
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Store møterom, bak lærerrom, Eidebakken 
Dato: 10.12.2019 
Tidspunkt: 12:20 – 14:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Frode Hansen Leder AP 
Karina Mikkelsen Nestleder SP 
Lars Tore Larssen 
Mads H. Kvien 
Jan-Tore Aronsen 
Ronny Myreng 

Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
 

SHL 
Næringsforeninga 
Næringsforeninga 
Næringsforeninga 
 

   
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Line Van Gemert 
Charlotte Christensen 

Varamedlem 
Varamedlem 
 

H 
LTL 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Jill-Karina Botngaard 
Tor-Petter Christensen 
Stephan Hoffmann 

Charlotte Christensen SP 
Næringsforeninga 
Næringsforeninga 

Signar Sigvaldsen 
 

 Næringsforeninga 

Merknader 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Mads H. Kvien valgt til å underskrive protokollen. 
 
Karina Mikkelsen får permisjon fra møtet fra kl. 13:30. 
Jill-Karina får permisjon fra kl. 13:45. 
 
Til første møte i næringsforeninga er alle medlemmer og varamedlemmer innkalt for å legge en 
strategi for videre arbeid i næringsforeninga i sin periode. Det blir enighet om at Strategisk 
næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020.   
Varemedlemmene permitteres etter gjennomgang av budsjett og økonomiplan 2020 og etter å 
ha planlagt strategi for hvordan de skal jobbe i utvalget fremover.  
 
Sak 29/19: Mads H. Kvien melder seg inhabil. 
Sak 39/19: Mads H. Kvien melder seg inhabil. 
Sak 40/19: Mads H. Kvien melder seg inhabil. 



 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Sigmund Forfang Ass. rådmann  
Svein Eriksen 
Aud Haugen 
Kåre Fjellstad 
Daniel Høgtun 
Tom Jarle Isaksen 

Næringsrådgiver 
Utvalgssekretær 
Leder teknisk 
Arealplanlegger 
Rådgiver økonomi 
 

 
 
 
 
 
Lyngseidet 10.12.2019. 
 
 
 
 
 
 
Mads H. Kvien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frode Hansen   Aud Haugen 
Leder  Utvalgssekretær  
  



 

                                         Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 27/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023  2019/125 

PS 28/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Johnny 
Hansen Regnskap AS 

 2019/565 

PS 29/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Svensby 
tursenter AS 

 2019/551 

PS 30/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Arktisk kje  2019/490 

PS 31/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Forprosjekt 
Cruise Lyngenfjordregionen 

 2019/230 

PS 32/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Solvik Gård  2019/329 

PS 33/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Ingunn 
Rivertz Vatne 

 2019/567 

PS 34/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Olsen 
Eiendom ANS 

 2019/739 

PS 35/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen ski 
og fiskecamp 

 2019/643 

PS 36/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Renate 
Hansen/Paul Ivar Skogheim 

 2019/633 

PS 37/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Alf Harald 
Rognli 

 2019/642 

PS 38/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - 
Landbruksmessa i Balsfjord med næringspolitisk 
profil 

 2019/673 

PS 39/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Sørheim 
brygge AS 

 2019/803 

PS 40/19 Turistinformasjon for 2019-2020  2019/519 

 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/125 -38 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 08.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Lyngen formannskap 05.12.2019 
23/19 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2019 
12/19 Lyngen Råd for folkehelse 09.12.2019 
27/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 
 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 11.12.2019 
 Lyngen kommunestyre  
3/19 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg 05.12.2019 

 

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 - formannskapets innstilling 
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 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

Etter gjennomgang av budsjett og økonomiplan 2020-2023 behandlet næringsutvalget saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende endringer: 
 
Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende 
presisert: 
 



- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 
2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette 
av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp 
må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift 
prioriteringer og veivalg for øvrig. 

- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020 
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt 
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet  
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet 

negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet 
ifm tiltaket. 

Enst. 

Vedtak: 

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende 
presisert: 
 

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 
2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette 
av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp 
må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift 
prioriteringer og veivalg for øvrig. 

- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020 
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt 
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet  
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet 

negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet 
ifm tiltaket. 

 
 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2019  

 

Behandling: 

Etter felles gjennomgang med Levekårsutvalget av økonomiplan 2020-2023/årsbudsjett 2020, 
behandlet Råd for folkehelse saken.  
 
VEDTAK:  
Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:  
 
Ramme 1:  
Råd for folkehelse går imot formannskapets forslag om frie midler til formannskapets 
disposisjon, samt partistøtte.  
Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.  
 
Ramme 3:  
Råd for folkehelse går imot formannskapets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. 
En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger 
i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er 
med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.  



Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder 
ramme 3.  
 
Ramme 5:  
Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for 
folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring 
er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.  
 
Ramme 6:  
Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid 
hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye 
arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.  
 
Ramme 8:  
Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.  
 
Enst.  
 

Vedtak: 

Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:  
 
Ramme 1:  
Råd for folkehelse går imot formannskapets forslag om frie midler til formannskapets 
disposisjon, samt partistøtte.  
Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.  
 
Ramme 3:  
Råd for folkehelse går imot formannskapets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. 
En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger 
i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er 
med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.  
Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder 
ramme 3.  
 
Ramme 5:  
Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for 
folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring 
er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.  
 
Ramme 6:  
Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid 
hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye 
arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.  
 
Ramme 8:  
Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.  
 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019  

 



Behandling: 

Forslag fra Levekårsutvalget til omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen: 
Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i institusjon. 
 
Det voteres over Lyngen formannskaps vedtak og forslag fra Lyngen levekårsutvalg. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 
 
 
 
Forslag fra Lyngen Levekårsutvalg til punkt om nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter: 
Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at 
besparelsen tas over ramme 3. 
 
Det voteres over vedtak fra Lyngen formannskap og forslag fra Lyngen levekårsutvalg. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 
 
 
 
Forslag fra Audun Johnsen om nytt punkt i budsjettet: 
Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad 
integreres og bosetter seg her. 
 
Det voteres over forslaget fra Audun Johnsen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst. 
 
 
 
Forlag fra Lyngen levekårsutvalg om endring i punkt om Lyngsalpan vekst: 
Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende 
foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020. 
 
Det voteres over forslaget fra Lyngen levekårsutvalg. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 
 
 
 
Forslag fra Audun Johnsen: 
Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak 
for å redusere dette i løpet av 2020. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst. 
 
 



 
 
Forslag fra Audun Johnsen: 
Lyngen kommune utreder bruk av engangsplast i kommunale institusjoner med det formål å 
fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020. 
 
Det voteres over Audun Johnsens forslag. 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekår Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst. 
 
 
 
Forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål Andreassen/Krf v/Peggy Olsen: 
Kulturkonsulentstillingen og utviklingsavdelingen er foreslått nedlagt i budsjettet. Vi foreslår å 
opprettholde disse postene. Vi ser på dette som forsøk på å privatisere kommunale tjenester. 
Inndekning: Formannskapets midler med 900 000,-. Resten tas fra ramme 3. 
 
Det voteres over vedtak fra formannskapet og over forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål 
Andreassen/Krf v/Peggy Olsen. 
 
 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer Lyngen formannskaps forslag til vedtak. Mot 3 stemmer. 
 

Vedtak: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende endringer: 
 

- Omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen: 
            Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i    

institusjon. 
- Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at 

besparelsen tas over ramme 3. 
- Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad 

integreres og bosetter seg her. 
- Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende 

foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020. 
- Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak 

for å redusere dette i løpet av 2020. 
- Lyngen kommune utreder bruk av engangsplast i kommunale institusjoner med det formål å 

fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 05.12.2019  

 

Behandling: 

Vedrørende pkt. 2.2: 



 
Forslag fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen: 
Som rådmannens innstilling, men med flg endringer: 
 

 
 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående 
representanter v/ Dan Håvard Johnsen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan 
Håvard Johnsen. Vedtatt mot to stemmer. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende: 
 

1. Skattevedtak 2020 
1.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen 

kommune for skatteåret 2020. 
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. 

NR. RAMME TILTAKSNAVN 2020 2021 2022 2023

1 3 Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020 -266 -489 -489 -489

2 6 Reversere opprettelse av utviklingsavd. -706 -1.290 -1.290 -1.290

3 6 Frie midler utviklingsavd. tas bort -135 -135 -135 -135

4 1 Frie midler til formannskapets disposisjon 1.000 0 0 0

5 1 Partistøtte 114

6 4 Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt 500

7 5 Forprosjekt Nord-Lenangen havn 500

8 3 Frivilligsentralen 200 200 200 200

9 5 Utleie Lyngenhallen 439 439 439 439

8 8 Bruk og avsetning disposisjonsfond -1.646 1.275 1.275 1.275

SUM ENDRINGSFORSLAG 0 0 0 0
MÅL OG PREMISSER:
1. Kulturkonsulentstillinga legges ned fra 1.7.2020.
2. Leder av utviklingsavd. inkl. fast kjøregodtgjørelse utgår i tillegg til øvrig budsjettramme for administrasjon.
3. Frie midler til næringsrådgiver tas bort.
4. Kr 100.000 av bevilningen disponeres av ordfører som gaver til lag og foreninger eller arrangement.
5. Partistøtte kr 1.500 pr. år for hver kommunestyrerepresentant. Utbetales for hele valgperioden (4 år) i 2020.
6. Forprosjekt demensplasser Ytre Lyngen ved Lenangen Omsorgssenter inkl. kjøp av eksterne tjenester.
7. Gjelder Nord-Lenangen havn inkl. kjøp av eksterne tjenester.
8. Kommunalt tilskudd frivillgsentralen opprettholdes på samme nivå.
9. Det skal ikke kreves leie av Lyngenhallen for lag og foreninger fra Lyngen kommune.



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: 

Formannskapets innstilling - endring drift 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 
Budsjett 

2023 
1 POLITIKK OG LIVSSYN     
Reduksjon Formannskap (reversert) 272 272 272 272 
Reduksjon politiske utvalg (reversert) 112 112 112 112 
Reduksjon Kommunestyret (reversert) 163 163 163 163 
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 
Frie midler til formannskapets disposisjon 1 000    
Partistøtte 114    

 1 299 171 171 171 
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     
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert) 625 1 500 1 500 1 500 
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert) -125 -300 -300 -300 
Effektivisering og digitalisering (reversert) 388 388 388 388 
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 
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020 -226 -409 -409 -409 
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021 -40 -80 -80 -80 

 1 205 1 524 -379 -1 726 
4 HELSE OG OMSORG     
Effektivisering og digitalisering (reversert) 634 634 634 634 
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert) 2 000 2 000 2 000 2 000 
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 
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt 500    

 3 224 1 619 1 619 1 619 
5 TEKNISK DRIFT     
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert) 500 500 500 500 
Effektivisering og digitalisering (reversert) 206 206 206 206 
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 
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 
Forprosjekt Nord-Lenangen havn 500    

 473 -2 814 -3 260 -3 884 
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 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -288 -847 -847 -847 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -166 -166 -166 -166 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -25 -50 -50 -50 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -227 -227 -227 -227 
Frie midler utviklingsavdeling tas bort -135 -135 -135 -135 

 -789 -1 715 -1 715 -1 715 
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 367 734 734 734 
Bruk av disposisjonsfond -814  -43  -1 811  -3 634  
  -447 691 -1 077 -2 900 

     
Sum nye driftstiltak 4 925 -2 264 -6 380 -10 175 

 
  



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

 
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Rammetilskudd        156 173         161 201         158 485         157 161         154 921  
Inntekts- og formueskatt          65 414           66 697           65 994           64 755           63 990  
Eiendomsskatt             6 900              6 015              5 250              5 250              5 250  
Andre generelle driftsinntekter             4 985              4 121              2 796              2 012              1 529  

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

Sum bevilgninger drift, netto        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115  
Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    
Sum netto driftsutgifter        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115  

Brutto driftsresultat          29 531           35 953           40 133           39 358           37 575  

         
Renteinntekter             1 452              1 283              1 283              1 283              1 283  
Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    
Renteutgifter          11 916           14 527           17 125           17 269           16 827  
Avdrag på lån          19 994           21 400           22 650           23 481           23 957  

Netto finansutgifter -        30 458  -        34 644  -        38 492  -        39 467  -        39 501  
Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsresultat -             927              1 309              1 641  -             109  -          1 926  

         
Disp. eller dekning av netto driftsresultat        
Overføring til investering -          1 157  -          1 461  -          1 461  -          1 461  -          1 461  
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             543  -             662  -             223  -             241  -             247  
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 627                 814                   43              1 811              3 634  
Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                927  -          1 309  -          1 641                 109              1 926  

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsrammer ekskl. overføringer til 
investering og avsetninger:  

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  

2019 2020 2021 2022 2023  

1 POLITIKK OG LIVSSYN             8 555              8 079              7 211              6 951              7 211   

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

3 OPPVEKST OG KULTUR          62 853           61 909           61 320           60 396           59 584   

4 HELSE OG OMSORG          90 002           97 859           98 934           98 934           98 934   

5 TEKNISK DRIFT          20 957           20 216           13 888           12 501           11 349   

6 UTVIKLING             2 316  -             919  -          1 820  -          1 820  -          1 820   

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

8 FINANS                     8                   11                   10  
                    
9  

                    
8  

 

 T O T A L T        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115   

 
  



 
 

2.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift: 
 

Økonomisk oversikt etter art - drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Driftsinntekter        
Rammetilskudd        156 173         161 201         158 485         157 161         154 921  
Inntekts- og formuesskatt          65 414           66 697           65 994           64 755           63 990  
Eiendomsskatt             6 900              6 015              5 250              5 250              5 250  
Andre skatteinntekter                   -                      -                      -                      -                      -    
Andre overføringer og tilskudd fra staten             4 985              4 121              2 796              2 012              1 529  
Overføringer og tilskudd fra andre          38 449           36 716           37 267           36 289           35 753  
Brukerbetalinger             8 327              8 792              8 667              8 492              8 492  
Salgs- og leieinntekter          26 475           28 573           31 315           32 106           32 434  

Sum driftsinntekter        306 723         312 115         309 774         306 065         302 369  

        
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter        184 220         187 154         187 431         186 479         186 401  
Sosiale utgifter          21 153           18 372           18 332           18 332           18 332  
Kjøp av varer og tjenester          42 518           57 512           50 835           48 854           47 020  
Overføringer og tilskudd til andre          29 301           13 124           13 043           13 042           13 041  
Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum driftsutgifter        277 192         276 162         269 641         266 707         264 794  

        
Brutto driftsresultat          29 531           35 953           40 133           39 358           37 575  

        
Finansinntekter        
Renteinntekter             1 452              1 283              1 283              1 283              1 283  
Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    
Renteutgifter          11 916           14 527           17 125           17 269           16 827  
Avdrag på lån          19 994           21 400           22 650           23 481           23 957  

Netto finansutgifter -        30 458  -        34 644  -        38 492  -        39 467  -        39 501  
Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    
Netto driftsresultat -             927              1 309              1 641  -             109  -          1 926  

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        
Overføring til investering -          1 157  -          1 461  -          1 461  -          1 461  -          1 461  
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             543  -             662  -             223  -             241  -             247  
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 627                 814                   43              1 811              3 634  
Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                927  -          1 309  -          1 641                 109              1 926  

        
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                   -                      -                      -                      -                      -    
 

 
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. 

2.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 
2020-2023: 

 
 

 
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. 

 
 
 
  

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) -                         -                     -                     -                     -                     -                     



Formannskapets innstilling 

Kommunestyret vedtar følgende: 
 

2. Skattevedtak 2020 
2.11. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen 

kommune for skatteåret 2020. 
2.12. 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). 
2.13. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 
2.14. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 
2.15. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020. 
2.16. Eiendomsskatten betales i to terminer. 
2.17. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2). 
2.18. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 
 

3. Økonomiplan 2020-2023 
3.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020. 
3.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023: 

Formannskapets innstilling - endring drift 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 
Budsjett 

2023 
1 POLITIKK OG LIVSSYN     
Reduksjon Formannskap (reversert) 272 272 272 272 
Reduksjon politiske utvalg (reversert) 112 112 112 112 
Reduksjon Kommunestyret (reversert) 163 163 163 163 
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 
Frie midler til formannskapets disposisjon 1 000    
Partistøtte 114    

 1 299 171 171 171 
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     
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert) 625 1 500 1 500 1 500 
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert) -125 -300 -300 -300 
Effektivisering og digitalisering (reversert) 388 388 388 388 



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 
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020 -226 -409 -409 -409 
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021 -40 -80 -80 -80 

 1 205 1 524 -379 -1 726 
4 HELSE OG OMSORG     
Effektivisering og digitalisering (reversert) 634 634 634 634 
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert) 2 000 2 000 2 000 2 000 
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 
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt 500    

 3 224 1 619 1 619 1 619 
5 TEKNISK DRIFT     
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert) 500 500 500 500 
Effektivisering og digitalisering (reversert) 206 206 206 206 
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 
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 
Forprosjekt Nord-Lenangen havn 500    

 473 -2 814 -3 260 -3 884 
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 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -288 -847 -847 -847 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -166 -166 -166 -166 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -25 -50 -50 -50 
Reversere opprettelse av utviklingsavd. -227 -227 -227 -227 
Frie midler utviklingsavdeling tas bort -135 -135 -135 -135 

 -789 -1 715 -1 715 -1 715 
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 367 734 734 734 
Bruk av disposisjonsfond -814  -43  -1 811  -3 634  
  -447 691 -1 077 -2 900 

     
Sum nye driftstiltak 4 925 -2 264 -6 380 -10 175 

 
  



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

 
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Rammetilskudd        156 173         161 201         158 485         157 161         154 921  
Inntekts- og formueskatt          65 414           66 697           65 994           64 755           63 990  
Eiendomsskatt             6 900              6 015              5 250              5 250              5 250  
Andre generelle driftsinntekter             4 985              4 121              2 796              2 012              1 529  

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

Sum bevilgninger drift, netto        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115  
Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    
Sum netto driftsutgifter        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115  

Brutto driftsresultat          29 531           35 953           40 133           39 358           37 575  

         
Renteinntekter             1 452              1 283              1 283              1 283              1 283  
Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    
Renteutgifter          11 916           14 527           17 125           17 269           16 827  
Avdrag på lån          19 994           21 400           22 650           23 481           23 957  

Netto finansutgifter -        30 458  -        34 644  -        38 492  -        39 467  -        39 501  
Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsresultat -             927              1 309              1 641  -             109  -          1 926  

         
Disp. eller dekning av netto driftsresultat        
Overføring til investering -          1 157  -          1 461  -          1 461  -          1 461  -          1 461  
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             543  -             662  -             223  -             241  -             247  
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 627                 814                   43              1 811              3 634  
Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                927  -          1 309  -          1 641                 109              1 926  

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsrammer ekskl. overføringer til 
investering og avsetninger:  

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  

2019 2020 2021 2022 2023  

1 POLITIKK OG LIVSSYN             8 555              8 079              7 211              6 951              7 211   

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

3 OPPVEKST OG KULTUR          62 853           61 909           61 320           60 396           59 584   

4 HELSE OG OMSORG          90 002           97 859           98 934           98 934           98 934   

5 TEKNISK DRIFT          20 957           20 216           13 888           12 501           11 349   

6 UTVIKLING             2 316  -             919  -          1 820  -          1 820  -          1 820   

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

8 FINANS                     8                   11                   10  
                    
9  

                    
8  

 

 T O T A L T        203 941         202 081         192 392         189 820         188 115   

 
  



 
 

3.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift: 
 

Økonomisk oversikt etter art - drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Driftsinntekter        
Rammetilskudd        156 173         161 201         158 485         157 161         154 921  
Inntekts- og formuesskatt          65 414           66 697           65 994           64 755           63 990  
Eiendomsskatt             6 900              6 015              5 250              5 250              5 250  
Andre skatteinntekter                   -                      -                      -                      -                      -    
Andre overføringer og tilskudd fra staten             4 985              4 121              2 796              2 012              1 529  
Overføringer og tilskudd fra andre          38 449           36 716           37 267           36 289           35 753  
Brukerbetalinger             8 327              8 792              8 667              8 492              8 492  
Salgs- og leieinntekter          26 475           28 573           31 315           32 106           32 434  

Sum driftsinntekter        306 723         312 115         309 774         306 065         302 369  

        
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter        184 220         187 154         187 431         186 479         186 401  
Sosiale utgifter          21 153           18 372           18 332           18 332           18 332  
Kjøp av varer og tjenester          42 518           57 512           50 835           48 854           47 020  
Overføringer og tilskudd til andre          29 301           13 124           13 043           13 042           13 041  
Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum driftsutgifter        277 192         276 162         269 641         266 707         264 794  

        
Brutto driftsresultat          29 531           35 953           40 133           39 358           37 575  

        
Finansinntekter        
Renteinntekter             1 452              1 283              1 283              1 283              1 283  
Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    
Renteutgifter          11 916           14 527           17 125           17 269           16 827  
Avdrag på lån          19 994           21 400           22 650           23 481           23 957  

Netto finansutgifter -        30 458  -        34 644  -        38 492  -        39 467  -        39 501  
Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    
Netto driftsresultat -             927              1 309              1 641  -             109  -          1 926  

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        
Overføring til investering -          1 157  -          1 461  -          1 461  -          1 461  -          1 461  
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             543  -             662  -             223  -             241  -             247  
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 627                 814                   43              1 811              3 634  
Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                927  -          1 309  -          1 641                 109              1 926  

        
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                   -                      -                      -                      -                      -    
 

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

delegeringer i økonomireglementet. 



3.6. 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. 

3.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 
2020-2023: 

 
 

3.8.  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 

 
3.9. Låneramme for startlån 2020 settes til 10 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer. 
3.10. 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. 

  

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) -                         -                     -                     -                     -                     -                     



 

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 økonomiplandokument. 



 
Investeringsprosjekter: 
Se økonomiplandokument. 
 
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. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/565 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Johnny Hansen Regnskap AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 
retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 
har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Saken utsettes. Enst. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Johnny Hansen Regnskap er i prosess for digitalisering av regnskapskontorets tjenester. Dette vil betyr 
investering i kompetanseheving og kursing i forhold til ny teknologi både gjennom interne og eksterne 
aktiviteter og kurs. I tillegg kommer investeringer i programvare, oppsett av løsninger og lisenser. 
Prosjektet skal gjennomføres over en periode på 1-2 år. 
 
Prosjektet anses for å være en nødvendighet for videre utvikling og drift og vil gi et godt utgangspunkt 
for innsalg og etablering av nye kunder. Ansvarlig for prosjektet vil være Johnny Hansen. 
 
Vurdering 
Johnny Hansen Regnskap AS har i dag 4 årsverk og er en viktig leverandør av regnskapstjenester og 
rådgivning/kompetanse til bedrifter i Lyngen og nærområde. Bedriften har eksistert lenge og innehar 
mye kunnskap om lokalt næringsliv.  
 
Selskapets prosjekt om digitalisering anses for å være svært viktig for fortsatt å kunne være 
konkurransedyktig for nye og etablerte kunder. Med digitalisering åpnes det for et større geografisk 
nedslagsfelt og lykkes man med innsalget vil man kunne økt kundetilgangen. 
 
Digitaliseringsprosjekter er ofte krevende å gjennomføre samtidig som det i perioder vil redusere løpende 
produksjon i virksomheten.  
 
Samlet konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. 
 
 

 

 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/551 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Svensby tursenter AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 
retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 
har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

Mads H. Kvien melder seg inhabil. 
 
Vedtak: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 



Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Søker er Svensby tursenter som planlegger utvidelse av dagens virksomhet gjennom etablering av 
hundekjøring kombinert med opplevelser av samisk liv, kultur og virke. Det er etablert samarbeide med 
Ittugaissat (samiske opplevelser), Visit Lyngenfjord og Tromsø Safari, i tillegg vil man samarbeide med 
lokale utleiere og lokale utøvere av hundekjøring. 
Aktivitetene ønskes etablert på Storsteinnes, gnr/bnr 91/5-11, her søker man dispensasjon fra arealplanen 
for et område på 30 dekar. Dette er i prosess og avklaring forventes i løpet av november. 
 
Vurdering 
Prosjekt som har som mål å skape gode opplevelsesaktiviteter innenfor reiseliv. Det har vært 
gjennomført møter med søker for å ta rede på hvordan drift skal gjennomføres, hvilke tjenester som skal 
tilbys, organisering, markedsføring og andre relevante momenter for vellykket drift. Prosjektet 
planlegges startet opp i desember slik at man allerede fra inneværende vintersesong kan tilby 
opplevelser. 
 
I starten vil man etablere hundekjører opplevelser, etter hvert vil det samiske elementet bli sterkere 
presentert. Heri ligger det mange muligheter. Budsjett og driftsmessige elementer virker realistiske og 
gjennomførbare. 
I perioder vil man engasjere 5-10 ulike personer i drifta, mens det i andre deler av året vil være svært 
begrenset aktivitet. I starten mer sesongpreget hvor målet er å kunne supplere med flere aktiviteter 
gjennom større deler av året. 
 
Samlet konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000.  
 
 

 

 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/490 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 29.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Arktisk kje 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 
retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 
har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg avslår søknaden. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen næringsutvalg avslår søknaden. 
 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 33.000 for 2020. Før beløpet for hhv 2021 og 2022 vedtas og 
utbetales, bes det om en rapportering som dokumenterer gjennomført arbeide og resultatoppnåelse i 
2020. Det er videre en forutsetning at geitbønder i Lyngen deltar aktivt i prosjekt og leveranse. 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Arktisk Kje SA, en sammenslutning av geitbønder i Nord-Norge, søker om midler til å profilere og teste 
ut kjekjøtt i markedet. Kjekjøtt er en ressurs som bør bli bedre kjent og brukt. God kvalitet og tilgang på 
kje tilsier at satsingen i markedet nå står for tur. 
Markedstesting, utvikling av design og søknad om spesialitetsgodkjenning er noen av aktivitetene 
som skal gjennomføres. Arktisk Kje SA vil søke om tilskudd fra de kommer der de har medlemmer. 
 
 
 
 
Vurdering 
Kjekjøtt er en ressurs som ikke har fått den omtale og bruk som det fortjener. Kjøttet er mildt og godt i 
smak. Gjennom det samarbeidet som skisseres/de partnerne som det vises til, ligger de til rette for en 
profesjonell håndtering av kje fra henting til slakting, distribusjon og salg.  
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter 
for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, har vi valgt å støtte 
prosjektet med kr. 33.000 for året 2020. Før beløpet for hhv 2021 og 2022 vedtas og utbetales, bes det 
om en rapportering som dokumenterer gjennomført arbeide og resultatoppnåelse i 2020. Det er videre en 
forutsetning at geitbønder i Lyngen deltar aktivt i prosjekt og leveranse. 
 
 

 

 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/230 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 30.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Forprosjekt cruise Lyngenfjord-
regionen 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

Rådmannen innstiller på 23.000 til prosjektet. Det bes om at prosjektet spesielt vurderer 
momenter nevnt i saksvurdering nedenfor og også innhenter informasjon fra pågående gondol 
prosjekt i regi av Lyngen næringsforening. Dette prosjektet har som formål å avdekke 
mulighetsområdet knyttet til etablering av gondol nært Lyngseidet. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 



Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller på 23.000 til prosjektet. Det bes om at prosjektet spesielt vurderer 
momenter nevnt i saksvurdering nedenfor og også innhenter informasjon fra pågående gondol 
prosjekt i regi av Lyngen næringsforening. Dette prosjektet har som formål å avdekke 
mulighetsområdet knyttet til etablering av gondol nært Lyngseidet. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
Generelle opplysninger om saken 
Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på 
cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres. Forprosjektet skal avklare dette med 
reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Forprosjektet kan være en start for et 
hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne regionen for cruisenæringen. I tillegg skal det 
gjennom prosjektet tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS om håndtering av cruise 
operasjoner som DMC (destination management agency- lokal handler). 
 
Vurdering 
Lyngen har siden tidlig på 1900 tallet hatt cruise anløp. På 60 og begynnelsen av 70 tallet 
opplevde man en økning i trafikken. Trekkplasteret den gang var sameleiren inn mot Kjosen og 
Lyngseidet som tettsted. Samt naturen på seilingen inn fjorden. Senere forsvant cruiseanløpene 
som følge av bortfall av sameleiren og det norske forsvarets begrensninger på trafikk inn 
Lyngenfjorden. 
 
I dag har man inntil 3 anløp årlig på Lyngseidet, der avstigende gjester blir ivaretatt gjennom en 
tilrettelegging fra opplevelsesaktører. 
 
I tillegg til prosjektets definerte oppgaver, ber vi om at følgende utgangspunkt vurderes og 
hensyntas ved gjennomgangen: 
 

1) Reiselivsaktører og innbyggere må ønske cruise anløp velkommen. 
2) Cruiseaktører må anløpe med mer miljøvennlige båter enn hva tilfellet er i dag. 
3) Stedet som anløpes må kunne tilby en fullgod dypvannskai eller «seawalk type anlegg» 
4) Stedet som anløpes må ha minimum et tilbud av interesse, det være seg gondol, 

kulturarrangementer, urfolksutstilling eller annet. 
5) Cruise tilrettelegging må ses i sammenheng med behov og ønsker fra explorer aktører som 

Hurtigruten og andre med regelmessige seilinger i området. 
 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», foreslås et tilskudd på 23.000 til prosjektet. 
 



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/329 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 30.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Solvik Gård 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk 
og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt 
næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av 
søknaden.  

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

Søknaden avslås. 

Rådmannens innstilling 

Søknaden avslås. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
Generelle opplysninger om saken 



Solvik går planlegger etablering av gang og sykkelsti fra Heiskelskogen til Polleidet. Tiltaket 
begrunnes ut fra et trafikksikkerhetsmessig utgangspunkt, at det er mange aktiviteter tilknyttet 
barn i området og at søker ønsker å bidra positivt i bygda. Det søkes om støtte på 500.000 til 
etablering av toppdekke på gang og sykkelstien. 
 
Vurdering 
Tiltaket er isolert sett godt, men kan ikke regnes som en næringssak eller tilrettelegging for 
næring. Det er også uklart hvilket samspill og godkjenninger som foreligger mht Statens 
Vegvesen og andre sektormyndigheter og om tiltaket tillates gjennomført. 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», avslås søknaden. 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/567 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 09.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Ingunn Rivertz Vatne 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 
retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 
har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000. Det legges til grunn for tilskuddet at Karnes gård også 
prioriterer å sage/høvle tømmer for eksterne fra starten av på linje med saging/høvling av egen skog. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000. Det legges til grunn for tilskuddet at Karnes gård også 
prioriterer å sage/høvle tømmer for eksterne fra starten av på linje med saging/høvling av egen skog. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Karnes gård planlegger oppstart av sag og høvleri i løpet av kommende halvår. Virksomheten skal sage 
og produsere med utgangspunkt i egen skog, men også for andre skogeiere. Sagbruket etableres i 
tilknytning til Solhov gård. Samlede investeringer er beregnet til 1.124.236, hertil kommer oppsett av 
tak/vegger som ikke er medtatt i sammendraget. Samlet skal det altså investeres ca. 1.424.000, hvorpå ca. 
767.000 er egenandel og eget arbeide (medregnet 200.000 til tak og vegger). Alle priser er eks. mva. (det 
står i søknaden at priser er inkl. mva., men dette opplyses av søker i møte å være feilregistrering) 
Det vurderes fra søkers side at sagbruket vil kunne gi 2 årsverk. 
 
 
 
 
Vurdering 
Det fins i dag ingen aktive sagbruk i Lyngen, dog fins det privatpersoner som på forespørsel sager 
mindre volum. Solhov gård har ca. 1000 dekar hogstbar skog og dette vil kunne utgjøre fundamentet i 
virksomheten. Hertil tilkommer tømmer fra andre eiendommer. 
Investeringene virker å være godt fundert og realistiske, vi tror imidlertid at antall årsverk er noe for 
optimistisk vurdert (i hvertfall fra starten av). Søker tar en betydelig andel av investeringen i kroner og 
egen innsats. 
Ferdige produkter skal primært selges direkte via digitale kanaler og lokale forhandlere. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000. Det legges til grunn for tilskuddet at Karnes gård også 
prioriterer å sage/høvle tømmer for eksterne fra starten av på linje med saging/høvling av egen skog. 
 
 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/739 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Olsen Eiendom ANS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak under forutsetning av at 
tilskuddet er utløsende i forhold til utvikling av næringsareal/kafe. Enst. 

Vedtak: 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 40.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



Rådmannens innstilling 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 40.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
Generelle opplysninger om saken 
Olsen Eiendom søkte i 2016 gjennom sak 2016/492 (vedlegger denne saken) om støtte til 
arbeider tilknyttet vann og avløp for tilrettelegging av kafe/restaurant og annen 
næringsvirksomhet. Søknaden ble den gang imøtekommet med et tilskudd på 40.000. 
Tiltaket ble imidlertid ikke gjennomført innen fristen og terminert iht. næringsfondet regelverk 
etter 12 mndr. Søker ønsker nå å gjennomføre tiltaket i en litt mer omfattende tilrettelegging der 
grunnarbeider inngår og søker på nytt i den anledning. 
 
Vurdering 
Olsen Eiendom AS leier i dag ut deler av eiendomsmassen til ViroTre AS. Begge selskapene er 
viktige for private og bedrifter i Lyngen kommune, og ikke minst som en leverandør av  
 
 
produkter til mindre entreprenører og snekkervirksomheter. Olsen eiendom ønsker å utvikle 
deler av eiendommen til kafe og restaurantvirksomhet og skal i den anledning utføre nødvendige 
grunnarbeider, samt vann- og avløpstilrettelegging på bygningsmasse. 
Næringsfondet har ingen mulighet til å imøtekomme omsøkte beløp, men siden prosjektet er 
tilnærmet identisk med 2016/492 vil kunne tilråde samme beløp som ved forrige tildeling. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 40.000. 
 
 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/643 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen ski og fiskecamp 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Andreas og Maria Kiil kombinerer i dag gårdsdrift med geiter, taxidrift og utleie av en 
hytte/fiskecamp med tilhørende båt. Gjennom tiltaket er det etablert tilbud til følgende 
besøksgrupper:  
 
-Topptur sesong sent i februar -mai -fisketurister, sesong mai-september. 
-Nordlysturister, sesong september til mars. Bedriftsarrangementer med sesong hele året, men 
primært høst. 
 
Søkerne ønsker å føre opp utleiehytte nummer to på egen eiendom på Lenangsøyra. 
 
Selskapet skal videreutvikle driften av utleiehytter og fiskecamp rettet mot nasjonale og 
internasjonale reisene, kombinert med vertskap og gode opplevelser. 
 
Markedet for utleie av moderne hytter og reiseanlegg rettet mot vinterturisme og fiskecamp er 
økende og beliggenheten på Lenangsøyra gir et godt utgangspunkt. 
Søkerne har hatt godt belegg på den første hytta og således god inntjening. Tilbakemeldingene 
er gode fra gjestene. 
 
Vurdering 
Tiltaket vil bidra til styrking av et etablert tilbud og videreutvikling av kombinasjonsdrift 
tilknyttet gården- den «moderne fiskerbonde». Tiltaket vil gi økte inntekter og bidra til å 
opprettholde 2 årsverk. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 60.000. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/633 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Renate Hansen/Paul Ivar Skogheim 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
avslås søknaden. Tiltaket er prisverdig, men vil ikke bidra til å utvikle næringsvirksomhet i 
tilstrekkelig grad til at det kan støttes av næringsfondet. 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



Rådmannens innstilling 

b) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
avslås søknaden. Tiltaket er prisverdig, men vil ikke bidra til å utvikle næringsvirksomhet i 
tilstrekkelig grad til at det kan støttes av næringsfondet. 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Tiltakshaver ønsker å renovere en gammel kulturhistorisk gård og la denne bli et læringsrom for 
barn-unge-voksne og eldre, ikke minst i forhold til Lyngens historie. Gjennom Sametingets 
prosjekt "Identifisering og registrering av samiske bygninger", er alle byggene på gården vurdert 
og alle bygninger trenger renovering. Registreringen bidrar også til å synliggjøre samisk kultur 
og identitet både lokalt og nasjonalt. 
 Gården har en fantastisk historie og er kanskje en av få vernede gårdstun med samisk bosetting 
i Lyngen hvor alle bygninger står igjen. De bygninger som står på gården i dag er Våningshus, 
naust, fjøs, sjå/uthus og eldre fjøs. 
 
 
 
Vurdering 
Tiltaket er prisverdig og bidrar til å bevare Lyngens opprinnelige kultur. Det gjøres et grundig 
forarbeide og en rekke kulturetater er involvert. Det er imidlertid ingenting i søknaden som sier 
noe om hvordan dette skal bidra til næringsutvikling, dvs. bidra til å opprettholde eksisterende 
arbeidsplasser eller skape nye, eller aktivitet som kan støtte opp om annen næringsvirksomhet. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», avslås søknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/642 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Alf Harald Rognli 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk 
og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt 
næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av 
søknaden.  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med endring i beløpet til kr. 
26 500,-. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 26.500. Vi oppfordrer søker til å samarbeide med 
Smak av Lyngen og andre samarbeide produsenter mht. bruk av pakke maskinen. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 27.500. Vi oppfordrer tsøker til å samarbeide med 
Smak av Lyngen og andre samarbeide produsenter mht. bruk av pakke maskinen. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Søker eier og driver "Rognli laks" med røyking av gourmet laks for lokal og regionale kunder, 
herunder privatkunder, turistbedrifter mv. 
Søker skal investere i en vakumpakker for å bidra til raskere produksjon med høyere kvalitet. 
Målet med investeringen er å unngå "flaskehalsen" for produksjon av laksefileter og pakking. 
Den nye vakumpakker har økt pakkekapasitet samt bevarer den unike kvaliteten produktet er 
kjent for. 
 
 
 
 
 
Vurdering 
Tiltaket vil bidra til å opprettholde og utvikle eksisterende virksomhet. Produktet inngår i 
kategorien lokal og kortreist mat, en type produsenter som næringsfondet tidligere har valgt å 
støtte. Søker har gjennom en periode vist evne til å utvikle et kvalitetsmessig godt produkt som 
er etterspurt i markedet.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 27.500. Dette utgjør 50% investeringen og innenfor 
reglementet av hva som kan støttes. Vi oppfordrer søker til å samarbeide med Smak av Lyngen 
og andre samarbeide produsenter mht. bruk av pakke maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/673 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Landbruksmessa i Balsfjord med 
næringspolitisk profil 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

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

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med kr. 25.000 for 2020. Det bes om at det utarbeides en 
rapport etter 2020 messa er gjennomført. Det må søkes på nytt for 2021 hvorpå erfaringene fra 
2020 vektlegges. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med kr. 25.000 for 2020. Det bes om at det utarbeides en 
rapport etter 2020 messa er gjennomført. Det må søkes på nytt for 2021 hvorpå erfaringene fra 
2020 vektlegges. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
Generelle opplysninger om saken 
Søker ønsker å videreutvikle Landbruksmessa i Balsfjord med mål om å skape en 
næringspolitisk profil. Landbruksmessa i Balsfjord har stort utviklingspotensiale for å kunne 
være et satsningsområde for primærnæringene og ikke minst et fyrtårn for satsninger og 
kunnskap om det Arktiske innen primærnæringene i hele regionen. Med kommunene Tromsø, 
Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen i førersetet vil Landbruksmessa være en faglig arena for 
primærnæringene for å skape gode samarbeidsformer i region. 
 
 
 
 
 
Prosjektbeskrivelse 
Utvikle landbruksmessa til å bli en arena for meningsutvekslinger og drøftinger rundt landbruks- 
og skogbruksfaglige temaer. Legge forholdene til rette for trekke til seg flere aktører innen 
primærnæringene med bl. a å skape/forsterke interessante møteplasser. Dette kan være aktører 
innen lokal mat, lokale mattradisjoner, turisme og reiseliv i kombinasjon med gårdsdrift. 
Fokusere på næringene i regionen og skape en bærekraftig verdiskaping som har fokus på 
kompetanse innen primærnæringene. Det regionale nedslagsfeltet vil naturlig 
være kommunene Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø og Karlsøy. Det kan også være naturlig 
å koble inn kommunene som ikke er med i byregionen Tromsø. Forme en arena hvor politikere, 
aktører fra næringa, kommuner og organisasjoner møtes til debatt basert på tema(er) innenfor 
næringen. Det må jobbes fram et hovedtema som speiler en rød tråd for hvert år messa 
arrangeres. Med en slik profil mener vi at landbruksmessa løfter seg mot et bredere og større 
publikum. I tillegg oppnår landbruksmessa en sterkere faglig profil som igjen bidrar til at 
næringsutøvere og samarbeidspartnere i større grad vil synes er interessant å 
profilere og identifisere seg med. I en tidlig fase (i året messa ikke arrangeres) jobbe det med å 
få på plass faglige temaer, demonstrasjoner, oppvisninger osv. Større fokus på faglig 
kompetanse gjennom små-seminarer, samt utvide dyreutstilling til også å ha større fokus på 
ulike kåringer av husdyr. Større fokus på presentasjon av ulike dyreslag. profilere og synliggjøre 
kommunenes egenart som vi bla. a kan belyse med Tromsø kommune som det urbane 
landbruket, lokal mat, matfestivaler, turisme, reiseliv, andelslandbruk m.v. kommunen. 



Kommunene, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord noe av det samme, men mer fokus på 
lokale matprodusenter, turisme, aktiviteter og utviklingspotensialer i kombinasjon med 
gårdsdrift m.v det må videre arbeides fram en plan om synliggjøring med vektlegging på 
kommunenes fortrinn og særegenheter.  
 
Vurdering 
Landbruk Nord har en viktig tilretteleggerrolle for landbruk og skogaktører i Lyngen. Tiltaket 
oppfattes som nyttig for aktører i Lyngen og «Vedtekter for Lyngen kommunes næringsfond» 
åpner for å støtte denne type samarbeidsprosjekt. For at prosjektet skal få verdi for næringene i 
Lyngen kommune forutsettes at landbruk og skogsaktører aktivt deltar på de arrangementer som 
planlegges under landbruksmessa. 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samt en samlet vurdering, har vi valgt å støtte 
prosjektet med kr. 25.000 for 2020. Det bes om at det utarbeides en rapport etter 2020 messa er 
gjennomført. Det må søkes på nytt for 2021 hvorpå erfaringene fra 2020 vektlegges. 
 
  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/803 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 02.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Sørheim brygge AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.  

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

Mads H. Kvien melder seg inhabil i saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak og legger vekt på den lokale 
bruken som er knyttet til anlegget og forutsetter at dette opprettholdes. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 



Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Utfordringer med enkelte værforhold i bukta på Lyngseidet krever nyinvestering av flytekai. 
Dette gjelder flytekai hvor vi også skal tilrettelegge for handtering/sløying av fisk. Dette for å 
sikre drift av anlegget under sommersesongen for fiske, samt vintersesongen for besøk av 
seilbåter/båter. Prosjektet vil også sikre at lokale fiskere får tilgang til ei trygg og sikker kai på 
Lyngseidet under påvente av ei offentlig kai. 
 
 
 
Prosjektet omhandler investering i ny flytebrygge med mål 9x4,5 meter samt sammenføyning 
med eksisterende flytekaianlegg samt landgang. I tillegg kontroll/utskifting/forsterking av 
forankringssystem til havbunn og kai. 
 
Vurdering 
Utviklingstiltak i eksisterende drift som vil legge til rette for dagens gjester, men også for 
eksterne brukere og lokale fiskere. Tiltaket er ikke egnet for å skape ny virksomhet, men styrke 
og stabilisere dagens virksomhet. 
På den positive siden nevnes spesielt at tiltaket også støtter opp om lokale fiskeres leveranser 
lokalt.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med 50.000. 
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Turistinformasjon for 2019-2020 

Henvisning til lovverk: 

Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

Mads H. Kvien erklærer seg inhabil i saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med inntil 150.000 for perioden fra 1.1.2020 til 30.9.2020.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 



Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med inntil 150.000 for perioden fra 1.1.2020 til 30.9.2020.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
Behovet for informasjon og veiledning til våre besøkende er økende. Hva slags informasjon som gis 
varierer. På sommer og høst er forespørslene av enklere karakter, mens vi ser at perioden fra senhøst til 
mai krever mer inngående kunnskap om tjenestetilbydere, alternative turområder, og annen 
kunnskapsbasert veiledning. 
 
Det er altså først og fremst perioden fra senhøst til mai som fordrer en oppdatert 
turistinformasjonstjeneste. Erfaringer viser at det kan være opptil 50 daglige besøk i sesongperioden. De 
fleste gjestene i denne perioden kommer fra sentral Europa, mens det er mer variert resten av året med et 
betydelig innslag av skandinaviske og asiatiske gjester. 
 
Lyngen kommunes turistinformasjon utføres i dag av kommunens bibliotekansatte med utgangspunkt i 
lokalet i 2. etg. på Elektro-Sport bygget. I tillegg ytes det fra tid til annen turistinformasjon fra 
servicetorget på rådhuset. Ingen deler av dette er optimalt siden turistinformasjon blir en sideaktivitet, 
hvorpå det også er vanskelig å holde seg oppdatert på reiselivsrelaterte tjenester, trender og utvikling 
generelt. 
 
Vi ønsker nå å styrke tjenesten i den mer kunnskapsintensive perioden spesielt og søker gjennom dette 
saksfremlegget å finansiere dette. 
 
I forlengelsen vil man vurdere ulike organisatoriske løsninger. Et alternativ kan være å organisere dette 
rundt servicetorget på rådhuset, spesielt i den intensive perioden, men også i andre perioder av året. 
Andre alternativer kan være å samarbeide med etablerte bransjeaktører som Lyngen Experience som 
kombinerer egne behov med turistinformasjon.  
 
I begge tilfeller vil tjenestetilbudet måtte utvikles slik at det oppfattes som rettferdig sett fra alle aktører i 
Lyngen og uten at enkeltaktører forfordeles. Dette og andre krav til ytelse vil måtte defineres gjennom en 
kravspesifikasjon. 
 
I det grad det gjøres konkrete bookinger kan dette gjøres ved bruk av Visit Lyngenfjords nettbaserte 
løsninger.  
 
I tillegg til ovennevnte er det behov for å øke markedsføringen knyttet til utleie av sykler og andre 
tjenester fra Lyngen kommune, samtidig som man driftes disse tjenestene på en fleksibel måte. 
 
Samlet konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, foreslår 
administrasjonen å støtte tiltaket med inntil 150.000 for perioden fra 1.9.2019 til 30.6.2020.  


