Søskenmoderasjon: 50 % for søsken i barnehage 

Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen 
Pris kr. 300,- pr dag + kost kr.20,-. Foreldrebetaling barnehage følger statens makssats. 

SFO: 
Plass-størrelse Foreldrebetaling Søskenrabatt 
Over 10 t/u Kr 1 861 Ingen  
Under 10 t/u Kr 1 055 Ingen 
Korttidsopphold pr. time Kr 52   
Kost (alle skoler) 10/måltid Ingen 

Kulturskole: 
GEBYRNAVN PRIS ENHET 
MUSIKK     
Årskontingent instrumental/vokalopplæring  1 260 kr. 

(38 uker. Følger skoleruta) 30 min. pr. uke 
pr skoleår 

Kulturskolekoret 530 kr pr skoleår 
I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv. 

Svømmehall: 
Basseng Pris kr 
Voksne 50 
Barn 30 
Pensjonister 30 
Familie 120 
Klippekort voksne 450 
Klippekort barn 270 
Klippekort familie 1 100 
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Jægervatn leirskole: 
GEBYRNAVN PRIS 2020 ENHET 
Leie av leirstedet 500 Per døgn 
Badestamp 500 Per døgn 
Kano-/kajakkleie – barn 100 Pr. stk. 
Kano-/kajakkleie voksen 150 Pr. stk. 
Døgnpris: 80 Barn 
  100 Voksen 

Helse, sosial og omsorg 
Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrifter om egenandel for 
kommunale helse og omsorgstjenester. 

Omsorgstjenester: 
Omsorgstjenester Pris 2020 ENHET KOMMENTAR 
Dag-/nattopphold 90,00 pr. dag   
Trygghetsalarm 250,00 pr. mnd   

Matombringing 110,00 pr. 1/1 
porsjon   

Korttidsopphold institusjon 170,00 pr. døgn   
Hjemmehjelp/praktisk bistand:     går etter inntekt 
Husstander under 2G 215,00 pr. mnd.   
Inntekt mellom 2-3G 920,00 pr. mnd.   
Inntekt mellom 3-4G 1520,00 pr. mnd.   
Inntekt mellom 4-5G 1780,00 pr. mnd.   
Inntekt over 5G 2680,00 pr. mnd.   
Selvkost 215,00 pr. time   

Egenbetaling praktisk bistand (1G = kr 99 858 per 1. mai 2019). 

For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betales timepris (inntil taket) jfr. den 
inntektskategorien bruker tilhører. 

Helsestasjon: 

Helsestasjon Pris 2020 ENHET 
Brystpumpe, liten 160,00 Pr. stk. 
Brystpumpe, stor 200,00 " 
Engangssett til pumpe, dobbel 400,00 " 
Enuresealarm 300,00   " 

Legekontor: 
Legekontor Pris 2020 ENHET 

Kopi av journal 85,00 pr. journal + porto 
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Vaksinasjoner1: 
Vaksiner Pris 2020 ENHET Navn på vaksinen: 

Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste 350  stk Boostrix polio 

Gul feber    
(NB! Vaksinasjonssertifikat) 425 

 " Stamaril ”Sanofi pasteur MSD" 

Hepatitt A voksne og barn    "   

Hep A barn 300   Havrix 

Hep A voksen 380   Havrix, vaqta 

Hepatitt B voksne 280  " Engerix B ”BSK” (voksne) 

200  Engerix B ”BSK” (barn under 16 
år)  Hepatitt B barn 

 
 ” 

 

400 Twinrix ”GSK” 
Hepatitt A og B barn 

  
 " 

(barn under 16 år) 

Hepatitt A og B voksne 570  " Twinrix ”GSK” (voksne) 

Japansk encefalitt 980  " Ixiaro 

Kolera og ETEC-diare 260 " Duchoral "SBL Vaccin" 1 dose,  

Kolera og ETEC-diare 470  "  Duchoral 2 doser 

Tuberkulose 0  ” BCG 

Tuberkulinprøve 0  ” Mantoux 
Meningokokk    A+W+C+Y 480   Menveo «Novartis» 

Meningokokk B 1 100   Bexsero GSK 

Meningokokk C  370   NeisVac-C «Baxter» 
MMR (mesling, kusma og røde hunder) 0  "  Priorix ”GSK” 

  Imovax polio 
Poliomyelitt 

170 
 ” 

”Aventis Pasteur MSD” 

Rabies 600 ‘’ Rabipur 
Ticovac "Baxter " 

Skogflåttencefalitt voksne 370  ” 
Voksendose fra alder 16 år 

  Ticovac Junior " Baxter " 
Skogflåttencefalitt barn 

355 
 ” 

Barnedose fra alder 1-16 år 

230 Typhim   "GSK" 
Tyfoidfeber 

265 
  ” 

Vivotif (kapsler) 

Pneumokokkvaksine 400   Pneumowax 

HPV vaksine 1 000   Cervarix 

Influensavaksine Variabel     
Reisevaksinering – konsultasjonshonorar 60 Per time  

 

 
1 Kan endres fortløpende ihht prisendringer  
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Vann og avløp 
AVLØPSGEBYRER Pris 2019 

ink MVA  
Pris 2020 
eks MVA 

Pris 2020 
ink MVA ENHET 

Tilknytningsgebyr for avløp 9.955 8.211 10.264 pr tilknytning 
Abonnementsgebyr for avløp:      
Bolig, fritidsbolig 2.748 2.397 2.996 pr år 
Næring 2.748 2.397 2.996 pr år 
Forbruksgebyr avløp:      
Bolig 15,71 13,95 17,44 pr m2 x 1,3 
Fritidsbolig 5,56 4,65 5,81 pr m2x1,3/3 
Målt forbruk 12,83 10,73 13,41 pr m3 

 

Vanngebyr  Pris 2019 
ink MVA  

Pris 2020 
eks MVA 

Pris 2020 
ink MVA ENHET 

Tilknytningsgebyr for vann 8.663 7.145 8.931 pr 
tilknytning 

       
Abonnementsgebyr for vann:      
Bolig, fritidsbolig 2.539 2.398 2.998 pr år 
Næring 2.539 2.398 2.998 pr år 
Forbruksgebyr vann:      
Bolig 15,71 13,53 16,91 pr m2 x 1,3 
Fritidsbolig 5,24 4,51 5,64 pr m2 x 1,3 
Målt forbruk (måler) 12,09 10,41 13,01 pr m3 
Leie av vannmåler 151 125 156 pr år 

 

Det vises forøvrig til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lyngen kommune, Troms 

Leie av spylevogn og steamkjele (kommunestyresak 41/19) 

1. PRISER. 

Kr. 200,- pr. time for spylevogn/steamkjele  
Kr. 300,- pr. time for mannskap (pr. person) 
Kr. 5,26,- pr. utkjørt km. 
Alle priser er eksl. mva. 
ved bruk etter arbeidstid kommer overtidstilleggene i tillegg. 

2. REKVISISJON 

 det skal brukes rekvisisjon i alle sammenhenger (privat/kommunalt) 
 rekvisisjonen skal underskrives før oppstart av arbeidet. 
 resultatet av arbeidsoperasjonen er ikke kommunens ansvar. 
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3. UTLEIE  

 spylevognen leies ikke ut uten at det er 1 person fra etaten med. 

4. VEDLIKEHOLD 

 etter at utstyret har vært i bruk skal vogn og utstyr rengjøres. 
 drivstofftanken etterfylles. 
 vinterlagring må enn ta spesielt hensyn til. 
 kjørebok skal føres og underskrives av den som bruker utstyret. 
 kontroll av at tilbehøret er på plass etter bruk 

 

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg (Vedtatt i kommunestyre 
sak 121/18) 
I henhold til vedtak punkt 3 og 4. 

3. Lyngen kommune setter i gang prosjekt for tilsyn med mindre avløpsanlegg.  

4. Gebyr foreslås fakturert som en fast andel av årsgebyret, det vises til notat fra TROVA, 
prosjekt 1027, datert 22.10.2018. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en 
myndighetsdel.  

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg Pris 2020 
eks MVA 

Pris 2020 
ink MVA ENHET KOMMENTAR 

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg         
430,00  

        
537,50  

pr 
avløpsanlegg 

Alle kategorier mindre 
avløpsanlegg 

 

Feiing 
Priser for feiing fastsettes av Nord-Troms brannvesen jf. Kommunestyresak 112/18. 

For 2020 er pris pr. pipeløp kr 385,00 eks. mva. og kr 455,00 inkl. mva. 
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Husleie kommunale boliger 
Husleie kommunale boliger Pris 2020 ENHET KOMMENTAR 
Boliger tilstandsgruppe 1 106,44 - 138,29 Pr. m2 leieareal Inkl. kommunale avgifter 
Boliger tilstandsgruppe 2 106,78 - 125,28 Pr. m2 leieareal Inkl. kommunale avgifter 
Boliger tilstandsgruppe 3 95,4 Pr. m2 leieareal Inkl. kommunale avgifter 
Fullt møblert bolig   Pr. m2 leieareal Inkl. kommunale avgifter 
Husleie Sollia 125,28 Pr. m2 leieareal Inkl. kommunale avgifter 

Husleie Kjosveien 3062,00  KPI  Inkl. kommunale avgifter, per 
mnd. 

Elektrisk oppvarming 24,91 Pr. m2 leieareal Når utleier betaler 
strøm/oppvarming 

Garasjeleie 347 Pr. måned   
 

Husleie omsorgsboliger: 
Husleie økt med KPI f.o.m. 1.1.2019.  

Husleie omsorgsboliger Pris 2020 ENHET KOMMENTAR 
Solhov bo- og aktivitetssenter                                                                       9 031,00  pr. mnd. Inkl. kommunale avgifter 
Husleie Lyngstunet helse- og 
omsorgssenter 44,23 - 52,83 m2  6796 - 7961  pr. mnd. Inkl. kommunale avgifter 

Husleie Lenangen bo- og servicesenter       
33,1-60,5 m2  6962 - 7993  pr. mnd. Inkl. kommunale avgifter 

 

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet – kr 300 per mnd. 

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 600 per mnd. 

Meglerpakke 
Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres á kr 2.000,-. Meglerpakken gjelder 
også for privatpersoner som selger boligen privat.  

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, 
plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. Midlertidig 
brukstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse. 
 

Reservasjon av kommunal boligtomt 
Ved tildeling av kommunal boligtomt fakturers et behandlingsgebyr på kr 3.000,- 
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Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven og Jordloven 
 

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §33-1: 

 Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl). 
 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova). 

Generelle bestemmelser: 
 Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og 

gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandlingen starter. 
 Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 

morarente, jf. Lov om renter ved forsinket innbetaling mm. Ved forsinket betaling samt 
purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring. 

 Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt. 

 Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene. 
 Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene. 
 Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%. 
 Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter egne 

satser under «Dispensasjoner». 

 

Reduksjon i gebyr 

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingsfrist reduseres gebyret, jf. Forskrift om byggesak §7-4. 

Gebyr ved avslag 

Dersom søknad om tillatelse til tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for omsøkte 
tiltak. 

Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50% av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling. 

Arealberegning 

Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk §5-4. 
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Byggesaksdel 
 

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1: 

 Ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 
 

Enebolig, Pbl § 20-1 a) 
 

Kr 8.000,- Kr 7.400,- Kr 2.900,- 

Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a) 
 

Kr 10.100,- Kr 9.500,- Kr 3.900,- 

Tilbygg, påbygg til bolig og 
fritidsbolig, Pbl §20-1 a) 

Kr 4.800,- Kr 3.200,- Kr 2.900,- 

 

Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, 
gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter, samt bruksendring pbl §20-1 d): 

 Ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 
 

Pris per leilighet Kr 4.800,-  Kr 3.200,- Kr 2.900,- 
 

Anlegg o.l §20-1, l) 
 
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg Kr 1.000,- 
Havn, kai, molo, småbåthavn Kr 10.100,- 
Vesentlige terrenginngrep og anlegg §20-1, k), l) 
 
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1 Kr 7.400,- 
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2 Kr 15.900,- 
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3 Kr 21.300,- 
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m) 
 
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller 
nytt jordsameie, eller ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde mer enn 10 år eller arealoverføring, jfr 
Matrikkellova. 
NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke 
per søknad 

 
 
Kr 3.300,- 

Øvrige søknadspliktige tiltak etter §20-1 
 
Øvrige tiltak(eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, 
reklame, støyavskjerming, grave- og fyllingsarbeider ol.) 

 
Kr 3.300,- 

Riving av tiltak § 20-1 e) Kr 3.300,- 
Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk 
Satsene gjelder pr endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal eller økning i 
antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter 
Endringssøknad – tekniske installasjoner Kr 1.600,- 
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak Kr 4.800,- 
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Næringsbygg – nybygg, tilbygg og påbygg 

Gjelder næringsbygg – nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved 
kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes satser for «Bolig med med flere leiligheter, 
inkludert tilbygg, påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere 
leiligheter».  
Grunntakst ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 

 
Kr 4.800,-  Kr 3.200,- Kr 2.900,- 

 

Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c) 
 
Søknadspliktige fasadeendringer Kr 2.700,- 
Bruksendring §20-1, d) og g) 
 
Bruksendringer uten bygningsmessige endringer Kr 3.300,- 
For bruksendringer som medfører oppdeling av 
bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som 
omfatter tilbygg/påbygg  

Det skal belastes gebyr for 
tilsvarende nytt tiltak etter satsene i 
pkt. om «Bolig med flere leiligheter, 
inkludert tilbygg/påbygg hvor det 
etableres nye boenheter, gjelder 
også fritidsboliger med flere 
leiligheter» og «Næringsbygg – 
nybygg, tilbygg og påbygg». 

For bruksendring som medfører bygningsmessige 
endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av 
bruksenheter 

Det skal belastes 50% av grunntakst 
for tilsvarende nytt tiltak dersom 
endringen er søknadspliktig. 
Minstegebyr kr 3.300,- 

Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f) 
 
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og 
varmepumpeanlegg, brannanlegg og lignende 

 
Kr 3.300,- 

Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny 
prosjektering 

 
Kr 8.000,- 

Private vann- og avløpsledninger 
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde < 5 km 
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km 

Kr 3.300,- 
Kr 8.000,- 
Kr 10.100,- 

Ned-graving tanker, tanker på terreng (slamavskiller mv)  
Kr 3.300,- 

Utslippstillatelse Kr 3.300,- 
 

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4 

Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a-d) 
 
Mindre byggearbeid, SAK10 § 3-1 a-d) Kr 3.300,- 
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2 
 
Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m2 Kr 3.300,- 
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Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c) 
 
Midlertidige bygninger, kontruksjoner eller anlegg som 
ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år 

 
Kr 3.300,- 

Tiltak om krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen med Teknisk forskrift 
 
 
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse  

 
Kr 3.300,- 

 
Dispensasjon fra flere bestemmelser  

 
Kr 4.800,- 

Der det kreves høring fra andre offentlige 
myndigheter betales i tillegg 

 
Kr 3.300,- 

 
 
Situasjonsplan-/ kart 

Kommunale ledningsnett (V&A), veg og evt. annen temadata fra kartserver (GIS/LINE) 

For standard situasjonskart, levert digitalt pr e-post betales Kr 700,- 
For standard situasjonskart, levert på papir pr post betales Kr 800,- 

 
Type bistand 

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslov-
givingen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og / eller igangsettingstillatelse. 

Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og 
kontroll av slike ulovlige byggearbeider.  Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk 
medgått tid krever mer ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges 
tilleggsgebyr etter bestemmelsene om medgått tid (100% tillegg til ordinært gebyr, + evt. tillegg iht. 
bestemmelsene om medgått tid). 

 
Fritak for gebyr 

Når særlige grunner tilsier det kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller 
delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. 

Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for tekniske tjenester 
kan av vedkommende virksomhetsleder reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er 
oppfylt: 

1.  Gjelder kun for byggesaker uten ansvarsrett i tiltaksklasse 1. 

2.  Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget 
kulturstøtte fra Lyngen kommune. 

3.  Tiltaket skal ikke tjene næringsformål. 

4.  Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no). 

5.  Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter 
pbl. 
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Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og 
delingssaker. 
 

Jordlovsbehandling Kr 2.100,- 
Konsesjon ved erverv av fast eiendom Kr 5.200,- 

 

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. 
 

1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn 
 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2 13.300,- 
Areal fra 501 – 2000 m2 14.400,- 
Areal fra 2001 m2 – økning per. påbegynt da 1.100, maks kr 14.400,- 

pr ny matrikkelenhet 
 

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2        13.300,- 
Areal fra 501 – 2000 m2 14.400,- 
Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da 1.100,- 

 

1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon. Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
Areal fra 0 – 50 m2 6.400,- 
Areal fra 51 –250  m2 6.900,- 
Areal fra 251 – 2000 m2 7.400,- 
Areal fra 2001 m2 – økning per påbegynt da. 1.000,- 

 

1.4 Oppretting av anleggseiendom. Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 
Areal fra 0 – 2000 m3 – fra 2001 m3 – økning per påbegynt da. 13.800,- 
Areal fra 2001 m3 – økning per påbegynt da. 1.100,- 

 

1.5 Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter 
medgått tid fra 2001 m3 – økning per påbegynt da. 

 
Kr 900,- pr. time 
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2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 

2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (midlertidig forretning). 
Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å 
utføre oppmålingsforretningen 

 
2.100,- 

 

2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning 
 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punktene 
1 og 2. 

 
3 Grensejustering oppmålingsforretning 

 
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kam imidlertid ikke avgi 
areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen 
For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
Areal fra 0 – 250 m2 4.800,- 
Areal fra 251 – 500 m2 6.400,- 

 

3.2 Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1000 m3. 
Areal fra 0 – 250 m3 5.800,- 
Areal fra 251 – 1000 m3 6.900,- 

 

4 Arealoverføring 
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing 
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder 
ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

 

Areal fra 0 – 500 m2 13.300,- 
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning i gebyret 
på 

 
1.100,- 

 

4.2 Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en 
matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje 
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom 
vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre 
et sammenhengende volum. 

 

Areal fra 0 – 500 m3 9.600,- 
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning i gebyret 
på 

 
1.100,- 
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5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.  

  

5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålings-forretning 
For inntil 2 punkter 2.700,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.000,- 

 

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er tidligere 
koordinatbestemt og/eller klarlegging av rettigheter 
 

6.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålings-forretning 
For inntil 2 punkter 5.100,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.100,- 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter 
medgått tid 

900,- pr. time 

 

7 Private grenseavtaler 
 

7.1 Private grenseavtaler 
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2.800,- 
For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde 1.600,- 
Billigste alternativ for rekvirent velges 
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid 

 
900,- pr. time 

 

8  Urimelig gebyr 
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt 
fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som 
har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.  

 

9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret. 
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10 Andre gebyrer 
 

10.1 Utstedelse av matrikkelbrev 
Matrikkelbrev inntil 10 sider 180,- 
Matrikkelbrev over 10 sider 360,- 

 

10.2 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet 
Gebyret fastsettes etter medgått tid 900,- pr. time 

 

10.3 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag. Pris for medgått tid 
beregnes etter følgende satser: 
Feltarbeid 900,- pr. time 
Kontorarbeid 900,- pr. time 

 

10.4 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer. 
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og 
allmennyttige formål betales etter anvendt tid 
Minstesats som i høyste beløp i pkt. 1.1 

 

10.5 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste. 
For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1 

 

Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger  
 

Kategori Beløp kr 
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag) 3.800,- 
Behandling av private planforslag som er ihht overordnet plan 16.300,- 
Behandling av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan 22.000,- 
Reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd 15.000,- 
Mindre reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14 2. ledd 6.800,- 
Tillegg ved krav om konsekvensutredning 4.500,- 

 

Dispensasjoner, pbl kapittel 19. 
 
For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra 
planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell: 

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring  Kr 9.800,- 
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring  Kr 6.700,- 
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Gebyr for mangelfulle søknader, §§20-3 og 20-4  
 
For mangelfull søknad og søknad på feil grunnlag hvor søker enten må tilskrives og/eller 
saksbehandlingstiden utvides i henhold til pbl § 21-7 jf. SAK 10 § 7-3 belastes følgende gebyr; 
 

Saker etter pbl § 20-3 kr 2 400,- 
Saker etter pbl § 20-4 kr 1.000,- 

 
 

Renovasjon 
Vedtatt 18.10.19 i styret for Avfallsservice AS 

 
Gjelder fra 01.01.2020 2019 2020 

Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. 

Standardabonnement 3 401 4 251 3 503 4 379 

Miniabonnement 2 766 3 458 2 849 3 561 

Miniabonnement kompost 2 766 3 458 2 849 3 561 

Storabonnement 4 944 6 180 5 092 6 365 

Fritidsabonnement 865 1 082 891 1 114 

Fritidsabonnement m/dunk 1 886 2 357 1 943 2 428 

Byttegebyr dunk 267 334 275 344 

Kjøp av dunk 640 800 659 824 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter 998 1 248 1 028 1 285 

Slam inntil 4 m3         

 - tømming hvert år 1 727 2 159 1 787 2 234 

 - tømming hvert 2. år 864 1 080 894 1 118 

Slam fritidsboliger         

 - tømming hvert 3. år 576 720 596 745 

 - tømming hvert 4. år 432 540 447 559 

Slam pr. m3 (> 4 m3) 475 594 492 615 

Ekstra tømming septik 2 277 2 846 2 357 2 946 

Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. 3 415 4 269 3 535 4 418 

Gebyr manglende merking/rydding 530 663 549 686 

Gebyr papirfaktura 0 0 36 45 
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1. GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1. Hjemmel 

Retningslinjer for prisfastsetting for Lyngen kommune havner og sjøarealer er hjemlet i lov 

av 17. april 2009 nr. 19. om havner og farvann § 9 og § 25 med tilhørende forskrifter. 

1.2. Definisjon 

Kommunale havner og sjøarealer som Vollneset, Lyngseidet, Tyttebærvika, Nord-

Lenangen, Sandneset og Lenangsøyra havner og sjøarealer er en del av Lyngen 

kommunes administrasjon og forretningsbetingelse som er beskrevet i dette skriv. 

Begrepet Lyngen kommunes havner og sjøarealer er i juridisk sammenheng å forstå 

synonymt med Lyngen kommune. 

1.3. Pris 

Kunder er forpliktet til å betale den pris som til enhver tid er vedtatt eller til den pris som er 

avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. For priser henvises til prisliste. 

1.4. Valuta 

Alle priser oppgitt i norske kroner (NOK). Betaling aksepteres kun i norske kroner (NOK). 

1.5. Tilbud 

Alle tilbud som Lyngen kommune avgir er uforpliktende inntil kundens aksept av 

tilbudet er kommet kommunen i hende. 

1.6. Betalingsbetingelser 

Lyngen kommunes tilgodehavende forfaller til betaling 14 kalender dager etter 

fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Faktura utstedes av Lyngen kommune. 
 

1.7. Sikkerhetsstillelse 

Lyngen kommune kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester 

som skal leveres, eller forventes levert til kunden. 
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2. FORSINKELSESRENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT 

2.1. Forsinkelsesrenter 

Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, kan det kreves rente av det beløp som har forfalt 

til betaling i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. Jf. lov av 17. 

desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). 

2.2. Straffeansvar 

Viser til lov om havn og farvann § 62. 

2.3. Merverdiavgift (MVA) 

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. 

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke 

annet fremgår i regulativet. Merverdiavgift (MVA) belastes etter merverdiavgiftsloven 

av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, 

avgifts- og tollvedtak. 

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer 

fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er 

fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester 

3. ANLØPSAVGIFT 

3.1. Formål og hjemmel 

Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 

Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til 

rette for sikkerhet og fremkommelighet i Lyngen kommunes sjøområder. 

Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov 17. april 

2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 25, med tilhørende forskrifter. 

3.2. Avgiftsområde 

Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for 

Lyngen kommunes sjøområder Jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 4. 

Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal 

betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges pr. anløp. Ved flere anløp til havn 

innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. 
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3.3. Henvisning 

For videre informasjon om anløpsavgiften henvises til Lyngen 

kommunes Anløpsavgiftsregulativ. 

4. KAIVEDERLAG 

4.1. Beregning av kaivederlag 

Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til 

den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969. 

For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene 

fartøyets tonnasje etter skjønn. 

For fartøyer som forlates i havneområdet uten tilstrekkelig bemanning slik at en forsvarlig 
beredskap eller et tilfredsstillende vakthold kan opprettholdes, betales dobbelt kaivederlag. 

4.2. Kaivederlag 

Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares pr. påbegynt døgn 

og fastsettes etter følgende prinsipper: 

a. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. 

b. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn, det betales dog alltid 

kaivederlag for minst ett døgn. 

c. Opphold under en time for mannskapsskifte eller service til fartøyet gis 

fritak for kaivederlag. 

d. Fartøyer som unnlater å melde fra til Lyngen kommune når de forlater havna 

betaler for et døgn ekstra. 

For fartøy som etter ordre fra Lyngen kommune må forhale fra kai for å gi plass for 

annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele 

tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kai er over 3 timer, skal det skje fradrag 

i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien. 

Skifter et fartøy fra en plass ved offentlige kaier til en annen uten i den mellom 

liggende tid ha vært utenfor kommunens sjøområde, blir liggetiden å beregne som om 

fartøyet uten avbrytelse hadde ligget ved kaien. 

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved offentlig kai og har 

forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt vederlag etter gjeldende satser. 

Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen. 
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5. VAREVEDERLAG 

5.1. Beregning av varevederlag 

Varevederlaget kreves opp innenfor Lyngen kommunens sjøområde. Varevederlaget 

ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for 

varer som bringes om bord eller i land fra skip. 

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. 

Volumvekt regnes om til vektenhet 1m3 = 0,5 tonn, i henhold til lovens bestemmelser. 

Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt. 

Varevederlaget inkluderer lagring av varer på anvist areal disponert av Lyngen kommune 

inntil 48 timer etter endt lossing eller før lasting av fartøy tar til. 

Pris per tonn gods fastsettes per anløp og fakturamottaker i henhold til satser beskrevet 

per vareslag i prislisten. 

5.2. Fritatt for varevederlag 

e. Passasjerers bagasje. 

f. Proviant, drivstoff eller andre forsyninger til fartøyets drift. 
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6. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER 

Varer som losses eller lastes på Lyngen kommunes arealer eller kaier kan ligge vederlagsfritt 

i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet eller før det tidspunkt lasting påbegynnes. For varer 

som blir henstilt utover denne tid betales etter sats for overliggende varer. 

Varer eller gods skal bare legges på de steder som Lyngen kommune anviser, gods 

som henstilles uten Lyngen kommunes samtykke betaler tilsvarende sats for 

overliggende varer multiplisert med 3. 

Lyngen kommune kan, om det finnes det nødvendig, kreve varer avhentet før utløpet av 

den vederlagsfrie tid. Hovedregelen er at losset gods eller gods som skal utskipes ikke skal 

være til hinder for annen aktivitet ved havnen. 

Lyngen kommune er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller 

skur. Varer som ligger på kaier eller arealer uten samtykke, eller som blir liggende der 

lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. 

Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Lyngen kommune selge dem ved offentlig 

auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller 

som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Lyngen kommune rett 

til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig. 

For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver 

eller sende fraktbrev over gods til Lyngen kommune innen 24 timer før ankomst. Lyngen 

kommune vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver. 

Lyngen kommune har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få 

oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Farlig gods må innrapporteres til Lyngen 

kommune minimum 48 timer før anløpet. 
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7. ISPS-GEBYR 

7.1. Generelt 

The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS koden - er utarbeidet av 

FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med 

reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal 

fart mot terrorhandlinger. 

"Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner" implementerer de deler 

av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble 

midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 29 mai 2013 ny 

Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. 

7.2. Sikkerhetsgebyr 

(Jf. Forskrift 2013-05-29-538) om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner) 

Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til 

investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna. Lyngen kommune 

kan fastsette måneds- eller årsvederlag samt rabattordninger for langtidsanløp. 

7.3. Offentlige kaier 

Alle skip og kjøretøyer som anløper en ISPS godkjent havneterminal skal 

betale sikkerhetsgebyr. 
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8. RENOVASJONSGEBYR - SKIPSRENOVASJON 

8.1. Hjemmel 

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR 2004-06-01 nr. 931), kapittel 

20 har Lyngen kommune etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip. 

8.2. Beskrivelse av gebyrsystemet 

Dersom det leveres avfall eller lasterester, behandles det på samme måte som 

beskrevet for cruise/passasjerskip eller orlogsfartøy. 

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta avfall. 

Påløpte kostnader oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, 

med påslag av et administrasjonsgebyr. 

8.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk 

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og 

kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt 

meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes 

i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. 

Gebyret oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av 

et administrasjonsgebyr. 

8.4. Avfall 

Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved 

spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som 

spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader. 

Gebyr for renovasjon skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig 

om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Gebyr for renovasjon beregnes på 

grunnlag av skipets bruttotonnasje. 
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8.5. Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp 

Gebyr for sortert og usortert avfall fra skip uten leveringsavtale i annen havn beregnes 

etter skipets BT. 

Unntatt cruise-, passasjerskip og orlogsfartøyer som betaler de faktiske utgifter for 

containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale renovasjonsgebyr 

etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. 

For langtidsanløp vil det tilkomme et gebyr pr. bestilling/tømming av avfallscontainer. 

8.6. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering 

Fartøy som forlater Lyngen kommunes kaier og som ureglementert etterlater seg 
avfall, lasterester, og lignende kan bli ilagt: 

a. et gebyr som skal dekke leie av Lyngen kommunes personell for opprydning iht. 

satser i kapitel 16. Gebyret vil minimum være 2 timer for en mann 

b. kostnader i forbindelse med deponering eller lagring av etterlatenskaper. 

8.7. Gebyrfritak 

Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres 

fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havnen har mottaksordning i 

samsvar med forskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det. 

Fartøy med størrelse inntil 50 BT er fritatt for renovasjonsgebyr. 

Gebyr for renovasjon oppkreves av Lyngen kommune og faktureres sammen med 

øvrige avgifter og vederlag for anløpet. 

9. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY 

Levering av vann er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av 

vann i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til- og frakobling med 1 times 

arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for 

utleie av arbeidskraft. 

Betaling for vannleveranser ilegges per m3 med en minsteavgift. 
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10. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY 

Levering av strøm er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For 

oppkobling av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til/frakobling 

med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i 

henhold til tariff for utleie av arbeidskraft. 

Betaling for strømleveranser ilegges per kWh. 

  

11. VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT  

11.1. Terminalvederlag 

Varer som transporteres landverts, og hvor havnens arealer eller varelager benyttes til på-, 

avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som bestemt for 

varevederlaget. Dette gjelder også for varer som pålastes, avlastes eller omlastes på festede 

arealer. 

Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær varevederlag. 

11.2. Vognvederlag 

c. Alle godstransporterende kjøretøy som bruker Lyngen kommunes veier, arealer eller 

parker i havneområdet skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere m.v. 

Unntatt er de som etter nærmere avtale med Lyngen kommune er gitt fritak for dette. 

d. Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag. 

e. Kjøretøy som parkerer på utleide arealer betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om  

oppholdet strekker seg over flere døgn. 
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12. LEIE AV ARBEIDSKRAFT 

f. Timesatsene som angitt i prislisten gjelder for utleie av personale fra Lyngen 

kommune ved arbeidsoppdrag blant annet fortøyning, vannfylling, lasting og lossing. 

g. Det faktureres minimum 1 time per person. Ved utkalling utenfor ordinær arbeidstid 

minimum 2 timer per person. Medgått tid avrundes opp til nærmeste halvtime. Prisene 

for utleie av arbeidskraft er eksklusive kjøre- og reisegodtgjørelse. 

13. FORTØYNINGSVEDERLAG. 

h. Bistand til fortøyning m.m. betales etter fastsatte timesatser i henhold til tariff for     

”utleie av arbeidskraft”, minimum en time pr. utkalling. 

i. Utenom ordinær arbeidstid avregnes minimum to timer pr. utkalling, i tillegg 

kommer relevant kjøregodtgjørelse. 

14. SAKSBEHANDLINGSGEBYR 

14.1. Hjemmel 

Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner 

og farvann §§ 6 og 54, med tilhørende forskrifter. 

Lyngen kommune behandler søknad om tillatelse etter § 27. 1, ledd. Søknadsplikten er 

knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i kommunens sjøområde. 

Farledsforskriften med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en 

søknad etter § 27, 1. ledd, det vil si Lyngen kommune, og hvem som skal behandle en 

søknad etter § 27, 2. ledd, det vil si Kystverket. 

14.2. Vilkår 

Til dekning av Lyngen kommunes nødvendige kostnader knyttet til behandling av 

søknad om tillatelse etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 og 

forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr. 

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %. 

Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt. 

Lyngen kommune utsteder faktura etter at vedtak er fattet. 

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, 

skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned. 

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet. 
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14.3. Saksbehandlingens omfang 

Med begrepet enkle tiltak menes tiltak slik som flytebrygger, mindre fortøyninger, kabler, 

rør, lyskilder med videre. 

Med begrepet kompliserte tiltak menes tiltak slik som fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, 

broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, større ledninger, kabler, rør, 

lyskilder med videre. 
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1. GENERELLE BESTEMMELSER  

1.0. Hjemmel 

Anløpsavgift for Lyngen kommunes sjøområde er fastsatt med hjemmel i Lov om Havner 

og Farvann - 2009-04-17 nr. 19 - § 9 og § 25 med dertil tilhørende forskrifter. 

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet 

med hjemmel i oven nevnte lov, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og 

fremkommelighet i kommunenes sjøområde. 

1.1. Avgiftsområde 

Avgiftsområdet er innenfor Lyngen kommunes sjøområde. 

1.2. Merverdiavgift 

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. 

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet 

fremgår i regulativet. Merverdiavgift belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 

nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. 

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer 

fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er 

fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester. 

1.3. Opplysningsplikt – havnebrukere 

I henhold til Fisker- og Kystdepartementets forskrift 1989-08-17 nr. 819 - forskrift om 

opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt 

til å føre statistikk - heter det: 

§2 «Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de 

opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale 

havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike 

opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.» 

§ 5 «Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter etter 

denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8. juni 

1984 nr. 51 § 28 siste ledd, jmfr. samme lovs § 20. » 

Som følge av dette har alle brukere av Lyngen kommunes havner og sjøarealer plikt til å 

rapporter månedlig til Lyngen kommune om bruk av disse. Rapporteringen skal skje på 

skjema utarbeidet av Lyngen kommune og oversendes til kommunen månedlig senest 7 

dager etter utgangen av hver kalendermåned. Forsømmelse av denne rapporteringsplikt 

vil kunne medføre tap av rett til å bruke havneterminalen. 
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1.4. Ankomst- og avgangsmelding - fartøyer 

I henhold til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 2009-12-15 nr 1545 - forskrift om 
ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger - heter det: 

§ 1 «Fører av fartøy som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal om mulig minst 

24 timer før ankomst rapportere til havneadministrasjonen i overensstemmelse med 

«IMO General Declaration», med unntak for de opplysninger som kreves i punktene 

11 og 18-23 i vedlegget. I lasteerklæringen skal det oppgis lastens art og totale 

mengde samt art, vekt og antall av lasteenheter som skal losses eller lastes i havnen. 

Dersom sjøreisen er kortere enn 24 timer, skal ankomstmelding gis senest ved avgang 

fra siste havn. 

Fører av norsk fiske- eller fangstfartøy med største lengde over 20 meter kan 

gi ankomstmelding senere enn 24 timer før ankomst, dersom ankomststed og 

ankomsttid ikke er klarlagt. 

Føreren skal også melde fra om endringer i beregnet ankomsttid. 

Fører av fartøy som er pliktig til å gi ankomstmelding skal også gi avgangsmelding i 

overensstemmelse med «IMO General Declaration». 

Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder ikke for orlogsfartøyer, fritidsbåter og 

norske fiske- og fangstfartøyer med største lengde under 20 meter, fartøyer som går i 

regelmessig rute, og fartøyer som kun trafikkerer innenfor kommunens sjøområde. 

Fører av slike fartøyer som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal likevel om 

mulig minst 24 timer før ankomst gi melding til havneadministrasjonen om beregnet 

ankomsttid (ETA) og skal også melde avgang. For orlogsfartøyer skal i tillegg oppgis 

navn og kjennetegn. Førere av øvrige slike fartøyer har likevel plikt til å gi melding og 

opplysninger dersom havneadministrasjonen bestemmer det. 

Havneadministrasjonen kan samtykke i at også andre enn de fartøyer som er nevnt i 

foregående ledd, kan unnlate å gi ankomstmelding eller opplysninger, eller at 

opplysningene kan gis på et senere tidspunkt. 

Havneadministrasjonen skal holdes underrettet om ruteplanene til rutegående 

fartøy». 

1.5. Ansvarsforhold, straffeansvar og panterett 

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag 

for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havn og farvann § 62. 

Panterett, inndrivelse av krav etter ”Havne- og farvannsloven 2009” (Lov-2009-04-17-19). 

§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift 
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Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 
54 er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24 eller 

§§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om 

sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 

§ 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare. Krav 

som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som 

pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og last 

etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 
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2. ANLØPSAVGIFT 

2.0. Avgiftsplikt og unntak 

Lyngen kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale 

anløpsavgift til kommunen, jfr. havne- og farvannsloven § 25 og FKD forskrift 2010-12-20 nr. 

1762 § 2: 

Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved 

flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. 

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er: 

a) Fartøy med største lengde under 15 meter 
b) Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting 
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske 
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet 
e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i 

forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard 
f) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke 

laster, losser eller tar om bord passasjerer. 

2.1. Grunnlag for beregning av anløpsavgift  

Jfr. FKD forskrift 2010-12-20 nr. 1762 § 4: 

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i 

fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konversjon om 

måling av fartøy av 1969. 

2.2. Satser for anløpsavgift 

Følgende satser gjelder for anløpsavgift ved anløp i Lyngen kommunes sjøområde: 

BT intervall Beløp ekskl. mva 
Fra Til Sats pr. BT Sum pr. intervall Akkumulert sum 

1 300 0,59 177 177 
301 600 0,49 

 
147 324 

601 1 200 0,38 228 552 
1 201 2 000 0,32 256 808 
2 001 3 000 0,23 230 1038 
3 001 4 000 0,21 210 1248 

4 001 over 0,21 210 --   

Minstesats settes til kr 104,50 per anløp ekskl. mva. 
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Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Informasjon om betingelser finnes i 
Lyngen kommunes forretningsbetingelser. 
 

1. Kaivederlag 
BT intervall Beløp ekskl. mva 

Fra Til Fra I intervall akkumulert 
1 300 0,75 225                  225 

301 600 0,72 216      441 

601 1 200 0,61 366                   807 
1 201 2 000 0,56 448 1255 
2 001 3 000 0,44 440 1695 
3 001 4 000 0,26 260 1955 
4 001 over 0,23     

    
Minstesats kaivederlag Kr.104,50 pr. døgn 

dødøgn 
 

2. Varevederlag   
2.0. Stykkgods: Pr. tonn 

Vei-/salt i storsekk Kr. 13,59 
Jern/stål/aluminium Kr. 13,59 

Trelast (1 m3 = 0,5 tonn) Kr. 13,59  

 

3. Vederlag overliggende varer 
Grunnsats Kr. 8,36 m2 pr. døgn 

1. Sikkerhets gebyr (ISPS) 
Alle fartøy Kr. 271,70 pr. anløp 

2. Renovasjonsgebyr 
Fartøy under 1000 BT Kr. 104,50 
Fartøy over 1000 BT Kr. 135,85 
  

2.2. Kvantumsrabatt for eksport av bulk, årlig eksportert kvantum Pr. tonn 
0 – 10 000 tonn 0 % 

10 000 – 20000 tonn 15 % 
20 001 – 30000 tonn 25 % 
30 000 tonn og over 35 % 
  

Balsfjord kommune 

01.01.2016 
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2. Vognvederlag   
Vogntog                                                Kr. 88,83 pr. enhet 
Tank/lastebil                                                Kr. 43,89 pr. enhet 
Busser/kombibusser                                                Kr. 32,39 pr. enhet 
   

3. Leie av arbeidskraft   
Ordinær timesats Kr. 574,75 

50 % overtid Kr. 862,13 
100 % overtid Kr. 1149,50 
133 % overtid Kr. 1339,69 
bilgodtgjørelse Kr. 4,70 pr. km  

4. Saksbehandlings gebyr   

Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – enkle tiltak       Kr. 1 672;-   
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – kompliserte tiltak                 Kr. 6 583,50 
Befaring tilknyttet saksbehandling Som for utleie av arbeidskraft + bil 

 

1. Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøyer 
Fylling av vann Kr. 15,68 pr. m3  
Minstesats vann Kr. 261,25 
Leie av slanger for fylling av vann Kr. 52,25 

Strømleveranser Kr. 1,57  pr kWh. 
Minstesats strøm Kr. 261,25 pr. døgn 
Leie av kabler Kr. 52,25 pr. døgn 
Oppkobling (strøm/vann) Som for utleie av arbeidskraft, min. 1 time 
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2020 2021 2022 2023

13,7 % 9,1 % 7,7 % 8,6 %

6,6 % 5,0 % 5,0 % 4,7 %

10,1 % 7,1 % 6,3 % 6,7 %

Lyngen kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen 

benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Lyngen kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med 

selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 9. oktober 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, 

tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere 

grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er 

budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte 

prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Lyngen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester 

(H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 

brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det 

kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10 %, hvor vann øker mest med 14 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet 

gebyr med kr 4 987, fra kr 7 077 i 2018 til kr 12 064 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11 %. 

Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling for vann og avløp

Endring i årsgebyr fra året før

Vann

Avløp

Samlet endring

3 166

4 352
4 949 5 401 5 816

6 317

3 911

4 671

4 981
5 229

5 489

5 747

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Årsgebyr inkl. mva.

Avløp

Vann
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 855 2 539 2 998 3 264 3 508 3 713 3 669

8,74 12,09 13,01 14,25 15,39 17,36 18,01

3 166 4 352 4 949 5 401 5 816 6 317 6 371

37 % 14 % 9 % 8 % 9 % 1 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 215 906 938 970 1 004 1 040 1 076

591 450 461 473 485 497 509

1 923 1 100 1 270 1 302 1 334 1 368 1 402

261 25 25 26 27 27 28

0 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 3 990 2 482 2 696 2 773 2 852 2 933 3 017

370 410 569 886 1 075 1 080 1 064

610 726 890 1 293 1 761 1 806 1 779

109 113 117 121 124 129 133

-32 -34 -2 -2 -2 -2 -2

Gebyrgrunnlag 5 048 3 698 4 270 5 070 5 810 5 946 5 991

3 069 4 282 4 677 5 115 5 523 6 051 6 147

Selvkostresultat -1 979 584 407 46 -287 105 156

61 % 116 % 110 % 101 % 95 % 102 % 103 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 994 -985 -416 -13 33 -257 -156

-1 979 584 407 46 -287 105 156

0 -15 -4 0 -2 -4 -2

Selvkostfond 31.12 -985 -416 -13 33 -257 -156 -2

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostgrad i %

Gebyrsatser, Vann 

(inkl. mva.)

Årsgebyret for vann i Lyngen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 2 998 og forbruksgebyret lik 13,01 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 4 949 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 14 %. Gebyret til den enkelte abonnent 

vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Øvrige inntekter

12*** Varer og tjenester

Vann - 2018 til 2024

Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Selvkostoppstilling Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Lyngen kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 15 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 12 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 34 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,4 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av 

planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art ''16401 avgiftspliktig salg av varer'' som utgjør 99 % av gebyrinntektene.

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

14*** Overføringsutgifter

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

1 215
906 938 970 1 004 1 040 1 076

2 775

1 575 1 757 1 801 1 846 1 892 1 939

980

1 137

1 460

2 178

2 836 2 886 2 843
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann
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Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 239 2 748 2 939 3 068 3 201 2 501 2 600

11,15 12,83 13,61 14,41 15,25 21,64 22,24

3 911 4 671 4 981 5 229 5 489 5 747 5 936

19 % 7 % 5 % 5 % 5 % 3 %

Selvkostoppstilling Avløp
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

790 807 883 913 945 979 1 013

277 207 212 217 222 228 234

461 700 718 735 754 773 792

363 280 287 294 302 309 317

0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 1 892 1 993 2 099 2 160 2 223 2 288 2 355

258 264 305 374 415 457 473

458 581 623 763 825 887 946

102 106 110 113 117 121 125

-21 -20 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 2 689 2 925 3 137 3 411 3 580 3 754 3 899

2 353 2 737 3 379 3 279 3 467 3 828 3 968

Selvkostresultat -336 -188 242 -132 -114 74 69

88 % 94 % 108 % 96 % 97 % 102 % 102 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 383 52 -137 105 -26 -141 -69

-336 -188 242 -132 -114 74 69

5 -1 -0 1 -2 -2 -1

Selvkostfond 31.12 52 -137 105 -26 -141 -69 -1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gebyrsatser, Avløp 

(inkl. mva.)

Årsgebyret for avløp i Lyngen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 

foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr 2 939 og forbruksgebyret  til 13,61 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 4 981 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 7 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 

variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Lyngen kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Selvkostgrad i %

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

12*** Varer og tjenester

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 7 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 9 %. Kapitalkostnadene 

utgjør 30 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 490 244 kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. 

Hovedinntektskilden er art ''16401 avgiftspliktig salg av varer'' som utgjør 91 % av gebyrinntektene.

Avløp - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

790 807 883 913 945 979 1 013 

1 101 1 187 
1 216 1 247 1 278 1 310 1 342 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 89 216 91 834 89 351 92 285 93 468

0 % 0 % 3 % -3 % 3 % 1 %

Selvkostoppstilling Private planer
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

98 33 34 36 37 38 39

12 3 3 3 3 4 4

25 2 2 2 2 2 2

Direkte driftsutgifter 135 39 40 41 43 44 46

0 0 0 0 0 0 0

4 6 6 6 1 1 0

24 25 26 26 27 28 29

Gebyrgrunnlag 164 69 71 73 71 74 75

0 0 71 73 71 74 75

164 69 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -164 -69 0 -0 -0 -0 -0

0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0 0

0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Private planer - 2018 til 2024

Kostnadsdekning - Private planer 2018 til 2024

Indirekte kostnader (drift og kapital)

12*** Varer og tjenester

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 

behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 

2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter, Private planer 

(inkl. mva.)
Driftsinntekter

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planer
Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for private planer frem mot 2024.

Gebyrinntekter

Subsidiering

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Selvkostgrad i %

98 

33 34 36 37 38 39 

37 

5 5 6 6 6 6 
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Lønn og sosiale utg.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

686 149 403 965 991 354 1 024 344 1 058 278 1 093 661 1 124 190

-41 % 145 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Selvkostoppstilling Byggesaker
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

555 567 587 608 629 651 674

61 63 64 66 68 69 71

0 28 29 29 30 31 32

Direkte driftsutgifter 616 658 680 703 727 751 776

0 0 0 0 0 0 0

0 5 5 5 5 5 0

101 104 108 111 115 119 123

Gebyrgrunnlag 717 768 793 819 847 875 899

549 323 793 819 847 875 899

168 444 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -168 -444 0 -0 0 0 0

77 % 42 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0 0

77 % 42 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Kostnadsdekning - Byggesaker 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 

behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 

2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Byggesaker - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Driftsinntekter, Byggesaker 

(inkl. mva.)

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesaker

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %.

Selvkostregnskap

(1.000 kr)
10*** Lønn

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for byggesaker frem mot 2024.

Årlig endring

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

555 567 587 608 629 651 674 

61
91

93
95

98
100

103

0
5

5
5

5
5

0

101

104
108

111
115

119
123

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesaker
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Lønn og sosiale utg.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

554 563 290 063 354 285 365 109 366 965 378 778 387 698

-48 % 22 % 3 % 1 % 3 % 2 %

Selvkostoppstilling Oppmåling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

213 148 153 159 164 170 176

53 15 15 16 16 16 17

108 44 45 47 48 49 50

Direkte driftsutgifter 374 207 214 221 228 235 243

2 1 0 0 0 0 0

39 42 10 10 3 3 0

55 57 59 61 63 65 67

Gebyrgrunnlag 470 307 283 292 294 303 310

444 232 283 292 294 303 310

24 75 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -27 -75 0 -0 0 0 0

94 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 3 0 0 0 0 0 0

-3 -0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0 0

95 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Subsidiering

Driftsinntekter

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for oppmåling frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 10 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostregnskap

(1.000 kr)
10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

Driftsinntekter, Oppmåling 

(inkl. mva.)

Årlig endring

Oppmåling - 2018 til 2024

Kostnadsdekning - Oppmåling 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 

behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 

2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 956 928 3 037 500 1 933 931 1 901 469 1 909 494 2 454 771 2 656 493

55 % -36 % -2 % 0 % 29 % 8 %

Selvkostoppstilling Kommunal havnevirksomhet
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

50 101 105 109 112 116 120

111 110 113 116 119 122 125

134 127 71 73 75 77 79

Direkte driftsutgifter 295 338 289 297 306 315 324

509 842 837 818 800 794 787

194 891 1 070 1 099 1 099 1 099 1 099

1 1 1 1 1 1 1

-73 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 927 2 072 2 197 2 215 2 206 2 208 2 210

1 493 2 430 1 547 1 521 1 528 1 964 2 125

Selvkostresultat 566 358 -649 -694 -678 -244 -85

161 % 117 % 70 % 69 % 69 % 89 % 96 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 1 263 1 866 2 268 1 658 990 325 85

566 358 -649 -694 -678 -244 -85

37 45 39 26 13 4 1

Selvkostfond 31.12 1 866 2 268 1 658 990 325 85 1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostgrad i %

Selvkost dekningsgrad i %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for kommunal havnevirksomhet frem mot 2024.

Gebyrinntekter

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

Årlig endring

Kostnadsdekning - Kommunal havnevirksomhet 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 

behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 

2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Driftsinntekter

Kommunal havnevirksomhet - 2018 til 2024

Driftsutgifter og kapitalkostnader Kommunal havnevirksomhet

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 6 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 20 %.

Driftsinntekter, Kommunal havnevirksomhet 

(inkl. mva.)

10*** Lønn

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

50 101 105 109 112 116 120 
245

237 184 189 193 198 203

704

1 733 1 907 1 917 1 899 1 893 1 885
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Kommunal havnevirksomhet

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.
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Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)
Sendt: 27.09.2019 13:55:31
Til: Post Lyngen
Kopi: Hilde Grønaas

Emne: Kontrollutvalgssak 27/19 - budsjett kontroll og tilsyn.
Vedlegg: 20190927135741578.pdf

Hei!
Oversender sak 27/19 for kontrollutvalget til videre oppfølging.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88343
Mobil: 916 91842
E-post: audun@k-sek.no
www.k-sek.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: k-sek-pr1@tromsfylke.no <k-sek-pr1@tromsfylke.no>
Sendt: fredag 27. september 2019 13:58
Til: Audun Haugan <audun@k-sek.no>
Emne:

Denne e-posten ble sent fra  "MPC3001" (Aficio MP C3001).

Skanningsdato: 27.09.2019 13:57:41 (+0200) Spørsmål til: k-sek-pr1@tromsfylke.no
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Fra: Stig Aspås Kjærvik (Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no)

Sendt: 24.09.2019 13:57:33

Til: Sigmund Forfang; Hilde Grønaas; Kåre Fjellstad

Kopi: 

Emne: Fwd: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms

Vedlegg: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms.docx

Tas med i budsjettarbeidet.

Stig

Få Outlook for iOS

Fra: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>

Sendt: tirsdag, september 24, 2019 1:33 pm

Til: Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Post Lyngen; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne‐

Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond‐Roger

Larsen

Kopi: Lise Jakobsen

Emne: Melding om vedtak ‐ Energi‐ og klimaplan Nord‐Troms

 

Det vises til vedlagte utskrift fra møte 19.09.19.

 

Hilsen

 

BERIT FJELLBERG

 

DAGLIG LEDER

 

Nord‐Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 58 82 79

web / www.nordtromsportalen.no  

  

 

 

147



Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
Sak 32/19   Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
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Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
 
Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
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Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent
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Fra: Nils Arnold Nilsen (Nils.Nilsen@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 18.09.2019 11:34:32
Til: Espen Li; Hilde Grønaas; Håkon Jørgensen; Rita Toresen; Tore Li; Dag Funderud; Gunn Andersen; Jan Inge
Karlsen; Kjell Ove Lehne; Kåre Fjellstad
Kopi: Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik

Emne: DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-konsekvensjustert_17092019_2020
Vedlegg: DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-konsekvensjustert_1709201....pdf
Til oppfølgning
Styremøte 12092019
Sak 20/2019 Driftsbudsjett 2018‐2020/ enstemmig vedtatt
‐‐
Grunnlag legges inn på Budsjett 2020 for den enkelte kommune.
 
Ha en fortsatt fin dagJ
 
Nils-Arnold Nilsen
Brannsjef, region nord
Tlf.: +47 960 97 750
Epost: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no
Web: www.nordtromsbrannvesen.no
 
NORD TROMS BRANNVESEN

  
 
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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2020 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,680
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 367 748,00                        Kåfjord                  2 113 15,021

Skjervøy                  2 933 20,850
Fordeles 40% fast 947 099,20                            Nordreisa                  4 917 34,954
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 420 648,80                        Lyngen 2 883                 20,495
Sum til fordeling 2 367 748,00                        Sum                14 067 100,000

 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 189 420kr                123 311kr                             312 731kr                              
Kåfjord 189 420kr                213 395kr                             402 815kr                              
Skjervøy 189 420kr                296 208kr                             485 628kr                              
Nordreisa 189 420kr                496 576kr                             685 996kr                              
Lyngen 189 420kr                291 159kr                             480 579kr                              
Kontrollsum 947 099kr                1 420 649kr                          2 367 748kr                           

2020 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Mva 0 Kvænangen                  1 036 364,159
Driftsutgifter eksl. mva. 2 933 297,00                        Kåfjord                  1 225 364,159  

Skjervøy                  1 281 364,159
Nordreisa                  2 584 364,159
Lyngen 1 929                 364,159

Sum til fordeling 2 933 297,00                        Sum                  8 055 

 
100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav
Kvænangen 377 268kr                -kr                                     377 268kr                              
Kåfjord 446 094kr                -kr                                     446 094kr                              
Skjervøy 466 487kr                -kr                                     466 487kr                              
Nordreisa 940 986kr                -kr                                     940 986kr                              
Lyngen 702 462kr                -kr                                     702 462kr                              
Kontrollsum 2 933 297kr             -kr                                     2 933 297kr                           

2020 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,680
Driftsutgifter eksl. Mva. 804 465,00                           Kåfjord                  2 113 15,021

Skjervøy                  2 933 20,850
Fordeles 40% fast 321 786,00                            Nordreisa                  4 917 34,954
Fordeles 60% etter innbyggertall 482 679,00                           Lyngen 2 883                 20,495
Sum til fordeling 804 465,00                           Sum                14 067 100,000

 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 64 357kr                  41 896kr                               106 253kr                              
Kåfjord 64 357kr                  72 503kr                               136 860kr                              
Skjervøy 64 357kr                  100 640kr                             164 997kr                              
Nordreisa 64 357kr                  168 716kr                             233 074kr                              
Lyngen 64 357kr                  98 924kr                               163 281kr                              
Kontrollsum 321 786kr                482 679kr                             804 465kr                              

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad  Total refusjonskrav Kommune IKS Brann IKS Feiing IKS Beredskap Sum refusjonskrav
Kvænangen 796 252kr                796 252kr                              Kvænangen 312 731kr         377 268kr         106 253kr                   796 252kr             
Kåfjord 985 770kr                985 770kr                              Kåfjord 402 815kr         446 094kr         136 860kr                   985 770kr             
Skjervøy 1 117 112kr             1 117 112kr                           Skjervøy 485 628kr         466 487kr         164 997kr                   1 117 112kr          
Nordreisa 1 860 055kr             1 860 055kr                           Nordreisa 685 996kr         940 986kr         233 074kr                   1 860 055kr          
Lyngen 1 346 322kr             1 346 322kr                           Lyngen 480 579kr         702 462kr         163 281kr                   1 346 322kr          

6 105 510kr             6 105 510kr                           2 367 748kr      2 933 297kr      804 465kr                   6 105 510kr          
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/181 -23 

Arkiv: 118/41 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

118/41: Klagebehandling - dispensasjonsvedtak 

Henvisning til lovverk: 
 
Forvaltningsloven 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 

1 Særutskrift 118/41: Dispensasjon fra pbl §1-8, byggegrense mot sjø og vassdrag, og fra 
kommuneplanens arealdel 2017-2029 - arealformål og planbestemmelser. 

2 Krav om stoppordre for tiltak på eiendomen 118/41 

3 Klage på vedtak og dispensasjon 

4 118/41: Vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Klagen avvises, jfr forvaltningsloven § 34 1. ledd. 
 

Saksopplysninger 
Gjelder dispensasjon gitt Berit Jegervatn og Birte Nordgård til oppføring av fritidsbolig på deres 
eiendom gnr 118 bnr 41 på Jægervatn.  
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Geir og Monica Jegervatn har i brev av 18.11.19 klaget på vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel samt pbl § 1-8 som ble gitt i formannskapsmøte avholdt 13.06.19, 
utvalgssak 44/19.   
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel 2017-2029 samt fra pbl § 1-8 vedrørende 
byggegrense mot sjø og vassdrag ble gitt i formannskapsmøte 13.06.19.  
Følger av forvaltningsloven §29 2. ledd andre punktum at klagefristen utløper senest 3 måneder 
etter at vedtaket ble fattet. Vilkår for å behandle klage på dispensasjonsvedtaket anses ikke å 
være oppfylt. Klagen avvises, jfr forvaltningsloven § 34 1. ledd. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/181 -9 

Arkiv: 118/41 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 03.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

118/41: Dispensasjon fra pbl §1-8, byggegrense mot sjø og vassdrag, og fra 
kommuneplanens arealdel 2017-2029 - arealformål og planbestemmelser. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
 
1 118/41 - søknad om dispensasjon fra PPB § 1-8 - Berit Jegervatn og Birte Hansen Nordgård 
2 Tegning mm. 
3 Skylddelingsforretning 
4 118/41 - Tilrår ikke dispensasjon 
5 uttalelse 118-41 Jægervatn 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra Johnny Hansen: 
Søknaden innvilges. 
 
Begrunnelse: 

1. Det er gitt byggetillatelse 2 ganger tidligere, hvor nødvendige avklaringer er gjort bla 
forholdet til landbruket 

2. Tomta/arealet det søkes om har fått nytt formål uten at grunneier har samtykket 
3. Vi kan ikke se at tiltaket vil ha negative konsekvenser for landbruket 

 
 
Det ble votert over forslaget fra rådmannen og forslaget fra Johnny Hansen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Johnny Hansen. Enst 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges. 
 
Begrunnelse: 

1. Det er gitt byggetillatelse 2 ganger tidligere, hvor nødvendige avklaringer er gjort bla 
forholdet til landbruket 

2. Tomta/arealet det søkes om har fått nytt formål uten at grunneier har samtykket 
3. Vi kan ikke se at tiltaket vil ha negative konsekvenser for landbruket 

 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av pbl §19-2 avslås søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig som 
omsøkt.   
 
 
 
Eiendom:   Gnr 118 Bnr 41  
Hjemmelshaver:  Berit Jegervatn ½  

Birte Hansen Nordgård ½  
Beliggenhet:   Heimnes ved Jægervatnet, Lyngen kommune. 69,72749oN, 19,87158oØ. 

Saksopplysninger 
 
Hjemmelshavere på overnevnte eiendom søker om dispensasjon fra formål og planbestemmelser i 
kommuneplanens arealdel 2017-2029, samt pbl § 1-8 til oppføring av fritidsbolig på eiendommen 
118/41. Tiltaket ligger innenfor 100 meters beltet til fredet vassdrag, Jægervatn.  
 
Fritidsboligen skal føres opp på parsell som ble utgått ved skylddelingsforretning avholdt den 
30.10.1971. Eiendommen er anført som hyttetomt. Tomta er ikke bebygd per i dag. Der er tidligere 
gitt byggetillatelse på eiendommen, sist den 21.10.1993, og tilfeldigheter har gjort at det ikke er ført 
opp noe her. 
 
Tomten ligger ca 400 meter fra nærmeste hytte/bolighus på Jægervatnets vestside. Omsøkte 
fritidsbolig planlegges ca 25 meter fra strandlinjen til Jægervatnet, mellom kote 4 og 5. 
 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2017-2029 avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde samt reindrift (LNFR-område). I tillegg ligger området i hensynssone for landbruk, 
H510_6.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 Tiltaket ligger i et område avsatt i kommuneplanens arealdel 2017-2029 til landbruks-, 
natur-, og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet som 
har direkte tilknytning til stedbunden næring. Videre ligger området i hensynssone for landbruk, 
H_510. I disse områdene legges det særlig vekt på landbrukets ressursgrunnlag og unngåelse av 
driftsmessige ulemper. I forbindelse med detaljplanlegging, dispensasjoner eller annen 
arealdisponering innenfor hensynssonene skal det foreligge en grundig landbruksfaglig vurdering.  
 
I planbestemmelsene fremkommer det i kap. 4.6.1, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone følgende bestemmelser for byggegrense mot sjø: 
 

i) For Jægervassdraget inklusiv Jægervatnet (fredet vassdrag), kan det ikke oppføres 
bygninger nærmere vassdraget enn 100 meter, med unntak av:  
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- der offentlig veg er lokalisert nærmere.  
- der byggeformål er vist i arealdelen. I disse områdene tillates ikke bebyggelse nærmere 
enn 20 m fra vannkanten. 
 

I plan og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag fremkommer det : 
 I 100-meters beltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlige hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 

 
Fig 1: Kartutsnitt hentet fra kommunekart.com. Eiendommen 118/41 merket med markør. 
 
Det søkes om dispensasjon fra LNFR formål i kommuneplanens arealdel, planbestemmelser samt 
pbl §1-8 som gjelder byggegrense mot sjø og vassdrag. 
 
Dispensasjonssøknaden har vært på høring i perioden 27.03.2019- 03.05.19.  
(Frist ble forlenget med 14 dager pga høytidsdager, påske, etter anmodning fra rendalen 
reinbeitedistrikt) 
 
 
Høringsinstans Sendt på 

høring 
Tilsvar 

 
REINBEITEDISTRIKT 33 RENDALEN v/ Berit Kristine Utsi  

 
27.03.2019 

 
03.05.2019 

 
SAMEDIGGI/SAMETINGET 

 
27.03.2019 

 
11.04.2019 

 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)  

 
27.03.2019 

 
Ingen svar 

 
FYLKESMANNEN I TROMS  

 
27.03.2019 

 
08.04.2019 

 
TROMS FYLKESKOMMUNE - Kulturetaten 

 
27.03.2019 

 
Ingen svar 

 
Reinbeitedistriktet 33 Rendalen: 
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Rendalen reinbeitedistrikt fraråder at det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig i området. 
Områdene rundt Jægervatn er viktig vår- og høstbeiter for reindrifta. Utvidelse av bebyggelse vil 
medføre økt forstyrrelse og ferdsel. 
Hyttebygging bør unngås i området da det er LNFR område. Hyttebygging bør konsentreres i 
hyttefelt så langt det er mulig, og bør ikke utvides innover mot Jægervassbotn.  
 
Samediggi/Sametinget: 
Uttaler at de ikke har kulturfaglige merknader til søknaden. De kjenner ikke til at der er 
registrert automatisk freda samiske kulturminner i det aktuelle området.  
De viser forøvrig til egen uttalelse fra Troms Fylkeskommune. 
 
Fylkesmannen i Troms: 
Påpeker at Jægervatnet er en del av varig verna vassdrag, og i første rekke et vern mot 
kraftutbygging. Videre at det vil være i strid med regjeringens vassdragspolitikk om 
verneverdiene blir forringet gjennom kortsiktig og tilfeldig arealplanlegging. Jægervatnet er 
kartlagt som et svært viktig friluftsområde.  
Tiltak på en eiendom som ligger helt inntil Jægervatnet vil oppleves som privatiserende og som 
igjen vil kunne påvirke allmenhetens bruk negativt. De viser til tankegangen som ligger bak 
vassdragsvernet og bestemmelsene i forhold til verna vassdrag i kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannen anbefaler Lyngen kommune å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dersom Lyngen kommune kommer frem til at landbruks-, natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket ber de om at dette 
begrunnes. Om ikke vil Fylkesmannen vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. De 
ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger. 
 
Troms Fylkeskommune: 
Ingen tilsvar. 
 
NVE: 
Ingen tilsvar 
 
Landbruksfaglig vurdering:  
I forbindelse med skylddelingsforretning ble eiendomsdelingen anbefalt av jordstyret under 
behandling av saken i 1971. (vedlagt). 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Jægervatnet er et yndet området for friluftsliv, både fiske og fotturer. Området der tomta ligger er 
ikke i hensynssonen for friluft. 
Det fremkommer i søknaden at strandsonen i området ikke blir benyttet til rekreasjon/turområde da 
terrenget på og rundt eiendommen er vanskelig og ferdes i. Det ligger ingen tursti langs 
vannet/strandlinja på denne siden av Jægervatnet, denne går ca 150 meter overfor tomten.  
 
Reindrift:  
Tomta ligger ikke i hensynssonen for reindrift. I henhold til kilden.nibio.no ligger:  
 området utenfor trekklei, flyttlei og oppsamlingsområde for reindrift. Området ligger 
innenfor beiteområde for rein vår, sommer og høst beite.  
 
 
 
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
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Grunnforhold/ras:  
I henhold til kommuneplanens arealdel 2017-2029 ligger ikke området innenfor aktsomhetsområde 
for ras. NGUs løsmassekart viser at eiendommen ligger under marin grense og består av marine 
starandavsetninger. Før evt tillatelse til tiltak i dette området gis må det foreligge geoteknisk 
vurdering av grunnforholdene.  
 
Miljøkonsekvenser 
Tiltaket planlegges ca 20- 25m fra Jægervatnet. 
 
Kultur og kulturminner: 
Med grunnlag i temakart Tromsatlas er det ikke registrert fredede bygninger, kulturminner eller 
flater i omsøkte område. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Det bør ikke innvilges dispensasjon fra plan når berørt stalig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. Videre er Jægervassdraget er et vernet 
vassdrag gjennom verneplan IV for vassdrag av 1993. Kommuneplanens arealdel kap. 4.6 fastsetter 
et byggeforbud innen 100 m fra vassdraget. Eiendommen ligger innenfor hensynssone H_510 
Hensyn landbruk, et av kjerneområdene for landbruk i kommunen. Tiltaket er i strid med 
bestemmelser samt arealformål i kommuneplanens arealdel 2017-2029 og pbl § 1-8, byggegrense 
mor sjø og vassdrag. 
 
Hytten planlegges oppført nært eksisterende bebyggelse, ca 300-400 meter. Videre går det en 
skogsbilvei rett på oversiden av tomten. Søker opplyser at det er ved to tidligere anledninger gitt 
byggetillatelse på nettopp denne tomta, siste gang i 1993. 
 
I skylddelingsforretningen utført i 1971 ble eiendomsdelingen anbefalt av jordstyret under 
behandling av saken. Landbruksansvarlig uttaler at en vurdering av hensynet til landbruk dermed er 
ivaretatt. 
 
Området rundt Jægervatnet er et viktig friluftsområde, herunder fiske, turgåing, bading, padling, 
sykling og skigåing vinterstid.  
Hensynet til bestemmelsen når det gjelder interessene for natur og friluft er ifølge søker ivaretatt. 
Dette ved at område på og rundt tomta ikke er leveområde for truende arter. Videre mener søker at 
hyttebygging ikke vil være et inngrep som påvirker vannstrengen eller kantvegetasjon langs denne. 
Oppføring av hytten vil ikke ha en negativ påvirkning på av rekreasjonsmulighetene ettersom tomta 
ikke benyttes hverken til turgåing, strandrekreasjon, padling, bærplukking mv. Strandsonen på 
eiendommen har et vanskelig terreng og benyttes ikke til frilufts formål. Der går en sti ca 150 m 
lenger opp som benyttes til dette.  
 
Når det gjelder reindrift uttaler Rendalen reinbeitedistrikt at selv om området ikke er definert som 
hensynssone for reindrift så er området av betydning for reinens trekkveier og beitebruk. Utvidelse 
av bebyggelse vil medføre økt ferdsel og forstyrrelse, og det frarådes og gi tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig i området.  
Søker påpeker at tomta ligger utenfor trekkleir og har ikke vært benyttet som beiteområde for rein. 
Imidlertid vil det ikke settes opp gjerde rundt eiendommen. Med dette vil reinen kunne ferdes fritt i 
området og ikke forhindres til beite/trekklei.  
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I kommuneplanens arealdel er det bestemmelser for byggegrense mot sjø, herunder Jægervassdraget 
inkl Jægervatnet, kap 4.6.1 bokstav i), det kan ikke oppføres bygninger nærmere vassdraget enn 100 
meter, med unntak der offentlig veg er lokalisert nærmere. I tillegg opprettholdes tidligere områder 
for «turisme og reiseliv» som grenser mot Jægervatnet. I disse områdene tillate ikke bebyggelse 
nærmere enn 20 m fra vannkanten.  
Jfr plan og bygningsloven § 1-8 skal hensynet til allmenne interesser veie tungt ved vurdering av 
tiltak i strandsonen. Fylkesmannen bemerker at tiltak helt inntil Jægervatnet vil oppleves som 
privatiserende, noe som igjen vil kunne påvirke allmennhetens bruk negativt. De anbefaler at søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.  
 
I en samlet vurdering finner rådmannen at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra 
vil bli tilsidesatt ved dispensasjon som omsøkt, vider vil ikke fordelene være vesentlig større enn 
ulempene. De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt. Det legges også særlig 
vekt på negativ uttalelse i saken av berørte sektormyndigheter.  
 
Rådmannen finner derfor at vilkårene til dispensasjon jfr pbl §19-2 ikke er til stedet. Det innstilles 
på avslag på dispensasjon som omsøkt til oppføring av hytte på fnr 118 bnr 41 ved Jægervatnet.
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Lyngen Kommune 
ref.nr. 2019/181-13 
 
Gjelder tiltak på br.gnr. 118/41   Hovedbruket er gnr.brnr. 118/2 i 
Lyngen Kommune. 
Vi ber om stoppordre på tiltaket på 118/41 pga. Vesentlige 
mangler i saken, listet opp nedenfor. 
Vi forlanger videresending av vedtaket til fylkesmannen med våre 
anmerkninger i tillegg. 
1. Ansvarlig søkers ansvar og videresendte vedtak om 
igangsetting/byggetillatelse til berørte parter, ikke motatt varsel 
om godkjent byggetillatelse. 
Vi har kvittert for mottatt nabovarsel, men vi har ikke personlig 
kvittert for samtykke til tiltaket. 
Q1 er ikke med i nabovarsel, og er merket som «ikke relevant»  i 
varselet, er det vanlig praksis i kommunen og eller ansvarlig søker 
å bevist holde opplysninger skjult for grunneier i slike saker.  
Hadde ikke vi bedt om innsyn i saken, hadde ikke vi vist om at det 
var gitt byggetillatelse. 
Q1 er vedlegg om vannledning, med skisse som vi aldrig har blitt 
forelagt. Vi mener at tilførsel av vann fra br.nr. 118/2 skal 
godkjennes av hovedbruket, og her finnes ingen tinglyst rett til 
vann. Vedlegget viser kart over vann og avløp som vi aldrig er 
forevist. 
2. Det kommer frem i saken at det skal graves ned en slam-
avskiller på 4 m3, hvordan skal den i fremtiden tømmes uten 
veirett ? 
3. Kommunen har tidligere ikke gitt tillatelse til avløp ref, sak.nr. 
94/93 av 20.10-93 

4. Tiltaket er imot hensikten i kommuneplanens arealdel om 
verna vassdrag jfr. Fylkesmannen. 
5. Vi mener dere må hensynta Fylkesmannens anmerkninger i 
saken. Det står klart og tydelig i sak. 2019/4997 

6. I byggetillatelsen står ett punkt. 
Uttalelse/krav fra andre myndigheter. 
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Under dette punkt er ikke Fylkesmannen nevnt. Er de 
uteglemt/utelatt fra saken ? 

Fylkesmannen har tidligere anbefalt avslag på søknaden. De ber 
også om begrunnelse for gjennomføring av tiltaket. 
Vi kan heller ikke se at Fylkesmannen står på kopilisten i vedtaket. 
 
 
Vi håper på en rask tilbakemelding, og forventer at Kommunen 
hensyntar klagen. 
 
Jægervatnet 7.11-2019 

 
Med Hilsen 

Monica og Geir Jegervatn 
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Lyngen Kommunen 

Teknisk drift 

 
Ref. 2019/181-19 

 
118/41 vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen. 
 
Viser til deres svarbrev av 12.11.2019 

 
Vår henvendelse av 07.11.2019. 
Dette var ment som en klage på vedtaket og dispensasjonen. 
Tiltaket er videre satt til K0. 
Dette defineres som uthus, det skal ikke oppholde seg personer i 
bygget. 
Det er krav i arealplanen at det skal foretas grunnundersøkelser. 
Dette tiltaket krever K3. Skal grunnundersøkes. 
 
18.11.2019 

 
Med hilsen 

Monica og Geir Jegervatn 

 
Kopi: 
Beathe Ditlefsen 

Kåre Fjellstad 

Fylkesmannen i Troms
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Lyngen kommune  
Teknisk drift 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059  
Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,   Organisasjonsnr: 840 014 932  
 www.lyngen.kommune.no 

 
 
 

 

    

Geir Jarle Jegervatn                                        
Lattervikveien 5 
9064  Svensby 
 
 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2019/181-19 10701/2019 118/41 12.11.2019 

 

118/41: Vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen 

 
Viser til henvendelse av 07.11.19 vedrørende tiltak på eiendommen gnr 118 bnr 41 på Jægervatn. 
 
Tiltakshavere søkte om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på overnevnte eiendom 
innenfor 100 meters beltet til vassdraget. Denne ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter 
og deretter lagt frem for politisk behandling i formannskapet den 13.06.2019, sak 44/19. 
Rådmannens innstilling var avslag på omsøkte på bakgrunn av blant annet negativ uttalelse fra 
sektormyndighet. Lyngen formannskap behandlet saken og innvilget denne. Avgjørelsen ble 
sendt Fylkesmannen slik som forespurt i deres høringssvar. 
 
Når det gjelder nabovarsel så har naboer og gjenboere en frist på 2 uker for å komme med 
merknader. Denne fristen gjelder fra mottak av det varselet som dere har signert. Viser til plan- 
og bygningsloven § 21-3. 
 
Tiltakshaver har vurdert at de vedlegg som var med i nabovarselet var tilstrekkelig til å belyse 
saken. Vedlegg Q1 som du viser til omhandler vannledning. Om vannledningen tenkes planlagt 
over deres eiendom vil dette være en privatrettslig sak. Kommunen kan ikke ta stilling til saker 
av privatrettslig karakter. 
 
Det er gitt utslippstillatelse etter søknad i egen sak. I saken er det er belyst hvordan 
slamavskilleren kan tømmes. Avfallsservice har opplyst at de har slange som har lengde til å 
håndtere dette.  
 
Når det gjelder Fylkesmannens anmerkninger i saken ble disse hensyntatt ved at rådmannen 
innstilte negativt på dispensasjonssøknaden. Når vedtaket ble omgjort til tilsagn etter politisk 
behandling er dette noe administrasjonen må forholde seg til. Fylkesmannen fikk vedtaket 
tilsendt og påklaget ikke dette. 
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 Side 2 av 2

 
Når arealformål og bestemmelser er avklart kan byggesøknaden behandles. Det er nok ikke slik 
at kopi av en byggetillatelse sendes naboer og sektormyndigheter. Disse ble, før byggetillatelsen 
ble gitt, ivaretatt gjennom nabovarsel og høringsbrev med tilhørende mulighet og komme med 
merknader innen gitte frister.  
 
Med dette kan ikke deres forespørsel om stoppordre på tiltaket pga vesentlige mangler i saken 
imøtekommes. Saken er belyst ihht lovens og forskriftens krav.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Beathe Ditlefsen 
Saksbehandler byggesak 
Direkte innvalg: 40028522 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Kåre Fjellstad 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/181 -24 

Arkiv: 118/41 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
84/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

118/41: Klagebehandling - tillatelse til tiltak fritidsbolig 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Forvaltningsloven 

Vedlegg 

1 118/41: Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Berit Jegervatn / Birte Nordgård 

2 Krav om stoppordre for tiltak på eiendomen 118/41 

3 118/41: Vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen 

4 Klage på vedtak og dispensasjon 

5 118/41: Vedørende klage på vedtak og dispensasjon for oppføring av fritidsbolig 

6 Geoteknisk notat med vedlegg 

7 118/41 - Svar på klage på tillatelse til bygging på vår hyttetomt 

  

 

 

Rådmannens innstilling 
Vedtak om tillatelse til tiltak, oppføring av fritidsbolig på 118/41 av 21.10.19, opprettholdes. 
Klagen sendes Fylkesmannen for behandling. 
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Saksopplysninger 
Geir og Monica Jegervatn har sendt inn klage på vedtak om byggetillatelse på eiendommen gnr 
118 bnr 41, saksnr 19/181 – 13, tiltakshavere Berit Jegervatn og Birte Nordgård. 
 
Henvendelse datert 18.11.19 anses som klage på vedtak om tillatelse til tiltak av 21.10.19. 
Klagefristen anses som overholdt jfr fvl § 29 
 
Berit Jegervatn og Birte Nordgård ble gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig 21.10.19. 
Byggetillatelsen ble behandlet og innvilget etter at dispensasjon fra arealformål samt 
byggegrense mot sjø/vassdrag ble gitt i formannskapsmøte avholdt 13.06.19, utvalgssak 44/19. 
Nabovarsel var gitt jfr pbl § 21-3. Der var ingen merknader fra naboer/gjenboere på tiltaket. 
 
I brev av 18.11.19 henviser klager til arealplanen angående krav om at det skal foretas 
grunnundersøkelser. I kommuneplanens arealdel 2017-2029 kap. 4.5.1 forutsettes det at det 
foretas en geoteknisk vurdering av byggegrunn før tiltak iverksettes.  
I byggetillatelsen datert 21.10.19 ble det ved en feil oppført at tiltaket er et K0 tiltak. Dette anses 
ikke å ha betydning for innholdet i vedtaket. Dette med bakgrunn at det er utført en geoteknisk 
vurdering av SWECO. Her ble det konkludert med at områdestabiliteten er tilfredsstillende for 
omsøkte tiltak, rapport 10215012-G1 av 04.11.2019.  
Vedtaket anses som gyldig jfr forvaltningsloven § 41. 
 
Videre ble det i henvendelse av 07.11.19 bla påpekt at der er et vedlegg som viser hvor planlagte 
vannledning skulle gå som ikke var lagt ved nabovarselet.  
Tiltakshaver har opplyst at det ikke lot seg gjøre å føre vannledning fra naboeiendommen slik 
som først planlagt, da det privatrettslige ikke kom i orden. De fikk ikke på plass en tinglyst 
rettighet til å føre vannledningen over eiendommen 111/2, hjemmelshaver Monica Jegervatn. 
Privat vannforsyning er løst ved at det anlegges privat vannkum på egen eiendom 118/41. Dette 
er lagt til grunn i vedtaket av 21.10.19. Vannforsyningen anses som ivaretatt jfr pbl § 27-1.  
Øvrige spørsmål i brevet er besvart i brev datert 12.11.19, «118/41: Vedørende tillatelse til tiltak 
på eiendommen». 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Rådmannen innstiller på at vedtaket opprettholdes. 
 
Formannskapet har to alternativer: 

1) opprettholde vedtak av 21.10.2019 
2) oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr forvaltningsloven 

(fvl) §33 2.ledd. 
 
Eventuelt nytt vedtak kan påklages av de som har rettslig part i saken. 
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Lyngen Kommune 
ref.nr. 2019/181-13 
 
Gjelder tiltak på br.gnr. 118/41   Hovedbruket er gnr.brnr. 118/2 i 
Lyngen Kommune. 
Vi ber om stoppordre på tiltaket på 118/41 pga. Vesentlige 
mangler i saken, listet opp nedenfor. 
Vi forlanger videresending av vedtaket til fylkesmannen med våre 
anmerkninger i tillegg. 
1. Ansvarlig søkers ansvar og videresendte vedtak om 
igangsetting/byggetillatelse til berørte parter, ikke motatt varsel 
om godkjent byggetillatelse. 
Vi har kvittert for mottatt nabovarsel, men vi har ikke personlig 
kvittert for samtykke til tiltaket. 
Q1 er ikke med i nabovarsel, og er merket som «ikke relevant»  i 
varselet, er det vanlig praksis i kommunen og eller ansvarlig søker 
å bevist holde opplysninger skjult for grunneier i slike saker.  
Hadde ikke vi bedt om innsyn i saken, hadde ikke vi vist om at det 
var gitt byggetillatelse. 
Q1 er vedlegg om vannledning, med skisse som vi aldrig har blitt 
forelagt. Vi mener at tilførsel av vann fra br.nr. 118/2 skal 
godkjennes av hovedbruket, og her finnes ingen tinglyst rett til 
vann. Vedlegget viser kart over vann og avløp som vi aldrig er 
forevist. 
2. Det kommer frem i saken at det skal graves ned en slam-
avskiller på 4 m3, hvordan skal den i fremtiden tømmes uten 
veirett ? 
3. Kommunen har tidligere ikke gitt tillatelse til avløp ref, sak.nr. 
94/93 av 20.10-93 

4. Tiltaket er imot hensikten i kommuneplanens arealdel om 
verna vassdrag jfr. Fylkesmannen. 
5. Vi mener dere må hensynta Fylkesmannens anmerkninger i 
saken. Det står klart og tydelig i sak. 2019/4997 

6. I byggetillatelsen står ett punkt. 
Uttalelse/krav fra andre myndigheter. 

169



Under dette punkt er ikke Fylkesmannen nevnt. Er de 
uteglemt/utelatt fra saken ? 

Fylkesmannen har tidligere anbefalt avslag på søknaden. De ber 
også om begrunnelse for gjennomføring av tiltaket. 
Vi kan heller ikke se at Fylkesmannen står på kopilisten i vedtaket. 
 
 
Vi håper på en rask tilbakemelding, og forventer at Kommunen 
hensyntar klagen. 
 
Jægervatnet 7.11-2019 

 
Med Hilsen 

Monica og Geir Jegervatn 
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Lyngen Kommunen 

Teknisk drift 

 
Ref. 2019/181-19 

 
118/41 vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen. 
 
Viser til deres svarbrev av 12.11.2019 

 
Vår henvendelse av 07.11.2019. 
Dette var ment som en klage på vedtaket og dispensasjonen. 
Tiltaket er videre satt til K0. 
Dette defineres som uthus, det skal ikke oppholde seg personer i 
bygget. 
Det er krav i arealplanen at det skal foretas grunnundersøkelser. 
Dette tiltaket krever K3. Skal grunnundersøkes. 
 
18.11.2019 

 
Med hilsen 

Monica og Geir Jegervatn 

 
Kopi: 
Beathe Ditlefsen 

Kåre Fjellstad 

Fylkesmannen i Troms
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Lyngen kommune  
Teknisk drift 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059  
Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,   Organisasjonsnr: 840 014 932  
 www.lyngen.kommune.no 

 
 
 

 

    

Geir Jarle Jegervatn                                        
Lattervikveien 5 
9064  Svensby 
 
 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2019/181-19 10701/2019 118/41 12.11.2019 

 

118/41: Vedrørende tillatelse til tiltak på eiendommen 

 
Viser til henvendelse av 07.11.19 vedrørende tiltak på eiendommen gnr 118 bnr 41 på Jægervatn. 
 
Tiltakshavere søkte om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på overnevnte eiendom 
innenfor 100 meters beltet til vassdraget. Denne ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter 
og deretter lagt frem for politisk behandling i formannskapet den 13.06.2019, sak 44/19. 
Rådmannens innstilling var avslag på omsøkte på bakgrunn av blant annet negativ uttalelse fra 
sektormyndighet. Lyngen formannskap behandlet saken og innvilget denne. Avgjørelsen ble 
sendt Fylkesmannen slik som forespurt i deres høringssvar. 
 
Når det gjelder nabovarsel så har naboer og gjenboere en frist på 2 uker for å komme med 
merknader. Denne fristen gjelder fra mottak av det varselet som dere har signert. Viser til plan- 
og bygningsloven § 21-3. 
 
Tiltakshaver har vurdert at de vedlegg som var med i nabovarselet var tilstrekkelig til å belyse 
saken. Vedlegg Q1 som du viser til omhandler vannledning. Om vannledningen tenkes planlagt 
over deres eiendom vil dette være en privatrettslig sak. Kommunen kan ikke ta stilling til saker 
av privatrettslig karakter. 
 
Det er gitt utslippstillatelse etter søknad i egen sak. I saken er det er belyst hvordan 
slamavskilleren kan tømmes. Avfallsservice har opplyst at de har slange som har lengde til å 
håndtere dette.  
 
Når det gjelder Fylkesmannens anmerkninger i saken ble disse hensyntatt ved at rådmannen 
innstilte negativt på dispensasjonssøknaden. Når vedtaket ble omgjort til tilsagn etter politisk 
behandling er dette noe administrasjonen må forholde seg til. Fylkesmannen fikk vedtaket 
tilsendt og påklaget ikke dette. 
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Når arealformål og bestemmelser er avklart kan byggesøknaden behandles. Det er nok ikke slik 
at kopi av en byggetillatelse sendes naboer og sektormyndigheter. Disse ble, før byggetillatelsen 
ble gitt, ivaretatt gjennom nabovarsel og høringsbrev med tilhørende mulighet og komme med 
merknader innen gitte frister.  
 
Med dette kan ikke deres forespørsel om stoppordre på tiltaket pga vesentlige mangler i saken 
imøtekommes. Saken er belyst ihht lovens og forskriftens krav.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Beathe Ditlefsen 
Saksbehandler byggesak 
Direkte innvalg: 40028522 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Kåre Fjellstad 
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Lyngen kommune 
Teknisk drift 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24, 9060 

LYNGSEIDET 
  

9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   

Berit Jegervatn 
Lattervikveien 9 
9064  Svensby 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg formannskap - nr. 161/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/181-13 8311/2019 118/41 21.10.2019 

 

118/41: Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Berit Jegervatn / Birte 
Nordgård 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 09/6599. 

 
Byggested: Sævnesveien 90 Gnr/Bnr: 118/41 
Tiltakshaver: Birte H. Nordgård og Berit 

Jegervatn 
Adresse: Lattervikvegen 9, 

9064 Svensby 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

Birte H. Nordgård og Berit 
Jegervatn – Selvbyggere 

Adresse: Lattervikvegen 9, 
9064 Svensby 

Tiltakets art:  Oppføring av fritidsbolig Bruksareal: 86 m2 
Registreringsdato for søknaden: 28.08.2019 
Søknaden var komplett: 18.10.2019 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr 118 bnr 41 på Heimnes, 
Jægervatn. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og søknad om personlig 
ansvarsrett som selvbygger. 
 
Vilkår: 
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Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon, og på følgende vilkår: 
 Utførelse av grunnarbeid og fundamentering skal gjøres i henhold til anbefalingene i «veiledning 

ved små inngrep i kvikkleiresoner» som ligger på NVEs side om arealplanlegging. 
https://www.nve.no/Media/3112/veiledning_b-smaa-inngrep-kvikkleire.pdf 

 
Dispensasjoner: 
Det ble søkt om dispensasjon da tiltaket er i strid med bestemmelser samt arealformål i 
kommuneplanens arealdel 2017-2029 og pbl § 1-8, byggegrense mot sjø og vassdrag. Videre er 
Jægervatnet et vernet vassdrag. 
Søknaden ble innvilget i Formannskapsmøte 13.06.2019 sak 44/19 med følgende vedtak: 
 
Søknaden innvilges.  
Begrunnelse:  
1. Det er gitt byggetillatelse 2 ganger tidligere, hvor nødvendige avklaringer er gjort bla forholdet 

til landbruket  
2. Tomta/arealet det søkes om har fått nytt formål uten at grunneier har samtykket  
3. Vi kan ikke se at tiltaket vil ha negative konsekvenser for landbruket  
  
 
Erklæring av ansvarsrett: 
 
Med hjemmel i pbl 2008, § 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 erklærer følgende 
foretak ansvar i tiltaket: 
 
Foretak Godkjenningsområde 
 
Birte H.Nordgård 
Berit Jegervatn 
-Selvbyggere for alle 
funksjoner i og 
ansvarsområder i 
tiltaket 
 

 
SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
Ansvarsområde: 

 Grunn- og terrengarbeider 
 Opparbeiding av tomt 
 VVs innvending 
 Utvendig vann og avløp 
 Oppføring av bygg inkludert våtrom 

 
UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 
Ansvarsområde: 

 Grunnarbeider 
 VVs innvending 
 Utvendig vann og avløp 
 Oppføring av bygg inkludert våtrom 

 
 

 
 
Selvbygger  
Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, 
kravene til ansvarlige foretak satt Byggesaksforskriften kap. 9, 10 og 11 vil ikke komme til 
anvendelse i slike tilfeller. Bestemmelsen presiserer at kommunen kan godkjenne selvbyggeren som 
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ansvarlig for funksjonene søker, prosjekterende og utførende i byggesaken og for alle fagområder 
under forutsetning av at de er i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i pbl 2008, § 20-1 og forskrift om byggesak 2010 (SAK10) § 6-8 gis personlig 
ansvarsrett til: 
 
Birte H.Nordgård 
Berit Jegervatn 
 

 
Som selvbyggere for alle funksjoner i og ansvarsområder i tiltaket. 
 
Selvbyggere kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse ved egen 
utdannelse og erfaring, medhjelperes utdannelse og/eller praksis 
samt bruk av innleide foretak.  
 
Innleide foretak: 
Grunn- og terrengarbeider: Johansen Maskin  
VVS – Walter Wilhelmsen AS 
Arkitektur og bygningsfysikk – Rana Hytta 
 
 

 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
 
Selvbyggere, som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 
10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak eller selvbygger ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak eller selvbygger forvisse seg om at 
innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet 
på plass. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Området er i kommuneplanens arealdel 2017 – 2029 avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsområde 
samt reindrift (LNFR) med tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til 
stedbunden næring. Videre ligger området i hensynssone for landbruk, H_510. 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ble innvilget i formannskapsmøte 13.06.2019, sak 44/19. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
 
Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger: 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
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I følge NGUs løsmassekart ligger omsøkte tiltak under marin grense og grunnen består av marin 
strandavsetning. Terrenget i området er relativt flatt. Bygningen blir ført opp mellom kote 4 og 5. 
Tiltakshaver har vært i dialog med SWECO som har opplyst at NVE veilederen for mindre inngrep i 
kvikkleiresone benyttes da bygget skal føres opp på ringmur med dybde ca 2 meter samt at området 
er relativt flatt. 
  
Med grunnlag i NVE-veileder nr 7-2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» tabell 5.1 vil omsøkte tiltak 
kunne defineres som K0-tiltak; «Mindre byggverk og anlegg som medfører svært begrensede 
terrenginngrep eller laster og ingen tilflytning av personer». 
For tiltak i tiltakskategori K0 er det tilstrekkelig at tiltakene av hensyn til skredsikkerhet utføres i 
samsvar med veilederen” Veiledning ved små tiltak i kvikkleiresoner”. Under forutsetning av at 
tiltaket utføres i tråd med disse prinsipper vil tiltaket kunne utføres uten videre geotekniske 
undersøkelser.  
 
I henhold til søknad ansees byggegrunn tilstrekkelig sikret i hht pbl 2008 § 28-1.  
 
Atkomst/avkjørsel: 
Det skal ikke anlegges avkjøring til eiendommen. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Utslippstillatelse foreligger i sak 2019/133. Anlegget må føres opp ihht gitt tillatelse. 
 
Eiendommen skal knytes til privat vann- og avløpsanlegg og ansees derfor å være sikret lovlig 
vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.  
  
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Eiendomsopplysninger i matrikkelen: 
Lyngen kommune har i medhold av lov om eiendomsregistrering av 17.06.2005 (matrikkellova) 
med tilhørende forskrift gjort vedtak om innføring av vegadresser i hele kommunen.  
 
Eiendommen gnr 118 bnr 41 er tildelt veiadresse: 

 Sævnesveien 90 
 
Tildeling eller endring av adresse er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. 
matrikkellovens. § 46.  
I samsvar med forskrifter til matrikkelloven er klageretten begrenset til:  

-hvilken gate eller veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til  
-feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer  

 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. 
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Spesielle forhold: 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Lyngen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 19/181. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Beathe Ditlefsen 
Saksbehandler byggesak 
Direkte innvalg: 40028522 
 
Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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Intern kopi: 
Kåre Fjellstad 
Tove Nilsen 
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Lyngen kommune  
Teknisk drift 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059  
Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,   Organisasjonsnr: 840 014 932  
 www.lyngen.kommune.no 

 
 
 

 

    

«MOTTAKERNAVN»                                        
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«MOTTAKEREPOST» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2019/181-21 11147/2019 118/41 21.11.2019 

 

118/41: Vedørende klage på vedtak og dispensasjon for oppføring av 
fritidsbolig 

 
Viser til deres henvendelse av 18.11.2019. Denne oppfattes som klage på: 

1. Dispensasjonsvedtaket av 13.06.2019 
2. Tillatelse til tiltak – fritidsbolig av 21.10.2019 

 
 
Overnevnte vil bli behandlet av formannskapet før eventuell oversendelse til Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Beathe Ditlefsen 
Saksbehandler byggesak 
Direkte innvalg: 40028522 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Tilsvarende brev sendt til: 
Geir Jarle Jegervatn Lattervikveien 5 9064 svensby 
Monica Kaasbøll Jegervatn Lattervikveien 5 9064 Svensby 
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Intern kopi: 
Kåre Fjellstad 
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Sw e co 

Dronningens gt 52/54 

 

NO-8509 Narvik, Norge 

Telefon +47 76 96 56 80 

  

www.sweco.no 

 

Swe co  No rg e  AS 

 967032271 

Hovedkontor: Oslo 
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NOTAT 

KUNDE / PROSJEKT 

Berit Jegervatn 

Utbygging av hytte på tomta 118/41, Svensby 

PROSJEKTLEDER 

Suresh Shrestha 

DATO 

04.11.2019 

PROSJEKTNUMMER 

10215012 

OPPRETTET AV 

Suresh Shrestha 

Jure Kokosin (KS) 

REV. DATO 

 

DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN 

TIL: Privat person Berit Jegervatn 

KOPI TIL:   

  

10215012-G01 Geoteknisk vurdering av utbygging av hytte på tomta 
gnr/bnr 118/41 i Svensby. 

1.0 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Berit Jegervatn som geoteknisk rådgiver for å foreta 

geoteknisk vurdering av utbygging av ei hytte på tomt med gnr/bnr 118/41 i Svensby i Lyngen 

kommune. Planlagt tomt ligger på sørvest siden av Jægervatnet som vist i figur 1 og i 

situasjonsplan G01 i vedlegg 1.  

Dette er et geoteknisk notat som omhandler vurdering av grunnforhold på tomta, vurdering av 

områdestabilitet, fundamenteringsprinsipp og vurdering av eventuelle setninger pga 

utbyggingen. 

 

Planlagt tomt 
gnr/bnr 118/41 

Ullsfjordveien 

Jægervatnet 

N 

Ikke i målestokk 

Figur 1 Oversiktskart. Den planlagte tomta vises med gul sirkel. Kartutsnitt utklippet fra www.norgeskart.no 
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2.0 Grunnforhold 

2.1 Topografi 

Terrenget i den planlagte tomta ligger mellom kote +3 og +5. Terrenget ligger med helning ca. 
1:9 mot Jægervatnet. Terrenget fra tomta skrår oppover til Sv15 Leirskoleveien med helning 
ca.1:9.  

2.2 Grunnforhold 

Sweco har ikke kjennskap til tidligere utførte grunnundersøkelser i det aktuelle området. 

Ifølge NGU’s løsmassekart består området av marin strandavsetning med mektigheten større 

enn 0,5 m, se på figur 2. Slike avsetninger er dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen. 

Kornstørrelse i slike avsetninger varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. 

Strandavsetninger ligger i forholdvis et tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. 

 

Figur 2 NGU’s løsmassekart I planområdet. 

Planlagt tomt 
Gnr/bnr 118/41 
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3.0 Prosjektforutsetninger 

3.1 Regelverk 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder 

dermed: 

✓ NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0). 

✓ NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 (Eurokode 7). 

✓ NS3458 Komprimering – Krav og utførelse. 

✓ TEK 17. 

I tillegg, og i den grad de er relevante, er følgende veiledninger og håndbøker benyttet: 

✓ Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 

✓ Veiledning til TEK 17. 

✓ NVE veileder 7, 2014. Sikkerhet mot kvikkleireskred 

3.2 Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike 

geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til 

prosjektering».  

Prosjektet innebærer oppbygging av ei ny hytte. Det er ikke utført noen grunnundersøkelser ifm. 

dette, og Sweco har ikke kjennskap til tidligere utførte grunnundersøkelser i det planlagte 

området. Området ligger under maringrense, og består ifølge NGU’s løsmassekart av marin 

strandavsetning. Under slike avsetninger foreligger det sannsynlighet for beliggenhet av bløte 

masser som kan være kvikk eller sprøbruddsmateriale. Dette er en konvensjonell og lett type 

konstruksjon, og prosjekteringen er basert på antatt grunnforhold som skal verifiseres i 

byggefasen. Ved prosjekteringen er det antatt kontraktant bruddmekanisme. 

Med dette som grunnlag velges følgende geotekniske kategori: 

✓ Geoteknisk kategori → kategori 2. 

3.3 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) 

NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 stiller krav til plassering av byggverk i ulike 

konsekvensklasser og pålitelighetsklasser (CC/RC) med hensyn til form av konsekvenser ved 

brudd for den aktuelle konstruksjonen eller konstruksjonsdelen. Veiledende eksempler for 

klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i ulike pålitelighetsklasser er 

vist i nasjonalt tillegg NA (informativt) tabell NA.A1(901) i standarden, se tabell 1. 

Det aktuelle prosjektet innebærer bygging av ei ny hytte. Grunnforholdene som er antatt i 

prosjekteringen skal verifiseres i byggefasen. Prosjektet er dermed plassert under: 

✓ Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) → klasse 1. 

 

184



   

 

 

4 (11) 
 
NOTAT 

04.11.2019 

 

 

SS p:\32819\10215012_utbygging_av_hytte_på_tomta_118_41,_svensby\000\06 dokumenter\fagkode g\05 notater\10215012_txt_geoteknisk notat.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SAK 10 oppdeling i tiltaksklasse 

Veiledning til byggesak 10 § 9-4 angir at: 

«Bestemmelsen deler inn de tre tiltaksklassene etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige 

konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen angir nærmere 

hvilke vurderinger som medfører plasseringen.» 

Iht. tabell 2 i veiledningen anbefales prosjektet plassert i tiltaksklasse 1. Oppdelingen er direkte 

tilknyttet valg av CC/RC klasse angitt i tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990:2002 

+ NA:2016, for geoteknikk. 

Tabell 1 Klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasse 
(CC/RC). 
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Tabell 2 Kriterier for tiltaksklasseplasseringer for prosjektering. 

3.5 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 

og skred).  

Terrenget i planområdet skrår med helning ca. 1:9 mellom kote +3 og +5. Det er planlagt ei ny 
hytte. Planområdet ligger ifølge NVE’s aktsomhetskart innen jord- og flomskred 
aktsomhetsområdet, og utenfor øvrige naturpåkjenningssone (snøskred, steinskred og 
steinsprang). Men området ligger ifølge kommunalkart utenfor jord- og flomskred 
aktsomhetsområdet. Området ligger innenfor marin grense, derfor kan kvikkleire eller 
sprøbruddsmateriale sannsynligvis foreligge under grunnen i området. 
 

3.6 Seismisk grunntype iht. Eurokode 8 

Dette er ikke vurdert i dette notatet. 

3.7 TEK 17 Konstruksjonsikkerhet 

I henhold til TEK 17 § 10 vil forskriftenes minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 

oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder). 

Tek 17 § 10-2 angir at: 

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder 

grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved 

prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for 

prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 

1999, med tilhørende nasjonale tillegg. 

Veiledningen til TEK 17 angir videre at: 

Kravene i forskriften er oppfylt dersom metoder og utførelse følger Norsk Standard. En korrekt 

bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det sikkerhetsnivået som forskriften krever. 
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3.8 Prosjektering- og utførelseskontroll 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 

utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse, Ref. [1]. Dette innebærer i henhold til tabell 

NA. A1(902) og NA.A1(903) at der for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan 

forutsettes henholdsvis PKK1 og UKK1, se tabell 3 og 4. 

Prosjekteringskontroll: 

 

Tabell 3 Prosjekteringskontrollklasse. 

For prosjektering av utbyggingen gjelder dermed at det utføres egenkontroll (DSL 1), intern 
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3). Iht. standarden kreves det kun 
egenkontroll (DSL1) av prosjektering i dette prosjektet. 
 
Utførelseskontroll: 

 
Tabell 4 Utførelseskontrollklasse. 
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For utførelsen gjelder at det skal utføres egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og 
i tillegg utvidet kontroll (IL 3). Iht. standarden kreves det kun egenkontroll (IL1) av utførelse i 
dette prosjektet. 
.  

3.9 Kvalitetssystem 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 

2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN 

ISO 9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Sweco sitt kvalitetssystem 

tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er derfor ivaretatt for pålitelighetsklasse 1. 

4.0 Geoteknisk vurdering 

4.1 Vurdering av grunnforhold og geotekniske materialeparametre 

Det var ikke mulig å utføre prøvegraving på tomta i planleggingsfase pga at tomta ikke har 

adkomstveg for gravemaskin og byggherre får ikke tillatelse fra naboen for å kjøre gravemaskin 

gjennom nabotomta til den planlagte tomta. Grunnforhold for geoteknisk vurdering er dermed 

antatt utfra NGU’s løsmassekart. 

Det antatte grunnforholdet må verifiseres i byggefasen. For verifiseringen anbefales det å utføre 

prøvegraving der det er planlagt fyllingen som er vist på snitt i vedlegg 2. Prøvegraving utføres 

minst 3,0 m dybde eller til fjell. Dersom det er påvist bløte masser ved prøvegraving må det tas 

ut poseprøver for laboratorieundersøkelser. 

Det antatte jordprofilet for geotekniske beregninger- og vurderinger er vist i figur 3, og tilhørende 

aktuelle geotekniske parametre er vist i tabell 5. De geotekniske parameterne er vurdert utfra 

SVV’s håndbok V220 §2.9.5.1. 

 

Sandig grusig materiale 

Bløte masser 

0,0 

1,0 

D
y
b

d
e
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 m

e
te

r 

Dagens terrengnivå 

Til fjell 

Figur 3 Jordprofil 
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Tabell 5 Geotekniske parametere som er brukt ved beregninger. 

Materiale Tyngdetetthet 

KN/m3 

Friksjons-

vinkel, 0 

Attraksjon, 

kPa 

Aktiv udrenert 

skjærfasthet (suA, kPa) 

ADP-faktor 

suA/suA suD/suA suP/suA 

Sandig grusig 

materiale 
19 35 0 

- - - - 

Bløte masser 
18 20 0 

Jfr. tegn G011 i 

vedlegg 3 

1,0 0,65 0,35 

 

4.2 Stabilitetsvurdering 

Stabilitetsberegning er utført ved bruk av program GeoSuite. 

Profil A er vurdert som kritisk profil som vist på tegning G01 i vedlegg 1. 

Sikkerhetsfaktor mot utglidning må være minst 1,4 for glideflate i udrenerende masser og 
drenerende masser iht. [2] § 11.5.1 tabell A.4, og ihht. [5] §5.2 tabell 5.1. 

Terrenget på tomta ligger hellende med helning ca. 1:9. Dette medfører delvis utgraving og 
delvis fylling under bygget. Fyllingsmektighet er ca. 0,5 m. Utenfor bygget skal det fylles opp ca. 
1,0 m slik som vist på tegning i vedlegg 2. 

Ved stabilitetsberegning er det ikke påført noen laster der det skal avlastes terrenget. Det er 
påført dimensjonerende vertikallast på 8 kPa som laster fra planlagt hytte. For fyllingen utenfor 
bygget er det påført dimensjonerende vertikallast på 20 kPa. Jfr. tegn. G011 og G012 i vedlegg 
3. 

Resultat fra stabilitetsberegning viser at sikkerhetsfaktor mot utglidning er over 1,4 i udrenert og 
1,4 i drenert tilstand for det antatte grunnforholdet, se på tegn. G011 og G012 i vedlegg 3.  

For utgravinger ifm. vann- og avløpssystem utføres ihht. NVE’s veiledning ved små inngrep i 
kvikkleiresoner. 

Den planlagte fyllingsfronten utføres med helning mindre enn 1:1,5. Eventuelle utgravinger 
utføres med helning maksimalt 1:2. For utgravingsmektigheten over 2,0 m må det kontaktes 
geotekniker. For eventuelle fyllinger som ikke er opprinnelig planlagt må det kontaktes 
geotekniker. For eventuell endring i plassering av den planlagte hytta må det kontaktes 
geotekniker for å omvurdere områdestabilitet. 

Alle tilbrakte masser må komprimeres normalt etter standard NS3458. Ved komprimering av 
tilbrakte masser over bløte masser, må det utføres lett komprimering. 

Med dette vurderer vi at lokal- og områdestabilitet er tilfredsstillende. 

Resultater fra stabilitetsberegning er oppsummert i tabell 6. 
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Tabell 6 Oppsummering av stabilitetsberegning for den planlagte utbyggingen. 

Profil Tiltak 
Beregning
s- metode 

Sikkerhetsfaktor Henvisning 

A 
Planlagt 
utbygging 

su 1,42 og 1,43 
Jfr. tegn. G011 i 

vedlegg 3. 

A 
Planlagt 
utbygging 

aø 1,42 og 1,48 
Jfr. tegn. G012 i 

vedlegg 3. 

 

5.0 Fundamentering av bygget og bæreevne 

Bygget skal fundamenteres på stripefundament med ringemur. Slik fundamentering vil spre 

laster fra bygget til underliggende grunnen jevnt. Dersom det ligger bløte masser eller 

udrenerende masser under UK fundament, må dette graves ut og erstattes med drenerende 

masser slik at det er minst 0,5 m tykt lag av drenerende masser under UK fundament. Vi 

anbefaler å fylle opp ca. 0.4 m tykt lag av knust fjell 0-120 mm fraksjon eller tilsvarende masser. 

Deretter avrettes laget med 0,1 m tykt avrettingslag av 8-22 mm pukk. UK fundament må være 

minst 0,5 m under planlagt terrengnivå utenfor bygget. Fundamenteringsprinsipp er vist i figur 4. 

Dette bør vurderes på nytt etter prøvegravinger er utført. 

Det må legges fiberduk mellom stedlige masser og tilbrakte masser. 

Alle tilbrakte masser må komprimeres normalt etter standard NS 3458. 

Med dette vurderer vi at bæreevnen i grunnen er ca. 50 kPa uansett av fundamenteringsdybde 

og fundamenteringsbredde, og for kun vertikallaster på fundamentene. Dersom fundamentene 

angripes av horisontale laster som virker på tvers av fundamentene, må bæreevnenen vurderes 

på nytt. 

𝜎𝑣
′ = 50 𝑘𝑃𝑎 
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5.1 Setningsvurdering 

Bygget skal delvis fundamenteres på utgravd grunn og delvis på oppfylt grunn. Dette vil 

medføre noen differensiale setninger i grunnen. Siden bygget skal fundamenteres på 

stripefundament, vil dette redusere differensiale setninger.  

Initiale setninger pga komprimering av underliggende masser vil skje i byggefasen. Dersom det 

ligger udrenerende masser i grunnen kan man forvente konsolideringssetning pga drenering av 

poreovertrykk fra udrenerende underliggende masser. Det planlagte bygget overfører ikke store 

tilleggslaster på grunnen. Vi vurderer dermed at eventuelle setninger i grunnen pga den 

planlagte hytta vil være små og er neglisjerbare. 

5.2 Jordtrykk 

For fyllingen mot vegger må bygget dimensjoneres for eventuelle jordtrykk. Dette er ikke vurdert 

i dette notatet. 

5.3 Frostsikring 

Dimensjonerende frostmengde F100 for Lyngen kommune er satt til 31000 h0C. 

Telefarlighetsklasse av stedlige masser er ukjent, derfor vurderer vi at markisolasjon benyttes 

for å forhindre eventuelle skade på bygget pga frost. Det anbefales å bruke leverandørs 

brosjyre for dimensjonering av markisolasjon. 

5.4 Drenering 

Drensledning legges med fall på minst 1:200 rundt bygningen. Ledningenes høyeste punkt bør 

ligge i tilstrekkelig dybde under overkant gulv og i forhold til underkant fundament. Hvis 

drensledninger legges i frostsonen må de isoleres. Det fylles med pukk 8-22 mm rundt 

B m 

| 

| 

100 mm tykt avrettingslag av 8-22 mm pukk 
 

Plannivå 

OK gulv (Jfr. RIB tegning) 

Dmin = 0,5 m 

Kt +XX 

Kt varierende; minst 0,5 m 
under plannivået 
 
UK fundament 

udrenerende stedlige masser 
 fiberduk 

 

400 mm tykt sprengstein av 0-200 mm eller tilsvarende masser 
 

Stedlige masser 

0,5 m 

Figur 4 Fundamenteringsprinsipp.  
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drensledningene; minst 50 mm under og minst 100 mm på siden og over. Overflatevann ledes 

bort fra bygget ved at terrenget planeres med fall minst 1:50, helst 1:20 i en bredde på minimum 

3,0 m fra yttervegg. 

 

6.0 Referanser 

1. Eurokode 0: NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016. 

2. Eurokode 7: NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016. 
3. Byggteknisk forskrift (TEK 17). 
4. Statens Vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 
5. NVE: Veileder 7, 2014. Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

 

7.0 Vedlegg 

1. Situasjonsplan, tegn. G01. 

2. Snitt tegning av planlagt hytte. 

3. Stabilitetsberegning, tegn G011 og G012. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/786 -1 

Arkiv: K11 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 26.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
85/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

Hjelp til forvaltning av statlig sikrede friluftsområder 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Signert avtale_forvaltning av Årøyholmen og Sandvika_Lyngen kommune Ishavskystens 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
 Lyngen kommune fortsetter samarbeidet med Ishavskysten friluftsråd, som beskrevet i gjeldende 

avtale. 

 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
I januar 2019 inngikk Lyngen kommune et samarbeid med Ishavskysten friluftsråd om hjelp til å 
forvalte friluftsområdene Sandvika og Årøya (vedlegg). Lyngen kommune er allerede medlem 
av Ishavskysten, men hadde så langt ikke benyttet seg fullt ut av ekspertisen de tilbyr. Avtalen 
innebærer ingen ekstra kostnad for kommunen. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Administrasjonen erfarer det som utfordrende å revidere forvaltningsplaner for disse områdene, 
både med hensyn til ekspertise på kommunehuset, og kapasitet hos saksbehandlere, og man ser 
at man ikke har klart å revidere forvaltningsplaner for friluftslivsområdene innen planperioden.  
 
Med tanke på planstrategien som snart er klar for revisjon, er administrasjonens innstilling at 
man enten må få hjelp til forvaltning av disse områdene etter gjeldende avtale med Ishavskysten, 
eller ta forvaltningsplan for friluftsliv ut av planstrategien for neste planperiode. 
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Administrasjonen godt fornøyd med arbeidet Ishavskysten har gjort, og presiserer at kommunen 
fortsatt har forvaltningsansvaret, og beslutningsmyndighet i plansaker, selv med et slikt 
samarbeid. 
 
Om man ønsker å si opp avtalen med Ishavskysten for kommende år, må det gjøres før 1. januar. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/787 -2 

Arkiv: 82/26 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 26.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

82/26 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Eirik 
Larsen/Hanne-Lill Skogheim Larsen 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonsloven:  
§ 1.(lovens formål)  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
1. framtidige generasjoners behov.  
2. landbruksnæringen.  
3. behovet for utbyggingsgrunn.  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  
5. hensynet til bosettingen.  
 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)  
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av konsesjonsloven innvilges Eirik Larsen og Hanne-Lill Skogheim Larsen konsesjon 
for erverv av eiendommen 82/26 i Lyngen kommune.  
 
Begrunnelse:  
Ervervet vurderes å være i tråd med føringene lagt i konsesjonslovens § 1 og 9. 
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 26.11.2019. Søknaden gjelder 
eiendommen 82/26 som ligger på Karnes i Lyngen kommune.  
 
Kjøper: Eirik Larsen, Larsvollveien 37, 9060 Lyngseidet. 1/2 
   Hanne-Lill Skogheim Larsen, Larsvollveien 37, 9060 Lyngseidet. 1/2 
 
Selger:  Svein Håvard Karlsen, Karnesveien 135, 9060 Lyngseidet. 1/1 
  
Kjøpesum: kr 250.000,- 
 
Formål med ervervet: Eiendommen ønskes kjøpt som tilleggsjord. Søkerne opplyser at deres 
grunnlag for drift i dag for en stor del baseres på leide arealer. I tillegg til dyrkamarka på 
eiendommen, er noe areal nesten ferdig oppdyrket. Det finnes også arealer som kan dyrkes på 
sikt. 
 

 
 
Areal:  

 
 
Bygninger:  
Det er ikke registrert bygninger på matrikkelenheten 88/26. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Eiendommen ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er satt til LNFR-område med 
angitt hensynssone landbruk. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 
framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 
hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 
det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 
ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes 
om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen.  
 
Søker driver et av de større sauebrukene i kommunen. Bruket har i underkant av 400 
vinterforede dyr. Driftssenter på eiendommen ligger i enden på Larsvollveien, 5,4 km sør for 
Lyngseidet. 
 
Driftsenheten 81/8 har følgende arealsammensetning: 
 Fulldyrka jord:   55 da. 
 Overflatedyrka jord:     0 da. 
 Innmarksbeite:   51 da. 
 
I tillegg til egen jord, disponerer søker leiearealer på en rekke eiendommer i kommunen. Dette 
utgjør tilsammen: 
 Fulldyrka jord: 509 da. 
 Overflatedyrka jord:   27 da. 
 Innmarksbeite: 144 da. 
 
Det vil si at driftsenheten 81/8 i dag, baserer drifta på, å bare hente 9,3 % av vinterforet på egen 
eiendom. Leiejordandelen utgjør da 90,7 %, som er langt over snittet i kommunen (52%). 
 
Formålet med ervervet av eiendommen 82/26, er ønsket om tilleggsjord og dyrkbare arealer. 
Ervervet skal da vurderes etter konsesjonslovens §9: 
 
 
 
Vurdering av avtalt pris: 
For landbrukseiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, må samfunnsmessig forsvarlig 
pris forstås som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål 
som å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til 
landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre er det et 
mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 
deltidsarbeidsplasser i landbruket. 
 
For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler 
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for 
jordbruksarealer og påregnelig avvirkningskvantum for skog. 
 
Eiendommen 82/26 er ikke bebygd med våningshus og avtalt kjøpesum skal derfor kontrolleres 
opp mot føringer gitt i rundskriv M-3/2002: 
 
Type areal: Areal: Forutsetning: 
Fulldyrka jord:   23 da.  3000 kr/da 
Nydyrking:   17 da. 2500 kr/da 
Overflatedyrka jord:     0 da. 1500 kr/da 
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Innmarksbeite:     0 da.   800 kr/da 
Dyrkbar jord:   37 da.   700 kr/da 
Skog H og M bonitet:   18 da.   300 kr/da 
Annet areal:   39 da.   100 kr/da 

 
Da det her er snakk om erverv av tilleggsjord for bruk i drift, legges det inn et tillegg til vanlig 
avkastningsverdi på 50%. 
 
Anbefalt kjøpesum blir da:  220.500 kr.   
 
Andre vurderinger: 
Ervervet vurderes å innebære en god driftsmessig løsning og erverver anses absolutt skikket til å 
drive eiendommen.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/7 -48 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

 Dato:                 27.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, første ledd bokstav a. 
- Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 
- Lov om naturens mangfold §§ 8-12. 

 

Vedlegg 

1 Søknad. 

2 Uttalelse fra politiet. 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommune gir etter motorferdselloven og forskriftens §6, Lyngen Røde Kors 
Hjelpekorps tillatelse til bruk av snøscooter for å opprettholde sine rutiner i forhold til øvelser 
og beredskap i Lyngsalpene. Beredskapsplan er godkjent av politiet 29.10.2019. 
Dispensasjonen gjelder ut sesongen 2024. 
Politiet varsles innen øvelsene finner sted. 
 
Lyngsalpan landskapsvernområde behandler søknaden etter de gjeldene lover og forskrifter 
innenfor landskapsveregrensene. Dispensasjonen fra Lyngen kommune er ikke gyldig uten en 
dispensasjon fra Lyngsalpan landskapsvernområde. 
 
Dispensasjonen gjelder bare på snødekt mark. Det gjøres oppmerksomt på at grunneier har rett 
til å nekte motorferdsel på sin eiendom, jfr. Motorferdselloven § 10. 
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er en slagkraftig operativ enhet og viktig bistandsaktør 
når det gjelder redningsoppdrag i regionen. HMS-plan for hver enkelt tur hvor kjøringen skal 
planlegges så detaljert som mulig. Ethvert miljømessig hensyn skal ivaretas, både med tanke på 
støy. All ferdsel skal skje på snø. Dyreliv skal ikke forstyrres unødvendig. Trening på 
skråkjøring kan oppfattes som provoserende og skal tilpasses øvrig ferdsel i naturen. Hastighet 
skal avpasses formålet og aldri over normal marsjfart unntatt i områder som krever høyere 
hastighet for sikker forsering. Minst én skuter i følget skal ha tracking på GPS som lagres.   
 
Det er flere hovedmomenter med kjøringen. 

- Skuterhåndtering uten last. 
- Snørekjøring. 
- Kjøring med pasient/pulk. 
- Kjentmannskjøring. 
- Beredskapsløyper. 
- GPS tracking. 
- Utarbeide dekningskart for nødnett. 

 
Momentene er utredet i søknadsteksten fra LRKH. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunen har gitt tillatelse ved tidligere søknader i forbindelse med øvelser og 
beredskapsløyper i regi av Røde Kors Hjelpekorps.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Lyngsalpan er svært mye besøkt på vinterstid. Det er mange turister som besøker området, og en 
god beredskap er svært viktig. For å kunne ha en god beredskap er det viktig at 
redningsmannskapene er godt kjent i området og at det er oppkjørte beredskapsløyper til de mest 
brukte områdene. Det er ikke alltid slik at helikopter egner seg til oppdragsløsning og redning. 
For at helikopter skal kunne benyttes er man avhengig av forsvarlig flygevær. I slike tilfeller vil 
eneste mulighet til rask aksjon være motorisert transport med snøscooter. Ved å ha 
beredskapsløyper forhøyes hjelpemannskapenes egensikkerhet med henhold til bl.a. 
snøskredfare kontra det at man ferdes i ukjente områder med stor skredfare. 
Politiet ser på hjelpekorpset i Lyngen som en særdeles viktig bistandsyter når det gjelder 
redningsoppdrag i regionen. De uttaler i sitt brev at det er til tider svært stor trafikk av turister og 
frilufts aktører i Lyngsalpan vinterstid og dette fordrer en god beredskap og godt samarbeid 
mellom politiet og blant andre Røde kors. Lyngen hjelpekorps har i så måte bidratt med 
verdifull kompetanse og innsats på gjentatte redningsoppdrag. 
 
For selve øvelsene er det tillatt med snøscooter jamfør Motorferdselloven § 4, første ledd 
bokstav a. 
I Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 6.1 legges det til grunn at bestemmelsen gir 
hjemmel for motorisert ferdsel i forbindelse med øvelser –og utdanningsvirksomhet for enheter 
som f.eks. Røde Kors Hjelpekorps. Det er en forutsetning at øvelsene er i ledd i ett 
øvelsesprogram.  
 
Bestemmelsen omfatter ikke bruk av snøscooter utelukkende for å gjøre seg kjent. Det vil i dette 
tilfellet for kjentmannskjøring være nødvendig med en dispensasjon fra Lov om Motorferdsel § 
6. Etter Nasjonal forskrift kan Kommunestyret – eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer, etter skriftlig søknad gi tillatelse når det foreligger «særlige 
grunner». Følgende betingelser må være oppfylt:  
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•Søker må påvise et særlig behov,  
•behovet må ikke knytte seg til turkjøring,  
•behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og  
•behovet må vurderes mot skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til ett 
minimum.  
 
Betingelsene for å kunne gi dispensasjon etter forskriftens § 6 anses som å være oppfylt. Søker 
har påvist særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Søknaden vurderes også opp mot Naturmangfoldlovens §§ 8 -12. Det vil ikke bli varige spor i 
terrenget, kjøringen er innenfor ett gitt tidsrom. Eventuelt støy vil være innenfor ett begrenset 
tidsrom. Det skal tas hensyn til fugle-og dyrelivet. Det er ikke tillatt å raste i områder det kan 
være rovfugl hekking. 
 
Formålet med kjøringen knyttes ikke til turkjøring. 
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Lyngen Røde Kors 
Hjelpekorps
                                                          

 
 
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps 
Kvalvik 
9060 Lyngseidet   
 
 
 Lyngen kommune 
9060 Lyngseidet          Lyngseidet 08.11.2019 
                                                                                 
 
 
 
 

Søknad om dispensasjon for 2020 - 2024. 
 

Vi søker herved om dispensasjon til bruk av snøscooter i Lyngsalpan landskapsvernområde. 
Dispensasjonen vil gjelde kun for snøscootere med oppgitte registreringsnumre og sjåfører.  

  
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er en slagkraftig operativ enhet tilpasset dagens virkelighet fordi vi har evnet å 
endre kompetanse og formål etterhvert som behovene for hurtig utrykning, høy kompetanse i krevende situasjoner har 
meldt seg med den ferdsel som nå viser seg i Lyngsalpene. 
 
LRKH er klar over at ferdsel med skuter i utmark både er kontroversielt og miljømessig uheldig. Derfor har vi fra 2017 satt 
svært strenge krav til den enkelte sjåfør, skuter og formål med kjøringen. 
 
Først og fremt skal all ferdsel utøves med egen og andres sikkerhet i høysetet. Dette gjøres med intern HMS-plan for for hver 
enkelt tur hvor kjøringen skal planlegges så detaljert som mulig. Ethvert miljømessig hensyn skal ivaretas, både med tanke på 
støy. All ferdsel skal skje på snø. Dyreliv skal ikke forstyrres unødvendig. Trening på skråkjøring kan oppfattes som 
provoserende og skal tilpasses øvrig ferdsel i naturen. Hastighet skal avpasses formålet og aldri over normal marsjfart unntatt i 
områder som krever høyere hastighet for sikker forsering. Minst én skuter i følget skal ha tracking på GPS som lagres.   
 

Det er flere hovedmomenter med kjøringen. 
 
Skuterhåndtering uten last: 
Det med å ta seg frem til skadested er som regel særs krevende for både sjåfør og maskin noe som gjør at øving på forsering av 
krevende terreng kan arte seg provoserende for publikum. Derfor søker vi å gjøre denne typen kjøring helst utenfor de mest 
trafikkerte områdene og om mulig til andre tider. Slik øving skal være planlagt og rapportert på forhånd.  
 
Snørekjøring: 
For å få frem mannskap til skadested er en av de vanskeligste øvelsene vi gjør er snørekjøring. Ofte gjøres dette med 1-3 gode 
skiløpere i tau etter. Disse skal ha hjelm og må trenes i å samkjøre med skuter. Det er veldig krevende å stå bak spesielt i 
varierende terreng – da er samkjøringen mellom sjåfør og skiløper helt avgjørende for at dette skal kunne utøves sikkert og 
effektivt.  
 
Kjøring med pasient/pulk: 
Hver vinter deltar vi på flere ambulanseoppdrag for å hente ned skadde skiløpere. Ofte må vi rykke ut med 3-4 skutere med flere 
hjelpesmenn om det er i krevende terreng for å sikre god løype, kunne gi god førstehjelp og frakte den skadde ned på en sikker 
måte. Her finnes det ingen kurs eller opplæring tilpasset det terrenget som er i Lyngsalpene – her må vi bare øve på ulike 
scenarier.  
 
Kjentmannskjøring 
Områdene vi skal betjene er bratt, skredutsatt og kan være vanskelig tilgjengelig. Men ofte er det mulig å komme frem til de 
fleste fjellområdene ved hjelp av taktisk kjøring og ta i bruk terrenget med å bruke andre innfallsporter – ofte ved å ta en omvei. 
For å bli kjent med det fremrykningspotensialet de mest brukte fjellområdene gir, er kjentmannskjøring en viktig øvelse som gir 
stort utbytte i en skarp situasjon. Har vi ingen kjennskap til området vi skal inn i, er det vanskelig å begynne å finne siker vei inn 
når situasjonen er skarp. 
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Lyngen Røde Kors 
Hjelpekorps
                                                          

 
 
 
Beredskapsløyper: 
Noe som har vist seg å være effektivt er å ha ferdigtråkkede spor inn til de mest brukte områdene. Er det ikke såle før en evt. 
aksjon vil fremrykningen bli umulig for de som kommer bak de fremste skuterne. Spesielt vil man ikke kunne transportere øvrig 
mannskap og redningspulk på grunn av løs/oppkjørt løype.  
 
GPS tracking: 
Før om årene hadde vi aldri aksjoner i dårlig vær. Lokale drar stort sett bare ut når det er finvær. Men turistene som kommer hit 
har kun få dager for å få oppfylt drømmen sin. Det medfører at endel tar turen inn i fjellene når det er dårlig vær. Når det da 
oppstår en hendelse enten ved ulykke eller at de går seg fast er det nesten like vanskelig for oss å ta seg frem. Da er det 
avgjørende at vi har GPSer med ferdige sikre spor inn i området. Dette er noe som må gjøres på forhånd og trenes på en god del 
siden slik fremrykning er svært krevende. 
 
Utarbeide dekningskart for nødnett: 
Med det nye sambandet som skal sørge for at hele redningstjenesten har et felles nett under aksjoner har dekningsgraden endret 
seg totalt. Tidligere kunne vi ha VHF-er som strakk seg langt inn i fjellene – eller i verste fall fra apparat til apparat, har vi nå 
basestasjoner som står langs veinettet. Dette medfører at dekningen inne i fjellene har endret seg fra kjent til ukjent. Noe av det 
viktigste for både sikkerhet og gjennomføring av oppdrag er et godt samband. I dag vet vi i stor grad ikke dekningsområdet for 
det nye nødnettet inn i fjellene. Her vil vi måtte bruke mange år og turer for å bli kjent med dekningen for å kunne lage et 
dekningskart. Må vi rykke inn i områder uten dekning må vi på forhånd ta i bruk de gamle vhf-ene. 
Men kritisk; at vi vet på forhånd.  
 
Alle skal ha sikkerhet- og redningsutstyr. Samband med nødnett skal minimum én ekvipasje være oppsatt med Ha vest, 
førerkort, plan for kjøring og kart over verneområde med seg under kjøring. Det er kun spissgruppa som skal ha 
utlevert vest merket med Røde Kors logo.  Andre får vest utlevert når det blir aktuelt, for eksempel i påsken og under 
redningsaksjoner. Korpsskuter er utstyrt med vest. Det skal meldes i fra til korpsleder eller operativ leder ved uthenting 
av vest. Røde Kors skal kun ferdes på egenhånd og ikke blande seg inn i øvrig trafikk.  
 
Planlagt kjøring i verneområde skal meldes inn til lensmannen i Lyngen minimum 12 timer før kjøringen skal foregå.  
Aspiranter som ikke er nevnt i listen over sjåfører kan delta på øvelser i lag med spissgruppa i og utenfor verneområde – disse 
skal være godkjente medlemmer med grunnkurs i førstehjelp, skred og være utrustet med sikkerhet- og redningsutstyr. 
 
Det er et ønske fra vår side om at det underveis er mulig å gjøre endringer på denne planen om det skulle oppstå uforutsette ting. 
Dette med tanke på om det for eksempel ikke skulle være mulig å gjøre noen form for trening flere helger på rad grunnet for 
eksempel værforhold. I så fall vil det bli gitt beskjed om dette på forhånd. Om dette er mulig, ønsker vi tilbakemelding på det. 
 
 
Det vil bli satt opp øvelses- og kjøreplan for hver enkelt sesong med oppdatering på godkjente sjåfører med 
registreringsnummer. 
 
 
 
Mvh 
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps 
 
 
Viktor Olsen 
-operativ leder-  
 
 
 
 
Kopi.  Lensmannen i Lyngen 

 9143 Skibotn 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/7 -49 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

 Dato:                 27.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til ved og utstyrskjøring - 
Kvalvikdalen Hytteforening. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
- Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 
- Lov om Naturens mangfold §§ 8-12. 

 

Rådmannens innstilling 
Det gis med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, dispensasjon til Kvalvikdalen hytteforening til å 
benytte snøscooter til transport av ved og utstyr til Sjollihytta. Dispensasjonen gjelder etter 
inntegnet trase for inntil 2 turer årlig til transport av utstyr og en dags kjøring med ved i 
vintersesongen 2020-2024. 
 
I utgangspunktet er motorisert ferdsel i utmark forbudt med mindre annet følger av denne lov 
eller vedtak med hjemmel i loven. Formålet med motorferdselloven er å begrense motorferdsel i 
utmark.  
 
Det presiseres at dispensasjonen gjelder kun for hytteforeninga og ikke for hver snøscooter. Det 
vil si at det tillates en dags kjøring med ved med inntil 3 snøscootere og to snøscootere pr tur til 
frakt av utstyr. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
- Formålet med kjøringen er frakt av utstyr og ved til felleshytte. 
- Dispensasjonen gjelder bare på snødekt mark og grunneiers tillatelse må medbringes.  
- Dato må inntegnes med penn på vedlagte skjema og bringes med under kjøring, ellers er ikke 
dispensasjonen gyldig.  
- Vedtak fra Lyngsalpan landskapsvernområde må også medbringes kommunens dispensasjon 
- Siste mulige dato for kjøring er 4. mai. 
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Kjørebok for 2020-2024. 
Transport av utstyr 
2020 2021 2022 2023 2024 

 
1. 1. 1. 1. 1. 

 
2. 2. 2. 2. 2. 

 
 
 
Transport av ved 
2020 2021 2022 2023 2024 

 
     

 
 
Kart 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Det søkes om to traseer, en fra Bakkehaug til Stelen og opp dalen, eller fra Øvergård og opp til 
stelen og derfra til hytta. 
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Bygdelagshytta ligger ca. 1 km innenfor grensene til Lyngsalpan landskapsvernområde. 
Det er også søkt om dispensasjon fra Lyngsalpan landskapsvernområdet. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det har vært gitt tilsvarende dispensasjoner på snødekt mark til lignende formål. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Kjøring til foreningshytter omfattes ikke av Nasjonal forskrift § 5 c. Søknaden må vurderes etter 
Nasjonal forskrift § 6, særlig behov. Bestemmelsene etter denne paragrafen er streng og følgende 
betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: 
 - Søkeren må påvise et særlig behov 
 - Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 - Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte og 
 - Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum. 
 
Bruk av snøscooter til frakt av ved og utstyr til hytta anses som å være et reelt behov som ikke 
knytter seg til turkjøring. 
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper i §§ 8 -12 skal vurderes ved myndighetsutøving. Når det 
gjelder motorferdsel vil følgende prinsipper i naturmangfoldloven få direkte betydning: 
8. Kunnskapsgrunnlaget 
9. Føre-var-prinsippet 
10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 
11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
 
Lyngen kommune vet at det hekker rovfugl i nærheten av det området en ønsker å kjøre i. Det bes 
derfor om at det tas hensyn til dette, og at en ikke oppholder seg i nærheten dersom en kommer over 
hekkelokalitet. Rovfuglene hekker tidlig og eggene/ungene er sårbare dersom foreldrene blir skremt 
bort fra reiret. 
 
Det anses som at en dispensasjon i dette tilfellet ikke vil føre til miljøforringelse – bruk av 
snøscooter er den mest miljøforsvarlige måten å frakte materialer og utstyr. Kjøringen skjer på 
snøføre, og når snøen er borte er det ingen spor etter transporten. Kjøringen innebærer en 
forbigående kortvarig støyforurensing. 
 
Kjøringa er forbeholdt frakt av ved og utstyr i en begrenset tidsperiode og ikke turkjøring. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/714 -3 

Arkiv: 411 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
89/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 

 

Utarbeidelse av utlysningstekst kommunedirektør/rådmann 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 13-1 første ledd 
 
Vedlegg 
1 Utlysningstekst 2010 
2 Kravspesifikasjon 2010 
3 Utlysningstekst 

Fyresdal kommune 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Rådmannen ønsker ikke å legge føringer for innholdet i utlysningsteksten. Vedlagt følger 
dokumenter fra 2010 samt utlysningstekst for den ene stillingen som rådmann/kommunedirektør 
som ligger på nav.no nå. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Rådmannen legger til grunn at kommunestyret i møte 13.11.19 delegerte myndighet til 
formannskapet i videre prosess i ansettelse av kommunedirektør/rådmann. 
Rådmannen har ikke innhentet tilbud fra ekstern konsulent, men avventer formannskapets 
beslutning. 
 

Utlysningstekst i 2010 
 
Rådmann Lyngen kommune 
 
Lyngen kommune ligger innenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. På kommunesenteret 
Lyngseidet finnes alt av kommunale tjenestetilbud. Vi har imidlertid også et ganske 
desentralisert tjenestetilbud når det gjelder barnehager, skoler og omsorgstjenester. Eksempelvis 
har vi 5 barnehager, 4 offentlige grunnskoler på barne- og/eller ungdomstrinnet og 1 privateid 
skole. Kommunen er organisert i en tonivå-modell og har ca. 400 ansatte fordelt på 300 årsverk. 
Vi har satset stort for å kunne tilby gode tjenester med investeringer i eldresentre, barnehager og 
skoler. Dette vil kreve stor innsats på tjeneste- økonomistyringssiden de nærmeste årene og det 
forventes at det blir nødvendig med omstillinger og organisatoriske endringer. 
 
Ønsker du spennende og utviklende arbeidsoppgaver som kommunens øverste administrative 
leder? 
 
Vi søker en strategisk, tydelig og handlingsorientert rådmann som vil være sentral i den videre 
samfunnsutviklingen i kommunen. Den vi søker må ha solid ledererfaring og relevant høyere 
utdanning. Du er mulighetsorientert, er samlende og har en inkluderende lederstil. Den vi søker 
vil være med å profilere og videreutvikle vårt kommunale service- og tjenestetilbud for 
innbyggere og næringsliv. Vår toppleder må fokusere på utvikling av kommunen og delta aktivt 
i regionale fora. Strategisk ledelse og organisasjonsutvikling vil være prioriterte oppgaver for 
rådmannsfunksjonen. 
 
Rådmannens viktigste arbeidsoppgaver vil blant annet være overordnet anssvar for kommunal 
tjenesteproduksjon, oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Vi ønsker å knytte til oss en leder som har/er: 
-Bred ledererfaring (gjerne både fra offentlig sektor og privat næringsliv) 
-Kjennskap til kommunesektoren og dens rammer 
-Innsikt i politiske styringsprosesser, forståelse for og behersker kompleksiteten og dynamikken 
i samspillet mellom politikk og administrasjon 
-Dyktig både på intern og ekstern kommunikasjon 
-Erfaring fra utviklings- og omstillingsprosesser 
-Gjennomføringsevne 
-Relevant høyere utdanning 
 
Viktige fokusområder for rådmannsfunksjonen: 
-Ledelse 
-Utvikle den kommunale forvaltningen 
-Kommunikasjon og samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere 
-Gjennomføre politiske vedtak 
-Organisasjons- og lederutvikling 
-Økonomistyring 
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Gjelder for stillingen: 
-Pliktig medlemskap i pensjonsordning 
-Tilsetting skjer etter de vilkår som til en hver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og 
reglement 
-Flyttegodtgjørelse 
-Behjelpelig med å skaffe bolig 
 
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt ordfører Hans Karlsen, tlf 91841299, 
administrasjonssjef Hans-Petter Myrland, tlf 40028502 eller Bedriftskompetanse ved Gro Mette 
Meyer, tlf 95821374. Ønsker du å diskutere stillingen i full fortrolighet, herunder overfor vår 
oppdragsgiver, bes du kontakte Gro Mette Meyer hos Bedriftskompetanse AS. 
 
Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetsbestemmelser. Hvis du mener å ha 
grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette. 
 
Søknad legges inn via www.bedriftskompetanse.no 
Søknadsfrist: 7. februar 2010
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LYNGEN KOMMUNEligger innenfor tiltakssonen for Nord-Troms og Annmark På kommunesenteret Lyngseidet finnes alt av kommunale
tjenestetilbud. Vi har imidlertid også et ganske desentrahsert tjenestetilbud når det gjelder bornehager, skoler og omsorgstjenester.
EksempeMs har vi 5 barnehager, 4 offenthge grunnskoler på bame- og/eller ungdomstrinnet og 1 privateid skole. Kommunen er
organisert i en tonivå-modell og har ca. 400 ansatte fordelt på 300 årsverk Vi har satset stort for å kunne tilby gode tjenester med
investeringer i eidresentre, bamehager og skoler. Dette vil kreve stor innsats på tieneste- og økonomistyringssiden de ncermeste årene
og det forventes at det blir nødvendig med omsthlinger og organisatoriske endringer.

Ønsker du spennende og utvildende arbeidsoppgaver som kommunens øverste administrative leder?

Vi søker en strategisk, tydelig og handlingsortentert rådmann som
vil være sentral i den videre samfunnsutviklingen i kommunen. Den
vi søker må ha solid ledererfaring og relevant høyere utdanning.
Du er mulighetsorientert, er samlende og har ert inkluderende
lederstil. Den vi søker vil være med å profilere og videreutvikle vårt
kommunale service- og tjenestetilbud for innbyggere og
næringsliv. Vår toppleder må fokusere på utvikling av kommunen
og delta aktivt i regionale fora. Strategisk ledelse og
organisasjonsutvikling vil være prioriterte oppgaver for
rådmannsfunksjonen.

Rådmannens viktigste arbeidsoppgaver vil blant annet være
overordnet ansvar for kommunal tjenesteproduksjon, oppfølging
og gjennomføring av politiske vedtak.

Vi ønsker å knytte til oss en leder som harIer
• Bred ledererfaring (gjerne både fra offentlig sektor og

privat nceringsliv)
• Kjennskap til kommunesektoren og dens rammer
• Innsikt i politiske styringsprosesser, forståelse for og behersker

kompleksiteten og dynamikken i samspillet mellom politikk og
administrasjon

• Dyktig både på intern og ekstern kommunikasjon
• Erfaring fra utviklings- og omstillingsprosesser
• Gjennomføringsevne
• Relevant høyere utdanning
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Viktige fokusområder for rådmannsfunksjonen:
• Ledelse
• Utvikle den kommunale forvaltningen
• Kommunikasjon og samhandling med innbyggere, nceringsliv og

øvrige samarbeidspartnere
• Gjennomføre politiske vedtak
• Organisasjons- og lederutvikling
• Økonomistyring

Gjelder for stillingen:
• Pliktig medlemskap i pensjonsordning
• Tilsetting skjer etter de vilkår som til en hver tid går fram av

gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
• Stillingen som rådmann avlønnes etter avtale
• Flyttegodtgjørelse
• Behjelpelig med å skaffe bolig

For ncermere opplysninger om stillingen kontakt ordfører Hans
Karlsen, tlf 918 41 299, administrasjonssjef Hans-Petter Myrland,
tlf 40 02 85 02 eller Bedriftskompetanse ved Gro Mette Meyer,
tlf 958 21374. Ønsker du å diskutere stillingen i full fortrolighet,
herunder overfor vår oppdragsgiver, bes du kontakte Gro Mette
Meyer hos Bedriftskompetanse AS.

Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetslovens
bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden
unndratt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

• I  ' e
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BEDRIFTSKOMPETANSE

Rekruttering av

Rådmann

Lyngen kommune

Kravspesifikasjon

Versjon oppdatert 9. april 2010
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Oppdragsbeskrivelse
Bedriftskompetanse skal bistå Lyngen kommune med å rekruttere ny rådmann.
Bedriftskompetanse sine vurderinger og råd vil ta utgangspunkt i den kravspesifikasjonen
som er utarbeidet for stillingen.

BECIRIFTSKOMPETANSE

Stillingsbeskrivelse
Lyngen kommune er en kommune med 3200 innbyggere. Lyngseidet er kommunesenteret
med ca 800 innbyggere. Lyngen er et eldorado for friluftsliv. Kommunen ligger innenfor
tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Kommunen har tilnærmet full barnehagedekning
med 5 barnehager, 5 offentlige skoler og 1 privateid skole. Kommunen har et stabilt folketall
og en god drift. Kommunen har opparbeidet seg stor gjeld i forbindelse med investering i
eldresenter, barnehage og skole og dette vil kreve gjennomføring av tiltak i den neste
perioden. Ledergruppen vil bli konstituert av rådmannen.

Lyngen kommune er organisert i en tonivå- modell. Organisasjonen vil starte en
omstillingsprosess i løpet av våren 2010, for å effektivisere den kommunale driften.
Kommunen står foran et generasjonsskifte i løpet av de neste 5 årene.

Kommunens slagord er et åpent og inkluderende samfunn.

Lyngen kommune ønsker en strategisk, tydelig og handlingsorientert rådmann til å lede den
videre samfunnsutviklingen i kommunen. Vår nye rådmann evner å sikre videre positiv
utvikling av kommunen ved å følge opp og  gjennomføre  politiske vedtak. Strategisk
ledelse, organisasjons- og lederutvikling vil være prioriterte oppgaver for
rådmannsfunksjonen. Personlig er du engasjert, samhandlings — og utviklingsorientert og
kommuniserer godt med medarbeidere og politikere. Du er mulighetsorientert og har en
inkluderende lederstil. Du tør ta konflikter og evner å løse disse. Den vi søker må ha solid
ledererfaring og relevant høyere utdanning.

Rådmannen forventes å videreføre arbeidet med organisasjons- og ledelsesstruktur, leder-
og organisasjonsutvikling.

Fokus:  ledelse, teambygging, organisasjonsutvikling, effektivisering, kompetanseutvikling,
næringsutvikling?

2
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Lederkunnskaper

Kunnskaper om
Endringsledelse/OU

Kunnskap om
næringsutvikling

Økonomikunnskaper

Kunnskaper om kommunalt
regelverk

Kunnskap om kommunal
virksomhet
Kunnskap om offentlig

forvaltning

Kunnskap om politiske
prosesser

Høyere relevant utdanning
(universitet/høyskole,
fortrinnsvis kommunal
høyskole

Punkter for avklaring og vurdering under intervjuet med kandidatene:

• ,• I

Evne å inspirere og utvikle interne ressurser, slik at
det virker motiverende og samlende for
organisasjonen.

For å videreutvikle medarbeidere og
organisasjonen.
Kommunen ønsker en strukturell omstillingsprosess.

Vilje og evne til å legge til rette for et rikt næringsliv i
kommunen.

God økonomisk forståelse.
En ryddig økonomi er fundamentet for kommunal
velferd.

Kritisk at rådmannen forstår kommunens og eget
handlingsrom.

Viktig for å se og forstå sammenhengene, saksgang
og kompleksiteten i kommunens virksomhet.

Tilrettelegge for gode politiske
beslutningsprosesser. Både gjennom
saksforberedelse til politisk organ og som ansvarlig
utfører for politiske vedtak.
(Forståelse for og respekt for politiske prosesser)

Formell kompetanse innen arbeidsfeltet.

L_ BEDRIFTSKOMPETANSE

Absolutt krav

225



Ledererfaring fra relevant
virksomhet

Erfaring fra
utviklings- og endrings-
/omstillingsprosesser

Erfaring fra økonomistyring

Erfaring fra
næringsutvikling

Erfaring fra
kommunesektoren

Utviklings- og
mulighetsorientert
(proaktiv)

Økonomifokus

Evne til å kommunisere
tydelig og være en god lytter

Gode samarbeidsevner
Samhandlingsorientert

Gjennomfører/
Handlingsorientert

Selvstendig/
Tørre ta avgjørelser

Erfaring fra kompleks organisasjon.Meget viktig for
å kunne lede og organiserer arbeidet effektivt.
Sentralt at rådmannen innehar erfaring som vinner
tillit og troverdighet.

Viktig for å kunne basere aktivitet på erfaring og
ervervet innsikt.
Må kunne vise til dokumenterte resultater

Viktig å ha overordnet økonomiforståelse
Må kunne vise til dokumenterte resultater.

Vilje og evne til å legge til rette for et riktig
næringsliv i kommunen.

Fordelaktig, men kan kompenseres med annen
relevant ledererfaring.
Kommunalt regelverk.

Kunne prioritere/koordinere strategisk viktige
prosjekter.
Skal være en viktig pådriver for utvikling av Lyngen
kommune.
Rådmannen skal arbeide proaktivt for å fremme
kommunens sak, både i interne og eksterne fora.

Se økonomiske konsekvenser av tiltak

Viktig med gode kommunikasjonsevner både over
for ansatte, politikere og kunder

Lyngen er en kommune som vinner styrke på å
søke samarbeid på ulike arenaer.

Ha evne til å starte og forankre prosesser, samt
sørge for at de fullføres på en tilfredsstillende måte.

Må tørre ta avgjørelser. Må tørre ta konflikter og
skjære gjennom, samt stanse prosjekter om
nødvendig.

BEDRIFTSKOMPETANSE

Absolutt krav

Absolutt krav

Absolutt krav

Absolutt krav

Absolutt krav

Absolutt krav

r _ : 5
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Teambygger  Viktig for å skape samlet fokus og
handlingsorientering.

Strategisk  Tenke helhetlig. Se totaliteten.
Analytiske  Viktig med et analytisk perspektiv for å se og forstå

sammenhengene og kompleksiteten ved dr[ft og
utvikling av Lyngen kommune.
Fremtidsfokus.
Evne å realisere politiske vedtak.

Evne tII å utvikle og pleie
nettverk og relasjoner

Inspirerende og
motiverende.

Samfunnsorientert

Bosetting
Kjønn
Alder
Annet

Viktig at rådmannen evner å være proaktiv i forhold
til mulighetene.
Må evne og omgås ulike personligheter på en
tillitsvekkende og troverdig måte.

Sentralt for å skape engasjement og glød i
organisasjonen. Sikre kontinuerlig utvikling.

L_ BEDRIFTSKOMPETANSE
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