
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Møterommet på Cinderella, Furuflaten 

Dato: 11.03.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 14:35 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Frode Hansen Leder AP 

Charlotte Christensen Medlem LTL 

Karina Mikkelsen 

Mads Kvien 

Jan Tore Aronsen 

Signar Sigvaldsen 

Nestleder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

SP 

Lyngen næringsforening 

Lyngen næringsforening 

Lyngen næringsforening 

 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Tore Larssen Medlem SHL 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Cecilie Sigvaldsen Lars Tore Larssen H 

   

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Mads Kvien velges til å underskrive protokollen. 

Frode Hansen orienterte om utvikling og fremtidsplaner i industrien i Furuflaten.  

 

Sak 14/20: Det reises spørsmål om habiliteten til Signar Sigvaldsen i behandlingen av denne 

saken. VEDTAK: Lyngen Næringsutvalg erklærer Signar Sigvaldsen habil i behandling av 

saken. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Svein Eriksen 

Daniel Høgtun 

Aud Haugen 

Hanne D. Jacobsen 

Rådgiver næring 

Kommuneplanlegger 

Utvalgssekretær 

Utvalgssekretær 

 

  

 



 

 

Furuflaten 11.03.20. 

 

 

 

 

 

 

Mads Kvien 

 

 

 

 

 

 

 

Frode Hansen       Hanne D. Jacobsen 

Leder        Utvalgssekretær  



 

 

Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak BA  2019/775 

PS 2/20 Diskusjon og videre oppfølging av gondolbane 

initiativet 

 2019/309 

PS 3/20 Halti Næringshage AS - prosjekt 

/samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 2020 

 2019/294 

PS 4/20 Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes 

næringsfond 2020 

 2020/167 

PS 5/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Johnny 

Hansen Regnskap AS 

 2019/565 

PS 6/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -

NorthStarHolding AS 

 2020/91 

PS 7/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngseidet 

Drosjesentral v/Stig-Arne Hansen 

 2020/94 

PS 8/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -Furstål AS  2020/74 

PS 9/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -  Team 

Rognli AS Sjøfrakt AS 

 2020/95 

PS 10/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Sandnes 

Restaurant AS 

 2017/476 

PS 11/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -FS Fisk AS  2019/805 

PS 12/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - 

Kaffedråpen AS 

 2020/105 

PS 13/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -  Kent Robin 

Henriksen 

 2020/98 

PS 14/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Ittugàissàt 

AS 

 2020/106 

PS 15/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -Lyngen 

forskningsstiftelse MIT Fablab 

 2020/90 

PS 16/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Etablering 

av ultralydscanning i Nord-Troms - Paul-Johan 

Jensen Fysioterapi AS 

 2020/166 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/775 -3 

Arkiv: U40 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 26.11.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

82/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

1/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 Lyngen kommunestyre  

 

Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak BA 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak 

2 Beliggenhet, oversikt kaier og bygg 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra næringsutvalget: 

1. Næringsutvalget foreslår å overta bygget og leie videre til næringsaktører som drifter 

innenfor opprinnelig avtaleverk. Anlegget åpnes for mottak av kongekrabbe, fisk og 

annen skalldyr. 

2. Overtagelse sum settes til gjeld. Det forutsettes at Lyngen kommune ikke belastes 

kostnader i drift og vedlikehold, dvs at leietagere dekker driftskostnader og 

vedlikeholdskostnader. 

 

Det voteres over forslag fra rådmann og over forslag fra næringsutvalget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Næringsutvalg tiltrer eget forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Næringsutvalget foreslår å overta bygget og leie videre til nærringsaktører som drifter 

innenfor opprinnelig avtaleverk. Anlegget åpnes for mottak av kongekrabbe, fisk og 

annen skalldyr. 

2. Overtagelse sum settes til gjeld. Det forutsettes at Lyngen kommune ikke belastes 

kostnader i drift og vedlikehold, dvs at leietagere dekker driftskostnader og 

vedlikeholdskostnader. 

 



 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Forslag fra Sølvi Jensen: 

Saken utsettes og sendes til næringsutvalget for drøfting.  

 

Det voteres over rådmannens innstilling og forslag fra Sølvi Jensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslag fra Sølvi Jensen. Enst. 

Vedtak: 

Saken utsettes og sendes til næringsutvalget for drøfting.  

 

Rådmannens innstilling 

Basert på foreliggende informasjon anbefales følgende: 

 

1) Administrasjonen bes gjennomføre dialog med styret i Lenangsøyra Fiskemottak BA 

med tanke på overtakelse og å finne driftsløsninger som ivaretar den lokale 

fiskerinæringen, men også sambruk med andre interesser. Dette for å øke inntektene. 

2) Lyngen kommune overtar gjeld til kraft- og nettleverandører. Den er per 25.11.2019 på 

kr. 66.692, inklusiv renter, gebyrer og salær. 

3) Lyngen kommune etablerer ny avtale med kraft- og nettleverandør. Det er av Ishavskraft 

vurdert en årlig kostnad på kr. 18.000 per år inkl. kraft- og nettleie. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Årsmøtet i Lenangsøyra Fiskemottak BA har vedtatt å forespørre Lyngen kommune om 

overtakelse av fiskemottaket. Se vedlegg. Fiskemottaket er etablert som et eget bygg i 

tilknytning til kommunal kai i Lenangsøyra havn. Bygget inneholder produksjonshall, egnehall, 

toalett, vaskerom og lite kontor. Kaien er vedlikeholdt og det er påmontert 2 noe tilårskomne 

kraner på denne (for å løfte opp fangst). Næringsrådgiver har gjennomført møter med deler av 

styret og gjort befaring på anlegget. Anlegget virker å være i god stand, men vil trenge løpende 

vedlikehold på bygning og etter hvert kai (maling, noe ferdigstillelse av kaiplatting og rekkverk 

på baksiden). 

Se vedlagte bilder fra anlegget. 



 

Bakgrunnen for vedtaket i styret og tilhørende forespørsel, er at man ikke har tilgjengelige 

midler for forsvarlig drift av anlegget. De siste 2 årene har det vært lite drift ved anlegget som 

følge av lite råstofftilgang. Bruk betales med kr. 1 per kg ilandført fisk. 

Anlegget har ingen ansatte. Driftsvedlikeholdet har så langt vært dugnadsbasert. Anlegget er 

godkjent av Fiskerlaget for mottak og behandling av fisk. 

 

Det er i dag ikke leveranser av strøm til anlegget som følge av ubetalte fakturaer. Anlegget har 

per 25.11.2019 en samlet gjeld på kr. 66.692 inklusiv renter, gebyrer og salærer til Troms Kraft 

Nett, Ishavskraft og innkreving, som må forventes betalt ved overtakelse. Årlig driftskostnad til 

strøm er beregnet til kr. 18.000. Det er fare for frostskader på vannrør kommende vinter som 

følger av mangelfull oppvarming av lokale og rør. 

 

Dagens styreleder Svein Tore Olsen vil inntil videre påta seg oppgaven som lokal kontakt.  

 

Vurderinger 

Dette er siste gjenværende bruket av denne type i Lyngen kommune. Ved konkurs vil anlegget 

sannsynligvis bli avhendet til annet bruk eller annen næring. Samtidig må man erkjenne at 

inntjeningen er for lav slik bruken er nå og det er derfor aktuelt å se på muligheten for sambruk 

med andre brukere innen reiseliv og andre områder. Dette vil kunne gi grunnlag for økt 

inntjening. 

I og med at omkringliggende kai er kommunal vil Lyngen kommune bli involvert uansett 

løsning.  Selv om kommunen skulle velge å overta anlegget, vil man på senere tidspunkt kunne 

gjøre vurderinger mht. videresalg eller annen avhending.  

Ved sambruk bør man konferere med Kystverket og Troms fylkeskommune før tiltak og 

bruksendring iverksettes. 

 

 

Konklusjon 

Basert på foreliggende informasjon anbefales følgende: 

 

1) Administrasjonen bes gjennomføre dialog med styret i Lenangsøyra Fiskemottak BA 

med tanke på overtakelse og å finne driftsløsninger som ivaretar den lokale 

fiskerinæringen, men også sambruk med andre interesser. Dette for å øke inntektene. 

2) Lyngen kommune overtar gjeld til kraft- og nettleverandører. Den er per 25.11.2019 på 

kr. 66.692, inklusiv renter, gebyrer og salær. 

3) Lyngen kommune etablerer ny avtale med kraft- og nettleverandør. Det er av Ishavskraft 

vurdert en årlig kostnad på kr. 18.000 per år inkl. kraft- og nettleie. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/309 -9 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Diskusjon og videre oppfølging av gondolbane initiativet 

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 - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Næringsutvalget: 

Saken har bred interesse for hele Lyngen-samfunnet siden saken reiser mange interessante og 

prinsipielle spørsmål som vi ønsker at et slik forprosjekt bør ivareta. Hele samfunnet har et 

behov for å få ta del i hvordan reiselivet skal påvirke samfunnet både i form av belastning, men 

også i form av ny verdiskapning og vekst. Allerede utført mulighetsstudie som bekrefter at 

prosjektet er økonomisk gjennomførbart, derav et prosjekt i realistisk størrelsesorden, som vil ha 

effekt på tvers av næringer og stiller de store spørsmålene. Ergo et perfekt “case Studie” som 

uavhengig av utfall vil ha meget stor betydning og verdi for videre arbeide innen reiseliv og 

plan/areal. 

  

1. Strategisk reiselivsplan skal nå revideres og vi ønsker at planen skal kobles på dette 

prosjektet underveis og rulleres etter endt prosjektfase. 

2. Vi anbefaler at kommunestyret bevilger penger til et grundig forprosjekt som skal ivareta 

alle samfunnets interesser. Det er avgjørende at debatten blir åpen, at alle får delta og at 

prosessen blir transparent. Et forprosjekt må ha en verdi i etterkant selv om selve 

gondolprosjektet ikke blir igangsatt. 

 

Lyngen næringsutvalg voterer over eget forslag. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Næringsutvalg tiltrer eget forslag til vedtak. Enst. 

 



Vedtak: 

Saken har bred interesse for hele Lyngen-samfunnet siden saken reiser mange interessante og 

prinsipielle spørsmål som vi ønsker at et slik forprosjekt bør ivareta. Hele samfunnet har et 

behov for å få ta del i hvordan reiselivet skal påvirke samfunnet både i form av belastning, men 

også i form av ny verdiskapning og vekst. Allerede utført mulighetsstudie som bekrefter at 

prosjektet er økonomisk gjennomførbart, derav et prosjekt i realistisk størrelsesorden, som vil ha 

effekt på tvers av næringer og stiller de store spørsmålene. Ergo et perfekt “case Studie” som 

uavhengig av utfall vil ha meget stor betydning og verdi for videre arbeide innen reiseliv og 

plan/areal. 

  

1. Strategisk reiselivsplan skal nå revideres og vi ønsker at planen skal kobles på dette 

prosjektet underveis og rulleres etter endt prosjektfase. 

2. Vi anbefaler at kommunestyret bevilger penger til et grundig forprosjekt som skal ivareta 

alle samfunnets interesser. Det er avgjørende at debatten blir åpen, at alle får delta og at 

prosessen blir transparent. Et forprosjekt må ha en verdi i etterkant selv om selve 

gondolprosjektet ikke blir igangsatt. 

Rådmannens innstilling 

Saksfremlegget er uten innstilling, man kommer her med en åpen sak til Næringsutvalget som 

diskuterer og eventuelt gir forslag til fremdrift og eventuelle bevillinger til forprosjekt. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen næringsforening gjennomførte høsten 2019 en mulighetsstudie for etablering av gondol 

på Lyngseidet. Mulighetsstudien var finansiert av Lyngen kommunes næringsfond med 30.000. 

Mulighetsstudien konkluderte med at et område nord for fergekaia og opp til Verdens Ende, er 

mest egnet. Mulighetsstudien gjorde også vurderinger av løsning, investeringer og hvilke 

passasjertall og inntekter et anlegg må ha, gitt investeringer i størrelsesorden 115 mnok. 

 

I disse tallene lå investeringer i gondol, samt start og endebygg, mens eventuelle investeringer i 

kaianlegg ikke lå i kostnadsberegningen. 

 

I forbindelse med krav fra Statens Vegvesen ifm. utbedringer av Lyngsalpeveien, vil 

strekningen fra Lyngseidet til Stigen (vannskillet) bli regulert. Det er naturlig i denne 

forbindelse å avklare mulig kai og startlokasjon for gondol, gitt at dette blir gjennomført. Det 

ligger for øvrig ingen forpliktelser eller bindinger knyttet til en regulering, kun avklaring av 

muligheter. 

 

Det har i tiden etter mulighetsstudien blitt gjort flere presentasjoner av mulighetsstudien og både 

tilhengere og motstandere av initiativet, har fått ytre seg. 



 

Lyngen Næringsforening har i januar 2020 forslått å gjennomføre et forprosjekt med formål å 

utrede alle sider ved et slikt prosjekt. Kostnadene ved et slikt forprosjekt er ikke klart, men det 

er sannsynlig med kostnader i området 1-1,5 mnok. Lyngen næringsforening finner det for øvrig 

naturlig at private interesser deltar med finansiering. 

 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/294 -4 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 17.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Halti Næringshage AS - prosjekt /samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 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 - 11.03.2020  

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 inngå samarbeidsavtale for 2020 innenfor en ramme på 62.500. 

Beløpet er inkl. mva. 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å inngå samarbeidsavtale for 2020 innenfor en ramme på 62.500. 

Beløpet er inkl. mva. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 



Saksopplysninger 

Halti Næringshage og Lyngen kommune etablerte i 2019 en samarbeidsavtale vedrørende 

bedriftsrådgivning og mer inngående oppfølging. I samarbeide med Halti har vi utviklet en 

oppfølgingstjeneste for de av kommunens bedrifter som trenger bistand, enten dette er 

forretningsrådgivning, bistand til søknader, utvikling av forretningsplan, eller annet. 

 

 

Halti Næringshage er delfinansiert av SIVA, som igjen er underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet, som en nasjonal satsing for å øke næringsaktiviteten. 

 

En rekke av tjenestene er delfinansiert av SIVA slik at bedrifter som benytter seg av Halti 

Næringshage, i mange tilfeller kun betaler 25% av ordinær konsulentpris. 

 

Det er siden høst 2019 etablert samarbeide med 6 bedrifter som benytter seg av Haltis tjenester. 

 

Vurdering 

Samarbeidet med Halti Næringshage representerer et verdifullt tilbud til bedrifter i Lyngen og 

regionen for øvrig. Her kan man hente bistand til ulike sider av bedriftens forretningsvirksomhet 

og utviklingsprosesser. Lyngen kommune er fornøyd med samarbeidet i 2019 og finner det 

derfor naturlig å videreføre dette i 2020. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å inngå samarbeidsavtale for 2020 innenfor en ramme på 62.500. 

Beløpet er inkl. mva. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/167 -1 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond 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. 

 

 

Vedlegg 

1 Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond 2020 

2 Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond 2020 

  

  

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

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 endre «Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond» iht. 

vedlagt forslag. 

 

Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond 
 

1) Søknad, rapportering og anmodning om utbetalinger gjøres gjennom 

www.regionalforvaltning.no  

 

2) Tilskuddsmottaker må innen 6 uker bekrefte, på vedlagte akseptskjema, at vilkår er 

forstått og akseptert. Dersom akseptskjema ikke mottas inne fristen faller tilbud om 

finansiering bort. 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


3) Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Dersom det gjøres prosjektendringer i 

forhold til tilskuddsbrevet, skal dette meddeles kommunen som godkjenner skriftlig. 

Vesentlige endringer som ikke er godkjent vil kunne medføre reduksjon i tilskudd. 

Kostnader som er påbegynt før tilskuddet er innvilget, vil ikke bli godkjent.  

 

4) Inntil 50% av tilskuddet kan etter vedtatt tilsagn delutbetales uten at det foreligger 

regnskap eller rapport. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må søkes særskilt. 

 

5) Sluttutbetaling skal anmodes utbetalt innen 12 måneder fra tilsagn. Lyngen kommune 

kan etter søknad forlenge fristen i 12 måneder forutsatt at det er søkt innen fristen. 

 

6) Prosjekt med redusert omfang som følge av vesentlig redusert tilskudd, vil bli vurdert 

særskilt. Vær oppmerksom på at dette kan innebære redusert sluttutbetaling. 

 

7) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetning. 

 

8) Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage vedtak om 

tildeling av tilskudd innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere 

informasjon om klageadgang og rutiner kan fås ved henvendelse til saksbehandler. 

 

Henvendelser angående tilskuddet rettet til næringsavdelingen i Lyngen kommune. 

Telefon 77701100 eller e-post post@lyngen.kommune.no 

 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å endre «Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond» iht. 

vedlagt forslag.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Vedlagt følger gjeldende og nytt «Vilkår for tilsagn fra Lyngen kommunes næringsfond». Vi 

ønsker å erstatte gamle vilkår med forenklede og oppdaterte vilkår. Bakgrunn for å endre dette 

er som følger: 

 

1) Eksisterende vilkår er omfattende og vanskelig å etterleve både for søkere og 

administrasjon, det er derfor ønskelig med en generell forenkling.  

 



2) Mange prosjekter blir gjennomført i mindre omfang enn beskrevet i søknaden. I mange 

tilfeller kan dette relateres til reduserte tilskudd fra Næringsfondet og/eller andre kilder. I 

tillegg ser vi ofte enn noe annerledes fordeling av kostnader enn beskrevet. De aller 

fleste prosjekter blir likevel gjennomført.  

Vi ønsker en anledning til i større grad å vurdere skjønnsmessig og i forhold til 

måloppnåelse, enn hva dagens noe strammere regime tilsier. 

 

  



 

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 

5/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

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 - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Cecilie Sigvaldsen:  

Saken utsettes grunnet manglende vedlegg. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling og forslag fra Cecilie Sigvaldsen. 

 

VEDTAK:  

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Cecilie Sigvaldsen til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Saken utsettes grunnet manglende vedlegg.  

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. 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  

Behandling: 

VEDTAK: 

Saken utsettes. Enst. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/91 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -NorthStarHolding 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. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet -NorthStarHolding AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen: 

Saken utsettes til neste møte i næringsutvalget og Viggo Jørn Dale bes da komme til dette møtet 

for å orientere om utviklingen i prosjektet. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling og over forslaget fra Frode Hansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Næringsutvalg tiltrer forslaget fra Frode Hansen. Mot 3 stemmer, Cecilie Sigvaldsen, 

Karina Mikkelsen og Signar Sigvaldsen. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i næringsutvalget og Viggo Jørn Dale bes da komme til dette møtet 

for å orientere om utviklingen i prosjektet. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 200.000.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Selskapet North Star Holding AS v/Viggo J Dale planlegger bygging av hotell med inntil 110 

sengeplasser lokalisert på sjøsiden av Stigenveien. Reiselivsprosjektet har fått arbeidstittelen 

«Boutique Hotell Lyngen» og vil, når alle faser er gjennomført, bli det klart største anlegget i 

Lyngen. Tilbudet retter seg mot high-end markedet representert ved høyt betalingsvillige 

nasjonale og internasjonale kundegrupper. 

Hotellet med hyttene er tegnet av den anerkjente internasjonal arkitekten Snorre Stinessen 

Arkitektur AS.  

Prosjektet er nå i reguleringsfase og planlegger oppstart sommeren 2020. Søker har nødvendige 

arealer tilgjengelig, men ønsker også om mulig å utvide arealet med tanke på ytterligere 

skalering. 

Vesentlige deler av finansieringen er på plass med høy andel egenkapital. Søker har god 

gjennomføringsevne, noe som er viktig ved denne type prosjekter. 

Tiltaket vil fullt utbygd sysselsette 10-15 stillinger. 

 

Vurdering 

Meget spennende tiltak som vil bidra til at Lyngen øker kapasiteten på high-end siden. Dette 

tiltaket er vesentlig større enn andre eksisterende anlegg i Lyngen og kan i service og innhold 

sammenlignes med det noe mindre «Lyngen Lodge» i Kåfjord hva angår kundegrupper og 

tjenester inkl. prisnivå. Det har vært gjennomført flere møter med søker med gjennomgang av 

foreliggende materiale. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 200.000.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/94 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngseidet Drosjesentral v/Stig-Arne 

Hansen 

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. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngseidet Drosjesentral v/Stig-Arne Hansen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Cecilie Sigvaldsen:  

Det tildeles kr 20 000 i støtte til prosjektet som tilsvarer 40% av totalkostnaden. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling og over forslag fra Cecilie Sigvaldsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer Cecilie Sigvaldsen`s forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det tildeles kr 20 000 i støtte til prosjektet som tilsvarer 40% av totalkostnaden. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 24.172.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen Drosjesentral utfører taxioppdrag i Lyngen. Drosjesentralen består av 3 atskilte enheter 

som utfører oppdrag under en felles paraply, men likevel separate organisasjonsnumre. 

Tjenestene er syketransport, TT-kjøring, skolekjøring og i tillegg privat transport 24/7. 

Sentralen leie lokale av Lyngen kommune i Strandveien. 

 

Lyngen Drosjesentral har nå en eldre basestasjon med telefonoverdrag som er defekt. Denne 

løser effektivt kommunikasjonen med brukere og internt mellom drosjene. 

 

Vurdering 

Lyngen Drosjesentral er en viktig aktør i Lyngen. I tillegg til flere årsverk innenfor næringen 

utfører det viktige tjenester rettet mot ulike brukergrupper. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 24.172.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/74 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -Furstål 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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet -Furstål AS 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

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 120.000. 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 120.000.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 



Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Furstål AS er en godt etablert industri-og kompetansebedrift med 10 ansatte.  

Selskapets viktigste produktområder er områdesikring, trapper, rekkverk og leidere, stål (både 

bærende- og ikke bærende), vannskjæring, overflatebehandling / brannlakkering og 

vedlikeholdsfrie støyskjerminger. Salgstallene for 2019 viser at omsetningen på montasje av 

områdesikring har falt betydelig, dette relateres direkte til prismessige forhold og  

 

 

kostnadskrevende montering. For å kunne bli prismessig konkurransedyktig på montasje av 

porter og gjerder ønsker selskapet å investere i nytt montasjeutstyr som 

vil få ned montasjetiden. Selskapet har hatt krevende økonomi de siste årene og søker derfor 

støtte fra Næringsfondet. 

 

Prosjektet som søkes finansiert går ut på å investere i kompressor, luftdrevet bore- og peleutstyr 

for å effektivisere montasje av gjerder og porter. Dette vil effektivisere montasjejobbene 

betydelig, som igjen vil føre til økt omsetning. Dette vil igjen føre til å tryggere arbeidsplasser 

og eventuelt føre til økt sysselsetting i bedriften. 

 

Vurdering 

Selskapet har lange tradisjoner i industrimiljøet på Furuflaten, men har opplevd redusert 

omsetning og resultat de siste årene. Selskapet peker selv på noe av grunnen til dette. 

 

Furstål vil med justeringer kunne utvikle seg videre og utvikle nye produkter, mer effektive 

produksjonslinjer, mer effektiv montering, forbedret markedsføring osv. Erfaringer viser også at 

etablerte bedrifter har vesentlig større grunnlag for å lykkes i markedet enn nystartede bedrifter 

har. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 120.000.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/95 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -  Team Rognli AS Sjøfrakt 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. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad oms støtte fra næringsfondet 

2 Team Rognli AS prosjektskisse 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

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 100.000. Vi forutsetter at selskapet forblir etablert 

med forretningskontor og hjemmehavn i Lyngen og at selskapet også søker å rekruttere ansatte 

til båten fra kommunen. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 100.000. Vi forutsetter at selskapet forblir etablert 

med forretningskontor og hjemmehavn i Lyngen og at selskapet også søker å rekruttere ansatte 

til båten fra kommunen. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Søsterselskapet Team Rognli AS driver YITs anlegg for stein- og grusuttak i Tyttebærvika. I 

tillegg drives tilsvarende anlegg i Bjarkøy kommune. Etter en tung økonomisk periode går  

selskapet nå med positivt resultat og alt ligger til rette for gode økonomiske år fremover. 

Selskapet har 15 ansatte som veksler mellom produksjon på de 2 lokasjonene.  

 

I forbindelse med produksjonen flyttes betydelige mengder utstyr mellom lokasjonene, noe som 

viser seg å være en kostnadseffektiv modell. I anledning behov for effektiv flytting mellom egne 

lokasjoner har selskapet noen år sett på muligheten for frakt av utstyr sjøveien, og har nå 

kommet opp med en mulighet som innebærer kjøp av et landgangsfartøy (LGF). Det er allerede 

etablert et selskap for formålet, Team Rognli Sjøtransport AS, som skal forestå kjøpet med en 

samlet pris på 30 mnok, og som også er søker til næringsfondet. 

 

I tillegg til frakt av eget utstyr ser man for seg frakteoppdrag med deltakelse i 

entreprenørprosjekter, frakt av rein, oppryddingsprosjekter mm. Det er etablert dialog med 

potensielle oppdragsgivere som uttaler seg positivt om muligheten for oppdrag. 

 

Vurdering 

Betydelig satsing som basert på egne behov og interessen fra eksterne leietakere, har god 

mulighet til å lykkes. Dette også basert på eiernes erfaringer og dokumenterte evne til 

gjennomføring av prosjekter. 

Vi forutsetter at selskapet forblir etablert med forretningskontor og hjemmehavn i Lyngen og at 

selskapet også søker å rekruttere ansatte til båten fra kommunen. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 100.000.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/476 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Sandnes Restaurant 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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Sandnes Restaurant AS 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen: 

Lyngen næringsutvalg bevilger kr 80 000 i støtte til prosjektet. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling og forslag fra Frode Hansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslag fra Frode Hansen. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen næringsutvalg bevilger kr 80 000 i støtte til prosjektet. 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 40.000. Siden restauranten har åpnet legger vi til 

grunn at dette gjelder fremtidige investeringer. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       



       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Sandnes Restaurant AS skal etablere restaurantdrift i Sandnesveien 30 i Nord-Lenangen. 

Restauranten ligger i et nyoppusset lokale på Sandneset, hvor det tidligere har vært butikkdrift. 

Det er gjort bruksendring til restaurantdrift. 

 

Jfr. samtale med Tommy Wikerøy vil restauranten vil fra starten av ha 4 fulle stillinger pluss 

vikarer ved større engasjementer. Daglig leder vil bli tilsatt i nær fremtid. 

Det vil bli lagt ned betydelige ressurser i utvikling av nye konsepter og markedsføring, herunder 

løsninger for bedriftsmarkedet og konferansemarkedet. 

 

Vurdering 

Dette er et tiltak med betydelig risiko for byggherre og eier. Men skal kommunen utvikle 

reiselivet og tilrettelegge for våre gjester, er dette et tiltak i tråd med de behov tilbydere og 

brukere innen reiselivet har påpekt mangler. 

 

Dette er også et tiltak som gir lokale innbyggere et nytt tilbud og skaper bolyst. Anlegget er 

egnet til å skape arbeidsplasser, både kvinner og menn. 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», og de foreliggende planer, har vi valgt å støtte 

prosjektet med kr. 40.000. Siden restauranten har åpnet legger vi til grunn at dette gjelder 

fremtidige investeringer. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/805 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -FS Fisk 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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 

2 Forretningsplan FS Fisk AS Fred Skogeng – Kopi 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 

tiltaket med 50.000.  

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, 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 

FS Fisk AS er et nyetablert selskap med det formål å kjøpe og drive en mindre fiskebåt for 

fangst i åpen gruppe. Selskapet skal drives av Fred Skogeng i Nord-Lenangen samtidig som det 

skal tilrettelegge for fremtidig arbeidsplass for Freds sønn. 

 

Reidar Skogeng ønsker å satse på fiskeriene som en fremtidig levevei og etterhvert med egen 

båt. Selskapet og båten vil være hjemmehørende i Nord-Lenangen. 

Samlede investeringer vil være i størrelsesorden 3,3 mnok, hvorav en betydelig andel lån og 

egenkapital.  

 

Vurdering 

En godt tiltak som på sikt kan gi en arbeidsplass, i starten vil båten bli drevet på «fritiden».  

Båten er tilrettelagt for batteridrift på utstyr, noe som kan gi lokale miljøfordeler i form av 

reduserte utslipp. Ellers en velutstyrt båt som er fleksibel nok til fangst på flere ulike fisketyper. 

Lyngen har praksis for å tildele 50.000 til fiskefartøyer i denne størrelsesorden. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 

tiltaket med 50.000.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/105 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Kaffedråpen 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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen:  

Det tildeles kr 40 000 i tilskudd til prosjektet som tilsvarer 40 % av totalkostnaden.  

 

Det stemmes over rådmannens innstilling til vedtak og forslag fra Frode Hansen 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer Frode Hansens forslag på vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det gis kr 40 000 kr i tilskudd til prosjektet som tilsvarer 40 % av totalkostnaden.  

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. Det legges til grunn at søker går inn med 

resterende beløp i form av penger og/eller egen arbeidsinnsats. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       



       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Kaffedråpen har startet opp i de tidligere lokalene til K-punktet. Lokale eies av Coop Nord og 

leies ut med noe inventar til Kaffedråpen. 

 

I samtale med søker bekreftes det at de er 2 ansatte på kafeen. I tillegg til handlende på Coop og 

turister, har kafeen i større grad enn tidligere klart å tiltrekke seg yngre brukergrupper.   

 

Søkte midler skal benyttes til å pusse opp og tilrettelegge lokalene for kundegrupper, kostnader 

her vil være byggematerialer, maling, noe inventar, samt investeringer knyttet til kafedrift. 

 

En del av kostnadene er allerede tatt, og anbefales godkjent. Normalt er praksis at kostnader skal 

tas etter at tilskudd evt. er vedtatt, i denne situasjonen var oppstart planlagt samtidig som det var 

lenge frem til besluttende næringsutvalg. Det ble gitt en tilbakemelding om at forutsatt tildeling 

i Næringsutvalget, vil vi kunne være fleksible på tidspunkt for innkjøp basert på tidlig 

henvendelse og forhåndsvarsel fra søker. 

 

 

Vurdering 

Kafeen er etablering av ung dame med stort pågangsmot. Tiltaket retter seg også mot ungdom i 

tillegg til eldre og turister. Det er god sjanse for at dette skal kunne bli et varig tiltak. 

 

Konklusjon 

 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. Det legges til grunn at søker går inn med 

resterende beløp i form av penger og/eller egen arbeidsinnsats. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/98 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -  Kent Robin Henriksen 

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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad fra Ken Robin Henriksen til Næringsfondet 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

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. 

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 

Kent Robin Henriksen planlegger oppstart av Nærbutikk på Furuflaten i et tidligere 

butikklokale. Nærbutikken skal ha et fullverdig dagligvareutvalg, men også kafe- og 

cateringprodukter.  

 

Kombinasjonen av ovennevnte produkter vil ifølge søker bidra til levedyktig omsetning og 

positivt resultat. Andre tjenester i tilknytning til butikken kan være aktuelt og søker nevner blant 

annet lokal turistinformasjon, pakkeutlevering, tipping med mere. 

 

Det er allerede gjennomført en brukerundersøkelse sammen med Merkur som indikerer stor 

interesse. Tiltaket har for øvrig mottatt støtte fra Merkurprogrammet. Merkur-programmet er et 

utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distriktene tilgang til en 

nærbutikk av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkene 

skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne bedre tjenester. 

 

Lokalet vil bli kjøpt og oppgradert før oppstart. 

Søker skriver at eventuell støtte fra kommunen vil gå til oppgradering av næringslokalet og noe 

innredning. 

 

Vurdering 

En spennende, men arbeidskrevende tiltak som møter lokale behov mht. varehandel, catering til 

næringslivet, samt enkel kafé. Tiltaket vil i starten gi 1 årsverk, samt 1-2 deltids arbeidsplasser.  

Kombinasjonen av hovedprodukt og tilleggstjenester er spennende og vil kunne fungere godt 

hvis næringsliv og innbyggere aktivt støtter opp om tiltaket.  

 

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: 2020/106 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Ittugàissàt 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. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Ittugàissàt AS 

2 Forretningsplan 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Det ble reist spørsmål om Signar Sigvaldsens habilitet i behandling av saken.  

 

VEDTAK:  

Lyngen næringsutvalg erklærer Sigvaldsen som habil i behandling av saken. Enst. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsforening 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 50.000.  

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 

Ittugàissàt AS er en nystartet virksomhet som i utgangspunktet er registrert i Kautokeino. 

Selskapet er tilknyttet reindriftsfamilie med sommerbeiter i Lyngen. Selskapet har aktiviteter på 

Storsteinnes i samarbeide med Svensby tursenter. Ittugàissàt ønsker å levere autentiske 

opplevelser med aktiviteter, kulturformidling og et godt måltid i lavvoen.  

 

I tillegg til Svensby tursenter samarbeider selskapet med Tromsø Safari om markedsføring og 

gjennomføring av daglig aktivitet, selskapet jobber med etablering av flere samarbeidspartnere.  

 

I 2020 ser man for seg aktiviteter i vintersesongen, men på sikt ønsker søker å utvikle tiltaket til 

en helårsvirksomhet. Vinteren 2020 har man samarbeidet med Lyngens lokale reiselivsbedrifter 

som har bidratt med gjester. Man er i en fase der man føler seg frem og forsøker å identifisere 

hvilke produkter som fungerer best. 

 

Selskapet har tidligere mottatt 271.000 fra Sametinget, søker opplyser at dette først og fremst er 

tiltenkt kjøp og oppsett av lavvoer. 

 

Vurdering 

Selskapet er spennende i den forstand at det utvikler opplevelsessiden av reiselivsnæringene. 

Som vi hørte i januarmøtet i Næringsutvalget mangler Lyngen bredden i opplevelsesdelen og 

dette tiltaket vil øke bredden med autentiske samiske opplevelser. At lokale reiselivsbedrifter 

også bruker Ittugàissàt, er positivt. 

 

Eierne utvikler dette som sideaktivitet til hovednæringen reindrift. Utfordringen blir å gi tiltaket 

nok oppmerksomhet og fokus til at det kan utvikle seg til et inntektsbringende tiltak som også 

gir arbeidsplasser. 

 

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: 2020/90 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -Lyngen forskningsstiftelse MIT Fablab 

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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet -Lyngen forskningsstiftelse MIT Fablab 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

Behandling: 

Endringsforslag fra Næringsutvalget: 

Rådmannens innstilling med endring i siste setning:  

Vi forutsetter at dette tilbudet gjøres bookbart for Lyngens reiselivsbedrifter og andre 

interesserte.  

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med følgende endring i siste 

setning: Vi forutsetter at dette tilbudet gjøres bookbart for Lyngens reiselivsbedrifter og andre 

interesserte. Enst. 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000. Vi forutsetter at dette tilbudet gjøres 

bookbart for Lyngens reiselivsbedrifter og andre interesserte.  

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000. Vi legger til grunn at dette tilbudet gjøres 

bookbart for alle Lyngens reiselivsbedrifter og andre interesserte. 

 

 



Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Lyngen forskningsstiftelse MIT Fablab (MIT) søker midler til et prosjekt for å teste ut om det er 

et marked for et lokalt turistilbud med fokus på lyngshesten.  

Målet med prosjektet er å tilrettelegge et område for å kunne stille med enkle fasiliteter som 

MIT mener er et minimum for å teste ut et turisttilbud med hest for betalende kunder. Dette 

betyr at man skal kunne være ute i uansett vær, fordi man har tilrettelagt for dette. Ved å kviste, 

gruse og tilrettelegge et område i skogen, skal det settes opp lavvo med bålplass for å tilby enkel 

matservering på et inngjerdet område i skogen. På dette området skal hestene kunne bevege seg 

fritt, mens tilreisende får høre om dens historiske og kulturelle bakgrunn. MIT vil også utarbeide 

informasjonsbrosjyre om hesten og dens tilknytning til Lyngen, for å promotere rasen for våre 

turister. Innholdet i denne vil ligge til grunn for det som formidles rundt bålet. Prosjektmidler 

skal også gjøre det mulig å få skaffet arbeidstøy og utruste lavvo i kulturbetinget stil (for 

eksempel ulltøy, sjal, skinnfell og matservise i tremateriale).  

 

Vurdering 

Dette er en satsing som fokuseres på å gi reisende/turister opplevelse basert på Lyngshesten og 

dens historie. Tjenesten vil bli lokalisert på Solvik gårds eiendom med direkte adkomst for 

hestene fra Solvik gård. Som informasjon om Lyngens hestekultur vil dette kunne være 

interessant også for lokale innbyggere og skolene. Prosjektet skal først og fremst teste ut om det 

er interesse for feltet og lykkes MIT med tiltaket vil man bygge prosjektet videre.  

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000. Vi legger til grunn at dette tilbudet gjøres 

bestillbart for alle Lyngens reiselivsbedrifter og andre interesserte. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/166 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 28.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Etablering av ultralydscanning i Nord-

Troms - Paul-Johan Jensen Fysioterapi 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. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Etablering av ultralydscanning i Nord-Troms - Paul-

Johan Jensen Fysioterapi AS 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  

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.  

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 

Paul Johan Jensen Fysioterapi AS (heretter PJJF) planlegger investering i utstyr for 

ultralydskanning tilknyttet virksomheten på Lyngseidet. I tilknytning til investering i utstyr vil 

det også bli gjennomført investeringer i kompetansehevende tiltak. 

Investeringen vil styrke virksomheten med en ny tjeneste og gi befolkningen i Lyngen og Nord-

Troms en tjeneste som i dag primært utføres i Tromsø og andre større sentra. 

Prosjektet ledes av Paul Johan Jensen som har lang erfaring innenfor fysioterapi. 

 

PJJF vil samarbeide med leger og personell i regionen og også markedsføre tilbudet regionalt. 

Samlet vil dette forbedre tjenestetilbudet lokalt, og øke antall behandlinger ved virksomheten på 

Lyngseidet. 

 

Målgrupper vil være brukergrupper som i dag møter til fysioterapi relatert til muskel og 

skjelettplager, men som må videreformidles til andre sentra for videre kartlegging og 

behandling. 

 

Vurdering 

Positivt tiltak som både vil styrke bedriften på Lyngseidet og posisjonere virksomheten som et 

regionalt kompetansesenter på ultralyd og muskel/skjelett plager. Samtidig vil dette gi et tilbud 

til lokal og regionalbefolkningen med redusert ventetid og reduserte samfunnskostnader. 

 

Konklusjon 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000  

 

 


