
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Møterom (bak lærerrom), Eidebakken skole 
Dato: 27.01.2020 
Tidspunkt: 13:00 

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

Lyngen kommune, den 14.01.2020. 

 
 
 
Frode Hansen  
Leder  
 Svein Eriksen 
 Rådgiver næring 

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


 

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

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

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

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

    
 
 
I siste næringsutvalg ble det besluttet å gjennomføre temamøter innenfor områder som reiseliv, 
industri, landbruk og fiske. 
Viktig for disse møtene er at vi danner oss et godt bilde av dagens situasjon og veien videre, 
trender og ønsket utvikling for regionen og Lyngen kommune. 
 
Vi starter med reiseliv og har funnet frem til en møtedato som passer de fleste aktuelle 
deltakere; mandag 27.1 kl. 13. 
 
Følgende er invitert til å presentere og har bekreftet: 
 
Visit Lyngenfjord v/Georg Sichelsmidt-                  Reiselivet i regionen, status og veien videre. 
Fokusområder. 
 
X-Lyngen v/ Laila Anita Westby                               Status for aktører med fokus på overnatting 
og opplevelser. Veien videre. 
 
Lyngen Adventure v/Mads Fagerborg Kvien         Opplevelsesturisme i Lyngen. Samarbeide 
med Tromsø regionen. 
 
Lyngen næringsforening v/Tor P Christensen       Gondol prosjektet på Lyngseidet. Muligheter 
og veien videre. 
                
Vi ser for oss at hver enkelt av presentørene bruker mellom 15 og 30 minutter etter behov. Vi 
setter av tid til spørsmål og refleksjoner underveis i møtet. 
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