
 

 

 

Lyngen kommune  

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Tindevangen, Svensby 

Dato: 30.09.2020 

Tidspunkt: 10:00 – 16:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Dan Håvard Johnsen Ordfører LTL 

Stein Are Olsen Medlem SHL 

Laila Anita Westby Medlem KRF 

Lene Simonsen Granli Medlem FRP 

Nils Einar Samuelsen Medlem KRF 

Frode Hansen Medlem AP 

Eirik Larsen Medlem KRF 

Mikal Nerberg Medlem MDG 

Johannes Grønvoll Medlem H 

Rune Johansen Medlem H 

Øystein Rollstad Medlem LTL 

Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 

Siri Rodahl Johansen Medlem LTL 

Jan Rydningen Varaordfører SP 

Karina Mikkelsen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Line van Gemert Medlem H 

Charlotte Christensen Medlem LTL 

Marit Lillevik Medlem LTL 

Pål Andreassen 

 

Medlem AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Line Pernille Eide Pål Andreassen AP 

Jack-Robert Møller Line van Gemert H 

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Jan A. Rydningen og Eirik Larsen velges til å underskrive protokollen. 

 



 

 

Nils-Einar Samuelsen innvilges permisjon fra kl. 13:00 – Arild Sørsand tiltrer i møtet for Nils-

Einar Samuelsen. Sørsand var med på behandlingen av samtlige saker. 

 

Siri Rodahl Johansen ble innvilget permisjon fra kl 15:30, dvs at ho gikk før behandlingen av 

sak 107 /20. 

 

Frivilligsentralen v/Rune Lillevik, Øystein Fossmo og Kåre Bjørnar Olsen orienterte om 

aktiviteten i stiftelsen. 

 

Lyngsalpan Vekst v/Bente Heiskel orienterte kommunestyret om oppbygging, drift, 

utfordringer med plassmangel og ønske om å eie eget lokale i Lyngen. 

 

Lyngenløftet v/Erik Joachimsen og Johnny Hansen orienterte om Lyngenløftet. 

 

   Ungdomsrådet var representert ved Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen. De forlot møtet    

   kl 15:30. 

 

   Det ble en kort spørretime på slutten av møtet. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frode Karlsen Rådmann 

Sigmund Forfang 

Liv-Merethe Samuelsen 

Svein Eriksen 

Kåre Fjellstad 

Anette Samuelsen 

Inger-Helene Isaksen 

Stabsjef./Ass. rådmann 

Kommunalsjef helse og omsorg 

Leder for utviklingsavdelingen 

Leder Teknisk drift 

Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Utvalgssekretær 

    Aud Haugen   Utvalgssekretær 

 

    

    Svensby 30.09.20 

 

 

 

     

   Jan A Rydningen  Eirik Larsen 

 

 

 

 

   Dan-Håvard Johnsen 

   Ordfører  Inger-Helene B. Isaksen 

  utvalgssekretær 

  



 

 

 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 90/20 Referatsaker   

RS 8/20 Særutskrift Økt låneopptak - startlån  2019/844 

RS 9/20 Særutskrift Områderegulering for Lyngseidet - 

2.gangs behandling 

 2016/447 

RS 10/20 Særutskrift Finansiering utvidelse av 

parkeringsplassen ved utfarten til Blåisvatnet 

 2015/1608 

RS 11/20 Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20  2016/54 

RS 12/20 Fwd: Årsregnskap 2019  2015/195 

PS 91/20 Lyngenløftet- mandat, roller og organisering  2019/160 

PS 92/20 Igangsetting av delprosjekt Lyngentrappa  2015/796 

PS 93/20 Igangsetting av forprosjekt Havnepromenaden  2015/796 

PS 94/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- 

Skoleåret 2019-2020 

 2015/1766 

PS 95/20 Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes  2020/533 

PS 96/20 Vedtak om nordsamiske navn i Lyngen kommune  2016/1192 

PS 97/20 Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse  2019/55 

PS 98/20 Medfinansieringssats vedrørende tiltaket "Varig 

tilrettelagt arbeid" i Skjermet virksomhet 

 2020/577 

PS 99/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- perioden 2020-2024 

 2020/362 

PS 100/20 Tilrettelegging for legekontor-ombygging av 

Lenangen omsorgssenter 

 2020/621 

PS 101/20 Lokalisering av helikopterlandingsplass på 

Lyngseidet og finansiering av tiltaket 

 2017/272 

PS 102/20 Søknad om tilleggsbevilgning til 

parkeringsprosjektet 

 2015/1608 

PS 103/20 Fremtidig organisering av havner i Lyngen  2016/1128 

PS 104/20 Retningslinjer for økonomisk støtte til 

geotekniske undersøkelser ved næringsetablering 

 2020/263 

PS 105/20 Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold for 

Årøyholmen. 

 2015/183 

PS 106/20 Vurdering av pristilbud-Tomt på Tindevangen  2015/1678 

PS 107/20 Budsjettregulering startlån  2019/844 

PS 108/20 Bekreftelse på valg av kontrollutvalg  2019/400 



 

 

PS 109/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - 

fastsetting av valgdag 

 2020/494 

PS 110/20 Bruk av fjernmøter  2020/580 

PS 111/20 Salg av fibernett- justering av vedtak i KS sak 

30/20 

X 2020/233 

PS 112/20 Valg av meddommer til jordskifteretten X 2020/70 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/160 -5 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 21.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

91/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Lyngenløftet- mandat, roller og organisering 

Vedlegg 

1 Organisering av Lyngenløftet 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Kommunestyret i Lyngen godkjenner vedlagte mandat, roller og organisering for Lyngenløftet  

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Lyngen godkjenner vedlagte mandat, roller og organisering for Lyngenløftet  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Prosjekt Lyngenløftet har gått gjennom flere ulike organisasjonsmodeller siden oppstarten i 

2014. Fra august 2020 er det ansatt ny prosjektleder i Lyngenløftet, og styringsgruppa har derfor 

arbeidet med mandat, oppgave- og rollefordeling. 

 

Vedlagt er styringsgruppas forslag til mandat, roller og oppgaver for kommunestyret, 

styringsgruppa, styringsgruppeleder og prosjektleder. 



 

 

Styringsgruppa for Lyngenløftet har følgende medlemmer: 

 

Johnny Hansen- leder 

Dan-Håvard Johnsen- ordfører 

Frode Karlsen-rådmann 

Jessica Lund- politisk valgt 

Roger Samuelsen- næringsforeningen 

Kåre Fjellstad- administrasjonen 

Erik Joachimsen- prosjektleder. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

F-skap 21/19 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

  

Vedlagt denne saken er mandat, roller og oppgaver i prosjekt Lyngenløftet. 

Arbeidsbeskrivelsen er ment å være en tydeliggjøring av aktørenes oppgaver, samt sikre effektiv 

drift av prosjektet. 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -168 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 16.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

73/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

92/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Igangsetting av delprosjekt Lyngentrappa 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt mot stemmen til 

Mikal Nerberg. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med realisering av Lyngentrappa. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til 4,5 mill. eks.mva. 

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom spillemidler, ulike fond samt sponsorer  

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    20007 4 500 000  

2020    15010  4 500 000 

 

 



 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med realisering av Lyngentrappa. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til 4,5 mill. eks.mva. 

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom spillemidler, ulike fond samt sponsorer  

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    20007 4 500 000  

2020    15010  4 500 000 

       

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med realisering av Lyngentrappa. 

2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til 4,5 mill. eks.mva. 

3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom spillemidler, ulike fond samt sponsorer  

4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    20007 4 500 000  

2020    15010  4 500 000 

       

 

Generelle opplysninger om saken 

 

Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet ønsker å igangsette arbeidet med realisering av en 

Lyngen-trapp. Slik prosjektet Lyngenløftet er planlagt, skal kommunestyret sette rammene og 

igangsette de ulike delprosjektene i Lyngenløftet. Lyngen-trappa er et nytt tiltak, som særlig 

svarer på visjonen om å tettere binde sammen fjord og fjell. 

 

 



 

 

Arbeidet med stedsutvikling i Lyngen startet opp i 2013 og munnet ut i en konseptplan for 

politisk målstyring som ble vedtatt i kommunestyret i Lyngen den 11.12. 14. med bakgrunn i 

stedsanalysen fra 2014 ble 5 delprosjekter prioritert: 

• Parken og dammen 

• Parkveien 

• Strandveien 

• Havnepromenaden 

• Fra fjord til fjell. 

Prosjektet startet som et stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet, men har utviklet seg til et større 

omfang og er nå et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets 

overordnede mål er næringsetableringer og økt bostedsattraktivitet. 

 

Delprosjektene Parken og dammen og parkveien er stort sett gjennomført. I tillegg har prosjektet 

gjennomført flere mindre delprosjekter som Konsept El-sykler(5 minutters bygda), seminarer, 

innkjøp av utstyr til arrangement og nå sist Lyngenbenken. 

Alle delprosjekt skal før iverksettelse til kommunestyret for godkjenning. 

Prosjekt stedsskilt er det sist vedtatte delprosjektet, og dette forventes sluttført i løpet av 2021. 

Til dette delprosjektet bevilget kommunestyret kr 700 000. 

I forbindelse med revideringen av konsept planen(vedlagt) ble forslaget om en sherpatrapp til 

verdens ende lansert. Styringsgruppa for Lyngenløftet hadde møte 7.september 2020 og besluttet 

å starte arbeidet med en sherpa-trapp på Lyngseidet- Lyngen-trappa. materialvalg og endelig 

trase vil komme fram under arbeidet med prosjekteringen, men vedlagte kart viser omtrent tenkt 

trase. 

Lyngen-trappa svarer også til visjonen i konsept planen fra 2014 om å tettere binde sammen fjell 

og fjord. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

Områdeplanen 

K-sakene 69/14, 64/14, 24/15, 14/15, 82/13, 65/18, 64/18, 17/17, 39/17 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Allerede vedtatte midler til investeringer- Lyngenløftet 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

 

Folkehelse/friluftsliv 

En Lyngen-trapp vil være et positivt tilskudd til folkehelsa. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

En igangsetting av arbeidet med Lyngentrappa vil være et løft for Lyngseidet både i forhold til 

bostedsattraktivitet, næringsliv og turisme. I forarbeidet vil man også se på parkering, toalett og 

avfallshåndtering i forbindelse med antatt økt utfart, samt et konsept for framtidig drift av 

Lyngen-trappa ved etablering av «Lyngen-trappas venner», slik man har ved lignende konsept 

rundt om i landet. 



 

 

 

 

Lyngenløftet har innhentet informasjon om andre trapper som er bygd i Nord-Norge de senere 

årene (Vegatrappa, Helgelandstrappa, Reinebringen og Fjellheisen). Basert på dette vil et anslag 

på totalbudsjett på 4,5 millioner kroner eks mva være et realistisk budsjettall å arbeide ut fra. 

 

Lyngentrappa vil bli bygd delvis i stein, delvis i tre og i enkelte områder på sti i naturlig 

vegetasjon eller klopping. Vandringen vil starte ved den nye havnepromenaden på Lyngseidet, 

og forbi Gjestegården, opp Giæverlia og til Verdens Ende. Herfra går det etablerte stier videre. 

 

Lyngentrappa vil kvalifisere for Spillemidler, samt tilskudd fra ulike fond. Det vil også bli solgt 

sponsorplasser (trappetrinn) til bedrifter og privatpersoner. 

 

Det vil søkes om eksterne midler for å dekke deler av investeringen, blant annet spillemidler, 

fond og sponsorinntekter.  Realistisk størrelse på tilskudd forventes å være ca. 2 mill. kroner. 

For å komme i gang med søknad om midler og prosjektering ber rådmannen om at 

kommunestyret vedtar oppstart av prosjektet innenfor en ramme på 4,5 mill. eks moms av 

midler som allerede er avsatt til stedsutvikling. 

 

Kommunestyret vil holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektet, inkludert 

finansieringsplan, inntekter og framdrift. 



 

 

 
  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -169 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 16.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

74/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

93/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Igangsetting av forprosjekt Havnepromenaden 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Forprosjekt Havnepromenaden iverksettes i henhold til vedlagte kart 

2. Forprosjektet er kostnadsberegnet til 0,5 mill eks.mva 

3. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    15024 500 000  

2020    15010  500 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Forprosjekt Havnepromenaden iverksettes i henhold til vedlagte kart 

2. Forprosjektet er kostnadsberegnet til 0,5 mill eks.mva 

3. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    15024 500 000  

2020    15010  500 000 

       

 

Rådmannens innstilling 

1. Forprosjekt Havnepromenaden iverksettes i henhold til vedlagte kart 

2. Forprosjektet er kostnadsberegnet til 0,5 mill eks.mva 

3. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    15024 500 000  

2020    15010  500 000 

       

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet ønsker å igangsette et forprosjekt for å utvikle 

havnepromenaden i Lyngseidet sentrum. 

 

Arbeidet med stedsutvikling i Lyngen startet opp i 2013 og munnet ut i en konseptplan for 

politisk målstyring som ble vedtatt i kommunestyret i Lyngen den 11.12. 14. med bakgrunn i 

stedsanalysen fra 2014 ble 5 delprosjekter prioritert: 

 

• Parken og dammen 

• Parkveien 

• Strandveien 

• Havnepromenaden 



 

 

• Fra fjord til fjell 

 

Prosjektet startet som et stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet, men har utviklet seg til et større 

omfang og er nå et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets 

overordnede mål er næringsetableringer og økt bostedsattraktivitet. 

 

Delprosjektene Elveparken og dammen og Parkveien er stort sett gjennomført. I tillegg har 

prosjektet gjennomført flere mindre delprosjekter som Konsept El-sykler (5-minutters bygda), 

seminarer, innkjøp av utstyr til arrangement og nå sist Lyngenbenken. 

Alle delprosjekt skal før iverksettelse til kommunestyret for godkjenning. 

Prosjekt stedsskilt er det sist vedtatte delprosjektet, og dette forventes sluttført i løpet av 2021. 

Til dette delprosjektet bevilget kommunestyret kr 700 000. 

 

Lyngenløftet ønsker nå å starte et forprosjekt for realisering av havnepromenaden på 

Lyngseidet. Havnepromenaden er det største av hovedprosjektene i Lyngenløftet, og det kreves 

mye forarbeid, medvirkning, prosjektering og prosjektsøknader før havnepromenaden vil kunne 

være en realitet. Det er behov for å få laget realistiske arkitektskisser til presentasjoner overfor 

grunneierne, finansiører og overfor innbyggerne i Lyngen. Videre må det lages et budsjett for 

materialforbruk og arbeid, samt teknisk beskrivelse av en promenade. 

 

Gjennom havnepromenaden vil kommunen tilrettelegge for økt næringsaktivitet, i tillegg til å 

tilrettelegge for vandring, økt trivsel, en møteplass, samt muligheter for småbåter til å legge til 

kai. Samlet lengde blir ca 270 meter. 

 

Rent strategisk kan en havnepromenade forventes å gi følgende effekter: 

 

Samfunnsperspektiv Næringsperspektiv 

Skape et mer attraktivt sentrum Det tilrettelegges for mer aktivitet 

Bolyst og trivsel Næringsaktører får mulighet til å bygge ut 

sjøgrunn 

Tilrettelegging og økt attraktivitet for turister 

og besøkende 

Næringsaktører kan etablere nye konsept 

Gjenskape noe av kulturen og særpreget til 

Lyngen 

Næringsaktører får sikret gjennomgående 

adkomst og vil dra nytte av hverandres 

aktivitet 

Tiltrekke oss flere etablerere Mulighet for ny næringsaktivitet 

Vende bygda tilbake mot sjøen(kulturarv)  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

Områdeplanen 

K-sakene 69/14, 64/14, 24/15, 14/15, 82/13, 65/18, 64/18, 17/17, 39/17 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Allerede vedtatte midler til investering- Lyngenløftet 

Foreløpig estimerte utgifter til forprosjektet fordeler seg slik: 

250 000 ekstern ingeniør 

250 000 ekstern arkitekt 

Utover dette vil også intern arbeidskraft benyttes. 

 



 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen 

 

Folkehelse/friluftsliv 

En havnepromenade vil tilrettelegge for økt aktivitet i strandsonen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Størrelsen på prosjekt Havnepromenaden tilsier at vi har behov for et forprosjekt som forteller 

oss mer om kostnader, mulighet for eksterne midler, samarbeid med grunneiere i området, 

materialvalg, utsmykning og lignende. 

Etter avsluttet forprosjekt vil kommunestyret få framlagt et forslag til realisering av 

havnepromenaden med endelig kostnadsramme før igangsetting av selve tiltaket. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1766 -21 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 25.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 

94/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- Skoleåret 2019-2020 

Henvisning til lovverk: 

Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringa. 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2019/2020 tas ti orientering. 

2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2020/2021 er: 

• Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge 

og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å 

påvirke og bygge 

• Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med 

begynneropplæring 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med 

særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1. 

• Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for 

læring  

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 

• Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få 

kunnskap om og interesse for lokalt næringsliv. 

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag til nytt punkt i punkt nr. 2 fra Audun Johnsen, Mdg: 

Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få kunnskap om og 

interesse for lokalt næringsliv. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling til vedtak med tilleggspunkt fra Audun Johnsen. 

 

VEDTAK:  

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tilleggspunkt fra Audun 

Johnsen. Enst.  

Vedtak: 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2019/2020 tas ti orientering. 

2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2020/2021 er: 

• Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge 

og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å 

påvirke og bygge 

• Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med 

begynneropplæring 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med 

særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1. 

• Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for 

læring  

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 

• Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få 

kunnskap om og interesse for lokalt næringsliv. 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2019/2020 tas ti orientering. 

2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2020/2021 er: 

• Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge 

og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å 

påvirke og bygge 

• Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med 

begynneropplæring 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med 

særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1. 

• Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for 

læring  

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 

 



 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 

utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen 

finner det formålstjenlig at resultatene også drøftes i Levekårsutvalget. Det er et mål at 

tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i 

egne skoler. 

 

Verktøy: Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. 

Dataene som inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, 

resultat fra elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI. 

 

De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål fra forrige skoleår. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

K-sak 28/20 

 

Økonomiske konsekvenser 

Avvik etter system for kvalitetsutvikling meldes inn i budsjettsaken og kan medføre økte 

investeringer/driftskostnader. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av 

folkehelse. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen 

kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten knyttet til 

ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på 

er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den 

inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen 

kommune. 

 

Tilstandsrapporten for skoleåret 2019/2020 viser at kommunen leverer gode resultat innenfor 

mange områder. Spesielt gode er resultatene våre elever har på sentralgitt eksamen og Nasjonale 

prøver for ungdomstrinnet. 

Mest bekymringsfullt er svake resultat på NP i 5.klasse over flere år. Skolene vil starte opp med 

skolebasert utvikling innenfor begynneropplæring høsten 2020, med støtte fra UiT og i 

samarbeid med regionen. 



 

 

Skolene i Lyngen har inneværende og neste skoleår fokus på innføring av fagfornyelsen samt 

vurdering for læring, i tillegg til arbeidet som igangsettes med begynneropplæring knyttet til 

fagfornyelsen. 

Innmeldte avvik vil følges opp. 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/533 -2 

Arkiv: 611 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 08.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

71/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

27/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 

95/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Fullmakt Isaksen 

2 Avtaler Nordnes 

3 ForespørselSOL 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 

kommune. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 



 

 

Vedtak: 

Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 

kommune. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 

kommune. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 

kommune. 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

På bakgrunn av en henvendelse fra daglig leder ved Davvi albmogiid guovddas/ Senter for 

nordlige folk, Svein Leiros har Kåfjord kommune henvendt seg til Lyngen kommune med 

forespørsel om avklaring og tilbakeføring av naust og åttring på eiendom gnr./bnr. 39/4 i 

Kåfjord kommune. 

 

Grunneierne har gitt sin fullmakt til Leiros til å forhandle frem avtaler og representere seg i 

saken om bevaring av naustet og åttringen på sin eiendom. Fullmakten er sendt Kåfjord 

kommune og er vedlagt saken. 

 

Fordi Nordnes tidligere tilhørte Lyngen kommune er det behov for å avklare forhold rundt 

tidligere inngåtte kontrakter (se vedlagte kontrakter). I vedlagt kontrakt fra 1981 signert 

grunneiere, gis Lyngen kommune det gamle naustet, åttringen og tomtegrunn til dette.  

 

Det er av allmenn interesse at kulturminnene bevares og at det vil være naturlig at dette 

overføres Kåfjord kommune ettersom eiendommen nå ligger i kommunen. 

 

Grunneierne ønsker seg dokumentasjon på en eventuell overføring fra Lyngen kommune til 

Kåfjord kommune. 

 

Dersom dette er aktuelt for Lyngen kommune, vil Kåfjord kommune umiddelbart orientere 



 

 

Leiros for grunneierne og foreta videre dialog med Senter for nordlige folk om prosjekteierskap, 

drift og bevaring. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er ønskelig at det undersøkes og avklares hvorvidt avtalene som ble inngått er overtatt 

juridisk av Kåfjord kommune siden Nordnes var en del av Lyngen kommune da kontraktene ble 

fremforhandlet. 

 

Dersom det viser seg at Lyngen kommune står som eiere av åttring og naust vil en tilbakeføring 

gjøre det mulig for Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune å restaurere og bevare åttring 

og naust for kommende generasjoner.  

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1192 -10 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 27.05.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 

96/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Vedtak om nordsamiske navn i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

Lov om stedsnavn 

 

Vedlegg 

1 Navnesaksskjema sak 2029-136 samiske stedsnavn i Lyngen kommune.PDF 

2 Vedtak i sak 2020/136 - nordsamiske stedsnavn og ett norsk stedsnavn i Lyngen kommune 

3 Vedtak i sak 2020-136 - nordsamiske stedsnavn og ett norsk stedsnavn i Lyngen 

kommune.PDF 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1.Lyngen kommune vedtar følgende nordsamiske navn på tettsteder, bygder og grender: 

 

Løpenummer Vedtak Navn på Norsk parallellnavn 

4 Davit Ittarvuotna Bygdelag Nord-Lenangen 

9 Siskkit Ittarvuotna Bygdelag Sør-Lenangen 

27 Gárgu Bygdelag Lenangsøyra 

36 Láhttárluokta Bygdelag Lattervik 

45 Jávremohkki Bygdelag Jægervatnet 

54 Dáktenjárga Grend Bensnes 

57 Biehtarnjárga Grend Storsteinnes 

60 Muotkevuotna Bygdelag Kjosen 

70 Guohcavuohppi Bygdelag Rottenvik 



 

 

74 Ávdoluotnjárga Grend Kviteberg 

79 Náhkkejohka Grend Skinnelv 

83 Vátnejohka Grend Elvejorda 

95 Luoktabahta Grend Årøybukt 

106 Muotki Tettsted Lyngseidet 

108 Finnavuolli Tettbebyggelse Karnes 

113 Gárnjárga Grend Indre Karnes 

141 Sieiddinjárga Grend Ørnes 

143 Goalsevuohppi Grend Oksvik 

145 Vuoivuotna Bygdelag Pollen 

 

2. Navnene kunngjøres etter Lov om stedsnavn 

 

Budsjettdekning: 

 

Kr 200 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 -2024 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1.Lyngen kommune vedtar følgende nordsamiske navn på tettsteder, bygder og grender: 

 

Løpenummer Vedtak Navn på Norsk parallellnavn 

4 Davit Ittarvuotna Bygdelag Nord-Lenangen 

9 Siskkit Ittarvuotna Bygdelag Sør-Lenangen 

27 Gárgu Bygdelag Lenangsøyra 

36 Láhttárluokta Bygdelag Lattervik 

45 Jávremohkki Bygdelag Jægervatnet 

54 Dáktenjárga Grend Bensnes 

57 Biehtarnjárga Grend Storsteinnes 

60 Muotkevuotna Bygdelag Kjosen 

70 Guohcavuohppi Bygdelag Rottenvik 

74 Ávdoluotnjárga Grend Kviteberg 

79 Náhkkejohka Grend Skinnelv 

83 Vátnejohka Grend Elvejorda 

95 Luoktabahta Grend Årøybukt 

106 Muotki Tettsted Lyngseidet 

108 Finnavuolli Tettbebyggelse Karnes 

113 Gárnjárga Grend Indre Karnes 

141 Sieiddinjárga Grend Ørnes 

143 Goalsevuohppi Grend Oksvik 

145 Vuoivuotna Bygdelag Pollen 

 

2. Navnene kunngjøres etter Lov om stedsnavn 



 

 

 

Budsjettdekning: 

 

Kr 200 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 -2024 

 

Rådmannens innstilling 

1.Lyngen kommune vedtar følgende nordsamiske navn på tettsteder, bygder og grender: 

 

Løpenummer Vedtak Navn på Norsk parallellnavn 

4 Davit Ittarvuotna Bygdelag Nord-Lenangen 

9 Siskkit Ittarvuotna Bygdelag Sør-Lenangen 

27 Gárgu Bygdelag Lenangsøyra 

36 Láhttárluokta Bygdelag Lattervik 

45 Jávremohkki Bygdelag Jægervatnet 

54 Dáktenjárga Grend Bensnes 

57 Biehtarnjárga Grend Storsteinnes 

60 Muotkevuotna Bygdelag Kjosen 

70 Guohcavuohppi Bygdelag Rottenvik 

74 Ávdoluotnjárga Grend Kviteberg 

79 Náhkkejohka Grend Skinnelv 

83 Vátnejohka Grend Elvejorda 

95 Luoktabahta Grend Årøybukt 

106 Muotki Tettsted Lyngseidet 

108 Finnavuolli Tettbebyggelse Karnes 

113 Gárnjárga Grend Indre Karnes 

141 Sieiddinjárga Grend Ørnes 

143 Goalsevuohppi Grend Oksvik 

145 Vuoivuotna Bygdelag Pollen 

 

2. Navnene kunngjøres etter Lov om stedsnavn 

 

Budsjettdekning: 

 

Kr 200 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 -2024 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Navnesak ble reist av Sametinget den 2.12.2016 for å fastsette rett skrivemåte av nordsamiske 

navn til offentlig bruk. Kommunen sendte saken ut på høring den 7.12.2016. En lokal forening 

leverte inn høringssvar, Ivgu NSR. Høringssvaret ble levert den 29.01.2017. Lyngen kommune 

sendte så høringssvar til samisk stedsnavntjeneste og kartverket den 1.10.2017. 

Sametingets stedsnavntjeneste har gitt endelig tilråding om skrivemåter i brev av 06.03.2019. 

Saka inneholder både naturnavn og gårdsnavn, som kartverket har ansvar for å fastsette 

skrivemåten til.  Kartverket har gjort vedtak i sak 2020/136  i brev av 13.03.2020 i samsvar med 

de tilrådde skrivemåtene og informasjonen som har vært gitt om navnebruk for gårdsnavn og 

naturnavn. 

Etter lov om stedsnavn § 7 skal kommunen velge og vedta navn på tettsteder, grender, 

kommunale veier, bydeler, boligfelt og kommunale anlegg. 



 

 

Kommunestyret i Lyngen bes nå å gjøre endelige vedtak i saken.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ønskelig med tre-språklige skilt i bygder og tettsteder. Når kvensk stedsnavntjeneste 

kommer med sin tilråding, vil det påløpe kostnader med ny skilting, men rådmannen anbefaler 

at man avventer de kvenske stedsnavnene før nye skilt bestilles. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at 

skrivemåten skal ta utgangpunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. I tillegg må det tas 

hensyn til det som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før, normeringspraksisen i 

området og skrifttradisjonene for navnet saken gjelder. Lokale ønsker fra de som har uttalerett 

skal også spille inn. 

Lyngen kommune har hatt saka ute på høring. Innspill fra høringsrunden er tatt med i 

Sametingets endelige tilråding.  

Vedtaket følger stedsnavntjenestens tilrådinger. 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/55 -86 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 04.06.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/20 Lyngen Råd for folkehelse 23.06.2020 

22/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 

97/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) § 2  

 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

 

Vedtak:  

Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding. Dette i henhold til gjeldende regelverk; 

forskrift om medvirkningsordninger § 2. Hvert år skal det utarbeides ei årsmelding som skal 

legges frem for kommunestyret.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret.  

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/577 -1 

Arkiv: 250 

Saksbehandler:  Liv-Merethe Sørensen 

 Dato:                 07.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

29/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 

98/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Medfinansieringssats vedrørende tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" i 

Skjermet virksomhet 

 

 

Henvisning til lovverk: 

Avtale om medfinansiering mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst vedrørende tiltaket 

«Varig tilrettelagt arbeid» i Skjermet virksomhet jfr. Forskrift § 11-7 

Forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-1 

 

Vedlegg 

1 Avtale om medfinansiering 2002 

2 Avtale om medfinansiering 2017 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra Mikal Nerberg: 

Lyngen kommunestyre ber administrasjonen innhente uttalelser om konsekvenser for brukerne 

fra Råd for folkehelse, Lyngsalpan vekst, NAV Lyngen og Solhov bo-og aktivitetssenter før 

medfinansieringsatsen fom 2021 blir endelig vedtatt i Budsjettmøte 

 

Det ble votert over formannskapets innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget fra Mikal 

Nerberg. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget fra 

Mikal Nerberg. Enst 

 



 

 

Vedtak: 

Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 

Lyngsalpan vekst for 2020  

 

Drift av «Friskliv og mestring» med kr. 200 000,- for 2020 belastes disposisjonsfondet.  

 

Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 9000 8800   200 000  

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Lyngen kommunestyre ber administrasjonen innhente uttalelser om konsekvenser for brukerne 

fra Råd for folkehelse, Lyngsalpan vekst, NAV Lyngen og Solhov bo-og aktivitetssenter før 

medfinansieringsatsen fom 2021 blir endelig vedtatt i Budsjettmøte 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

 

Behandling: 

Siri R. Johansen, LTL og Marit Lillevik, LTL, fikk permisjon fra møtet pga. jobb og var derfor 

ikke med i behandling av denne saken. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 

Lyngsalpan vekst for 2020  

 

Drift av «Friskliv og mestring» med kr. 200 000,- for 2020 belastes disposisjonsfondet.  

 

Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 9000 8800   200 000  

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 

Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 

Lyngsalpan vekst for 2020  

 

Drift av «Friskliv og mestring» med kr. 200 000,- for 2020 belastes disposisjonsfondet.  

 

Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  

 

  

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 9000 8800   200 000  

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 

Lyngsalpan vekst for 2020  

 

Drift av «Friskliv og mestring» med kr. 200 000,- for 2020 belastes disposisjonsfondet.  

 

Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  

 

 

  

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 9000 8800   200 000  

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 



 

 

Saksopplysninger 

Rådmann er bedt om en politisk sak angående reversering av vedtatt reduksjon med kr. 

200 000,- i medfinansieringssatsen til Lyngsalpan vekst for 2020.  

Sektoren har omdisponert midlene til drift av tilbudet «Friskliv og mestring» til eldre 

hjemmeboende.  

 

I forbindelse med budsjettbehandling av Kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett for 2020 

og økonomiplan 2020-2023, ble det vedtatt i kommunestyret 19.12.19 (KS - sak 87/19), 

reduksjon i medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst vedrørende  

tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA). 

 

Vedtatt reduksjon i medfinansieringssatsen er kr. 200 000,- i 2020 og 500 000 i perioden 2021-

2023. 

 

Begrunnelse for ønsket reversering er at Storfjord kommune ikke var orientert om innspillet fra 

Lyngen kommune jfr. samarbeidsavtalen mellom Lyngen kommune, Storfjord kommune og 

Lyngsalpan vekst.   

 

 
 

Generelle opplysninger 

Helse og omsorgsektoren har ansatt koordinator i 50 % stilling innen tilbudet «Friskliv og 

mestring» med planlagt lokalisering i kantina ved Lyngstunet helse og omsorgssenter og ved 

Lenangen omsorgssenter.  

 

Covid -19 og stengte institusjoner pga smittevern satte imidlertid stopp for drift av tilbudet 

lokalisert til institusjonene. Tilbudet har fra mars blitt gitt som 1:1 og etter hvert i små grupper i 

andre kommunale lokaler. 

 

Koordinator har fått på plass leieavtale med Kløverstua tre dager pr uke der hjemmeboende i 

Indre Lyngen kan trene styrke og sykkel mandag og onsdag. Dagtilbudet til hjemmeboende med 

demens sykdom benytter lokalet torsdager. Aktivitetstilbudet ivaretar retningslinjer for 

smittevern.  

Det jobbes med å finne egnet lokale i Ytre Lyngen.  

Lyngen kommune deltar i sykkel VM Road Worlds for seniorer.  

 

 

 

Saksframlegg i kommuneplanens handlingsdel for 2020-2023. 

Sektoren ønsker å etablerer et senter for friskliv, læring og mestring i kantina ved Lyngstunet og 

ved Lenangen omsorgssenter, der en kan ha sambruk av personell i sektoren, samt at brukere 

kan delta som medhjelpere.  

Kommunen fikk kr. 200 000,- i prosjektmidler for å koordinere aktivitetene, men vi mangler 

økonomiske ressurser til drift av senteret.   

  

Medfinansieringsatsen mellom kommuner og vekstbedrifter skal være på minst 25 % av til 

enhver tid gjeldende statlig faste støttesats.  

I medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst ang tiltaket Varig 

tilrettelagt arbeid (VTA), er medfinansieringssatsen satt til 42,8 % av den til enhver tid 

gjeldende statlig faste støttesats.   

Lyngen kommunes andel blir pr. VTA plass pr. år 69 930 x 17 plasser = 1 190 000,-  



 

 

NAV sats pr. VTA plass er 165 000,-. Av dette betaler Lyngen kommune 42,8 % som tilsvarer 

70.620 pr. plass pr. år.   

Med en finansiering på 25 % vil dette utgjøre kr. 41.250 plass pr. år. Differansen utgjør totalt 

på årsbasis ca. kr. 500 000.   

  

Ved omdisponering av ressursene kan sektoren drifte et kommunalt tilbud til personer med ulike 

funksjonshemninger, og tilbudet kan sees i sammenheng med et arbeidstilbud.   

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

KS- sak 87/19 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

200 000,- til drift av «Friskliv og mestring» i 2020 belastes disposisjonsfondet. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ikke vurdert 

 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Konsekvensene av reversering av det tidligere kommunestyrevedtak vil gi Storfjord kommune 

mer tid til å evaluere sin del avtalen. 

For helse og omsorg i Lyngen kommune kan opphør i tilbud om aktivitet, trening og fellesskap 

for hjemmeboende eldre føre til økt falltendens og ensomhet. 

Kommunen vil ikke kunne oppfylle målene i Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet».  

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/362 -2 

Arkiv: 217 

Saksbehandler:  Sigmund Forfang 

 Dato:                 16.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

99/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - perioden 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4 

 

Vedlegg 

1 Sak 12-20 Kontrollutvalget 

2 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024: 

 

a. Kommunens etiske regelverk og etterlevelse 

b. Forebyggende barnevernsarbeid og kvalitet i barnevernstjenesten 

c. Håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter 

d. Økonomisk internkontroll og styring 

e. Offentlige anskaffelser 

 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024: 

 

a. Lyngen Servicesenter AS 

 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved 

endringer i risiko- og vesentlighetsbilde, herunder initiere andre prosjekter. 

 

 



 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024: 

 

a. Kommunens etiske regelverk og etterlevelse 

b. Forebyggende barnevernsarbeid og kvalitet i barnevernstjenesten 

c. Håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter 

d. Økonomisk internkontroll og styring 

e. Offentlige anskaffelser 

 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024: 

 

a. Lyngen Servicesenter AS 

 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved 

endringer i risiko- og vesentlighetsbilde, herunder initiere andre prosjekter. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4 plikter kontrollutvalget å få gjennomført 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan, som skal 

gjelde for kommunestyreperioden. Planen skal vedtas av kommunestyret. 

Vedlagt følger kontrollutvalgets vedtak og saksfremlegg under sak 12/20 – Plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/621 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 21.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

77/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

100/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Tilrettelegging for legekontor-ombygging av Lenangen omsorgssenter 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Rådmannen gjennomføres ombygging og tilrettelegging av separat inngangsparti for legekontor 

og fysioterapi ved Lenangen omsorgssenter.  

 

Prosjekteringen skal gjøres slik at det er mulig å etablere vaktmestrekontor og lokale for 

fibernettverk i byggverket innenfor samme kostnadsramme. 

 

Det avsettes inntil kr 500 000 eks mva til gjennomføring av tiltaket. Beløpet finansieres over 

disposisjonsfondet.   

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4400 2652   500 000  

2020 9000 8800 19401  500 000  

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen gjennomføres ombygging og tilrettelegging av separat inngangsparti for legekontor 

og fysioterapi ved Lenangen omsorgssenter.  

 

Prosjekteringen skal gjøres slik at det er mulig å etablere vaktmestrekontor og lokale for 

fibernettverk i byggverket innenfor samme kostnadsramme. 

 

Det avsettes inntil kr 500 000 eks mva til gjennomføring av tiltaket. Beløpet finansieres over 

disposisjonsfondet.   

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4400 2652   500 000  

2020 9000 8800 19401  500 000  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen gjennomføres ombygging og tilrettelegging av separat inngangsparti for legekontor 

og fysioterapi ved Lenangen omsorgssenter.  

 

Prosjekteringen skal gjøres slik at det er mulig å etablere vaktmestrekontor og lokale for 

fibernettverk i byggverket innenfor samme kostnadsramme. 

 

Det avsettes inntil kr 500 000 eks mva til gjennomføring av tiltaket. Beløpet finansieres over 

disposisjonsfondet.   

 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4400 2652   500 000  

2020 9000 8800 19401  500 000  

 

 

 

 



 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I flg kommunelegen så ble legekontoret i 1.etg    på omsorgssenteret benyttet som legekontor 

fram til Schousgaard etablerte legekontor i Sør-Lenangen. Lenangen legesenter hadde 

tilsynsfunksjon ved omsorgssenteret.  

Etter at legekontoret i Sør-Lenangen ble stengt har det ikke vært et legetilbud i ytre Lyngen. 

Innbyggerne i ytre har etterspurt legetilbud og omsorgssenteret har signalisert behov for 

legetilbud nærmere enn Lyngseidet. Det dreier seg om 1 times kjørevei fra Nord-Lenangen til 

Lyngseidet.  

 

Rådmannen vurderer det som mulig å re-etablere legekontor ved omsorgssenteret. Dette 

betinger imidlertid noe tilrettelegging og endring av eksisterende bygning.  

Inngang mot nord, som i dag benyttes til lager kan utbedres til kombinert ambulanse- og 

pasentinngang, slik at dette holdes adskilt fra inngang til omsorgssenteret.  

Fysioterapeut benytter samme kontor 1 dag i uka, men kan pga Koronasituasjonen gis ikke et 

tilbud ved omsorgssenteret.  

 

Det er kommet innspill fra andre brukerinteresser om at slik ombygging også kan legge til rette 

for vaktmester-kontor, da denne ikke har tilfredsstillende arbeidsplass i dag. I tillegg vil det 

være hensiktsmessig å etablere tilknytningssentral for fibernettverk med tilgang direkte utenfra, 

slik at en ikke behøver å ta seg inn i bygget for å betjene dette.   

 

Lyngen kommune har mottatt «budsjett-pris» på oppføring av tilbygg som ivaretar behov for 

overbygd inngangsparti samt lokaler for vaktmester og fiber- sentral. Rådmannen anser total 

kostnadsramme på kr 500 000 eks mva å være tilstrekkelig til å dekke oppføring av tilbygg. 

Eventuelle kostnader tilknyttet omlegging av fibernett er ikke medregnet i dette.  

 

Det er ikke gjort kostnadsoverslag over tiltak som kun omfatter overbygd inngang og 

ambulanseadkomst til legekontor. Slikt overbygg må imidlertid dimensjoneres og utføres slik at 

kravet til snølast-kapasitet blir ivaretatt, i tillegg må dette tekkes for å motstå nedbør. En antar 

derfor at  

 

Økonomiske konsekvenser 

Tiltaket ligger ikke inne i vedtatt budsjett og må derfor finansieres med tilleggsbevilgning 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Utbedring av inngang vil gi kontinuitet i legetilbud og fysioterapitilbud i ytre Lyngen. Da det 

haster med etablering av legetilbud i Ytre Lynge finner rådmannen det nødvendig å anbefale at 

dette iverksettes nå.  

 

Etablering av vaktmesterkontor og areal til nettverkssentral vil medføre forholdsvis små 

kostnader i tillegg, utover det som er nødvendig for overbygd inngang til legekontor. 

Rådmannen tilrår derfor at det oppføres bygningsareal som ivaretar også dette behovet nå, men 

at utførelse planlegges slik at raskest mulig tilrettelegging for legekontor blir prioritert.  

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/272 -20 

Arkiv: N44 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 20.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

76/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

101/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet og finansiering av 

tiltaket 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven  

Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) 

 

Vedlegg 

1 Rapport: Lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt mot stemmen til 

Mikal Nerberg. 

Vedtak: 

Kommunestyrers vedtak i sak 60/17om plassering av helikopterlandingsplass på 

Lyngseidet oppheves. 

 

Rådmannen gjennomfører forprosjekt og igangsetter reguleringsprosess for etablering 

landingsplass i eller i tilknytning til Parkveien 36.  

 

Kommunestyret tar stilling til kostnadsramme i tiltaket når kostnadsoverslag er 

utarbeidet gjennom et forprosjekt.  

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyrers vedtak i sak 60/17om plassering av helikopterlandingsplass på 

Lyngseidet oppheves. 

 

Rådmannen gjennomfører forprosjekt og igangsetter reguleringsprosess for etablering 

landingsplass i eller i tilknytning til Parkveien 36.  

 

Kommunestyret tar stilling til kostnadsramme i tiltaket når kostnadsoverslag er 

utarbeidet gjennom et forprosjekt.  

 

Rådmannens innstilling 

 

Kommunestyrers vedtak i sak 60/17om plassering av helikopterlandingsplass på 

Lyngseidet oppheves. 

 

Rådmannen gjennomfører forprosjekt og igangsetter reguleringsprosess for etablering 

landingsplass i eller i tilknytning til Parkveien 36.  

 

Kommunestyret tar stilling til kostnadsramme i tiltaket når kostnadsoverslag er 

utarbeidet gjennom et forprosjekt.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Kommunestyret vedtok i sak 60/17 å lokalisere helikopterlandingsplass ved Lyngenhallen, 

denne plasseringen ble valgt etter at flere alternativer ble vurdert og rangert, slik det fremgår av 

vedlagte rapport. 

 

I ettertid av vedtaket er det kommet innspill fra ansatte og ledelse ved Eidebakken skole at 

plasseringen kan medføre ulempe for skolens interesser. Kirkelig fellesråd ser også det som 

problematisk at helikoptertrafikk på plassen vil skape uheldige situasjonen om dette 

sammenfaller med en begravelsessermoni. 

 

Etter at plasseringsvedtaket ble fattet er noe av forutsetningene endret da kommunen har overtatt 

hjemmel til Parkveien 36, som ble vurdert å være nest best alternativ. Plassering her krever noe 

mer omfattende grunnarbeid. Fastsatte økonomiramme på kr 700 000 eks mva synes ikke å være 

tilstrekkelig, ut fra de overslag som er gjort på dette tidspunkt antas en kostnadsramme på kr 1,2 

mill. Grunnlaget for dette anslaget er imidlertid usikker på dette tidspunkt, da tiltaket ikke er 



 

 

detalj-prosjektert. Dette gjelder plassering som vedtatt på Eidebakken eller om en måtte velge 

andre løsninger for lokalisering.  

 

Rådmannen ønsker derfor tilbakemelding fra politisk hold om en skal gjennomføre tiltaket slik 

som vedtatt, eller om det vil være mer hensiktsmessig å få til en plassering ved annet alternativ 

som ble vurdert i nevnte rapport.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Det er ikke regulert slik landingsplass i sentrumsområde, før landingsplass blir etablert må dette 

dermed forankres i reguleringsplan.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Da tiltaket ikke er detaljprosjektert er ikke gjeldende kostnadsoverslag tilstrekkelig sikker til å 

fastsette kostnadsramme. Ut fra eksisterende beregninger vil lokalisering i Parkveien 36 kunne 

gjennomføres innenfor kostnadsramme på kr 1,2 mill eks mva. Plassering på Eidebakken som 

vedtatt antas å unne gjennomføres innenfor en noe lavere ramme. Usikkerheten her ligger i 

behov for skjerming mot omgivelsene, noe som kan medføre høyere kostnader enn lokalisering i 

Parkveien.  

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Viser til vedlagte rapport 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Plassering av helikopterlandingsplass på Eidebakken som, vedtatt av kommunestyret, vil 

sannsynligvis være løsningen som raskest lar seg gjennomføre. Rådmannen ser imidlertid at 

interessekonflikter som gjøres gjeldende ved slik plassering kan være betydelig. Dette både i 

forhold til at begravelsessermoni eller annen aktivitet på kirkegården blir forstyrret under 

letting/landing, men også risiko for skade på parkerte biler da vedtatte landingsplasser ligger i 

nær tilknytning til parkeringsplass.  

 

Rådmannen ber politisk nivå gi tilbakemelding om vedtatte plassering skal gjennomføres eller 

om andre lokaliteter skal vurderes nærmere før beslutning tas. For å skaffe bedre oversikt over 

hvilke forhold som gjøres gjeldende, herunder økonomi, anbefaler rådmannen at det 

gjennomføres et forprosjekt av løsningen. Slikt forprosjekt vil gi svar på brukerkrav, tekniske 

krav og hensynet til omgivelsene, slik at videreføring av tiltaket kan gjennomføres under mer 

kontrollerte former, både økonomisk og praktisk.  

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1608 -38 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 07.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

60/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

102/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Søknad om tilleggsbevilgning til parkeringsprosjektet 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Parkeringsprosjektet (prosjekt 16002) gis en tilleggsbevilgning på 500.000 kroner til etablering 

av parkeringsplasser i prosjektet. Finansiering med overføring fra prosjekt 16006 Oppgradering  

Lyngen kirke.  

 

Årsbudsjett 2020 reguleres slik: 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    16002 500.000  

2020    16006  500.000 

 

Prosjekt 16006 søkes rebudsjettert i 2021 med kr 500.000. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 



 

 

Vedtak: 

Parkeringsprosjektet (prosjekt 16002) gis en tilleggsbevilgning på 500.000 kroner til etablering 

av parkeringsplasser i prosjektet. Finansiering med overføring fra prosjekt 16006 Oppgradering  

Lyngen kirke.  

 

Årsbudsjett 2020 reguleres slik: 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    16002 500.000  

2020    16006  500.000 

 

Prosjekt 16006 søkes rebudsjettert i 2021 med kr 500.000. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Parkeringsprosjektet (prosjekt 16002) gis en tilleggsbevilgning på 500.000 kroner til etablering 

av parkeringsplasser i prosjektet. Finansiering med overføring fra prosjekt 16006 Oppgradering  

Lyngen kirke.  

 

Årsbudsjett 2020 reguleres slik: 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    16002 500.000  

2020    16006  500.000 

 

Prosjekt 16006 søkes rebudsjettert i 2021 med kr 500.000. 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Det vises til sak 56/20 i Lyngen formannskap 10.082020. 

 

 
 VEDTAK:  

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 
  

Vedtak:  
Parkeringsplassen ved utfarten til Blåisvatnet finansieres via 

parkeringsprosjektet. 
  

Når parkeringsprosjektet får oversikt over totalkostnaden for de 6 planlagte 
lokalitetene, åpner formannskapet for at det kan søkes tilleggsbevilgning til 

prosjektet. 
  
Lyngen Formannskap benyttet seg av kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerte seg 

til Kommunestyre for å behandle denne saken. 

 

Parkeringsprosjektet har nå oversikt over kostnadene for de 6 planlagte lokalitetene: 

 

 



 

 

- Russelv – avfallshandtering.   27.000 kroner 
- Sandneset – avfallshandtering.  27.000 kroner 

- Sørlenangsbotn – utvidelse av parkeringsplass, en ekstra toalettløsning og 
avfallshandtering.    552.000 kroner 

- Sommarseth – utvidelse parkeringsplass og avfallshandtering. 
 191.000 kroner 

- Furuflaten idrettsanlegg – etablering parkeringsplass, avfallshandtering og 
bom.    289.000 kroner 

- Koppangen – etablering av parkeringsplass, avfallshandtering og 
toalettløsning.  680.000 kroner 
 

Til sammen utgjør dette 1.766.000 kroner. Parkeringsprosjektet disponerer cirka 1.950.000 

kroner til etablering av parkeringsplassene. 

 

I tillegg har prosjektet innhentet tilbud på en av opsjonene i prosjektet. Dette gjelder en løsning i 

Fastdalen: 

 

-  Fastdalen - etablering av parkeringsplass, avfallshandtering og toalettløsning. 652.000 

kroner 

 

Prosjektet mangler derfor cirka 500.000 kroner for å etablere denne siste plassen. Summen det 

spørres etter tilsvarer om lag de ekstra tiltakene som settes inn i Sørlenangsbotn. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økte kapitalkostnader i 2020, men fra 2021. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Alternativt må den planlagte løsningen i Fastdalen utgå fra prosjektet. Eventuelt kan det 

etableres en løsning uten toalett. 

 

Det er ønskelig å unngå økt bruk av lån og disposisjonsfond med denne tilleggsbevilgningen.  

 

Lyngen kirkelig fellesråd har i e-post 26.08.2020 informert om følgende: 
«Vi mottar årlig kr 500 000,- i investeringstilskudd til renovering av Lyngen kirke. I 2020 skulle Lyngen 

kirke males. Før dette kunne iverksettes, må det foreligge en bekreftelse med tillatelse fra RiksAntikvaren 

(RA) på hvilken type maling, hvordan skal den gamle malingen fjernes osv. Covid-19 har medført at vi 

fortsatt ikke har mottatt denne bekreftelsen fra RA, og dermed er det nå for sent å igangsette 

malingsarbeidet  i år. På bakgrunn av dette må vi be om at de kr 500 000,- for 2020, overføres til 2021.» 

 

Rådmannen foreslår at denne bevilgningen overføres til finansiering av tilleggsbevilgningen på 

kr 500.000 til prosjekt 16002 Parkering og offentlige toalett.  Omdisponering av 

investeringsmidlene foreslås rebudsjettert i 2021. 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1128 -13 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 22.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

78/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

103/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Fremtidig organisering av havner i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 

Forhold- og saksbehandling som vedrører havner er regulert av Kommuneloven, 

Forvaltningsloven og Havne og Farvannslov. 

 Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Det bevilges inntil kr 150.000 til utredning av fremtidig organisering og bruk av havner. 

Kostnader belastes ansvar 4408 (havner). 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4408     -150.000 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 



 

 

Vedtak: 

Rådmannen innstiller på bevilgning av inntil 150.000 til utredning av fremtidig organisering og 

bruk av havner. Kostnader belastes ansvar 4408 (havner). 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4408     -150.000 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller på bevilgning av inntil 150.000 til utredning av fremtidig organisering og 

bruk av havner. Kostnader belastes ansvar 4408 (havner). 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4408     -150.000 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen kommune har de seneste årene investert betydelige summer i kommunens havner. Dette 

som et resultat av ønsket tilrettelegging for bergverk, industri og andre næringer.  

 

Hvordan havnene skal organiseres i fremtiden, har hittil vært et åpent spørsmål. Her kan man se 

for seg ulike modeller der man også hensyntar samarbeidet med nabokommuner mht. 

markedsføring, kompetansebygging og drift, dette for å oppnå best mulig drift, bruk og 

inntjening. 

Det er ønskelig å søke bistand fra ekstern kompetanse for prosessen som skal lede frem til en 

politisk beslutning, og rådmannen anbefaler derfor at det bevilges inntil 150.000 øremerket for 

innkjøp av bistand og rådgivning. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

I tillegg til lovverket vises det til kommuneplan. Det vises også til tidligere vedtak knyttet til 

investeringer i kommunens havner, samt vedtatt havneregulativ. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kostnader til knyttet til innkjøp belastes ansvar 4408 (havner) 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ikke vurdert. 

 

Miljøkonsekvenser 

Lyngen kommune har de siste 2 årene deltatt i «havneprosjekt» finansiert av Kystverket. Dette 

prosjektet har hatt som mål å øke transporten på sjø og redusere tilsvarende på vei. Dette vil ha 

positive konsekvenser for miljø med reduserte utslipp, redusert slitasje og økt sikkerhet på vei. 



 

 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/263 -8 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 19.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

79/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

104/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Retningslinjer for økonomisk støtte til geotekniske undersøkelser 

Henvisning til lovverk: 

Støtte til bedrifter kan generelt gis i tråd med regelverket om offentlig støtte, herunder 

regelverket for bagatellmessig støtte. 

 

1 Særutskrift Retningslinjer for økonomiske støtte til geotekniske undersøkelser 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Næringsutvalgets retningslinjer for tildeling bifalles. 

 

Budsjettdekning: 

Inntil 300.000 per år søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan.  

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 



 

 

Vedtak: 

Næringsutvalgets retningslinjer for tildeling bifalles. 

 

Budsjettdekning: 

Inntil 300.000 per år søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan.  

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalgets retningslinjer for tildeling bifalles. 

 

Budsjettdekning: 

Inntil 300.000 per år søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Saken var oppe til behandling som K-sak 84/20. Kommunestyret sendte saken tilbake til 

Næringsutvalget med anmodning om utarbeidelse av retningslinjer. Næringsutvalget behandlet 

saken den 9, september med følgende anbefalinger for retningslinjer: 

 

«Næringsutvalget besluttet å anbefale følgende retningslinjer: 

 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 

-  støtten gjelder kun næringssaker  

-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført 

Vedtak; vedtaket var enstemmig.» 

 

Vedtaket innebærer en anbefaling om økonomisk å støtte geotekniske undersøkelser, dvs. i all 

hovedsak grunnboringer, med inntil 40% av samlede kostnader per undersøkelse, begrenset 

oppad til 40.000 per undersøkelse. Positivt vedtak forutsetter også gjennomføring av 

hovedprosjekt. 

 

Per i dag kan man se for seg at tiltaket vil kunne vedrøre 2-4 prosjekter per år. Dette forventes 

imidlertid å øke noe fremover i tråd med mer omfattende myndighetskrav og som følge av 

endret miljø (våtere og mer uforutsigbart). 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ikke vurdert 

 

Miljøkonsekvenser 

Miljøkonsekvensene anses som positive i det tiltaket vil bidra til tryggere etableringer og 

redusert risiko for utglidninger på land, i vassdrag og hav. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/183 -31 

Arkiv: K11 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

 Dato:                 23.06.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

105/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold for Årøyholmen. 

Henvisning til lovverk: 

- Kommuneloven § 19-4, samarbeidsavtale. 

 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtalen. 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner og vedtar ny samarbeidsavtale for Årøyholmen. Når avtalen er 

godkjent og vedtatt i alle tre kommunene signeres den av ordførerne i de tre 

samarbeidskommunene.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner og vedtar ny samarbeidsavtale for Årøyholmen. Når avtalen er 

godkjent og vedtatt i alle tre kommunene signeres den av ordførerne i de tre 

samarbeidskommunene.  

 

 



 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Det er blitt laget en ny samarbeidsavtale for Årøyholmen, jamfør de nye endringene i 

kommuneloven. Den nye kommuneloven har fått flere ulike ikrafttredelsestidspunkter som 

tredde i kraft høsten 2019, jf. kgl.res. 20. desember 2018 nr. 2062. Deriblant Kapittel 19. 

Kommunalt oppgavefellesskap (§§ 19-1 – 19-4). Den nye samarbeidsavtalen er utarbeidet fra § 

19-4. Samarbeidsavtale. 

 

Det er valgt nye medlemmer i alle tre kommunene til styret for Årøyholmen. Det nye styret 

består av: 

Storfjord kommune: Inger Heiskel, Ole Kasper Holmen (vara). 

Lyngen: Laila Anita Westby, Øystein Rollstad (vara). 

Kåfjord: Harry Nilsen (ingen vara valgt). 

 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1678 -22 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 16.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

75/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 

106/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Vurdering av pristilbud-Tomt på Tindevangen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag til formannskapets innstilling til vedtak fra Arild Sørsand: 

Boligen skal ikke brukes til korttidsutleie. 

 

Det ble votert over formannskapets innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget fra Arild Sørsand. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak og tilleggsforslaget fra Arild 

Sørsand. Enst 

 

Vedtak: 

Fastpris på kr 100 000,- for personer mellom 18-40 år.  

Realisering innen 1 år etter kjøp.  

Ved salg før 5 år belastes kostpris. 

Boligen skal ikke brukes til korttidsutleie. 

 

 



 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra Dan Håvard Johnsen, LTL: 

Fastpris på kr 100 000,- for personer mellom 18-40 år.  

Realisering innen 1 år etter kjøp.  

Ved salg før 5 år belastes kostpris. 

Det voteres over rådmannens innstilling og forslag fra Dan Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer Dan Håvard Johnsens forslag til vedtak. Enst.  

Vedtak: 

Fastpris på kr 100 000,- for personer mellom 18-40 år.  

Realisering innen 1 år etter kjøp.  

Ved salg før 5 år belastes kostpris. 

 

 

Rådmannens innstilling 

• Grunnprisen for tomt i Tindevangen og Innereidet boligfelt indeksreguleres ikke, prisen 

forblir dermed uendret. 

 

• Kjøper dekker i tillegg tilknytnings- og gebyrkostnader ihht gjeldende regulativ.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Lyngen kommunen har fått henvendelse fra en interessent som ønsker å kjøpe tomt i 

Tindevangen boligfelt.  

 

Feltet består av 5 byggeklare tomter, som ble ferdigstilt i 2013. Kommunestyret har fastsatt 

tomteprisen til kr 265 000, beløpet er senere blitt justert ihht SSB-konsumprisindeks slik at 

grunnprisen i dag er kr 307 000. Etter at tomteprisen ble fastsatt er det påløpt kostnader til 

grunnundersøkelser tilsvarende kr 33 200 pr tomt. Ved kjøp av kommunale tomter har den 

enkelte tomtekjøper i tillegg blitt fakturert fradelingskostnader, dokumentavgift og gebyr for 

tilknytning av vann og avløp. Med grunnlag i gjeldende gebyrsatser vil totalprisen for tomt i 

feltet dermed vær kr 385 895 (saksbehandlingsgebyr for byggetillatelse kommer i tillegg til 

dette).  

 

Den aktuelle tomtekjøperen har skriftlig gitt sin tilbakemelding at tomteprisen oppleves å være 

for høy, kjøper tilbyr å betale kr 200 000 for omsøkte tomt. Rådmannen forstår dette slik at 

tilbudssummen inkluderer grunnpris og dekning av kommunens kostnader samt vann- og 

avløpsgebyr.  



 

 

 

Med grunnlag i regnskapstall er selvkostpris pr tomt kr 454 337.  

 

Om kommunens direkte kostnader til oppmåling, fradeling, dokumentavgift samt tilknytning 

vann/avløp skal dekkes innenfor tilbudt beløp, innebærer dette grunnpris på kr 156 747. Slik 

tomtepris innebærer kommunal subsidiering på kr 297 590 pr tomt.  

 

I henhold til kommunestyrets vedtak ytes minimum kr 200 000, maksimum kr 250 000 i 

kommunalt tilskudd for alle boliger som ferdigstilles i kommunen.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I dette tilfellet har rådmannen forståelse for at den aktuelle tomtekjøperen kan ha stor nytte av 

prisavslag, men direkte prisreduksjon til en enkeltperson synes å være en løsning som kan slå 

svært uheldig ut på sikt. En ønsker derfor å se på mulige løsningsmodeller som ikke «binder» 

kommunen til slik praksis ved salg av kommunale tomter.  

 

Kommunenes målsetning angående bosetning er å tilrettelegg for tilgjengelige boligtomter i alle 

bygder. En ser det da som nødvendig at også private gis anledning til å operere på dette 

markedet, for å gjøre slike tiltak attraktiv må en legge til rette for at prisnivået kan ligge på et 

kostnadsdekkende nivå. Kommunal subsidiering av egne boligtomter som medfører prisnivå 

under selvkost ansees å være uheldig, en vil da presse markedsprisen på et nivå som ikke gjør 

utbygging attraktivt for private aktører. Om det besluttes å gjøre slik subsidiering, vil dette 

skape en presedens som kan slå uheldig ut mot private initiativ i forhold til utvikling av tomter 

og boliger. Kommunen må da påregne å måtte sitte med slikt utbyggingsansvar i overskuelig 

fremtid.   

 

Interessen for kommunal tomt utenom sentrumsområdene synes å være liten, viser til 

prosjektene på Tindevangen og Innereidet. Her ble det regulert til sammen inntil 37 tomter for 

flere år tilbake, til nå er det ikke solgt en eneste tomt i disse feltene og interessen synes å være 

liten for å etablere seg her. Slik situasjon binder opp betydelige midler for kommunen, en bør 

derfor søke å finne mer hensiktsmessige løsninger for fremtiden.   

 

Da det har vist seg som utfordrende å få omsatt eksisterende kommunale tomter bør en rette inn 

tiltak for å få omsatte disse i første omgang. Ut fra selvkostberegninger er prisnivået ulikt for 

tometer på Tindevangen og Innereidet. Som nevnt over er grunnpris (selvkost) for tomt på 

Tindevangen kr 307 000, mens innereidet ligger på kr 150 000 eks kommunale gebyrer og 

tilknytning. Slik prising har vært fast, også i de tilfeller der potensielle kjøpere har rettet 

henvendelse og bedt om avslag.  

 

Rådmannen ser det som mulig at interessen for å etablere seg i disse feltene kan øke dersom 

først en bolig blir oppført. Det kan derfor være hensiktsmessig å gi fordel i form av subsidiert 

tomtepris til første kjøper her. Slik praksis vil allikevel ikke være helt rettferdig da lavere 

pristilbud fra tidligere interessenter ikke har blitt imøtekommet. Rådmannen vil anbefale 

kommunestyret å vedta tomtepris for Tindevangen som opprinnelig fastsatt på kr 265 000, uten 

justering for prisstigning og kostnader som er påløpt i ettertid. Totalpris for kjøper vil da bli kr 

310 695, gebyr for byggesaksbehandling for oppføring av boligen kommer i tillegg til dette. Da 

Innereidet boligfelt anses å være sammenlignbar med Tindevangen, anbefaler rådmannen å 

behandle denne likt med Tindevangen. Grunnprisen i dette feltet vi da bli kr 150 000 eks 

omkostninger.  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/844 -11 

Arkiv: 251 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 21.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

107/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Budsjettregulering startlån 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven § 14-14 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

Rådmannen endret lånebeløpet til 10 mill kroner. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens endrede innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

1. Jf. vedtak 54/20 økes investeringsbudsjettet med 10 mill. kroner 

2. Låneramme for startlån økes med ytterligere 10 mill. kroner, forutsatt tildeling fra 

Husbanken. 

3. Investeringsbudsjett 2020 reguleres slik: 

 

Bevilgningsoversikt - investering (budsjett) 
Oppr. bud. 

2020 
Reg. bud. 

2020 
  Budsjett 

2021 
  Budsjett 

2022 
  Budsjett 

2023 

         

1 Investeringer i varige driftsmidler            86 600           138 494             31 450               9 550               3 350  

2 Tilskudd til andres investeringer              3 000               3 000  500                 500                      -    

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                  961            961   961  961                  961  

4 Utlån av egne midler                     -                        -                        -                        -                        -    

5 Avdrag på lån                     -                        -                        -                        -                        -    

6 Sum investeringsutgifter            90 561           142 455             32 911             11 011               4 311  

         

7 Kompensasjon for merverdiavgift                     -                 7 853                      -                        -                        -    

8 Tilskudd fra andre                     -                 3 440                      -                        -                        -    



 

 

9 Salg av varige driftsmidler                     -                    457                      -                        -                        -    

10 Salg av finansielle anleggsmidler                     -                        -                        -                        -                        -    

11 Utdeling fra selskaper                     -                        -                        -                        -                        -    

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler                       -       

13 Bruk av lån            89 100           129 602             31 350               9 550               2 850  

14 Sum investeringsinntekter            89 100           141 352             31 350               9 550               2 850  

         

15 Videreutlån            10 000             30 000             10 000             10 000             10 000  

16 Bruk av lån til videreutlån            10 000             30 000             10 000             10 000             10 000  

17 Avdrag på lån til videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  

18 Mottatte avdrag på videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  

19 Netto utgifter videreutlån                     -                        -                        -                        -                        -    

         

20 Overføring fra drift              1 461               1 713               1 461               1 461               1 461  

21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond                     -                        -                        -                        -                        -    

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond                     -    -               610  -               100                      -                        -    

23 Dekning av tidligere års udekket beløp                     -                        -                        -                        -                        -    

24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.              1 461               1 103               1 361               1 461               1 461  

25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)                     -                        -                        -                        -                        -    

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Jf. vedtak 54/20 økes investeringsbudsjettet med 10 mill. kroner 

2. Låneramme for startlån økes med ytterligere 5 mill. kroner, forutsatt tildeling fra 

Husbanken. 

3. Investeringsbudsjett 2020 reguleres slik: 

 

Bevilgningsoversikt - investering (budsjett) 
Oppr. bud. 

2020 
Reg. bud. 

2020 
  Budsjett 

2021 
  Budsjett 

2022 
  Budsjett 

2023 

         

1 Investeringer i varige driftsmidler            86 600           138 494             31 450               9 550               3 350  

2 Tilskudd til andres investeringer              3 000               3 000  500                 500                      -    

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                  961            961   961  961                  961  

4 Utlån av egne midler                     -                        -                        -                        -                        -    

5 Avdrag på lån                     -                        -                        -                        -                        -    

6 Sum investeringsutgifter            90 561           142 455             32 911             11 011               4 311  

         

7 Kompensasjon for merverdiavgift                     -                 7 853                      -                        -                        -    

8 Tilskudd fra andre                     -                 3 440                      -                        -                        -    

9 Salg av varige driftsmidler                     -                    457                      -                        -                        -    

10 Salg av finansielle anleggsmidler                     -                        -                        -                        -                        -    

11 Utdeling fra selskaper                     -                        -                        -                        -                        -    

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler                       -       

13 Bruk av lån            89 100           129 602             31 350               9 550               2 850  

14 Sum investeringsinntekter            89 100           141 352             31 350               9 550               2 850  



 

 

         

15 Videreutlån            10 000             25 000             10 000             10 000             10 000  

16 Bruk av lån til videreutlån            10 000             25 000             10 000             10 000             10 000  

17 Avdrag på lån til videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  

18 Mottatte avdrag på videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  

19 Netto utgifter videreutlån                     -                        -                        -                        -                        -    

         

20 Overføring fra drift              1 461               1 713               1 461               1 461               1 461  

21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond                     -                        -                        -                        -                        -    

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond                     -    -               610  -               100                      -                        -    

23 Dekning av tidligere års udekket beløp                     -                        -                        -                        -                        -    

24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.              1 461               1 103               1 361               1 461               1 461  

25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)                     -                        -                        -                        -                        -    

 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen kommune har de siste to årene opplevd stor økning i antall søknader på startlån, og at 

omsøkte lånesummer er større enn tidligere. Det betyr at opprinnelig vedtatt låneramme for 

2020 på kr 10 mill. er for lav. Låneramme ble derfor økt med 10 mill. kroner til totalt 20 mill. 

kroner. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 87/19 og f-sak 54/20. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Lav risiko. Startlån er låneopptak til videre utlån, og Lyngen kommune har da en forpliktelse til 

Husbanken. Det betyr at Lyngen kommune har ansvaret for å dekke eventuelle tap dersom 

låntaker ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser til Lyngen kommune. Ettersom søker på startlån 

skal ha økonomisk betjeningsevne, skal det være lav risiko for mislighold. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er til nå utbetalt kr 8 060 000 i startlån og gitt tilsagn på kr 6 350 000, totalt kr 14 410 000 

av vedtatt låneramme til videreutlån. I tillegg ligger det søknader inne på kr 5 750 000. Dersom 

disse søknadene innvilges betyr det at årets startlånspott er oppbrukt. Erfaringsmessig vil det 

komme inn søknader hele året, og det vil fortsatt være behov for å kunne behandle og tildele 

startlån. For å sikre at vi har nok startlånsmidler anbefaler rådmannen at det søkes om ytterligere 

5 mill. kroner fra Husbanken.  

 

Endring i investeringsbudsjett 2020 gjelder post 15 og 16 i bevilgningsoversikten. 

 

Dersom Husbanken ikke innvilger økning, vil det bety at vi må prioritere strengere på søknader 

som er mottatt og gi avslag på søknader når årets låneramme er oppbrukt. 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/400 -84 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 11.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

108/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Valg av kontrollutvalg 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til sak 15/20 for kommunestyret og 16/20 for kontrollutvalget og bekrefter 

at medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget skal bestå av: 

 

Faste medlemmer: 

Johannes Grønnvoll – leder 

Torill Hammervoll – nestleder 

Ingunn Karlsen 

Rolf Magne Hansen 

Uno Nesvik 

 

Varamedlemmer: 

1. Paul-Ivar Skogheim 

2. Victoria Berglund 

3. Benjamin Johansen 

4. May-Liss Gemert 

5. Lill-Beathe Skogvang 

6. Morten Thorstensen 

7. Bente Rognli 

 



 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret viser til sak 15/20 for kommunestyret og 16/20 for kontrollutvalget og bekrefter 

at medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget skal bestå av: 

 

Faste medlemmer: 

Johannes Grønnvoll – leder 

Torill Hammervoll – nestleder 

Ingunn Karlsen 

Rolf Magne Hansen 

Uno Nesvik 

 

Varamedlemmer: 

1. Paul-Ivar Skogheim 

2. Victoria Berglund 

3. Benjamin Johansen 

4. May-Liss Gemert 

5. Lill-Beathe Skogvang 

6. Morten Thorstensen 

7. Bente Rognli 

 

Saksopplysninger 

Det siteres fra kontrollutvalgssak 16/20, møte 28.05.20: 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

109/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Henvisning til lovverk: 

Valgloven 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 

13.september 2021, skal det også avholdes valg i Lyngen kommune søndag 12.september 2021. 

 

Valglokalet på Lyngseidet og valglokalet i Nord-Lenangen skal ha åpent også søndag 

12.september 2021. 

 

 

Rådmannens innstilling 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 

13.september 2021, skal det også avholdes valg i Lyngen kommune søndag 12.september 2021. 

 

Valglokalet på Lyngseidet og valglokalet i Nord-Lenangen skal ha åpent også søndag 

12.september 2021. 

 



 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

I brev av 03.08.20 opplyser Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet at 

valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021er fastsatt til mandag 13.september 2021. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valglovens § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune også skal holdes valg søndag 12.september 2021. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Siden to-dagers valg har økonomiske konsekvenser, skal kommunestyre fatte slikt vedtak senest 

i forbindelse med budsjettbehandlingen året før valget. 

 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I Lyngen kommune har det vært praksis å ha 2-dagers valg. Valglokalet på Lyngseidet og 

valglokalet i Nord-Lenangen har hatt åpent både søndag og mandag. Dette av hensyn til 

skoleelever, studenter, pendlere eller andre som har vanskeligheter med å avgi stemme på 

valgdagen og/eller som ikke ønsker å forhåndsstemme. 

Det har vært rimelig stor pågang av velgere søndag. 

 

Rådmannen viser til de positive erfaringene fra tidligere valg og anbefaler kommunestyre om å 

videreføre ordningen med 2-dagers valg. 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/580 -7 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

110/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Bruk av fjernmøter 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 30.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra Mikal Nerberg: 

I  hht  kommunelovens  § 11-

7  gis  det  anledning  til  bruk  av  fjernmøter  i  alle  folkevalgte  organ  i Lyngen  kommune. I 

møter som arrangeres som fjernmøter skal ordstyrer ikke sitte i samme rom som øvrige 

møtedeltakere. Det er mulig for ordstyrer å sitte i samme rom som 

rådmann/administrasjon. 

Bestemmelsen  innarbeides  i  «Møtereglementet  for  folkevalgte  organer». 

Rådmannen  bes  legge  frem  ett  revidert  møtereglement  for  politisk  behandling. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Mikal Nerberg. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Miklal Nerberg. Enst. 

Vedtak: 

I  hht  kommunelovens  §  11-

7  gis  det  anledning  til  bruk  av  fjernmøter  i  alle  folkevalgte  organ  i Lyngen  kommune. I 

møter som arrangeres som fjernmøter skal ordstyrer ikke sitte i samme rom som øvrige 

møtedeltakere. Det er mulig for ordstyrer å sitte i samme rom som 

rådmann/administrasjon. 

Bestemmelsen  innarbeides  i  «Møtereglementet  for  folkevalgte  organer». 

Rådmannen  bes  legge  frem  ett  revidert  møtereglement  for  politisk  behandling. 



 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

I hht kommunelovens § 11-7 gis det anledning til bruk av fjernmøter i alle folkevalgte organ i 

Lyngen kommune.  

Bestemmelsen innarbeides i «Møtereglementet for folkevalgte organer». 

Rådmannen bes legge frem ett revidert møtereglement for politisk behandling. 

 

Saksopplysninger 

Kommunelovens § 11-7 har flg bestemmelser om fjernmøter: 

«Kommunestyret og fylkestinget kan beslutte at folkevalgte organer eller fylkeskommunen skal 

ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 

 

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 

hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder 

for møter, gjelder også for fjernmøter. 

 

Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 

 

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i 

andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.»  

 

Dette er en ny bestemmelse i den nye kommuneloven og gir en generell adgang til å benytte 

fjernmøte i alle folkevalgte organ også kommunestyre. De vanlige saksbehandlingsreglene 

gjelder også for denne type møter. 

 

Det er imidlertid bare adgang til å benytte denne møteformen hvis kommunestyret har fastsatt i 

reglements form at det skal være adgang til å avholde fjernmøte, enten i nærmere angitte 

organer eller generelt i alle. Det er så opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete 

tilfellet. 

 

Beslutning om å benytte denne møteformen må normalt treffes av utvalgets leder i forbindelse 

med innkalling til møte. Unntaket fra dette er om utvalget selv vedtar i møte at ett senere møte 

skal holdes på denne måten. 

 

Lyngen kommune har «Møtereglement for folkevalgte organer» vedtatt i K-sak 50/13. 

Dette reglementet er moden for revisjon, bla som følge av ny kommunelov. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Lyngen kommunestyre må fatte ett vedtak om bruk av fjernmøter i enkelte eller alle folkevalgte 

organ og dette må innarbeides i gjeldene møtereglementet.  


