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1 ØKONOMIPLAN/HANDLINGSDEL 2021-2024 

1.1 Innledning 

I henhold til kommuneloven (KL) § 14-3, tredje avsnitt innstiller formannskapet til vedtak om 
økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret.  

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale 
og regionale planer skal følges opp»,  

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

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

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt. 

I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert. 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for 
kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og 
årsbudsjett. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2017. Den forplikter kommunen 
innenfor 3 satsingsområder: boligutvikling, næringsutvikling og samferdsel. Videre 
inneholder samfunnsplanen tre gjennomgående perspektiver for å bli en attraktiv bo- og 
tilflyttingskommune. Disse er folkehelse, likestilling, klima/miljøforhold og 
samfunnssikkerhet. En forutsetning for å kunne jobbe målrettet mot disse målene, er at 
kommunen også har en robust og dimensjonert organisasjon for å møte framtidens 
utfordringer. 
 
De overordnede målene i kommuneplanen gjenspeiles i økonomiplanen og skal forankres 
ytterligere i sektorenes delplaner. Disse planene bør også sikre gode tjenester på tvers av 
funksjoner og ulike fag.  Basert på kommuneplanen har ledelsen i kommunen pekt ut fem 
felles prioriteringer som skal gi retning til delplanene i hele organisasjonen for perioden 
2021-24: 
 

• Boligutvikling 

• Næringsutvikling 

• Samferdsel 

• God helse gjennom hele livet 

• Kommunen som organisasjon: Dimensjonering, tjeneste, kvalitet, økonomi, 
samarbeid med andre kommuner 

 

Den økonomiske situasjonen 
Lyngen kommune som organisasjon har siden mars 2020 på beste måte forsøkt å balansere 
en svært krevende krisehåndtering med ordinær drift. Også 2021 vil bli preget av pandemien 
og samfunnets håndtering av denne – både lokalt, nasjonalt og globalt. 
 

Kommunens økonomiske handlingsrom i årene framover vil være sterkt styrt av kommunens 
høye lånegjeld og nivået på rammeoverføringer. I dag er rentenivået historisk lavt, men med 
den høye lånegjelda kommunen har, medfører selv en liten renteøkning på for eksempel 1 % 
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økte utgifter på ca. 6 mill., noe som tilsvarer driften av for eksempel Knøttelia barnehage i 1 
år.   
 
I økonomiplanen er det derfor ikke funnet rom for store investeringer i årene som kommer, 
med unntak av kritisk infrastruktur, og prosjekter som ikke vil gi kommunen økte 
driftsutgifter. (selvkostprosjekter)  
 

Prognosen for befolkningsutviklinga i Lyngen kommune viser en forventet nedgang. Den 

demografiske utviklingen viser en nedgang i samtlige befolkningsgrupper med unntak av de 

over 67 år hvor antallet øker. Dette medfører lavere rammeoverføringer, samt store krav til 

tjenesteleveranser og dimensjonering. I økonomiplanen er det nedtrekk på totalt 9 årsverk i 

organisasjonen for å imøtekomme lavere overføringer. Dette kan skape utfordringer ift å 

opprettholde dagens tjenestetilbud. Det er derfor viktig at kommunen har fokus på utvidet 

samarbeid med andre kommuner samt tverrfaglighet, dimensjonering og kvalitet i tjenesten 

i økonomiplanperioden. 

 
Rammene for 2021 er vesentlig strammere sammenlignet med 2020. Reduksjonene er gjort 
basert på endring i demografi, og i tillegg er det gjort nedtrekk generelt i alle 
budsjettrammene. 
 
Budsjettforutsetninger:  

• Omstrukturering oppvekst fra 2024 

• Økte utgifter brøytekontrakter (kr 2,25 mill. per år) 

• Reduksjon medfinansiering Lyngsalpan vekst (fra økonomiplan 2020-2023, kr 0,5 mill. 
pr. år) 

• Reversert nedtrekk branntjeneste for 2021 (på grunn av forsinkelse i dokumentasjon 
og utdanningsløp, er prosessen forsinket til 2022) 

• Kjøp av rådhus innen 1.04.21 

• Reduksjon av medlemmer i politiske utvalg fra 2024. Rådmannen fremlegger sak til 
kommunestyret i løpet av våren 2021 

• Økte husleiekostnader innenfor HSO og kultur  

• Fortsatt drift av gatelys på fylkeskommunale veier  

• Nedjusterte inntekter i henhold til planlagt uttak i Tyttebærvika 

• Tilleggsbevilgning ressurskrevende brukere (kr 3 mill. f.o.m. 2021 er innarbeidet i 

HSO) 

• Tilleggsbevilgning koronatiltak for 2021 (kr 2,7 mill.) er innarbeidet i budsjett 

• Havbruksfondet er budsjettert med årlig inntekt på kr 0,78 mill. i planperioden 

• Reduserte inntekter eiendomsskatt. Kontorjusteres årlig 

• Reduksjon i vedlikehold av kommunale veier (redusert kr 4 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 

2022) 

• Full selvkostdekning på tillatte selvkostområder innen kommunalteknikk, plan og 

havner 

• Egenkapital til investeringer kr 0,5 mill. 2021-2023 

• Avsetning til disposisjonsfond med tanke på fremtidig renteøkning og oppfyllelse av 

handlingsregel 
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• Det er ikke budsjettert med boligbyggingstilskudd. Boligbyggingstilskuddet avsluttes 

01.07.21 med frist for byggestart 01.07.22. Innkomne søknader til 01.07.21 innvilges 

med dekning fra disposisjonsfondet. 

 

Rådmannen foreslår å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 %, noe som er i 
samsvar med vedtatt handlingsregel. Budsjett og økonomiplan som legges frem har fokus på 
nødvendige tiltak der handlingsrommet for ytterligere tiltak er svært begrenset.  
 

Prioriterte tiltak 2021 

• Velferdsteknologi drift og investering 

• Digitale hjelpemidler skole og barnehage 

• Læremidler Fagfornyelsen 

• Økte avdrag lånegjeld (utover minimumsavdrag) 

• Reparasjon tak Eidebakken 

• Reparasjon setningsskade Lyngstunet 

• Industribygg Furuflaten (selvkost) 

• Vann og avløp (selvkost) 

• Brøyting av kommunale kaier 
 

Kommunestyrets vedtak til budsjett for 2021 er svært stramt og fordrer at vi lykkes med å 
realisere de planlagte innsparingstiltakene, samt effektuere tverrfaglig og interkommunalt 
samarbeid innenfor alle tjenesteområder. Kommunestyrets vedtak til handlingsprogram 
2021-2024 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til 
kommunens innbyggere innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet. For å klare 
det, trengs det tøffe prioriteringer. 

1.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

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

• Folkehelse – God helse gjennom hele livet 

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

• Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet – Lyngen kommune skal fremstå som 
bærekraftig ift. klima og miljø, og skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet 
og trygghet 

 
På bakgrunn av dette har vi tre satsningsområder: 

• Næringsutvikling 

• Boligutvikling 

• Samferdsel 

1.2.1 Hovedutfordringer i Lyngen kommune 

Hovedutfordringen er befolkningsnedgang. Endring i antall innbyggere i kommunen vil 
påvirke mange aspekter i samfunnet, slik som for eksempel rekrutering til idrettslagene og 
andre fritidsaktiviteter som er betydningsfulle for bolyst. Befolkningsnedgang begrenser 
også det økonomiske handlingsrommet i kommunen, dette da en del midler er basert på 
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antall innbyggere vi har i kommunen. Befolkningsnedgang har altså en selvforsterkende 
effekt. Satt på spissen så fører befolkningsnedgang til at kommunen får en redusert evne til 
å motvirke befolkningsnedgang. Det betyr at de strategier og tiltak det avsettes ressurser til 
må være treffsikre, altså påvirke det man prøver å påvirke.  
 
Den demografiske sammensetningen i kommunen viser større andel av eldre enn tidligere, 
og en befolkningsøkning må realistisk sett komme fra tilflytning. For en betydelig tilflytning 
trenger kommunen å tilrettelegge for boliger og arbeidsplasser. Tilgjengelighet på boliger og 
arbeidsplasser har også et samspill som gir en selvforsterkende effekt, der manglende tilbud 
på den ene også vil minke behovet for den andre. Sammen danner de en negativ spiral. 
Lyngen kommune må evne å danne en positiv spiral, der tilrettelegging for både boliger og 
arbeidsplasser vil gi en positiv selvforsterkende effekt.  
 

 
 
Av andre utfordringer bør den høye låneandelen også nevnes som en hovedutfordring, da 
den også påvirker kommunens handlingsrom og gjør kommunen sårbar for endring i 
lånerenta. 

1.2.2 Overordnede satsinger fra kommuneplanen 

Overordnede målsetninger er utfordrende å følge opp med det økonomiske 
handlingsrommet kommunen har. Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp 
til ordinær drift, derfor er mye av satsningsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører 
en større andel av eldre mennesker i kommunen til at en stor del av driften er rettet mot 
områder som ligger utenfor politiske satsingsområder.  
 
Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsningsområdene som er innbakt i 
driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg mot mer enn et av satsningsområdene på 
samme tid. Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, 
arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m.  Tabellene under viser tiltak 
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1.2.2.1 Næringsutvikling og sysselsetting 

Hovedmål: 

• Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all næringsetablering. 

• Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for 
eksisterende og nye næringsaktører, herunder være en populær destinasjon for 
naturbasert reiseliv, opprettholde landbruksnæringen blant de sterkeste i regionen og 
styrke havbruksnæringen. 

 
Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere gründere, slik at de får utvikle seg 
og kan skape sin egen arbeidsplass. Det er god sysselsetting i kommunen, og det må jobbes 
for at dette opprettholdes. 

 Næringsutvikling og sysselsetting 

Investering 2021 2022 2023 2024 

Lyngentrappa 4 500    

Lyngenløftet 2 629    

Vann/avløp – oppgradering 22 500 4 500 2 500  

Avvanningsanlegg Tyttebærvika  1 900   

Industriutleiebygg Furuflaten 30 000    

Drift     

Sommerarbeidsplasser for 
ungdom 

300 300 300 300 

Kommunale lærlingplasser 762 762 762 762 

Rovdyr, skadefellingslag 15 15 15 15 

Innsamling av landbruksplast 50 50 50 50 

Brøyting av kommunale havner 406 406 406 406 

Tilrettelegging parkering/toalett 830 830 500 500 

Strategisk næringsplan 100    

Næringslivets dag 50    

Eksterne prosjektmidler     

Lyngentrappa 2 000    

Statlig næringsfond 2 000    

 

1.2.2.2 Boligutvikling 

Hovedmål: 

• Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk vil bo. 
 
Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og 
verdier, slik at kommunen blir en attraktiv plass for alle som ønsker å bosette seg her. Lyngen 
kommune skal også stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging ved å 
klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.  
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Boligutvikling 

Investering 2021 2022 2023 2024 

Vann/avløp – oppgradering 22 500 4500 2 500  

Oppgradering kommunale veier 2 000    

Drift     

Reduserte, faste priser på 
kommunale boligtomter 

    

Fri bruk av haller og gymsaler 439 439 439 439 

Samarbeid med frivillige, lag og 
foreninger 

240 240 240 240 

Søppelinnsamling ytre Lyngen 100 100 100 100 

Eksterne prosjektmidler     

Program for folkehelse 1 020 1 020 1 020 1 020 

LOS 270    

 

1.2.2.3 Samferdsel 

Hovedmål:  

• Jobbe for realisering av Ullsfjordforbindelsen 

• Jobbe for opprustning av Pollfjelltunellen, FV 868 til Oteren og FV311 til 
Koppangen. 

• Styrke driftsvedlikehold for havnene. 

• Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av Nord Lenangen havn 

• Ruste opp infrastruktur på Lyngseidet, og avsette nødvendige midler til «Lyngen-
løftet». 

• Legge til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter rundt tettsteder. 

• Vurdere utredninger av havnestrategi, transport og godsanalyse i samråd med 
nabokommuner. 

 

Samferdsel 

Investering 2021 2022 2023 2024 

Oppgradering kommunale veier 2 000    

Drift     

Brøyting av kommunale kaier 406 406   

Veilys fylkesvei 250 250 250 250 

 

1.2.3 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter 

De utfordringene organisasjonen Lyngen kommune har er: 

• Demografisk utvikling og dens påvirkning på tjenestebehovet 

• Konkurranse om arbeidskraft 

• Overføring og utvikling av kompetanse 
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Kommunen opplever en økning i ressursbruk til rettighetsfestede tjenester for 
enkeltbrukere, som f.eks. ressurskrevende tjenester innen helse og omsorg. Den 
demografiske utviklingen går i tillegg mot en nedgang i barnetall og økning av eldre. 
Kommunens realverdier må derfor forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har.  
 
Våre ledere og medarbeideres kompetanse er helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på 
tjenestene. Systematisk og relevant kompetanseutvikling og rekruttering må stå sentralt. 
Forenkling av arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy er nødvendig for at man skal 
kunne opprettholde gode tjenester, f.eks. velferds-/trygghetsteknologi, bedre informasjon til 
innbyggerne, flere elektroniske innbyggertjenester, bedre økonomistyring og forenklet 
elektronisk saksbehandling. 
 
Digitalisering må være et fokusområde, både politisk og organisatorisk. Videre er et godt 
partssamarbeid viktig for å utvikle kommunen som organisasjon. 
 
Lyngen kommune som organisasjon og tjenesteyter skal preges av samfunnsplanens tre 
gjennomgående perspektiver: folkehelse, likestilling, klima/miljøforhold og 
samfunnssikkerhet. 
 
For denne økonomiplanperioden arbeides det mot følgende målsettinger: 

• Dimensjonere tjenester og intensivere tverrfaglig og interkommunalt samarbeid 

• Styrke internkontroll og økonomistyring i hele organisasjonen  

• Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og arbeide systematisk med sykefravær. 

• Effektive og målrettede anskaffelser 

• Målrettet kompetanseheving og rekruttering 

1.2.3.1 Folkehelse 

God helse gjennom hele livet: 
Deltagelse i program for folkehelse med fokus på tidlig innsats 

• Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og friluftsliv for alle, særskilt i barnehage og skole 
og for eldre og funksjonshemmede. 

• Sørge for at trygt og rent drikkevann i det kommunale nettet, herunder få alle 
kommunale vannverk godkjent av mattilsynet. 

• Dreie fokus fra behandling over på forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer. 

• Legge til rette for grøntareal med rom for fysisk aktivitet gjennom arealplanlegging. 

• Stimulere til utstrakt samarbeid med frivillige, lag og foreninger innenfor fysisk 
aktivitet og helse. 

• Tverrfaglig tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale ulikheter. 

1.2.3.2 Likestilling 

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

• Sørge for at offentlige rom er tilgjengelig for alle gjennom fokus på universell 

utforming. 

• Sørge for likeverdig tjenestetilbud for alle uavhengig av bakgrunn. 
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• Lyngen kommune skal være en inkluderende organisasjon som verdsetter og utnytter 

kulturelt mangfold. 

• Legge til rette for økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, samt føre 

en bevisst rekrutteringspolitikk i kommunen. 

• Fokus på brukermedvirkning og brukerundersøkelser. 

• Holdningsskapende arbeid i barnehager og skoler. 

1.2.3.3 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet 

Lyngen kommune skal fremstå som bærekraftig ift. klima og miljø, og skal til enhver tid 
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet: 
 
Klima og miljø 

• Tilrettelegge for gående, syklister og bruk av spark. 

• Stille krav om at nye anlegg og bygg skal være energieffektive og robuste mtp 

klimaendringer. 

• Legge til rette for miljøvennlige innkjøp, gjenbruk og resirkulering i kommunen som 

organisasjon. 

• Stimulere til etablering av bærekraftige næringer. 

• Nærmere mål og tiltak konkretiseres i kommunens klima og miljøplan. 

Sikkerhet og beredskap  

• Revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan min.  

en gang årlig. 

• Oppdatert beredskapsinformasjon skal til enhver tid finnes på kommunens 

hjemmesider. 

 

Økonomisk oversikt over tiltakene klima/miljø/samfunnssikkerhet, likestilling og 

folkehelse 

Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter 

Investering 2021 2022 2023 2024 

Lyngentrappa 4 500    

Lyngenløftet 12 629 10 000   

Vann/avløp – oppgradering 22 500 4 500 2 500  

Lyngen kirke 1 000 500   

Setningsskader Lyngstunet 1 500 32 000   

Knøttelia barnehage, 
tak/ventilasjon 

 1500   

Eidebakken skole, tak 5 000    

Fagfornyelsen 750 750   

Elev/ansatte PC 500 500 500 400 

Innkjøp Lyngstunet 400    

Industriutleiebygg Furuflaten 30 000    

Drift     
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Kommunale lærlingplasser 762 762 762 762 

Rovdyr, skadefellingslag 15 15 15 15 

Innsamling av landbruksplast 50 50 50 50 

Tilrettelegging parkering/toalett 830 830 830 830 

Velferdsteknologi  790 790 790 790 

Digitale verktøy administrasjon - 
brukere oppvekst 

200 200 200 200 

Innsynsløsning og effektiv 
saksbehandling  

240 240 240 240 

Brukerundersøkelser 24 24 24 24 

Interkommunalt samarbeid -600 -600 -600 -600 

Læremidler, fagfornyelsen 300 200 200  

inntekter industriutleiebygg -662 -1 436 -1 421 -1 406 

Inntekter parkering -830 -830 -830 -830 

Likestilling, folkehelse, klima/miljøforhold, samfunnssikkerhet 

Investering 2021 2022 2023 2024 

Digitale verktøy i skole og 
barnehage 

950 1 050 950  

Velferdsteknologi  790 790 790 790 

Vann/avløp – oppgradering 22 500 4 500 2 500  

Felles brannstasjon 2000    

Lenangen skole uteareal 420    

Riving og avhending av Nilletun 370    

Oppgradering kommunale veier  2 000   

Drift     

Friskliv-, læring og 
mestringssenter 

400 400 400 400 

Klimaregnskap 30 30 30 30 

Redusert strømforbruk -264 -264 -264 -264 

Fri bruk av haller 439 439 439 439 

Sommerarbeidsplasser for 
ungdom 

300 300 300 300 

Brukerundersøkelser 24 24 24  

Skolemåltid og fysisk aktivitet 520 520 520 520 

Aktivitetspakke ungdomsrådet 100    

Velferdsteknologi  790 790 790 790 

Branntjenesten 300    

Drift av gatelys fylkeskommunale 
veier 

250 250 250 250 

Digitalisering/effektivisering  -100 -100 -100 

Eksterne prosjektmidler     

Program for folkehelse 1 020 1 020 1 020 1 020 
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Oppsøkende team 700 700   

Foreldreveiledning 200 200   

Aktivitetstiltak - hjemmeboende 254    

Aktivitetstilbud - besøksvert 127    

Omsorg ved livets slutt  140    

Utvikling av friskliv og mestring 60    

 

Oversikten viser også investeringer og drift fra tidligere år som er videreført til 2021. 

1.3 Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser 

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

1.3.1 Statsbudsjett 2021 

Forslaget til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober 2020.  
 
Hovedpunktene fra økonomiinfo fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark angående 
Statsbudsjettet 2021 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor. 
 
Kommuneopplegget i 2021 
 
Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2021 legges til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 %. Lønnsvekst er anslått til 2 % og teller 2/3 i deflator.  
 
Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2021 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på 
skattørene for kommuner og fylkeskommuner. 
 
Skatteørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes 
samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skatteøren økt med 1,05 
prosentpoeng til 12,15 %.   
 
 Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å ha en nominell vekst 
på 6,4 % fra 2020 pga. lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra 
utbytte for 2020. Dessverre vil ikke Lyngen kommune ha en slik stor vekst pga. nedgang i 
folketallet. Egne beregninger på skatteinntektene viser en nominell endring på 4,1 % 
forutsatt at prognosen for 2020 stemmer. For økonomiplanperioden vil det være en 
nedgang: 
 

2021 2022 2023 2024 

4,1 % -1,6 % -1,0 % -2,1 % 
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Anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2021 i 
statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene, derfor vil tallene være overvurdert 
for Lyngen kommune og undervurdert for andre kommuner. De fleste kommunene i Troms 
har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet. Lyngen kommune har en 
skatteinngang på ca. 72 % ift. landsgjennomsnittet, og får en utjevning på opp mot 94 %. 
Derfor er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning for oss. 
 
Inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2021 
benytter folketall per 1.1.2020, mens i den faktiske inntektsutjevningen for 2021 benyttes 
folketall per 1.1.2021. Disse tallene er ikke kjent på det tidspunktet budsjettet vedtas. 
Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2020 til 
1.1.2021 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune. 
 
Skjønnsmidler i 2021 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet på kr 108 mill., en 
reduksjon på 12,9 %. Av disse er kr 67 mill. fordelt som basisskjønn til kommunene. Lyngen 
kommune mottar 1,14 mill. av disse 2021, en nedgang på kr. 160 000 fra 2020.  
 
Inntektssystemet 

• Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres 

• Nord-Norgetilskuddet prisjusteres – fra kr 4 095 per innbygger til kr 4 206. 

• Småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere prisjusteres 
 
Endring av kostnadsnøkler 
Det blir en justering av delkostnadsnøkkelen for grunnskole i inntektssystemet pga. ny norm 
for lærertetthet. Denne normen legger en begrensning på kommunenes muligheter for å 
hente ut stordriftsfordeler, og smådriftsulemper blir også noe mindre enn før. For å ta 
hensyn til dette justeres andre kriterier (bosettings- og gradert basiskriterium) i 
inntektssystemet ned. Ordningen innføres gradvis; for 2021 overføres halvparten som 
særskilt fordeling og resterende etter kostnadsnøkkel. 
 
Endringene gir fordelingsvirkninger for den enkelte kommune. Kommuner med høye verdier 
på bosettings- og gradert basiskriterium vil endringen komme negativt ut, noe det gjør for 
Lyngen. I Grønt hefte er dette anslått til kr 141 per innbygger, totalt kr 398 000 i reduksjon. 
 
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 
Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av 
lovendringen på eiendomsskatt. Det er tidligere lagt til grunn at bortfallet skulle trappes ned 
gradvis over en 7-årsperioden, men det er nå vedtatt en reduksjon av denne 
kompensasjonen. Dette rammer Lyngen kommune, som ikke vil motta denne 
kompensasjonen. Lyngen mottok kr 53 000 i 2020.  
 
Korreksjonssaker 2021 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren 
kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk 
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belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte 
korreksjonssaker og dette gjelder i hovedsak følgende saker for Lyngen: 
 
Endringer i finansiering, avvikling av tilskuddsordninger og innlemminger i rammetilskuddet 
 
Helse- og omsorgstjenester 

• Knekkpunkttillegg i basistilskudd for fastleger svarende til 1000 listeinnbyggere fra 
1.mai 2020. Rammetilskuddet økes med kr. 275 000. 

• Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år.  Som 
kompensasjon for kommunens merutgifter økes rammetilskudd med kr. 10 000. 

• Nytt egenandelstak for utsatte grupper med kr. 20 000. 

• Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med 
kr. 80 000. 

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr. 396 000. 
 
Skole 

• Universell utforming av løsninger for gjennomføring av prøver og eksamener avlaster 
kommunene og er anslått til å gi besparelser gir reduksjon i rammetilskudd, kr 7 500. 

• Helårseffekt for inntektsgradert foreldrebetaling til SFO for 1. og 2. trinn. Utgjør ca. kr 
43 000. 

• Inntektsgradering på foreldrebetaling SFO for 3. og 4. trinn er vedtatt fra høsten 
2021. Halvårseffekt utgjør ca. kr 13 000. 

• Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn, helårseffekt for 2021 utgjør 
kr 30 000. 

• Innlemming av tilskudd til økt lærertetthet – kr 139 000. 
 
Andre områder 

• Finansiering av frivilligsentraler overføres som øremerket tilskudd fra 2021 – kr. 
439 000. 

• Statliggjøring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn – kr 41 000. 

• Tilleggsproposisjonen forutsetter kompensasjon for merkostnader/inntektstap i 
2021, anslått til kr 2,785 mill. 

1.3.2 Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt 
tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt 
til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie 
inntekter som kommunene får gjennom inntektssystemet.  
 
Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er 
forventet å ha for å dekke kommunale tjenester.  Det er de yngste (2-15 år) og den eldste 
gruppen (fra 67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune 
blir det færre unge og flere eldre. I inntektssystemet gir dette seg utslag i lavere 
rammetilskudd for de yngste og høyere for de eldste.  
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Kilde SSB 07459: Befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år 

 
Trenden i fødselstallene de siste årene ligger på rundt 20 barn årlig, noe som på sikt vil 
påvirke tjenestenivået innen helse, oppvekst og kultur. 
 

 
Tall for 2020 anslag fra helsesøster/jordmortjenesten. 

 

Selv om nedgangen i antall innbyggere har flatet noe ut de siste par årene, er dessverre 
tendensen at befolkningsnedgangen fortsetter. 
 
SSB-prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen viser ytterligere nedgang i 
folketallet både i planperioden og fram mot 2040: 
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1.3.3 Handlingsregler 

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

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter 

2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter 

3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter: 

a) Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 

b) Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste planperiode (2018-

2021) 

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

investeringskostnader 

 

Disse handlingsreglene krever tydelige prioriteringer ift nivået på tjenestetilbudet i 
kommunen og nye investeringer. I vedtatt økonomiplan 2021-2024 er det store negative 
avvik ift handlingsreglene, og det er ikke funnet rom for å forbedre dette ytterligere. 
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1. Netto driftsresultat 
Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2021-2024 er status på 
handlingsregelen følgende (alle tall i 1000 kroner): 

i 1000 kr 2021 2022 2023 2024 

Sum driftsinntekter               321 294           316 126           313 043           309 319  

Sum driftsutgifter               284 319           278 390           275 506           271 820  

Brutto driftsresultat                  36 975             37 736             37 537             37 499  

Netto finansutgifter -31 227 -34 143 -36 057 -34 417 

Netto driftsresultat                    5 748               3 593               1 480               3 082  

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,79 % 1,14 % 0,47 % 1,00 % 

1,75 % av brutto driftsinntekter 2021-2024                    5 623               5 532               5 478               5 413  

Vedtatt økonomiplan 2021-2024                    5 601               5 511               5 457               5 392  

Avvik handlingsregel  - 22  - 21  - 21  - 21  

 

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

2021 2022 2023 2024 

32 129 31 613 31 304 30 932 

 

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2020 kr 14 013 302,71. Dvs. at man mangler vel 18 
mill. kroner i 2021 ift. handlingsregelen.  
 
Vedtatt budsjett og økonomiplan oppfyller ikke handlingsregelen i løpet av planperioden, 
forutsatt at det ikke brukes av disposisjonsfondet. Avviket i handlingsregelen utvikler seg 
slik: 

 2021 2022 2023 2024 

MÅL: 10 % av brutto driftsinntekter 32 129 31 613 31 304 30 932 
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 
2021-2024 3 409 1 996 341 2 315 

Teoretisk disposisjonsfond pr. 31.12. 35 538 33 609 31 645 33 247 

Vedtatt utvikling i disposisjonsfond 17 422 19 418 19 759 22 074 

Avvik handlingsregel -14 707 -12 194 -11 545 -8 858 

 

 
3. Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer 

Handlingsregelen innebærer en kraftig reduksjon i lånegjelda til Lyngen kommune. Da fullt 
låneopptak ikke er gjort for 2020, utgjør lånegjelda 182 % av brutto driftsinntekter. Men 
dette fører til at avviket vil øke planperioden: 

 
2021 2022 2023 2024 

Brutto driftsinntekter 321 294 316 126 313 043 309 319 

Lånegjeld pr. 31.12. 672 907 720 247 696 237 666 671 

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 209 % 228 % 222 % 216 % 

Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter 257 035 252 901 250 434 247 455 

Avvik lånegjeld i kroner handlingsregel og vedtatt 
økonomiplan -415 872 -467 346 -445 803 -419 216 
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3 a) Det forutsettes at nye låneopptak kun kan utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag. Dette 
krever at man bygger opp et investeringsfond kombinert med overføringer fra drift til 
investering, eller at investeringsnivået trappes ned. 
 
Utviklinga ift vedtaket i planperioden ser slik ut (i 1000 kroner): 
 

Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 2021 2022 2023 2024 

Nye låneopptak 2021-2024 eks. startlån og selvkostformål 26 040 43 950 1 250 400 

50 % budsjetterte avdrag 12 087 12 946 13 133 12 047 

Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan -13 953 -31 005 11 883 11 647 

 
3 b) Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag.  
Dette målet oppfylles ikke i planperioden: 

 2021 2022 2023 2024 

Vedtatt avdrag 24 174 25 891 26 266 24 093 

Reelle avdrag 23 719 27 080 29 759 29 966 

Avvik 455 -1 189 -3 493 -5 873 

 

 
3 c) Egenkapital på investeringer skal være minimum 10-20 % av totale 
investeringskostnader, dette er ikke oppnådd: 

Egenkapital på investeringer - minimum 10-20 % av totale investeringskostnader 

 2021 2022 2023 2024 

Investeringer i anleggsmidler 2021-2024 60 640 74 420 5 750 400 

10 % av totale investeringskostnader 6 064 7 442 575 40 

20 % av totale investeringskostnader 12 128 14 884 1 150 80 

Bruk av driftsmidler 2021-2024 500 500 500 - 

Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 % -5 564 -6 942 -75 -40 

Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 20 % -11 628 -14 384 -650 -80 

 

1.3.4 Utvikling i frie inntekter 

 
Inntektssystemet 
Beregning av frie inntekter 
Vedtatt til statsbudsjett legger til grunn folketallet pr. 1.1.2021 som er likt folketallet 
1.1.2020. Videre er det ikke lagt inn prognose for befolkningsutviklingen i årene framover. 
Dette gjør at de frie inntektene ikke fremkommer nøyaktig i de framlagte dokumentene fra 
regjering og fylkesmann. 
 
På bakgrunn av vedtatt til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de 
frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2021-2024.   
 
Det er det lagt følgende befolkningsprognose til grunn: 
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Nominell vekst i frie inntekter er beregnet til 1,78 % i forhold til vedtatt økonomiplan (år 
2021). Korrigert for kommunal deflator (2,7 %) er dette en realnedgang på 0,92 %. Det vil si 
at endringene i frie inntekter ikke dekker forventet lønns- og prisstigning. 
 
Utviklingen i årene framover blir betydelig negativ pga. prognosene for 
befolkningsutviklingen. Landets befolkning vokser, mens folketallet i Lyngen er beregnet å bli 
kraftig redusert. 
 
I årene 2021-2024 vil frie inntekter reduseres med vel 11,2 mill. ut ifra forutsetningene som 
er lagt til grunn. Dette er dramatisk og gjør at en må foreta store omstillinger i 
tjenestetilbudet raskt for å møte denne utviklingen. 
 
Oppdaterte faktiske folketall i ulike aldersgrupper, og prognoser for årene som kommer 
både på kommune- og landsnivå, er en forutsetning for å beregne hvor mye som er 
tilgjengelig til fordeling på kommunal tjenesteyting, kapitalkostnader, egenkapital til 
investeringer og andre avsetninger til styrking av kommunens økonomi. Endringer i Lyngens 
folketall og sammensetning vil derfor raskt kunne bety store endringer i 
inntektsforutsetningen som økonomiplanen bygger på. 
 
Det er videre viktig å ha fokus på hvordan endringer i inntektssystemet også kan påvirke det 
økonomiske handlingsrommet i årene framover. Signalene tyder på at kommuner som slår 
seg sammen vil ha den mest gunstige utviklingen framover, mens kommuner som ikke 
ønsker sammenslåing vil bli straffet. En analyse av styringssignalene gjennom eventuelle 
endringer av indeksene i inntektssystemet vil derfor være nødvendig. 

1.3.5 Eiendomsskatt 

Det må for 2021 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. 
Eiendomsskattegrunnlaget kan økes med maksimalt 10 % pr år ved kontorjustering. 
  
Lyngen Kommune må kontorjustere eiendomsskattegrunnlaget hvert år inntil det er 
gjennomført en ny full retaksering av eiendomsskatten. En ny retaksering må planlegges i 
god tid, og erfaringsmessig kan retakseringen ta inntil 2 år å gjennomføre. En forsiktig 
stipulering av utgiftene til retaksering vil kunne være 4 – 5 mill. 
  
Fra 2020 ble eiendomsskattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig redusert med 30 % etter 
sentralt vedtak.  Fra 2021 er maksimal promillesats for bolig og fritidsbolig satt ned fra 5 til 4 
promille. 
  
Det særskilte skattegrunnlaget for verker og bruk reduseres med 1/7 hvert år fra 2019 – 
2026. I 2021 vil det særskilte skattegrunnlaget være 4/7-deler. 
  
Siden det ikke er gjennomført en ny generell taksering, samtidig som både 
eiendomsskattegrunnlag og promillesats går ned, har kommunens eiendomsskatteinntekter 
gått ned. Redusert inntekt fra 2019 – 2020 utgjør i underkant av kr 1 mill., fra ca. 7 mill. til i 

01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024

2794 2 757 2 743 2 729 2 713 2 700 2 699 2 669 2 654

Endring per år -37 -14 -14 -16 -13 -1 -30 -15
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overkant av 6 mill. Redusert inntekt for bolig og fritidsbolig vil for 2021 utgjøre ca. kr 
780.000 før kontorjustering. 
 

I grunnlaget inngår: 

− 1663 boligeiendommer  

− 701 fritidsbolig/hytter 

− 98 næringseiendommer 

1.3.6 Skjønnsmidler i 2021 

Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen ble tom. 2019 fordelt etter faste kriterier. Fra 2020 er 
skjønnsmidlene splittet i en fast fordeling og tilbakeholdte skjønnsmidler som fordeles av 
Fylkesmannen etter andre kriterier.  
Ordinære skjønnsmidler etter faste kriterier var 1,3 mill. i 2020 og i statsbudsjettet for 2021 
er disse 1,140 mill., dvs. en nedgang på 12 %. 
Beregningskriteriene for tilbakeholdte skjønnsmidler 2021 blir klar i løpet av høsten 2020, så 
budsjettering av tilbakeholdte skjønnsmidler blir usikker. Foreløpige tall viser en nedgang på 
ca. 13 % i potten hos Fylkesmannen. 
 
Lyngens andel av tilbakeholdt skjønn for ressurskrevende tjenester i 2020 ble 1,355 mill. I 
økonomiplan 2020-2023 ligger det inne 1 mill. årlig. Usikkerhet knyttet til nivået i årene 
framover, og for ikke å overestimere inntekter, gjør at det ikke foreslås endring av dette. 
Reduksjon på 13 % fra 2020-nivået vil medføre en tildeling i underkant av 1,2 mill. 
 
Ut ifra dette vil utviklingen i skjønnsmidler for de fire siste årene være slik: 
 

 

1.3.7 Andre overføringer og tilskudd fra staten 

 
Tabellen viser fordelingen av posten fra 2020 – 2024: 
 

 
 
  

R.skap 2018 R.skap 2019 Budsj. 2020 R.skap 2020 Bud. 2021-2024

Ordinære skjønnsmidler 3.387.000     2.855.000   1.300.000     1.300.000   1.140.000          

Ressurskrevende tjenester 1.000.000     1.355.000   1.000.000          

Sum skjønnsmidler 3.387.000     2.855.000   2.300.000     2.655.000   2.140.000          

-16 % -19 % 15 % -19 %

Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023 2024

Skolebygg 152.811          38.777         34.529         30.280         26.118         

Omsorgsboliger og sykehjem 1.302.638       1.178.558   1.175.152   1.171.750   1.168.344   

Kirke 8.231               2.104            1.890            1.676            14.262         

Integreringstilskudd 2.008.000       1.065.000   518.000       72.000         -                

Havbruksfond 3.075.939       780.000       780.000       780.000       780.000       

Sum 6.547.619       3.064.439   2.509.571   2.055.706   1.988.724   
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Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 
Tilskudd for investeringer i skolebygg og omsorgssektoren dekker noen investeringer i 
sektorene. Tilskudd for kirkebygg videreformidles til kirkelig fellesråd. Tallene bygger på 
prognose fra Husbanken høsten 2020, men renteendringer vil medføre endret 
kompensasjon ved utbetaling. 
Integreringstilskudd 
Mottas i 5 år som kompensasjon for merutgifter for bosetting av flyktninger, men trappes 
ned årlig. Dette er en inntekt som kan disponeres fritt av kommunen. 
Inntekten for 2021 er på 1,065 mill., men vil bli redusert ca. 0,5 mill. årlig for 2022 og 2023. 
2023 er siste året Lyngen kommune vil motta tilskudd. Beregningen bygger på kjent 
bosetning i kommunen høsten 2020 og endringer i dette vil påvirke tilskuddet. I 2020 er 
tilskuddet redusert med kr 806.000 i forhold til kjent bosetning høsten 2019 pga. utflytting. 
 
Havbruksfond 
Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for 
utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i 
oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. 
Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, 
slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Først i oktober får 
kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene. 

Utbetalinger Havbruksfondet 
Det er tidligere ikke budsjettert med utbetalinger fra Havbruksfondet da kriteriene og 
utbetalingene har variert veldig mye: 
 

 

I fylkesmannens orientering om statsbudsjettet for 2021 skrives det følgende: 

«I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra 
kapasitetsjusteringene som i henhold til «trafikklyssystemet» gjennomføres annethvert år. Det ble 
besluttet at fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten. 40 % 
skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet. 

Fra kapasitetsjusteringen som er gjennomført i 2020, skal kommunesektoren tilføres 2,25 mrd. kr i 
2020 og mrd. Kr i 2021. Dette innebærer at kommunesektoren totalt får 3,25 mrd. Kr av de samlede 
inntektene fra årets tildelingsrunde. 

Kommunene i Troms og Finnmark har i 2020 fått tilsagn om utbetalinger på 488 mill. kr fra 
Havbruksfondet. 

Stortinget besluttet også å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i 
statsbudsjettet for 2021. En produksjonsavgift på 40 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi et proveny på 
om lag 500 mill. kr, påløpt i 2021 og bokført i 2022. Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2020-2021) 
Skatter, avgifter og toll 2021.» 

  

2017 2018 2019 2020

75 066,27         3 894 204,02    300 007,20 3 075 938,69 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet/_/attachment/download/8ab37f44-8251-4144-b6ab-151ca8f0be86:b749c839d9efaa7e159d9442be5cbee86ef5e768/utbetalinger-havbruksfondet-oktober-2020.xlsx
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Fra Fiskeridirektoratets hjemmeside 05.11.2020: 

«Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte 
lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene 
som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte 
kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene 
som skal fordeles vil tilfalle dem. 

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige 
formål benyttes som fordelingsnøkkel. 

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. 

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet 
Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av 
Havbruksfondet. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og 
tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og 
regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. 
 
En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer 
til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en 
øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på 
alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB. 

Slik skjer utbetalingene 
• Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året. 

• Direktoratet utbetaler midler fra salgs- og auksjonsinntekter bokført i perioden fra og med 1. 
september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen. 

• Fiskeridirektoratet vil gis en særskilt årlig orientering om hvilket beløp som skal utbetales som 
knytter seg til produksjonsavgiften. 

• Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år. 

• Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik 
det går frem av akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. 

• Dersom det kartfestede arealbeslaget til en lokalitet (i overflaten), slik det er registrert i 
Akvakulturregisteret, krysser en kommunegrense (og eventuelt fylkesgrense), så skal 
utbetalingen denne lokaliteten gir opphav til, fordeles mellom angjeldende kommuner (og 
eventuelt fylkeskommuner) i samsvar med lokalitetens kartfestede arealbeslag innenfor hver 
av kommunene. 

• Ved fordeling av midlene som skal fordeles med utgangspunkt i ny lokalitetsbiomasse, skal 
Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 
12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for 
lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.  

Nærmere om utbetalinger i 2020 og 2021 
Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2020 tildeles 2,25 mrd. kroner 
i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021. 

Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2020, skal 281 250 000 kr til 
fylkeskommunene. De øvrige 1 968 750 000 kr tilfaller kommunene. Midlene fordeles basert på all 
klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2020. 
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Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2021, skal 125 000 000 kr til 
fylkeskommunene. De øvrige 875 000 000 kr tilfaller kommunene. Av kommunenes midler, skal 406 
250 000 kr fordeles basert på ny lokalitetsbiomasse to kalenderår tilbake i tid per 1. september 2021. 
De resterende 468 750 000 kr fordeles basert på all klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2021. 

 
Fra 2022 viser søylene anslåtte inntekter fra produksjonsavgiften. I tillegg kommer 40 prosent av 
salgs- og auksjonsinntekter.» 

Rådmannen har innhentet beregninger fra en annen kommune over hvilke utslag den nye 
ordningen vil medføre for denne enkelte kommune, og ut ifra dette så tilrås det å legge inn 
kr 780.000 i årlige utbetalinger til Lyngen kommune i økonomiplanen for 2021-2024. Nivået 
må ansees å være usikkert. 
 

1.3.8 Finansutgifter/- og inntekter 

Videre utlån 
Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av videreformidlingslån fra Husbanken er 
tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken. 
 
Det vedtas nytt låneopptak på inntil 20 mill. kroner i 2021 og årene deretter for 
startlånordningen.  
 
Renteutgifter 
Med vedtatte avdrag og vedtatte nye investeringene øker renteutgiftene i planperioden. Det 
må også forventes en reell renteøkning i løpet av høsten 2022, og det er svært sannsynlig at 
styringsrenta kan komme opp mot 0,75 i løpet av 2023.  Forventet renteøkning vil utgjøre en 
utfordring for Lyngen kommune, og nye investeringer bør derfor holdes på et minimum. 
Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2020 på 567,4 mill. kroner.  
 
  

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet/_/attachment/download/60287aca-592c-48a2-bd8a-9ed5c0102361:b381cadca7375d5d42cf4a68efd6a403024e69c9/figur-kommunale-inntekter-fra-oppdrettsnaringen.jpg.jpg
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Avdrag 
Kommunens økonomiske situasjon gjør at det ikke er mulig å betale fulle avdrag i kommende 
økonomiplan. Det er derfor tatt utgangspunkt i minste tillatte avdrag, handlingsregel for 
netto driftsresultat på 1,75 % og avsetning til disposisjonsfond. Det gjør at årlige avdrag kan 
økes noe ift. minsteavdrag.  
 
Ny kommunelov angir at kommunens årlige avdrag «skal samlet være minst lik størrelsen på 
kommunens ... avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på 
lånegjelden og størrelsen på kommunens ... avskrivbare anleggsmidler.»  
 
For økonomiplanperioden er avdrag beregnet til slik: 

 2021 2022 2023 2023 
Minste tillatte avdrag 23 560 000 23 393 000 21 083 000 19 542 000 
Vedtatte avdrag 24 174 000 25 891 000 26 266 000  24 093 000 

 
Det foretas årlige beregninger hvor tillatte avdrag kontrolleres og justeres. 

1.3.9 Pensjonskostnader 

 
Fram til 2002 var pensjonspremie og pensjonskostnad det samme. Men fra dette året ble 
regnskapsreglene forandret for å kunne ha en årlig forutsigbar pensjonskostnad. Dette 
medførte at en i regnskapet ikke lenger skulle bokføre den årlige innbetaling på premien til 
livselskapene, men den beregnede kostnaden. 
 
Livselskapene lager i september årlige prognoser for pensjonskostnadene. Det er 
pensjonskostnaden, fratrukket arbeidstakers andel på 2 %, som skal budsjetteres og 
regnskapsføres. Prognosene bygger i hovedsak på forutsetninger utarbeidet av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet. Samtidig utarbeides det prognoser på premieinnbetaling 
for hver enkelt kommune, basert på en del andre forutsetninger i tillegg. 
 
Premieavviket er forskjellen mellom beregnet pensjonskostnad og premie. 
  
I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har 
medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som 
skal tilbakebetales årlig. Tidligere har årlige premieavvik vært fordelt over 15 år, dernest 
over 10 og fra 2015 over 7 år. 
 
Pensjonspremien har over flere år i KLP vært rundt 20 % av pensjonsgrunnlaget, men er noe 
lavere for 2021 (16,5 og 16,9 %). I Statens Pensjonskasse (SPK) ligger pensjonspremien 
vanligvis mellom 10 og 12 %. Årsaken til at SPK ligger betydelig under KLP i premie, er at SPK 
får bevilgninger over statsbudsjettet. Det er signaler om at SPK vil bli en pensjonskasse på 
linje med KLP i framtida. For 2021 er premiesatsen 9,1 %. 
 
I økonomiplandokumentet 2020-2023 ble det kommentert at det bør vurderes å gå over til 1 
års amortisering av premieavviket fordi akkumulert premieavvik var ganske lavt. Denne 
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problemstillingen er mindre aktuell nå fordi akkumulert premieavvik øker betydelig i flg. de 
siste prognosene fra i høst. 
 
Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i 
regnskapene fra 2017-2019, budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024: 
 

 
 
 
 
Utviklingen viser en lavere kostnad fra 2017 og til 2020, samtidig som premien stiger. 
Prognosen for 2021 viser en høyere kostnad fra budsjet 2020 (prognose september 2019) 
med ca. 0,9 mill., men pensjonspremien blir lavere. Dette vil medføre at akkumulert 
premieavvik vil øke, noe som var antydet allerede i fjorårets økonomiplan. Oppdatert 
prognose for 2020 (september 2020) viser en lavere premie og kostnad enn prognosen brukt 
i budsjettet for 2020.  
 
Stor differanse mellom premie og kostnad gjør at overgang til ett års amortisering av 
premieavvik vil gi meget store utslag i regnskapet og vil derfor ikke anbefales. 
Pensjonskostnadene blir derfor å forskyve over mange år og oppsamlet premieavvik vil 
kunne gi høyere kostnader på sikt. 
 
I hele økonomiplanperioden har en lagt premie- og kostnadsnivået i 2021 til grunn og kan 
derfor være noe underestimert i økonomiplanen.  
 

1.4 Konsekvensjustert økonomiplan 2021-2024 

Utgangspunktet er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2020-2023.  
 
Som tidligere år har man konsekvensjustert lønn, pensjon og nye utgifts- og 

inntektsforutsetninger. Nye utgiftsforutsetninger kan være økning i faste kostnader og 

avtaler. Dvs. dagens drift med oppdaterte forutsetninger. Budsjettpremissene er videre 

beskrevet i innledningen. 
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1.4.1 Prioriterte tiltak 

Med bakgrunn i konsekvensjusteringer og tidligere vedtatte rammekutt er følgende nye 
driftstiltak vedtatt for økonomiplan 2021-2024: 
 

 Kommunestyret vedtak Budsjett Økonomiplan 

 nye driftstiltak 2021 2022 2023 2024 

1 POLITIKK OG LIVSSYN      

 Ordførers midler 75 75 75 75 

 Økt tilskudd kirkelig fellesråd 200 200 200 200 

 Sum nye tiltak 275 275 275 275 

 Sum ramme 1 7 314 6 955 7 182 6 808 

2 STAB/STØTTE      

 Vakanser/reduksjoner   -400 -400 -400 

 Vikarbudsjett 250 250 250 250 

 Lærlinger k-sak  466 466 466 466 

 Sum nye tiltak 716 316 316 316 

 Sum ramme 2 21 261 20 820 20 820 20 820 

3 OPPVEKST OG KULTUR      

 innkjøp læremidler fagfornyelsen 300 200 200  

 Vakanser -500 -500 -500 -500 

 Introduksjonsordningen 300 200 200   

 Omstrukturering oppvekst ramme 3   1 125 2 250 2 250 

 Omstrukturering oppvekst ramme 3   77 155 155 

 Omstrukturering oppvekst ramme 3     -1 202 

 Aktivitetspakke ungdomsrådet 100       

 Sum nye tiltak 200 1 102 2 305 703 

 Sum ramme 3 60 065 61 227 61 409 59 807 

4 HELSE OG OMSORG      

 Formannskapets innstilling:          95 018           93 814             93 864             92 854  

 Leasing, serviceavt. lisenser velferdstek.  790 790 790 790 

 Vakanser -500 -500 -500 -500 

 Årsverk helsepersonell legekontoret 500 500 500 500 

 Årsverk langtidsavdeling 300 300 300 300 

 Reduksjon medfinansiering VTA-plasser -568    

 Reduksjon nattevaktstilling fra 2022   -450 -450 -450 

 Overføring av oppgave skjenkekontroll 20 20 20 20 

 Sum nye tiltak 542 660 660 660 

 Sum ramme 4 95 560 94 474 94 524 93 514 

5 TEKNISK DRIFT      

 Husleie rådhus  413 0 0 0 

 Vakanser -500 -500 -500 -500 

 Gatelys ikke-kommunale veier 250 250 250 250 

 Drift og leie bibliotek/turistinfo 253 253 253  

 Drift av Remabygget 200 200 200 200 
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 Framleie branngarasje-reversering  98 98 98 98 

 Utsatt omorganisering brann og redning 300    

 Utsatt opplæring brann og redning  -200    

 Omorg. Brann og redning jf k-sak 11/20   -1 080 -1 080 -1 080 

 Inntekter turistparkering -830 -830 -830 -830 

 Drift turistparkering  830 830 500 500 

 Husleie kommunepsykolog/ htv 25       

 Omstrukturering oppvekst ramme 5   446 1 070 1 070 

 Omstrukturering oppvekst ramme 5     -446 

 Søppelinnsamling ytre Lyngen 100 100 100 100 

 Sum nye tiltak 939 -233 61 -638 

 Sum ramme 5         20 507          17 149            13 509            12 532  

6 UTVIKLING      

 Vakanse -951 -951 -951 -951 

 Brøyting kommunale kaier 405 405 405 405 

 Redusert masseuttak Tyttebærvika 900 900 900 900 

 Overføring av oppgave skjenkekontroll -20 -20 -20 -20 

 Strategisk næringsplan 100    

 Næringslivets dag 50       

 Sum nye tiltak 150 0 0 0 

 Sum ramme 6 589 663 629 610 

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER      

 Merutgifter koronatiltak 2 758    

 Redusert innsparing jf. k-sak 87/19 1 000 1 000 1 000 1 000 

 Sum nye tiltak 3 758 1 000 1 000 1 000 

 Sum ramme 7 136 -2 561 -2 561 -2 561 

8 FINANS      

 Økte avdrag 388 1 776 1 565 3 633 

 Havbruksfond -780 -780 -780 -780 

 Merinntekter koronakompensasjon -2 758       

 Havbruksfond - økt inntekt -1 220 -1 220 -1 220 -1 220 

 Renter - økte investeringer 187 396 432 413 

 Avdrag - økte investeringer 261 719 915 915 

 Endring avsetning disp.fond 147 -1 918 -3 977 -2 310 

 Sum nye tiltak -3 775 -1 027 -3 065 651 

 Sum ramme 8 -206 004 -198 511 -195 507 -189 457 

Sum ramme er inkludert avsetninger og tiltak. 
 
Nedgangen i folketallet har påvirket kommunes inntekter i betydelig grad, og vi står nå foran 
store utfordringer som har blitt varslet i tidligere økonomiplaner.  
 
Årsbudsjett med konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er også beskrevet i eget kapittel 
for hvert rammeområde.  
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1.4.2 Rammebetingelser 

 
Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden: 

1. 2021-priser i hele økonomiplanperioden. 

2. Årslønnsvekst anslått til 2 % fra 2020 til 2021. Det er satt av 3,6 mill. kroner til 
dekning av lønnsvekst i 2021, dette er beholdt uendret i planperioden. 

3. Regnskapet for 2020 er forventet avlagt i balanse. 

4. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente rente på 1,5 %. 

5. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ. 
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1.5 Økonomiske oversikter 2021-2024 

1.5.1 Bevilgningsoversikt – drift 

  Budsjett Budsjett Økonomiplan 

(Tall i tusen kroner) 2020 2021 2022 2023 2024 

Rammetilskudd        161 201         164 907         161 288         159 457         156 789  

Inntekts- og formueskatt          66 697           67 053           66 009           65 338           63 937  

Eiendomsskatt             6 015              5 320              5 320              5 320              5 320  

Andre generelle driftsinntekter             4 121              4 269              3 730              3 276              3 196  

Sum generelle driftsinntekter        238 034         241 549         236 347         233 391         229 242  

Sum bevilgninger drift, netto        204 224         204 574         198 611         195 854         191 743  

Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum netto driftsutgifter        204 224         204 574         198 611         195 854         191 743  

Brutto driftsresultat          33 810           36 975           37 736           37 537           37 499  

Renteinntekter             1 283              2 150              2 245              2 363              2 478  

Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    

Renteutgifter          14 327              9 203           10 497           12 154           12 802  

Avdrag på lån          21 600           24 174           25 891           26 266           24 093  

Netto finansutgifter -        34 644  -        31 227  -        34 143  -        36 057  -        34 417  

Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsresultat -             834              5 748              3 593              1 480              3 082  

Disp. eller dekning av netto driftsresultat        

Overføring til investering -          1 461  -          1 479  -          1 479  -          1 479  -             979  

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             662  -             860  -             118                 340                 212  

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 957  -          3 409  -          1 996  -             341  -          2 315  

Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                834  -          5 748  -          3 593  -          1 480  -          3 082  

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

      

Netto driftsrammer ekskl. avsetninger: Budsjett Budsjett Økonomiplan 

  (Tall i tusen kroner) 2020 2021 2022 2023 2024 

1 POLITIKK OG LIVSSYN             8 165              7 314              6 955              7 182              6 808  

2 STAB/STØTTE          21 289           21 261           20 820           20 820           20 820  

3 OPPVEKST OG KULTUR          62 025           60 065           61 227           61 409           59 807  

4 HELSE OG OMSORG          98 159           95 560           94 474           94 524           93 514  

5 TEKNISK DRIFT          21 051           19 973           17 308           14 092           12 968  

6 UTVIKLING -                13                 263                 386                 386                 386  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -          6 463                 136  -          2 561  -          2 561  -          2 561  

8 FINANS                  11                      2                      2                      2                      1  

 SUM BEVILGNINGER DRIFT - NETTO        204 224         204 574         198 611         195 854         191 743  
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1.5.2 Økonomisk oversikt etter art - drift 

 Budsjett Budsjett Økonomiplan 

(Tall i tusen kroner) 2020 2021 2022 2023 2024 

Rammetilskudd        161 201         164 907         161 288         159 457         156 789  

Inntekts- og formuesskatt          66 697           67 053           66 009           65 338           63 937  

Eiendomsskatt             6 015              5 320              5 320              5 320              5 320  

Andre skatteinntekter                   -                      -                      -                      -                      -    

Andre overføringer og tilskudd fra staten             4 121              4 269              3 730              3 276              3 196  

Overføringer og tilskudd fra andre          36 831           41 304           40 092           39 444           39 444  

Brukerbetalinger             8 742              8 795              8 919              8 919              8 919  

Salgs- og leieinntekter          28 924           29 646           30 768           31 289           31 714  

Sum driftsinntekter        312 531         321 294         316 126         313 043         309 319  

Lønnsutgifter        188 654         190 603         186 882         186 685         185 685  

Sosiale utgifter          18 533           19 419           19 346           19 328           19 243  

Kjøp av varer og tjenester          56 431           60 709           58 674           56 035           53 435  

Overføringer og tilskudd til andre          15 103           13 588           13 488           13 458           13 457  

Avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum driftsutgifter        278 721         284 319         278 390         275 506         271 820  

Brutto driftsresultat          33 810           36 975           37 736           37 537           37 499  

Renteinntekter             1 283              2 150              2 245              2 363              2 478  

Utbytter                   -                      -                      -                      -                      -    

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    

Renteutgifter          14 327              9 203           10 497           12 154           12 802  

Avdrag på lån          21 600           24 174           25 891           26 266           24 093  

Netto finansutgifter -        34 644  -        31 227  -        34 143  -        36 057  -        34 417  

Motpost avskrivninger                   -                      -                      -                      -                      -    

Netto driftsresultat -             834              5 748              3 593              1 480              3 082  

 -0,27 % 1,79 % 1,14 % 0,47 % 1,00 % 

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        

Overføring til investering -          1 461  -          1 479  -          1 479  -          1 479  -             979  

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -             662  -             860  -             118                 340                 212  

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond             2 957  -          3 409  -          1 996  -             341  -          2 315  

Dekning av tidligere års merforbruk                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                834  -          5 748  -          3 593  -          1 480  -          3 082  

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                   -                      -                      -                      -                      -    
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1.5.3 Bevilgningsoversikt investering 2021-2024 

  Budsjett Budsjett Økonomiplan 

(Tall i tusen kroner) 2020 2021 2022 2023 2024 

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)        

Investeringer i varige driftsmidler          86 600           59 640           73 920              5 750                 400  

Tilskudd til andres investeringer             3 000              1 000                 500                    -                      -    

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                961                 979                 979                 979                 979  

Utlån av egne midler                   -                      -                      -                      -                      -    

Avdrag på lån                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum investeringsutgifter          90 561           61 619           75 399              6 729              1 379  

Kompensasjon for merverdiavgift                   -                      -                      -                      -                      -    

Tilskudd fra andre                   -                      -                      -                      -                      -    

Salg av varige driftsmidler                   -                   400                 400                 400                 400  

Salg av finansielle anleggsmidler                   -                      -                      -                      -                      -    

Utdeling fra selskaper                   -                      -                      -                      -                      -    

Mottatte avdrag på utlån av egne midler                   -                      -                      -                      -                      -    

Bruk av lån          89 100           59 640           73 520              4 850                    -    

Sum investeringsinntekter          89 100           60 040           73 920              5 250                 400  

Videreutlån          10 000           20 000           20 000           20 000           20 000  

Bruk av lån til videreutlån          10 000           20 000           20 000           20 000           20 000  

Avdrag på lån til videreutlån             2 955              4 208              4 881              5 553              6 152  

Mottatte avdrag på videreutlån             2 955              4 208              4 881              5 553              6 152  

Netto utgifter videreutlån                   -                      -                      -                      -                      -    

Overføring fra drift             1 461              1 479              1 479              1 479                 979  

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

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

Dekning av tidligere års udekket beløp                   -                      -                      -                      -                      -    

Sum overføring fra drift og netto avsetn.             1 461              1 579              1 479              1 479                 979  

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

         

PROSJEKTNR. OG NAVN        

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER             4 000              2 000                    -                      -                      -    

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING             5 600                    -                      -                      -                      -    

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING          15 050                    -                      -                      -                      -    

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE                500              1 000                 500                    -                      -    

17003 ELEV- OG ANSATTE PC                100                 500                 500                 500                 400  

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA          41 000                    -                      -                      -                      -    

19001 
SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE 
HJELPEMIDLER                100                 100                 200                    -                      -    

19008 ORGEL LYNGEN KIRKE             2 500                    -                      -                      -                      -    

20001 KJØP AV RÅDHUS 2020          16 000                    -                      -                      -                      -    

20003 OMBYGGING REMA-BYGGET             3 000                    -                      -                      -                      -    

20004 
FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE 
VERKTØY             1 000                 750                 750                 750                    -    

20005 INVENTAR HELSE OG OMSORG                250                 400                    -                      -                      -    

20006 OMBYGGING AV LEGEKONTORET                500                    -                      -                      -                      -    
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21101 SETNINGSSKADER LYNGSTUNET                   -                1 500           32 000                    -                      -    

21102 EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK                   -                5 000                    -                      -                      -    

21103 
KNØTTELIA BARNEHAGE - TAK OG 
VENTILASJON                   -                1 500                    -                      -                      -    

21104 FELLES BRANNSTASJON                   -                2 000                    -                      -                      -    

21105 TYTEBÆRVIKA AVVANNINGSANLEGG                   -                      -                1 900                    -                      -    

21106 RIVING AV NILLETUN                   -                   370                    -                      -                      -    

21107 LENANGEN SKOLE - UTEAREAL                   -                   420                    -                      -                      -    

21108 GRUNNBORIG HAVNER NORD-LENANGEN                   -                   500                    -                      -                      -    

21109 LYNGENLØFTET - NY INVESTERINGSRAMME                   -             10 000           10 000                    -                      -    

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET                   -             21 500           21 570                    -                      -    

47205 
SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET 
SENTRUM                   -                   500              2 500              2 500                    -    

47210 
BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - 
LEDNING OG SLAMAVSKILLER                   -                5 000                    -                      -                      -    

47211 GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN                   -                4 000              4 000                    -                      -    

47212 
DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG 
AVLØPSANLEGG                   -                1 000                    -                      -                      -    

47213 STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON                   -                2 600                    -                      -                      -    

47220 
NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-
ROTTENVIK                   -                      -                   500              2 000                    -    

SUM INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER          89 600           60 640           74 420              5 750                 400  

 

 
Investeringsprosjekt 16006 Oppgradering Lyngen kirke: forutsetter 100 % kommunal 
finansiering. Dette er derfor å anse som tilskudd til andres investeringer.  
 
Investeringsprosjekt 17003 Elev og ansatte PC: Med bakgrunn i økt digitalisering i 
grunnskolen er det økt behov for PCer til elever og ansatte. Selv om man forsøker å 
gjenbruke maskinene, må det likevel settes av årlige investeringer.  
 
Investeringsprosjekt 19001 Skole og barnehage-digitale hjelpemidler: Barnehagens nye 
rammeplan stiller krav til digitalisering i barnehagen. Tenkes brukt til PCer til ansatte samt 
digital tavle og annet digitalt utstyr for å følge opp satsingen 
 
Investeringsprosjekt 2004 Fagfornyelsen i grunnskolen: Fagfornyelsen for grunnskolen 
krever økt tilgang på digitale verktøy for elevene.  I prosjektet er det tatt høyde for 1:1 til alle 
elever i grunnskolen med nettbrett på småtrinnet og PCer til de eldre elevene, samt annet 
nødvendig utstyr for å drive digital undervisning. 
 
Investeringsprosjekt 21107 Lenangen skole uteareal: I prosjektet med nye Lenangen skole 
ble uteområdet kuttet. Et uteområde som innbyr til inkludering og utfoldelse er en viktig del 
av skolens tilbud. Prosjektet inneholder innkjøp og montering av utstyr til uteområdet ved 
Lenangen skole. Elevene vil medvirke til innkjøpene. 
 
Investeringsprosjekt 21104 Felles brannstasjon (nytt premiss): Investeringsprogrammet for 
2020 la til grunn at det skulle benyttes kr 4 mill. til ny brannstasjon i ytre Lyngen. Hensikten 
med dette var å oppfylle gjeldene krav til slike anlegg, samt gi bedre fasiliteter for periodisk 
vedlikehold og rengjøring av materiell etter hendelser. Det er nå inngått en avtale med 
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privat aktør om leie av lokaler på Sandneset, disse oppfyller de fleste krav til 
mannskapsfasiliteter og vognhall. Anskaffelse av fullverdig brannstasjon i ytre Lyngen 
vurderes derfor som forsvarlig å utsette inntil organisering av brannvesenet er endelig 
avgjort. Det pågår nå en søknadsprosess med mål å igangsette ombygging av «Rema-
bygget» på Lyngseidet til blant annet brannstasjon. En ser det da som hensiktsmessig å 
anlegge vaske- og servicehall samt mannskapsfasiliteter med slik kapasitet at denne kan 
betjentene det samlede behovet for hele kommunen. På sikt vil dette gi mulighet for drifts-
besparelser. Det foreslås derfor å redusere tiltak brannsatsjon i ytre Lyngen til kr 2 mill. og 
benytte dette til ombygging av Rema-bygget til brannstasjon- formål.  
 
Investeringsprosjekt 21105 Tytebærvika avvanningsanlegg: Kommunens avtale med 
grunneier for eksisterende anlegg er utgått. Da det ikke har vært mulig å få til ny avtale 
innenfor forsvarlig økonomisk ramme må det anlegges nytt anlegg på kommunal grunn. 
Plassering av slikt anlegg er innarbeidet i reguleringsplan, tiltaket kan igangsettes våren 
2021. 
 
Investeringsprosjekt 21106 Rivning og avhending av Nilletun: Nilletun er tidligere benyttet 
som kommunal utleiebolig, men har ikke vært benyttet til dette formålet på mange år. 
Lyngen kommune har fått henvendelse fra Furuflaten bygdeutvalg med ønske om at 
bygningen rives, bygdelaget ønsker å overta grunnmuren. Deres plan er å føre opp overbygg 
på muren og benytte denne til lager for park/aktivitetsanlegg som ligger i tilknytning til 
bygningen.  
 
Investeringsprosjekt 21101 Forprosjekt og utbedring av setningsskader på Lyngstunet: 
Kommunestyret vedtok i sak 4/20 å avsette midler til utredning av setningsskader.  
Lyngstunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2005. Etter det vi har forstått var 
setningsproblematikken kjent for fagfolkene som jobbet med prosjekteringen. Bygningen ble 
derfor planlagt ført opp slik at de fleste konstruksjoner ikke skulle påvirkes av setninger, men 
som selvbærende konstruksjoner anlagt på fast grunn via nedsatte peler. For noen deler av 
1. etg ble allikevel gulvet anlagt direkte på grunn uten å dimensjoneres som selvbærende 
løsning, setninger i grunnen har medført synlig deformasjon med påfølgende ulemper under 
bruk.  
 
Kommunen har kjøpt tjenester til å utrede skadeomfanget samt se på mulige 
utbedringsløsninger. Konsulentrapporten konkluderer med omfattende reparasjonsarbeider, 
sannsynligvis fjerning av eksisterende gulv i deler av 1. etg. og anleggelse av ny, selvbærende 
løsning. Tiltaket må gjennom et forprosjekt før kostnader og gjennomføring kan angis mer 
nøyaktig, men foreløpige beregninger anslår utbedringskostnader til kr 32 mill. Det foreslås 
avsatt kr 1,5 mill. til forprosjekt i 2021 og hoved-investering på kr 32 mill. fra 2022.  

 
I dette tiltaket inngår også ny veranda for 3. etg. som er prosjektert i 2020 og 
kostnadsberegnet til kr 500 000.  
 
Investeringsprosjekt 21102 Eidebakken skole - utbedring av tak: Årlig oppleves det 
problemer med knust takstein som følge av takets utforming/materialvalg i kombinasjon 
med vekslende vær-forhold. Problemet er størst i områder med kilrenner og på avdelingen 
som ligger mot Lyngen-hallen, spesielt gjelder dette den delen av taket som ligger mot øst.   
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I tillegg oppstår fukt-skjolder på deler av teglfasade, dette gjelder flere steder rundt hele 
bygget. Ut fra undersøkelser på stedet og tilgjengelige tegninger må årsaken til dette sees i 
sammenheng med utførelsen av undertak og drenering av denne. I vekslende værforhold 
med snø, frost og mildvær, vil dette på sikt kunne føre til frostskader på teglstein. Det anses 
derfor som nødvendig å utføre ombygging av takkonstruksjonen samt bytte taktekke som er 
bedre egnet til å tåle forholdene på plassen.   

 
Etter store snøfall sist vinter ble det oppdaget deformasjon i deler av raft («takutstikk») ved 
svømmehall, kommunens undersøkelser konkluderer at utførelsen ikke er gjort i henhold til 
prosjekteringsgrunnlaget. For å skaffe oversikt over omfanget må nederste del av tak-tekket 
demonteres langs hele bygget. Det ansees som hensiktsmessig å utføre slik kontroll og 
reparasjon i sammenheng med utbedring av undertak.  

 
Foreløpige kostnadsberegning er basert på grove anslag, men ut fra dagens kjennskap til 
kompleksiteten i tiltakene foreslås det avsatt kr 5 mill. til dette.  

 
Investeringsprosjekt 21103 Knøttelia barnehage-ombygging av ventilasjon og utbedring av 
tak: Da barnehagen ble utvidet med en fløy mot øst i 2005 ble ventilasjonsaggregatet 
plassert på kald-loftet. Slik plassering kan sies å være i strid med vesentlige prinsipper 
innenfor bygnings-fysikk, da slike kald-loft skal holde tilnærmet lik temperatur som ute for 
øvrig. Det er normalt at slike aggregat avgir varme under drift, noe som medfører 
oppvarming av kald-loftet. Følgen av dette er kondensproblemer inne i kald-loftet samt is-
problemer utendørs. For å bedre brukbarheten og unngå bygningsskader, anses det som 
nødvendig å foreta ombygging av ventilasjonsanlegget. Det foreslås avsatt 
investeringsmidler på kr 1,5 mill. til dette formålet.  

 
 
Investeringsprosjekt 20005 Inventar og utstyr i helse og omsorg: Solhov bo- og 
aktivitetssenter har behov for nye heis/ pasientløftere. Lyngstunet helse og omsorgssenter 
har behov for å innkjøp av flere senger, nattbord og hvilestoler. Lyngen legekontor har 
behov for nytt utstyr, som undersøkelsesbenk/ gynstol, blæreskanner, undersøkelseslys og 
trillebord.  Beregnet samlet kostnad på kr 400 000. 
 
Investeringsprosjekt 21109 Lyngenløftet: Prosjektet videreføres med økt budsjettramme. 
Nye tiltak/delprosjekter skal presenteres for og godkjennes av kommunestyret. 
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1.5.4 Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser 

Budsjettforskrift § 5-7 sier at økonomiplan og årsbudsjett skal inneholde en oversikt over 
utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Med vesentlige langsiktige 
forpliktelser menes garantier, leieavtaler eller tilskudd. 
 
Med utgangspunkt i 2020, vedtatte og vedtatte investeringer blir tallene for Lyngen 
kommune slik: 

 

 
 
Det er i budsjett og økonomiplan 2021-2024 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men 
ikke fullførte investeringer fra tidligere år. Kapitalkostnader for iverksatte og vedtatte 
låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen, samt forventet utvikling av rentekostnader. 
Gjennomsnittsrente i planperioden er 1,5 %. 
 

 
 
 

  

LÅNEGJELD 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 13.12.2024

Lån kommunale formål 533 024     574 632               596 861       572 205         546 580         

Lån selvkost vann og avløp 18 757       53 498                  80 043         82 124            79 617            

Lån andre selvkostområder 15 628       44 777                  43 343         41 909            40 475            

Lån til videre utlån *) 89 288       105 375               120 794       135 543         149 694         

SUM LÅNEGJELD 656 698     778 282               841 041       831 780         816 365         

ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER

Garantiforpliktelser 21 931       20 403                  19 368         18 648            17 449            

Leieavtaler 3 898          2 659                    2 246            2 246              2 246              

Tilskudd kirkelig fellesråd 3 322          3 222                    3 122            3 122              3 122              

29 151       26 284                  24 736         24 016            22 817            

SUM LÅNEGJELD OG ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER 685 848     804 566               865 776       855 796         839 182         
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2 BUDSJETT 2021 

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

2.1.1 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 

Det er foretatt en indeksregulering på de fleste gebyrene for 2021, med noen få unntak. I de 
tilfellene gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert. 
 
Renovasjon-, avløp- og feiegebyr 
Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 08.10.2020 vedtatt satser for kommunal renovasjon 
for 2021. Renovasjonsgebyrene er økt med 2,5 %, og slamgebyr er økt med 2,5 %.  
 
Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes iht. selvkostprinsippet. På noen 
områder har derfor betalingssatsene sammenheng med utvikling i driftskostnader, som da 
vil medføre endringer i gebyret. 
 
Saksbehandlingsgebyr for byggesak, deling, utslipp og oppmåling 
Skjerpede krav til dokumentasjon av beregningsgrunnlaget for selvkost gjelder fra 2021. 
Beregninger som er utført viser at de fleste satser i ikke dekkes opp 100 % av brukerbetaling. 
Kommunens anledning til selvkostfinansiering av slike tjenester skal fastsettes gjennom 
forskrift, slik forskrift planlegges lagt frem til behandling i 2021.  
 
Gebyrsatsene i rådmannens budsjettframlegg viser beløp med 100 % selvkostfinansiering. 
Kommunestyret har anledning å sette selvkostfinansiering lavere enn 100%, differansen 
dekkes da over ordinær drift.  
 
Vann- og avløpsgebyrer 
Se kap. 2.6 Ramme 5 Teknisk drift - Vann og avløp 
 
Det er vedtatt at tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 2,7 % f.o.m. 1.1.2021.  
 
Husleieinntekter 
Husleie i kommunale omsorgsboliger økes iht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2021. 
Leiesatsene for ordinære utleieboliger holdes uforandret i 2021.  
 
Foreldrebetaling 
Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris. 
Foreldrebetaling i kulturskole og SFO indeksreguleres. 
 
Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyr- og havneregulativ. 
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2.1.2 Lønnsbudsjett 

Fast lønn, tillegg, overtid, mv. 
Lønnsoppgjør 2020 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2021. Det er tatt 
høyde for lønnsvekst i 2021 i lønnsreserven. Forventet lønnsvekst for 2021 er 2 %.  
 
Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er 
justert iht. regnskapsutviklingen.  
 
Det er lagt inn flere innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor 
budsjetterte rammer. 
 
Alle tall i 1000 kroner. 
 

2.2 Ramme 1 - politikk og livssyn  

 
Rammeområdet dekker utgifter til kommunestyret og politiske utvalg, ordfører, 
kontrollutvalg og revisjon, samt tilskudd til kirke og livssyn.  
 
Budsjettramme 2021 

Ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 365 3 500 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 243 213 

1113 NÆRINGSUTVALGET 1 075 60 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 482 3 541 

 Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 165 7 314 

 
Tiltak 2021: 

Reduksjon kommunestyret -103 

Reduksjon formannskapet -98 

Økning kontrollutvalg 22 

Reduksjon råd for folkehelse -13 

Reduksjon levekårsutvalg -30 

Reduksjon næringsutvalg -15 

Statliggjøring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn -41 

Ordførers midler 75 

Økt tilskudd kirkelige fellesråd 200 

Sum tiltak -3 

 
Politikk 1110 
Det er vedtatt reduksjoner på flere tjenesteområder i budsjettperioden. Reduksjonene i 
budsjettperioden er foretatt ut fra medgåtte utgifter i henhold til regnskap for 2019 og 2020, 
og vil slik rådmannen ser det ikke påvirke forventet aktivitet i politiske utvalg.  
 
Næringsutvalg 1113 
Det er ikke budsjettert med kommunalt næringsfond iht. økonomiplan. 
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Kirke og livssyn 
Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd er i årsbudsjett/økonomiplan 2021-2024 økt 
med kr 200 000. 
 

2.3 Ramme 2 - stab/støtte 

 
Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, stabs- og støttefunksjoner, felleskostnader og 
IKT.  
 
Budsjettramme 2021 

Ramme: 2 STAB/STØTTE 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 767 13 640 

1450 FELLESKOSTNADER 3 771 4 335 

1451 IKT 3 871 3 891 

1452 KOMMUNAL FIBER -120 -605 

1900 BUDSJETTRAMME STAB/STØTTE 0 0 

Sum ramme: 2 STAB/STØTTE 21 289 21 261 

 
 
Tiltak 2021: 
Vikarbudsjett 250 

Lærlinger k-sak 74/20 466 

Sum tiltak 716 

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

• effektivisere arbeidsprosesser i organisasjonen 

• utvikle de informasjonskanalene Lyngen kommune har ut mot innbyggerne våre 

• bedre innbyggertjenester 
 
Planlagt utviklingsprogram på digital ledelse skulle gjennomføres i 2020, men måtte utsettes 
til 2021 pga. koronasituasjonen. Planlagt oppstart er 1. februar og vil gjennomføres for hele 
organisasjonen for å kartlegge utfordringer, nye arbeidsmetoder og gevinster. I denne 
prosessen skal det også utarbeides en digitaliseringsstrategi hvor spesielt innbyggerne vil 
være i fokus. Prosjektet er eksternt finansiert i tillegg til at man omdisponerer egne ressurser 
for en periode. 
 
Det vil også gjennomføres kurs for innbyggerne for å øke digital kompetanse. Her har Lyngen 
kommune mottatt prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er 
i tillegg et tiltak som har blitt etterspurt av Råd for folkehelse. Målet med dette er å oppnå 
enda bedre effekt av de digitale innbyggertjenestene Lyngen kommune har ved at folk i 
Lyngen faktisk kan bruke disse. Det er et mål at f.eks. portokostnader skal reduseres i 
planperioden, og at flere og flere henvendelser til Lyngen kommune kan skje digitalt. 
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Det er gjort mindre nedtrekk på driftsbudsjettet med tanke på reduserte reisekostnader da 
digitale møteplattformer brukes mer og mer. 
 
Hovedutfordringer: 
Stadig endring i arbeidsoppgaver og -metoder kombinert med reduserte inntekter og 
rammer gjør det utfordrende å opprettholde en organisasjon som er robust, oppdatert, 
fleksibel, rasjonell og effektiv.  
 
Lyngen kommune er sårbar på flere fagområder da kompetanse gjerne er spesialisert. 
Interkommunalt samarbeid tvinger seg derfor frem på flere fagområder og flere 
budsjettrammer, ikke bare stabs- og støttefunksjoner. For å redusere sårbarhet, beholde og 
styrke fagkompetanse må man derfor se på disse mulighetene.  
 
Lærlinger 
Lyngen kommune hadde ved utgangen av 2020 tre lærlinger, og en av disse avslutter 
lærlingetiden sin i 2021. Det vil jobbes med å få inn nye lærlinger i de ledige plassene. 
Følgende fag er aktuelle: 

• Kontorfag 

• IKT 

• Helsefag 

• Institusjonskokk 

• Barne- og ungdomsarbeider 
 
IKT 
Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, implementere 
nye system, samt gi brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye 
løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen har fokus. Digitalisering er et satsingsområde, 
hvor bl.a. nye og bedre innbyggertjenester prioriteres.  
 
I 2020 hadde vi planlagt å gjennomføre et prosjekt hvor digital kompetanse og utvikling for 
hele organisasjonen, men pga. korona kunne dette prosjektet ikke gjennomføres. Dette er 
planlagt gjenopptatt i 2021 og ressurser fra IKT vil bistå organisasjonen i utviklingsprogram 
for digital ledelse og strategi. 
 
Lyngen kommune har de siste årene tatt i bruk mange nye fagsystem som har bidratt til 
digitalisering av arbeidsprosesser og innbyggerløsninger. Koronasituasjonen har også bidratt 
til at organisasjonen har tatt i bruk flere digitale løsninger, noe som har ført til økt trykk på 
IKT-avdelingen. Fremover er det behov for å videreutvikle eksisterende løsninger ift. bruk og 
funksjonalitet. Fokus fremover vil derfor være å ta i bruk disse på mest mulig optimal måte.  
 
Det gjenstår endel innenfor helse og omsorg, og hovedfokus vil bl.a. være der for 2021: 

• Digital forsendelse for fagsystemer innenfor barnevern, NAV og pleie og omsorg 

• Back-upløsninger for våre skytjenester 

• Automatisering 

• Forbedre helpdesk-løsninger 

• Forsterke egne sikkerhetssystem 
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Det jobbes også videre med velferds-/trygghetsteknologi.  
  
Hovedutfordringer: 
Den digitale kompetansen både internt i organisasjonen og blant innbyggerne må økes. Lav 
digital kompetanse fører til at det tar lang tid før nye løsninger blir tatt i bruk, og gevinsten 
ved effektivisering forsinkes. At man ikke har en felles, overordnet digitaliseringsstrategi kan 
føre til at man velger løsninger som ikke er kvalitetssikret og tilpasset et reelt behov. En 
felles strategi skal derfor komme på plass i 2021. 
 
Ny læreplan fra høsten 2020 har økt fokus på digitale verktøy, og krever flere digitale 
enheter (PCer og nettbrett) i hele grunnskolen. Også i barnehagene tas digitale verktøy også 
mer og mer i bruk. Selv om datautstyr kan gjenbrukes krever dette betydelige investeringer i 
årene fremover. Dette vil igjen kreve økt oppfølging og vedlikehold. Det brukes mye 
ressurser fra IKT-avdelingen til å følge opp dette området, og behovet vil ikke bli mindre i 
årene fremover. 
 
Kompetanseutvikling med bakgrunn i økt digitalisering er nødvendig for at Lyngen kommune 
skal levere gode, sikre og effektive tjenester. Kompetansedeling og -heving internt i IKT-
avdelingen kan være utfordrende pga. arbeidspresset i daglig drift. Alle datasystem krever i 
tillegg vedlikehold og oppfølging av grunndata uavhengig av om de er skybaserte eller ikke, 
og at man har systemadministratorer og superbrukere som har tid og kompetanse til å gjøre 
denne jobben. Hvis dette ikke følges opp fører det til at datasystem og -programmer 
innenfor alle sektorer ikke blir utnyttet godt nok. Dette er et ansvar som ligger utenfor IKT-
avdelingen og må prioriteres innenfor alle sektorer. Selv om dette har blitt forbedret de siste 
årene, er det enda potensiale for å hente ut gevinster ved mer effektiv bruk av flere 
fagsystem.  
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2.4 Ramme 3 - oppvekst og kultur  

 
Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen 
kommune. 
 
Budsjettramme 2021 

Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 558 7 597 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 5 145 5 010 

2115 LENANGEN SKOLE 7 089 6 454 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 21 625 22 135 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 1 532 971 

2201 BARNEHAGER - FELLES 457 357 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 357 5 424 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 256 5 115 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 367 2 321 

2310 KULTURSKOLEN 1 340 1 316 

2400 KULTUR - PROSJEKTER 40 0 

2410 KULTURTILBUD 3 008 2 672 

2411 BIBLIOTEK 1 251 1 193 

2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST/KULTUR 0 -500 

Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 62 025 59 865 

 
 
I økonomiplanen for 2020-2023 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden 
vedtatt: 

• Omorganisering administrasjon oppvekst 2020: Utført gjennom vakanse 
administrasjon, nedskjæring sekretær Lyngsdalen og inntak av nye oppgaver 
(digitalisering, betalt av prosjekt) administrasjon kultur 

• Kavringen barnehage- 1 avdeling vakant: Lar seg ikke gjennomføre fullt ut grunnet 
antall barn. Løses gjennom vakanser i de barnehagene som eventuelt ikke er fulle i 
2020. 

• Omorganisering oppvekst 2022: Står fortsatt som en budsjettpremiss 

 
Tiltak 2021 
innkjøp læremidler fagfornyelsen 300 

Vakanser -500 

Aktivitetspakke ungdomsrådet 100 

Introduksjonsordningen 300 

Sum tiltak 200 

 
Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett utover vedtatte tiltak. 
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Nedtrekk 2021: 
Totalt er det vedtatt nedtrekk i stillinger med 2,3 faste stillinger samt vakanser i 1,8 stillinger 
på området. I tillegg er budsjettposter på totalt kr. 584 000 vedtatt strøket. Postene har vært 
brukt til ekstraordinære tiltak i grunnskolen, og nedtrekket vil føre til behov for 
ekstrabevilgninger når det dukker opp enkeltsaker i skolene, enten innenfor 
spesialundervisningen eller skolemiljø. Vakansene søkes oppfylt ved redusert barnetall i 
barnehagene, og de faste stillingene vil føre til redusert tjenestetilbud ved skolene, spesielt 
voksenopplæringa. 
 
Tiltak som ikke er prioritert: 

• Økt drift Jægervatnet leirskole 

• Assisterende styrere i barnehagene 

• Økt grunnbemanning barnehagene 

• Kompetansemidler barnehage 
  

Spesielt for 2020/2021 

• Alle enheter opplever utfordringer i forhold til Covid-19: 
smittevern, endring i aktiviteter og avlysning av aktiviteter. 

 

  

Barnehagene 

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 152 godkjente plasser. 
Per i dag har Lenangen barnehage 18,1 plasser i bruk, Lyngsdalen oppvekstsenter 14 plasser, 
Kavringen barnehage 48,1 plasser og Knøttelia barnehage 46,2 plasser. Dermed har vi i dag 
åpent 126,4 plasser. Tilsvarende tall for 2019 var 125,2 plasser. Kommunen har full 
barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått 
plass i en barnehage.  Lyngen kommune har løpende opptak av barn, og det forventes at den 
ledige kapasiteten i barnehagene vil være betraktelig lavere fram mot sommeren. 
Kommunen har ledige barnehageplasser i alle barnehagene.  Foreldrebetaling i barnehagen 
følger makspris fra statsbudsjettet. 
 
Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområde inneværende barnehageår: 
 

2020/2021  

Barnehagens digitale praksis 

   
Hovedmål:  
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.  

Ivareta alle barn og ansattes behov for kunnskap om, og ferdigheter i bruk av digitale 
verktøy. 

 

Barnehagene arbeider med barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom blant annet 
lærende møter, aksjonslæring, ansatt utviklingsveileder for barnehagene og støtte fra UiT. 
Den barnehagebaserte kompetanseutviklinga gir barnehagen store muligheter til utvikling 
mot profesjonelle læringsfellesskap. 
 
Hovedutfordringer: 
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• Driftsbudsjett: Barnehagenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som 
er helt nødvendig for å drive. Dette gjelder både læremidler og utstyr/inventar.  

• Digitale hjelpemidler: Med den nye rammeplanen ble det satt fokus på barnehagens 
digitale praksis. Vi har de siste årene fornyet PCer til de ansatte, kjøpt inn digitale 
tavler, samt kjøpt inn noen Ipader til bruk i barnegruppene.  Også i 2021 er det behov 
for å øke tilgangen på tidsriktig utstyr og kompetanse i barnehagene for å møte 
forventningene i rammeplanene. 

• Grunnbemanning: Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den 
spesialpedagogiske utviklinga, satse på tidlig innsats, få rom til å drive 
barnehagebasert kompetanseutvikling samt øke kvaliteten på barnehagetilbudet. 
Barnehagene foreslår en økning til 4 ansatte per avdeling. 

• Rekruttering: Barnehagene må rekruttere nok pedagoger til å oppfylle 
pedagognormen. Situasjonen er i dag slik at vi av ulike grunner har vansker med å 
rekruttere nok barnehagelærere, spesielt i vikariatstillinger/engasjement. I 
forbindelse med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan må vi se på virkemidler 
for å rekruttere og beholde barnehagelærere. 

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

ELEVTALL SKOLEÅRET 2020/2021 Lyngen kommune         

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

Eidebakken skole 14 16 22 17 16 16 17 30 23 24 195 

Lenangen skole 1 2 9 3 6 6 6 7 7 4 51 

Lyngsdalen skole 3 3 1 2 2 3 6       20 

Sum elever Lyngen 18 21 32 22 24 25 29 37 30 28 266 

ELEVTALL SKOLEÅRET 2021/2022 Lyngen kommune         

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

Eidebakken skole 17 14 16 22 17 16 16 17 30 23 188 

Lenangen skole 2 1 2 9 3 6 6 6 7 7 49 

Lyngsdalen skole 4 3 3 1 2 2 3    18 

Sum elever Lyngen 23 18 21 32 22 24 25 29 37 30 261 

 
Skolene i Lyngen har følgende lokale mål (kommunestyret september 2020):   

• 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.  
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• 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.  

• 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. 

 
Målsettinger og utfordringer for perioden 
 

• Dimensjonering av tjenester 
Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette 
medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever har 
lav bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen i 
Lyngen har de siste årene vært negative, men har nå stabilisert seg, med en nedgang siste 5 
år på 25 elever. Handlingsrommet for ytterligere innsparing i grunnskolesektoren ligger i en 
eventuell endret skolestruktur. I økonomiplanperioden er en omstrukturering av oppvekst 
inne for 2022, dette for å klare å møte endrede rammeoverføringer dersom 
befolkningsutviklingen følger prognosene.  

• Rekruttering 
Rekruttering av kvalifisert personale er en utfordring i alle distriktskommuner, og Lyngen 
kommune har møtt på utfordringen med å klare å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte 
lærere.  Dette krever tiltak i forhold til strategisk rekruttering og utvikling av kompetanse 
lokalt. 

• Spesialundervisning 
Andel elever med rettigheter etter Opplæringslova kapittel 5 er fortsatt høy i Lyngen. I 2019 

var andelen elever som hadde spesialundervisning 13,7 %. Sammenlignet med KOSTRA-

gruppe 6 som har 10 % og landet uten Oslo med 7,8 % er dette et område vi må jobbe videre 

med. Regjeringas strategi: kompetanseløft i spesialpedagogikk startet opp høsten 2020, og 

Lyngen kommune vil ha et sterkt fokus på dette i 2021. 

• Uteområder barnehager og skole 
Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er en god forebyggende faktor. Skolene og 

barnehagene har de siste årene investert i utstyr til uteområdene, men det er fortsatt behov 

for oppgraderinger. Nye Lenangen skole har stort behov for et uteområde som innbyr til lek 

og inkludering, og det er vedtatt en investering i uteområdet ved Lenangen skole i 2021 

• SFO 

Regjeringen har utvidet ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Dette vil ikke 
ha store økonomiske konsekvenser for Lyngen kommune, og vil derfor dekkes innenfor 
ramma. 

• Fagfornyelsen og digital utvikling 
Ny overordna del- Verdiløftet- og nye reviderte læreplaner for grunnskolen ble tatt i bruk 

høsten 2020. Den digitale utviklingen i samfunnet går rivende fort, og dette og fagfornyelsen 

stiller nye krav til skolene om både kompetanse og utstyr. Skolene har behov for 

infrastruktur som takler økning i enheter og kompleksitet i programvare, oppdatert utstyr og 

kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Det er avsatt en sum i 

investeringsbudsjettet til innkjøp og fornying av utstyr. Her ligger det midler til klassesett 
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nettbrett til småtrinnene, samt digitale læremidler. Driftsbudsjettene til skolene er i tillegg 

vedtatt styrket til innkjøp av læremidler til Fagfornyelsen. 

• Tidlig innsats 
Regjeringas største satsing innenfor utdanningsfeltet er tidlig innsats. Bakgrunnen er at 
mellom 15 og 20 % av elevene i videregående utdanning har så svake ferdigheter at de sliter 
i videre utdanning og arbeidsliv. Satsingen på tidlig innsats er først og fremst en styrking av 
lærertettheten i skolen, på 1.-10.trinn. Midler til tidlig innsats ble tidligere overført som 
øremerka midler, men er nå lagt inn i rammetilskuddet.  
En vet at den største forebyggende faktoren er et trygt og godt lokalsamfunn. Tiltak innenfor 
dette området forventes på sikt å ha store helsemessige betydninger. En dreiing av tiltak fra 
behandling til forebygging innenfor tjenester for barn og unge, samt miljøarbeid er 
nødvendig. 
 
Forebygging og psykisk helse 
Regjeringens strategi for psykisk helse: Mestre hele livet (2017-2022) har et særlig fokus på 
barn og unge. Strategien omhandler tiltak for forebygging og behandling, kunnskaps- og 
forskningsbehov og hvordan samfunnet skal legge bedre til rette for inkludering og 
deltakelse. 
 
Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er beskyttende faktorer for å mestre livet. 
Av tiltak på forebyggingsområdet er det spesielle tiltak i Lyngen som viser seg å ha god 
effekt:  
 
Troms fylkeskommune ble programfylke innenfor folkehelse i 2019, og her er Lyngen 
pilotkommune i Troms. Utgangspunktet for piloteringen er kommunens arbeid med elever i 
videregående skole. Lyngen samarbeider med Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Skjervøy i 
satsingen. 
 
Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Prosjektet passer 
godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført. Forskning viser at et 
skolemåltid slik Lyngen organiserer det gir økt konsentrasjon, økt trivsel, bedre integrering 
og minker sosiale forskjeller. (Mat og måltider i skolen. Helsedirektoratet IS 2135) 
 
Gjennom prosjektene Aktiv og Forebygging og oppfølging av drop out er det forebyggende 
ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at mer av dette blir en del av kommunens 
ordinære drift. Så langt viser prosjektene gode resultat som har fått nasjonal 
oppmerksomhet.  
Ungdomsklubben er et viktig lavterskeltilbud, og i tillegg gir Aktiv tilbud om møteplasser og 
aktiviteter gjennom hele året. Kommunens rolle som spillemiddelsøker er viktig rolle å ha 
fokus på. 
 
Kultur og frivillighet 
Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i 
løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler, samt utdeling 
av kulturprisen eller andre premier. 
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Det er også et tett samarbeid med Ishavskysten friluftsråd om flere prosjekter, blant annet 
turkartpakke, turregistreringsverktøyet Telltur, læring i friluft, friluftsskoler og Ti på hjul.  
 
Kulturavdelingen har et godt samarbeid med Kultur i Troms og lokale arrangører om 
kulturtilbud til befolkningen. Gjennom kulturavdelingas arbeid med den kulturelle 
spaserstokken gis, eldre både hjemmeboende og på institusjon- gjerne i møte med andre, 
for eksempel barn og ungdom-mulighet til å oppleve ulike kulturuttrykk. Kulturavdelinga 
samarbeider tett med ulike aktører for å utvikle arrangementskompetanse i samfunnet.  
 
Kommunen har investert i utstyr som lag og foreninger i Lyngen kan låne/leie. Det arbeides 
med å utvikle et enkelt og funksjonelt system for utleie. 
 
Kulturavdelinga registrerer kulturminner (KIK) og krigsminner, samt administrere 
spillemidler. 
 
Lyngen kommune mangler fortsatt lokaler for forelesninger, filmvisninger, utstillinger og 
forestillinger. 
 

Nord Troms Museum 
Driftstilskudd til Nord Troms museum er en av kommunens kulturoppgaver. Her overføres 
hvert år driftstilskudd, samt husleie til Halti og støtte til sommerarbeidsplasser. Nord-Troms 
Museum har forvaltningsansvar for Gamslett fiskarbondegård og driver annen formidling av 
kulturhistorisk verdi i hele kommunen. Nord Troms Museum har som et av sine 
satsningsområder å tilby skoleverket i Lyngen et godt pedagogisk tilbud knyttet til museets 
hovedanlegg samt regionens kulturhistorie generelt. Det er også opprettet en venneforening 
som bistår museet og kommunen i driften av Gamslett. 
 
Kulturskolen 

 
Målsettinger og utfordringer:  
Nasjonalt opplever Kulturskolene et noe synkende elevtall. Dette merkes også regionalt og 
lokalt. Kulturskolene må tenke alternativt når det gjelder tilbud. I mindre grad etterspørres 
tradisjonelle aktiviteter som for eksempel band, mens de digitale områdene med Ipad og 
hjemmestudio er på full fart også inn i kulturskolene. Kulturskolen har skissert 4 ulike 
satsningsområder i Oppvekstplan 6 -16 år:  
1.Gode rutiner for skole – hjemsamarbeid.  
2.Utvikling av kulturskolens tilbud  
3.Kulturskolen som lokalt ressurssenter  
4.Pedagogisk utviklingsarbeid  
 
Kulturskolen som lokalt ressurssenter er sentralt i regjeringens nye nasjonale strategi 
“Skaperglede, engasjement og utforskertrang”, der kulturskolen blir nevnt som viktig 
samarbeidspart både for barnehage, helse, voksenopplæring og grunnskole. 
Kulturskolerådet har i tillegg også nevnt flyktninger og utenforskap som et område 
kulturskolen bør engasjere seg større i.  
Et mer formalisert samarbeid om de estetiske fagene vil kreve at både skoler, barnehager og 
andre ser verdien i at barn og unge i vår kommune får et annet og bedre tilbud enn det som 
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finnes i dag. Kulturskolen må i så fall inn i planleggingen når årshjul legges, og både skoler og 
barnehager må være villige til å bruke både tid og ressurser på dette området. 
Kulturskolen må på sin side i et samarbeid fremdeles være i stand til å ta vare på 
kjerneaktiviteten, men vi tror at et samarbeid vil øke rekrutteringen til kulturskolen og ser 
positivt på dette. 
Vurdering i forhold til om dette er veien vi skal ta, må diskuteres på enhetsledernivå.   
 
Bibliotek  
  
Målsettinger og utfordringer:  
Alle skoleelever i Lyngen skal daglig ha tilgang til bibliotektjenester.   
 
Bokbussen har fungert som en forlenget arm og tilbudt tjenester til de skolene som ikke har 
hatt skolebibliotek. Sametinget har nå redusert sin støtte til bibliotekbussen, og 
Fylkesbiblioteket har sagt at det må velges et bokbuss-styre om de skal fortsette sin støtte. 
Utfordringer med personell på bussen har også ført til at det har vært stor uregelmessighet i 
levering av bokbusstjenester. 
  
Hovedmål for Lyngen folkebibliotek i kommende periode: 
Kun 4% av den norske befolkningen har aldri vært på et folkebibliotek, og for hver investert 
krone så får du firdobbelt igjen. (Unio) 
  

•       Opprettholde og utvikle tjenesten. 

• Samarbeide med skolene om barns språk og leseferdigheter, lystlesing og leseglede. 

• Være en aktiv møtearena for samtale og debatt. 

• Ressurs og møteplass for studenter 

• Være et ikke kommersielt og lavterskeltilbud for alle i kommunen. 

• Tilgjengelighet og aktivitet. Vi ønsker et så åpent bibliotek som mulig og med masse 
aktivitet, både i og utenfor åpningstiden. 

  
  
Biblioteket er plassert i midlertidige lokaler i 2.etasje på Elektro-sport.  
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2.5 Ramme 4 - helse og omsorg  

 
Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for 
funksjonshemmede, hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og aktivitetssenter.  
 
Budsjettramme 2021 

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG 
Budsjett 
2020 Budsjett 2021 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 700 0 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 6 201 6 145 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING 2 587 3 469 

3310 SOSIALTJENESTEN 4 263 4 293 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 874 4 807 

3411 PRAKTISK BISTAND 3 039 3 113 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 1 949 1 649 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 10 757 10 535 

3450 STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET 6 390 6 364 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 15 336 15 555 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 9 298 9 715 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 10 095 10 334 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 240 3 116 

3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN 1 856 1 835 

3456 LEGETJENESTEN 7 830 8 204 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 9 744 6 926 

3900 BUDSJETTRAMME HSO  -500 

Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG 98 159 95 560 

 

 
Tiltak 2021 

Leasing, serviceavt. lisenser velferdstek.                   790  

Vakanser - 500  

Årsverk helsepersonell legekont                  500  

Årsverk langtidsavdeling                  300  

Reduksjon medfinansiering VTA-plasser - 568  

Overføring av oppgave skjenkekontroll                    20  

Sum tiltak                  542  

 
I økonomiplan for 2020 – 2023 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

• Reduksjon i medfinansieringssats til Lyngsalpan vekst angående tiltaket “Varig 
tilrettelagt arbeid” (VTA) fra 42,8 % til 25 % av gjeldene statlig støttesats. Vedtaket 
ble reversert for 2020 i kommunestyret 30.09.20 (KS –sak 98/20), men ikke for resten 
av planperioden.  

• Reduksjon i driftstilskudd legetjenesten fra 2021 i ledig legehjemmel. Tilsetting 
planlegges i 2021. 
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• Reduksjon 30 % driftstilskudd fysioterapi og innløsning av avtalehjemmel grunnet 
nedgang i folketall. I 2021 foretas det ytterligere reduksjon med 20 %.  

• Etablering av friskliv – og mestringstilbud til personer med redusert funksjonsevne - 
koordinator i 50 %  

• Omgjøring av 50 % prosjektstilling til fast stilling - aktivitetskontakt i 
hjemmetjenesten 

• Prosjektet utredning av behov for demensplasser ved Lenangen omsorgssenter, samt 
kartlegging av behov i helse og omsorg. Utredning planlegges sluttført innen 
utgangen av 2020. 

• Prosjekt kommunale kompetansemidler – retningslinjer for tildeling (egen politisk 
sak) 

 
Tiltak og aktiviteter 2020 
Alle enheter opplever utfordringer i forhold til Covid-19.  

• Gjennomføring av smitteverntiltak som koordinering og registering av besøkende i 
institusjoner.   

• Endring i aktiviteter både i institusjon og til hjemmeboende. 

• Deling av ansatte i hjemmetjenestene 

• Pr. 13. Nov 2020 er det testet 401 personer for Covid-19, gjennomsnitt 6 pr dag. 
 
Men til tross for smitteverntiltak har sektoren klart å opprettholde et alternativt 
tjenestetilbud, spesielt til hjemmeboende. 
 
Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten 
Aktivitetskontakten samarbeider med friskliv og mestring. Tilbudet gis 1:1 og i grupper, og 
bidrar til at brukere kan mestrer å bo hjemme lengst mulig, men også deltar i fellesskap med 
andre. 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom lovpålagt i 2020.  
Covid-19 og stengte institusjoner skaper ustabilitet også for dagaktivitetstilbudet til personer 
med demenssykdom, som ble lovpålagt i 2020.  
I dag har kommunen et tilbud 1 dag i uken i indre og ytre Lyngen.  
Målet er å videreutvikle tilbudet jfr. sentrale føringer.  
Dagtilbudet er en del av friskliv, lærings- og mestringstilbudet.  
 
Samlokalisering av NAV og Barnevern 
NAV og barnevern ble samlokalisert i juni måned. Dette medfører økte leieutgifter som er 
hensyntatt på ramme 5.  
 
Retningslinjer for barn som pårørende 
Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre. Barn er 
pårørende når en av foreldrene eller annen næromsorgsperson blir syk, skadet eller har en 
funksjonsnedsettelse eller et rusproblem  
Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn skal ivaretas når 
foreldre mottar helsehjelp. Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i 
ivaretakelsen av barn som er pårørende. 
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Forebyggende hjemmebesøk 
Rehabiliteringsavdelingen er startet med forebyggende hjemmebesøk til innbyggerne over 
80 år, der målet er å kartlegge behov for helse – og omsorgstjenester. Forebyggende 
hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og 
selvstendig liv også når helsen blir redusert. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan leve 
lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen. 
 
 
Målsetting for perioden 2021- 2024 

• Å fortsatt gi forsvarlig og kvalifisert helsehjelp til tjenestemottakerne i hele livsløpet.  

• At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal 
kunne ha aktive liv hjemme gjennom hele livsløpet jfr. Kvalitetsreformen «Leve hele 
livet» 

• Økt dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom 

• Implementere velferdsteknologi som et hjelpetiltak i helse og omsorg 

• Drift av friskliv, lærings- og mestringstilbud for personer med redusert funksjonsevne 

• Redusere botid i sykehjem ved å tildele tjenester i henhold til omsorgstrappen så 
langt det er mulig 

• Et tilrettelagt botilbud til brukere med sammensatte rus og psykisk helseutfordringer 

• Å innpasse drift til økonomiske ressurser. 
 
Nye vedtatte tiltak 2021 -2024 

• Oppfølging og drift av investeringer innen velferdsteknologi 

• Årsverk hjelpepersonell ved legekontoret 80 % 

• Årsverk helsepersonell ved Langtidsavdelingen/sykehjem 50 % 
 
Oppfølging og drift av investeringene innen velferdsteknologi  
I økonomiplan for 2020 – 2023 ble det investert i 3,5 mill. for investeringer innfor velferd- og 
mestringsteknologi, samt til avlønning av frikjøpt ansatt for å implementere teknologien i 
helsetjenestene. Beregnet utgifter til teknologi ved Lyngstunet og Solhov er 3,7 mill. 
Estimerte utgifter ved Lenangen omsorgssenter er 1,0 mill.  
Beregnet inntekter ved tilskudd fra Husbanken er 2,7 mill. knyttet mot institusjonene 
Lyngstunet, Solhov og Lenangen omsorgssenter. Tilskudd fra husbanken utbetales ved 
ferdigstillelse. Kostnadene til drift av velferdsteknologi er beregnet til kr. 790 000 pr år. 
 

Estimert positivt avvik ved ferdigstillelse kr. 611 000. Sektoren ser behov for å videreføre 
prosjektleder ut september 2021, da det er behov for å videreføre prosjektleder for å lykkes 
med implementering, veiledning og oppfølging av brukere, pårørende og ansatte. 
 
Årsverk hjelpepersonell ved legekontoret 
Da Lenangen helsesenter ble avviklet, overtok Lyngen legekontor pasientene fra 
legehjemmelen knyttet til helsesentret. Kommunen har overtatt pasientlisten og den er nå 
knyttet mot Lyngen legekontor, men det fulgte ikke med ressurs til hjelpepersonell. Med 600 
flere pasienter knyttet mot Lyngen legekontor har dette økt arbeidsbelastningen på 
eksisterende hjelpepersonell betydelig. Også legekontoret opplever at sykehusopphold blir 
kortere, og det blir overført flere arbeidsoppgaver fra UNN til legekontoret. Mange av disse 
arbeidsoppgavene krever økt kompetanse på hjelpepersonellsiden.  
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Det er under planlegging å gi et stedlig tilbud til befolkningen i ytre Lyngen gjennom et 
utekontor lokalisert ved Lenangen omsorgssenter. Det er da behov for at en hjelpeperson 
bistår lege på utekontoret. Normtallet pr. i dag er 80 % hjelpepersonell på 100 % legestilling.   
Ansatte ved Lenangen omsorgssenter har ikke personellressurser til å bistå lege. 
 
Årsverk helsepersonell langtidsavdeling/ sykehjem 
Kvalitetsreformen for eldre “Leve hele livet” har bidratt til at eldre kan mestre hele livet sitt 
hjemme lengst mulig sammen med velferdsteknologi i hjemmene. Dette har bidratt til at vi 
er sykere og mer pleietrengende når vi kommer på institusjon. Dette gjelder også personer 
med langkommet demenssykdom.  
 
Langtidsavdelingen har over år rapportert merforbruk på lønn, med bakgrunn i at flere 
alvorlige pasienter krever økt bemanning for å kunne ivareta pasientsikkerheten. Pasienter 
med demenssykdom er en særlig sårbar gruppe med stort behov for oppfølging og 
tilrettelegging. Erfaringer viser at disse pasientene har særskilte utfordringer på kveld og 
natt, med økende uro, motorisk uro og økt forvirringstilstand som krever økt bemanning. Ut 
ifra dette ser vi at grunnbemanningen på kveldsvaktene er for lav, og det er behov for å øke 
bemanning med fast stilling.  
Personellmangelen er nå så prekær og sårbar, det er ikke mulig å skaffe personell til å ta 
vakter. Det har vært nødvendig og leie fast ansatte som går i 100 % stillinger for å klare å 
dekke bemanningsproblemet. 
 

Vedtatte statlige omlegginger innfor helse-, sosial og omsorg 
 
Innføring av helsefellesskap og nasjonal helse- og sykehusplan. 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Kommuner og helseforetak skal gå fra å være parter til partnere. Det skal etableres 19 
helsefellesskap hvor kommuner og helsefellesskap skal møtes som likeverdige partnere. 
Målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.   
Helsefellesskapene skal prioritere å utvikle tjenester til fire sårbare pasientgrupper og finne 
løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger: 

• Barn og unge 

• Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

• Skrøpelige eldre 

• Personer med flere kroniske lidelser 
 
Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet (2019-2023) 
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet sitt hjemme lengst mulig, ha 
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de 
blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.  
Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative 
løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 
helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 
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Kommunens fokus på kvalitetsreformen i 2021 der gjennomføring, implementering og 
rapportering er innholdet i fase 3. 

• Ansatte i helse og omsorg har deltatt i KS-læringsnettnettverket Gode pasient forløp 
og kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms. 

• Ernæringskartlegging, det 4. måltid, tilbud om matlevering til hjemmeboende 

• “Hva er viktig for deg” er et tema som samtales om med alle som søker 
helsetjenester.  

• Økt tilbud til pårørende med store omsorgsoppgaver som omsorgslønn, 
avlastningstilbud, aktivitetskontakt og bistand i hjemmet.  

• Friskliv og mestring gir tilbud om fellesskap og muligheten til å mestre livet hjemme 
lengst mulig.  

• Velferd- og mestringsteknologi i institusjon og i hjemmet  

• Dagaktivitetstilbud til personer med demens sykdom 

 
Implementering av Pakkeforløp i psykisk helse og rus 2018-2020 
Nasjonalplan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020. 
Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og brukere får gode, koordinerte og 
sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom brukere, eventuelt 
pårørende og tjenestene uavhengig av nivå.  
  
Lyngen kommune samarbeider med Distriktspsykiatrisk senter på Storsteinnes om 
retningslinjer og avtaler om hvordan dette forløpet skal være. 
 
Ny barnevernsreform fra 2022 
Reformen gir større faglig og økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeidet. 
Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, jobbe mer forebyggende og etablere 
lokale tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov. Kommunene får økt 
finansieringsansvar for barnevernstiltak.  

• Kommunene får fullt ansvar for økonomi, veiledning og oppfølging av barn i ordinære 
fosterhjem 

• Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem opphører 

• Økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte 
fosterhjem, institusjon og akuttiltak 

 
Hovedutfordringer i helse og omsorg  
- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen. 
- Gi gode forsvarlige tjenester innenfor økonomiske rammer. 
- Tilgang på kvalifisert personell. 
- Økt pleietyngde til beboere i omsorgsboliger som ikke samsvarer med dagens bemanning 

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

- Gi et tilrettelagt omsorgstilbud til personer med demens, eller med utagerende atferd.  
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunene. Sektoren erfarer at UNN skriver ut 
pasientene tidligere og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet.  
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Innføring av helsefellesskap og nasjonal helse- og sykehusplan der målet er å skape mer 
sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, vil føre til økt ansvar til 
kommunene. Pasientene har rett til behandling nærmest mulig hjemstedet. 
Helsefellesskapene skal prioritere å utvikle tjenester til fire sårbare pasientgrupper og finne 
løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger.  
 
Tilgang på kvalifisert helsepersonell 
Lyngen kommune har i lag med øvrige kommuner i Nord-Troms, utfordringer med å få tilsatt 
kvalifisert helsepersonell. Sektoren jobber aktivt med å rekruttere egne innbyggere som er i 
et utdanningsløp og vikarer til å ta utdanning.  
Kommunalt stipend og stipend fra Fylkesmannen er et godt rekrutteringstiltak.  
 
 

2.6 Ramme 5 - teknisk drift 

 
Budsjettområdet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, 
vann og avløp, byggesak, kart og oppmåling, samt brann og feiing. 
 
Budsjettramme 2021 
 

Ramme: 5 TEKNISK DRIFT 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 600 0 

4410 BYGG OG ANLEGG 16 951 16 165 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 2 461 2 373 

4710 VANN OG AVLØP -2 614 -2 411 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 082 4 180 

4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT 0 200 

 Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT 21 480 20 507 

 
 
Tiltak 2021: 

Husleie rådhus jan-mars 413 

Vakanser - 500 

Gatelys ikke-kommunale veier 250 

Drift og leie bibliotek/turistinfo 253 

Drift av Remabygget 200 

Framleie branngarasje-reversering  98 

Utsatt omorganisering brann og redning 300 

Utsatt opplæring brann og redning  -200 

Inntekter turistparkering -830 

Søppelinnsamling ytre Lyngen 100 

Drift turistparkering  830 

Husleie kommunepsykolog/ htv 25 

Sum tiltak 939 
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Utfordringer: 
Året 2020 har vært preget av høyt aktivitetsnivå med vedlikehold og påkostninger av 
kommunale bygg og anlegg. I tillegg til vedtatte tiltak ble det også bevilget kr 4,7 mill. til 
ekstraordinære sysselsetningstiltak som følge av Korona-pandemien. Flere boliger, 
funksjonsbygg og tekniske anlegg har fått betydelige vedlikeholds-løft i denne perioden. 
Nedtak av vedlikeholdsinnsatsen for 2021 og kommende økonomiplan kan derfor forsvares, 
men ideelt sett burde boligmassen vært tilført 8-10 mill. i planperioden for å oppnå 
tilfredsstillende stand. Da dette ikke anses som økonomisk forsvarlig vil rådmannen se på 
mulige løsninger for reduksjon av boligmassen, tiltak på dette området må sees i 
sammenheng med pågående utredning jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 41/20.  
 
Budsjettvedtak i desember 2019 la til grunn flere tiltak som skulle gi besparelser. Kjøp av 
rådhuset sto sentralt, dette ville gi mulighet for samlokalisering av flere tjenester. Da slikt 
kjøp ikke er gjennomført, løper fortsatt kommunens leieforpliktelser for disse enhetene. Det 
må også påregnes slike forpliktelser utover i økonomiplanperioden, noe som er innarbeidet 
budsjettfremlegget. 
   
For å møte de økonomiske utfordringer, som vil gjøres gjeldende allerede fra 2021, vil det 
være nødvendig å effektivisere driften og utnytte ansattes kapasitet og kompetanse best 
mulig. Innstallering av sentral driftsovervåknings-anlegg, nettbaserte driftsstyringer og 
digitale løsninger for service/tilsyn fra eksterne leverandører vil være nødvendig for 
fremtiden. Kommunen har flere slike anlegg installert, det jobbes med å tilrettelegge for 
digital adgang for eksterne leverandører. På grunn av innkjøring og opplæring forventes ikke 
store besparelser for 2021, men det legges til grunn at vedlikeholds- og driftskostnadene vil 
reduseres de påfølgende årene.  
 
De siste årene har avdelingens aktivitetsnivå blant annet dreid seg om å prosjektere vedtatte 
tiltak innenfor vann og avløp, store tiltak er nå ferdig-prosjektert eller forventes prosjektert i 
2021. Det forventes stor aktivitet 2021. Dette vil legge beslag på deler av avdelingens 
ressurser, både i administrasjonen og på håndverker-nivå.   
 
Forskrift om tilsyn på mindre avløpsanlegg ble vedtatt i 2020, denne gir anledning til å dekke 
lønnskostnader innenfor selvkost. Lyngen kommune har lyst ut stilling som skal ivareta 
denne funksjonen, tilsynsaktiviteten forventes å være i gang fra barmarksesongen 2021.   
 
Drifts- og investeringstiltak innenfor bygg og anlegg har blitt løst ved bruk av egne ansatte på 
bygge- og prosjektledernivå, nødvendig prosjekteringsbistand har blitt kjøpt inn fra eksterne. 
Utførelsen er fordelt mellom egne ansatte, prosjekt-ansatte og kjøp av tjenester. I 
forbindelse med innstallering og tilpasning av digitale drifts-løsninger ser en det som mulig å 
frigjøre egne håndverker-ressurser til arbeid på prosjekter. Dette vil redusere behovet for 
kjøp av forholdsvis kostbare tjenester, men at egne ansatte belaster prosjektene med 
kostpris.  
  
Teknisk drift har ansvaret for renhold av alle funksjonsbygg med unntak av Lyngstunet og 
Lenangen omsorgssenter. Det oppleves fortsatt utfordringer med høyt sykefravær, som 
legger beslag på store ressurser til administrering av vikarer samt kostbare «nød-løsninger». 
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Målsetningen for kommende år er å skape et sterkere fagmiljø på renholdsledernivå som vil 
gi bedre oversikt over tilgjengelige ressurser og bedre mulighet for å forebygge fravær.  
 
Korona-situasjonen har gitt noen erfaringer som viser behov for permanent styrking av 
renholdet, blant annet har gjennomgang av rutiner vist at renhold av basseng og garderober 
bør styrkes. Ut fra de anleggene kommunen i dag drifter kan dette medføre behov for å 
tilføre tjenesten økte ressurser. Slik dimensjonering vil inngå i totalvurdering av kommunens 
bygge- og anleggsdrift kommende år, slik at forslag til driftsnivå kan legges frem til 
behandling i budsjett/økonomiplan fra 2022.  
 
Brann og redning: 
Kommunestyrets vedtak fra februar 2020 la til grunn at opplæringsprogram skulle 
iverksettes fra inneværende år. Som følge av økt formell kompetanse ville det dermed være 
mulig å redusere bemanningen og fjerne lokal vaktstyrke. I overgangsperiode vil ikke 
nedbemanningen gi direkte besparelser, men frigjorte midler blir benyttet til raskere 
gjennomføring av opplæringen. Målsetningen for 2021 er å organisere innsats- og 
vaktstyrken slik at besparelser som forutsatt kan oppnås fra 2022.  
 
Etter at samarbeidet mot Nord Troms ble inngått er ikke ansvaret for vedlikehold og tilsyn av 
materiell blitt tydeliggjort på en god nok måte. Intensjonen i samarbeidet var at 
beredskapsleder holder det overordnede ansvaret og delegerer oppgaver til lokalt ansatte, 
som lønnes etter medgått tid for slike oppdrag. Slik løsning synes ikke å ha fungert 
tilfredsstillende, det planlegges derfor å inngå avtale med navngitte ansatte som skal ivareta 
denne funksjonen. Tiltaket søkes dekket over eksisterende ramme.  
 
Nye driftstiltak som er vedtatt i budsjettfremlegget: 
Husleie rådhus: kommunestyrets budsjettvedtak i 2020 la til grunn at rådhuset skulle kjøpes 
med virkning fra 1.7. Dette er ikke gjennomført, men rådmannen forutsetter at kjøpet 
realiseres med virkning fra 1.4.2021. Leie for perioden 1.1. til 31.3. legges derfor inn som 
nytt tiltak.  
 
Gatelys ikke kommunal vei: kommunestyrets budsjettvedtak i 2020 la til grunn at det skulle 
inngås avtale med fylkeskommunen om overtakelse av driftsansvaret for veilys langs 
fylkesveier. Slik avtale har ikke vært mulig å oppnå, en har dermed valget mellom å ta tilbake 
dette ansvaret til kommunen eller legge ned driften av disse strekningene. Da det ble gitt 
tydelige signaler fra politisk hold om at driften av disse strekningene ikke skal nedlegges, 
foreslår rådmannen å ta dette inn i budsjettet som nytt tiltak.  
 
Drift og leie av bibliotek/turistinfo: i forbindelse med planen om kjøp av rådhuset fra 
1.7.2020 var det lagt som forutsetning at dette skulle bygges om for å gi plass til bibliotek og 
turistinfo. Besparelsene med å flytte ut av dagens lokalitet ble lagt inn i budsjett. Da kjøpet 
ikke er gjennomført vil ikke dette gi effekt for 2021. Husleie legges derfor inn som nytt tiltak 
for 2021.  
 
Drift av «Rema-bygget»: kommunestyrets vedtak om anskaffelse og ombygging la til grunn 
at driften måtte styrkes for å ivareta forsvarlig renhold, oppvarming og bygningsvedlikehold. 
Foreslås lagt inn som nytt tiltak fra 2021.  
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Framleie branngarasje-reversering: det er inngått leieavtale for dagens brannstasjon frem til 
2025, denne kan ikke sies opp i avtaleperioden. Budsjettvedtaket for 2020 la til grunn at det 
skulle inngås fremleieavtaler som dekket kommunens leieutgifter. Det har vært gjort forsøk 
på å oppnå fremleie-avtaler inntil leieperiodens utløp, men dette har ikke latt seg gjøre.  Det 
anses derfor som nødvendig å legge inn leiekostnader for eksisterende brannstasjon i 
budsjett og økonomiplan frem til leieavtalens utløp.  
 
Utsatt omorganisering brann og redning: budsjettbehandlingen for 2020 la til grunn at 
omorganisering skulle gi besparelser i lønnskostnader til blant annet vaktstyrken. Slike 
besparelser ble satte i sammenheng med nødvendig kompetanse-hevingsprogram der 
bemanningsreduksjon ikke skulle gjennomføres før opplæringen var gjennomført og 
dokumentert kompetanse var på plass. På grunn av Corona-situasjonen har det ikke vært 
mulig å få plass på brannskolen, noe som har hindret fremdriften på opplæringen. Det anses 
ikke som realistisk å oppnå effekt av dette før 2022, tiltaket reverseres i 2021. Full 
innsparingseffekt ihht vedtatt nedbemanning ventes oppnådd fra 2022. 
 
Utsatt opplæring brann og redning: gjennomføring av opplæringsprogram for 
brannmannskapene vil ikke kunne gjennomføre med den fremdrift som ble lagt til grunn 
høsten 2019. Det budsjetteres for kommende år med det antallet som anses mulig ut fra 
kapasiteten på brannskolen samt desentralisert opplæring. Det legges dermed inn 
besparelse som tiltak ut fra tidligere vedtatte budsjett. 
 
Inntekter turistparkering/drift turistparkering: I løpet av 2020 blir det opparbeidet, utvidet 
og klargjort utfartsparkering i Furuflaten, Sørlenangsbotn, Koppangen og Fastdalen. 
Intensjonen med opparbeidelsen av slike plasser har vært å skaffe inntekter fra 
parkeringsavgift tilsvarende driftskostnadene. Ut fra den erfaring som er gjort for 2020 
beregnes inntektene i 2021 å komme opp i beregnede driftskostnader, som er kr 830 000. 
Det legges derfor til grunn at driften av disse plassene skal dekkes av inntektene.  
 
Husleie kommunepsykolog/ Hovedtillitsvalgt: Lyngen kommune inngikk leieavtale med LSS 
om barnevernskontor i Servicebygget. Avtalen ble inngått for perioden 2017-til 2027 og kan 
ikke sies opp i leieperioden. Da det viste seg at lokalet ikke var egnet til barnevernets formål 
inngikk denne virksomheten i samlokalisering med NAV i Strandveien 10. Kommunens 
forpliktelse gjennom leieavtalen med LSS medfører årlig leie på kr 100 000. Denne avtalen 
var ment å reforhandles ifm. kjøp av rådhuset, som forutsatt i budsjettvedtak for 2020. Da 
dette ikke er avklart, løper fortsatt kommunens forpliktelse i leieavtalen med LSS. Lokalene 
benyttes av kommunepsykolog og hovedtillitsvalgt inntil leieavtalen utløper, eventuelt 
avsluttes tidligere. Husleie og fellesutgifter legges inn som nytt tiltak for 2021.   
 
Innsparing i lønnsutgifter: Kommunen kjøper håndverker-tjenester i betydelig omfang i 
forbindelse med gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Da det fins kompetanse 
blant egne ansatte til å løse slike oppgaver ønsker en å organisere driftsoppgavene på en 
annen måte, slik at flere investeringsoppgaver kan løses med bruk av egne ansatte. Tiltaket 
verdsettes til kr 500 000 som sparetiltak på driftsbudsjett.  
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Driftstiltak som ikke er prioritert eller vedtatt dekket innenfor eksisterende ramme: 

 
Økte brøyteutgifter: Nye brøyteavtaler, gjeldende fra sesongen 2020-2021. Disse innebærer 
betydelig økte kostnader, både langs veier og kommunale bygg. Totale kostnadsøkning er kr 
2,256 mill. i forhold til tidligere avtaler. Dette er innarbeidet i budsjettfremlegget. 
 
Serviceavtale SD-anlegg Lyngstunet: det er utført betydelig oppgradering og sentral 
driftsovervåkning av ventilasjon, oppvarming, kjøle- og fryseanlegg på Lyngstunet. For å 
unngå vedlikeholdsetterslep og store oppgraderingskostnader på sikt vil det være nødvendig 
å utføre jevnlig service og vedlikehold på anlegget. Slik vedlikeholdsavtale medfører årlige 
kostnader på kr 110 000, dette er innarbeidet i budsjettfremlegget.  
 
Leasing av vaktmesterbiler: Teknisk drift har frem til nå hatt egne vaktmesterbiler. Disse ble 
anskaffet brukt i 2015, alder varierer fra 2009-2013 modell. I takt med økende alder 
oppleves stadig økende reparasjonskostnader. Store deler av disse kostnadene er frem til nå 
dekket av en meget gunstig garanti. Kjøretøyene er nå ferd med å oppnå en alder der 
garantiene opphører. Det ble vedtatt å anskaffe fire kjøretøy i 2020, der planen var å 
videreføre dette med ytterligere tre kjøretøy i 2021. Det anses ikke som forsvarlig å 
budsjettere med utvidelse for 2021, tiltaket som er beregnet til kr 180 000 blir derfor tatt ut 
av årets budsjetfremlegg.  
 
Kommunale tjenester og selvkost 
Vass- og avløpsanleggsloven1 gir kommunen hjemmel til å gebyrlegge fast eiendom som er 
tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett, direkte eller gjennom privat samleledning. 
Det samme gjelder for eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-
1 eller § 27-2 har krevd tilknyttet. 
Forurensningsforskriftens kapittel 16 regulerer nærmere hvordan gebyrene skal beregnes. 
 
I ny kommunelov2 § 15-1 heter det at hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale 
eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten, 
skal selvkost beregnes i samsvar med 2. til 4. ledd. Samlet selvkost skal tilsvare 
merkostnadene ved å yte tjenesten og skal beregnes ut fra tre prinsipper: 

• Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskostnader 

• Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og 
beregnete rentekostnader 

• Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i 
bruk 

Det utdypes videre at departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler om beregning 
av selvkost og gjøre unntak fra prinsippene over. 

 
1 L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 

 
2 L22.06.2018 nr. 83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
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Ny selvkostforskrift3 erstattet fra 1. januar 2020 retningslinjene for beregning av selvkost. 
Her er det fastsatt nærmere regler om beregning av selvkost. 
 

Lyngen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av 
selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere 
en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 
Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det 

enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen 

de neste fem årene. 

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette 
brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 
som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021. 
 
Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen: 

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

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

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

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

• Lyngen kommunestyre vedtok i møte 23.04.2020, sak 34/20, «Forskrift om utslipp av 
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg,» 

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

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

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

 

 
3 F11.12.2019 nr. 1731 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 

(selvkostforskriften) 
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Renovasjon og tømming av private slamavskillere (septiktanker) utføres av Avfallsservice AS, 
som også har ansvar for fakturering, regnskapsføring og beregning av selvkost. 
 
Lyngen kommune har vedtatt full kostnadsdekning for vann og avløp, sist i k-sak 45/18 
«Vann- og avløpsgebyrer 2018 – endring». For øvrige selvkostområder, hvor det ikke er 
pålagt full kostnadsdekning, har ikke kommunestyret gjort slike vedtak. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplanen legges det fram en 
beregning for prognose for utvikling av gebyrene for de neste 5 årene. Denne er utarbeidet i 
samarbeidet med EnviDan AS, som har utarbeidet selvkostmodellen som for tiden brukes av 
flere enn 300 norske kommuner og selskap. 
 
Lyngen kommune beregner de årlige gebyrene for vann og avløp på grunnlag av en todelt 
gebyrordning, med en fast (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).  
Miljødirektoratet utdyper i sine kommentarer til forurensningsforskriften følgende: 
«Hovedregelen for næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, er at årsgebyret 
(eventuelt den variable delen av årsgebyret) beregnes basert på målt forbruk. Hvis det ikke er 
installert vannmåler kan det fastsettes særlige regler eller inngås særlige avtaler om beregning av 
gebyret. Kommunen har begrenset adgang til å sette lavere gebyrer for diss bygningene enn det som 
vill følge av kommunens ordinære beregningsmåte for boliger. Det utdypes videre at det ikke er 
adgang til å fastsette en ren kvantumsrabatt for storforbrukere av vann.»  

 
Forurensningsforskriften § 16-5 gir en uttømmende oppstilling av når det kan gis ulike 
gebyrsatser. Utgangspunktet er at de samme gebyrsatsene skal gjelde i hele kommunen. I 
miljødirektoratets kommentarer til forurensningsforskriften utdypes det at med gebyrsats så 
menes det kostnad pr. måleenhet for årsgebyr (forbruksgebyr) eller tilknytningsgebyr. 
Begrensningene for ulike gebyrsatser gjelder følgelig ikke den faste delen av 
(abonnementsgebyret). 
 
Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, jf. 
§ 16-5, tredje ledd. 
Lyngen kommune har vedtatt følgende vekting av forbruksgebyret etter stipulert forbruk: 

• Bolighus – areal x arealfaktor 1,3 x forbruksgebyret 

• Fritidsbolig – 1/3 av prisen for bolighus 
En arealfaktor på 1,3 er i overkant av anbefalinger fra bl.a. Norsk Vann, men er ikke ulovlig. 
 
Målt forbruk (forbruksgebyret) er likt for både bolig, fritidsbolig og næring. 
 
Abonnementsgebyret er vedtatt å være det samme for alle, både bolig og næring. Dette har 
kommunen anledning til å differensiere med bakgrunn i Forurensningsforskriften § 16-5. 
Bakgrunnen for en slik differensiering bør baseres på at kommunens infrastrukturkostnader 
knyttet til vann og avløp gjerne er forholdsmessig høyere for storforbrukende abonnenter, 
enn for abonnenter med eksempelvis boligeiendom. Det kan for eksempel oppleves 
urettferdig hvis en abonnent med et forbruk på 100.000 m3 betaler samme fastledd som en 
boligeiendom med én boenhet og et forbruk på 100 m3. 
 
Det er også anledning til å endre årsgebyrets struktur. I Lyngen kommune dekker fastleddet 
om lag 50 prosent av gebyrgrunnlaget på både vann og avløp. Ved å øke denne prosentvise 
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andelen kan kommune øke abonnementsgebyret og følgelig redusere forbruksgebyret. 
Norsk Vann anbefaler riktignok at fastleddet ikke dekker mer enn 50 prosent av 
gebyrgrunnlaget, slik at forbruksgebyret fortsatt gir insentiv til vannsparing. 
 
Det vises til eget vedlegg «Kommunale gebyrer – Budsjett 2021». 
 
Vann og avløp 
Kommunale gebyrer vedrørende vann og avløp beregnes som tidligere nevnt etter 
selvkostprinsippet i Lyngen kommune iht. kommunestyrets vedtak. Selvkost innebærer at 
kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne 
av tjenestene betaler. 
 
I forbindelse med forslag til gebyrer for vann- og avløpssektoren, er kommunen pålagt å 
legge fram en prognose for gebyrutviklingen de nærmeste 3 til 5 årene.  
 
Når gebyrene skal beregnes legges det inn en rekke forutsetninger for direkte og indirekte 
driftskostnader, kapitalkostnader og inntekter som skal gå til fradrag i beregningsgrunnlaget. 
 
Kapitalkostnadene beregnes av avskrivningene på grunnlag av tidligere og fremtidige 
planlagte investeringer, samt en prognostisert framtidig forskriftsbestemt rentesats. 
 
Kommunestyret vedtok fra 2016 årlige rammebevilgninger for oppgradering av vann- og 
avløpsanlegg uten at dette var knyttet til noen vedtatt handlingsplan. Dette har medført at 
kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett ikke samsvarer med kommunestyrets 
vedtatte hovedplan for vann og avløp. 
 
kommunestyret har derfor vedtatt å gå bort fra rammebevilgninger og heller forholde seg til 
oppdatert hovedplan for vann og avløp fra og med årsbudsjett/økonomiplan 2021-2024. Når 
denne vedtas endret, vil forutsetningene for gebyrberegningene måtte justeres. 
 
Et forsiktig anslag fra Norsk Vann peker på en tredobling av gebyrene på landsbasis de 
nærmeste årene for å sikre rent vann i springen og forsvarlig rensing av avløpsvann. 
Manglende investeringer kan i verste fall gå ut over liv og helse, og forringing av natur og 
miljø.  
 
Vannsektoren 
Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2020-2024: 
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Tallene for 2020 er basert på prognose fra september, mens 2021-2024 er planlagte 
investeringer i hht. vedtatt «Handlingsplan til hovedplan vann og avløp» i k-sak 9/20.  
 
Kapitalkostnadene (kalk. avskrivninger og renter) vil øke fra ca. 30 % i 2020 til ca. 50 % av 
gebyrgrunnlaget mot slutten av økonomiplanperioden hvis investeringsplanen følges. 
Vedtatte investeringer til nye vannkilder til Furuflaten og Lyngseidet, vil påvirke gebyrene i 
stor grad. Dette gjør også at gebyrgrunnlaget øker med ca. 2,5 mill., som må dekkes gjennom 
økte gebyrer. 
 
Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet 
følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2019, samt budsjett og prognose 2020-2024: 
 

 
 
Selvkostmodellen tar høyde for forventet lønns- og prisvekst.  
Prognosen for 2020 er usikker, da denne er foretatt i september. I etterkalkylen, som legges 
fram sammen med årsregnskapet, vil årets endelige resultat framgå. 
 
På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene: 

Prosjekt Tiltak 2020 2021 2022 2023 2024

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN - hovedvannledning 700.000

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING

Pumpestasjon Kråkeskogen - vann 149.000

Ny vannkilde Koppangen 359.000

Pumpestasjon Skomakerkrysset 60.000

Vannledning Drabeng-Fastdalen - detaljprosjektering og utbygging 3.220.000

Elvejord vannverk - forbedring av vannkvaliteten 1.800.000

47181 FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 60.000

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 400.000 21.500.000 21.570.000

47202 VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM 1.000.000

47203 OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN 294.000

47211 GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN 4.000.000 4.000.000

47212 DRIFTSOVERSVÅKNING VANN OG AVLØPSANLEGG 1.000.000

47220 NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK - DELTALJPROSJEKTERING 500.000

47220 NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK - UTBYGGING 2.000.000

SUM INVESTERINGER VANN 7.342.000 27.200.000 26.070.000 2.000.000 0

Regnskap Prognose

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Direkte driftsutgifter 2.509      2.523      2.797      2.880      2.966      3.055      

Direkte kalk. rentekostn. 406          316          549          1.008      1.305      1.371      

Direkte kalk. avskrivninger 726          778          959          1.287      1.637      1.630      

Indirekte kostnader 131          135          140          144          149          154          

Øvrige inntekter 35-            14-            

Gebyrgrunnlag 3.737      3.738      4.445      5.319      6.057      6.210      

Gebyrinntekter 4.378      4.856      4.978      5.161      5.475      5.774      

SELVKOSTRESULTAT 641          1.118      534          158-          582-          435-          

Dekningsgrad i % 117,1      129,9      112,0      97,0        90,4        93,0        

Selvkostfond 01.01. 985-          359-          761          1.309      1.171      604          

 -/+ Bruk/avsetn. selvkostfond 641          1.118      534          158-          582-          435-          

 -/+ Kalk. Rentek./-innt. fond 15-            3              14            19            15            7              

Selvkostfond 31.12. 359-          761          1.309      1.171      604          176          

Selvkostgrad i % 100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      

Budsjett
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For å dempe virkningene med stor gebyrøkning når anleggene er ferdig utbygd, er gebyrene 
årlig økt fra 2 til 5 % neste 5 år. 
 
Avløpssektoren 
Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2020-2024: 
 

 
 
Tallene for 2020 er basert på prognose fra september, mens 2021-2024 er planlagte 
investeringer i hht. vedtatt handlingsplan til hovedplan vann og avløp i k-sak 9/20.  
Kapitalkostnadene (kalk. avskrivninger og renter) forventes å utgjøre ca. 30 % i hele 
økonomiplanperioden basert på vedtatt investeringsprogram. 
 
Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet 
følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2019, samt budsjett og prognose 2020-2024: 
 

Vedtatt Vedtatt Forslag

2019 2020 2021 2022 2023 2024

inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva.

Forbruksgebyr vann 12,09           13,01           13,40           13,85           15,06           15,93           

Bolig - stipulert (areal) 15,71            16,92            17,42            18,01            19,58            20,70            

Fritidsbolig - stipulert (areal) 5,24              5,64              5,81              6,00              6,53              6,90              

Leie av vannmåler 138               156               159               165               173               182               

Bolig - målt forbruk 12,09            13,01            13,40            13,85            15,06            15,93            

Fritidsbolig - målt forbruk 12,09            13,01            13,40            13,85            15,06            15,93            

Næring - målt forbruk 12,09            13,01            13,40            13,85            15,06            15,93            

Abonnementsgebyr vann

Bolig 2.539            2.998            3.040            3.138            3.219            3.361            

Fritidsbolig 2.539            2.998            3.040            3.138            3.219            3.361            

Næring 2.539            2.998            3.040            3.138            3.219            3.361            

Endring av normalgebyr 13,7 % 2,0 % 3,3 % 5,0 % 5,0 %

Prognose

Prosjekt Tiltak 2020 2021 2022 2023 2024

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN - hovedavløpsledning 700.000

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING

Stigen - detaljprosjektering 110.000

Stigen - ledningsnett og pumpestasjon 2.600.000

Avløpsledning Bekkstrand-Lyngsdalsbukta - detaljprosjektering 472.000

47210 BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - ledning, slamavskiller, pumpestasjon 5.000.000

47205 SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM - forprosjekt 500.000

47205 SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM - detaljprosjektering 500.000

47205 SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM - utbygging 2.500.000 2.500.000

SUM INVESTERINGER AVLØP 1.082.000 8.800.000 2.500.000 2.500.000 0
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Selvkostmodellen tar høyde for forventet lønns- og prisvekst.  
Prognosen for 2020 er usikker, da denne er foretatt i september. I etterkalkylen, som legges 
fram sammen med årsregnskapet, vil årets endelige resultat framgå. Underdekning på 
avløpssektoren fra tidligere år, gjør at gebyrene må økes. 
 
På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene: 
 

 
 
For både vann og avløp er gebyrendringene forsøkt utjevnet slik at det ikke kommer store 
svingninger fra år til år. Gebyrene må endres som følge av store planlagte investeringer i 
vannsektoren og påløpt underskudd i avløpssektoren som skal dekkes inn i forhold til 
kommunestyrets vedtak om 100 % selvkostdekning. 
 
Tilsyn mindre avløpsanlegg 
Lyngen kommunestyre vedtok i møte 23.04.2020, sak 34/20, «Forskrift om utslipp av 
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg». 
 

Regnskap Prognose

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Direkte driftsutgifter 2.165      2.192      2.256      2.322      2.389      2.460      

Direkte kalk. rentekostn. 274 177 242          351          410          441          

Direkte kalk. avskrivninger 581 620 638          766          808          846          

Indirekte kostnader 109 119 137          142          147          152          

Gebyrgrunnlag 3.129      3.108      3.273      3.581      3.754      3.899      

Gebyrinntekter 2.720      3.005      3.174      3.484      3.859      4.159      

SELVKOSTRESULTAT 409-          102-          99-            97-            105          261          

Selvkostfond 01.01. 52 -361 468-          575-          681-          587-          

 -/+ Bruk/avsetn. selvkostfond -409 -102 99-            97-            105          261          

 -/+ Kalk. Rentek./-innt. fond -4 -6 7-              10-            11-            8-              

Selvkostfond 31.12. -361 -468 575-          681-          587-          334-          

Budsjett

Vedtatt Vedtatt Budsjett

2019 2020 2021 2022 2023 2024

inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva.

Forbruksgebyr avløp 12,83           13,41           14,94           16,33           18,00           19,30           

Bolig - stipulert (areal) 16,67            17,44            19,42            21,22            23,40            25,09            

Fritidsbolig - stipulert (areal) 5,56              5,81              6,47              7,07              7,80              8,36              

Bolig - målt forbruk 12,83            13,41            14,94            16,33            18,00            19,30            

Fritidsbolig - målt forbruk 12,83            13,41            14,94            16,33            18,00            19,30            

Næring - målt forbruk 12,83            13,41            14,94            16,33            18,00            19,30            

-                -                -                -                -                -                

Abonnementsgebyr avløp -                -                -                -                -                -                

Bolig 2.748            2.996            3.169            3.449            3.788            4.048            

Fritidsbolig 2.748            2.996            3.169            3.449            3.788            4.048            

Næring 2.748            2.996            3.169            3.449            3.788            4.048            

Endring av normalgebyr 7,2 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % 7,0 %

Prognose
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Forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, 
vesentlig økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i 
Lyngen kommune. Forskriftet skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med 
utslipp fra mindre avløpsanlegg, og fastsette egne krav til avløpsløsninger slik at hensynet til 
resipienten, drikkevannsanlegg og brukerinteressene ivaretas.  
 
Det er inngått avtale med Avfallservice AS å fakturere kommunestyrets vedtatte gebyr f.o.m. 
2020.  Tjenesten er basert på selvkostprinsippet.  
 
Feiing 
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning i 
loven. Lyngen kommune har ikke vedtatt full kostnadsdekning. 
 
Fra 2019 ble kommunen deltaker i interkommunalt samarbeid i Nord-Troms om 
feiertjenesten. Feiegebyret er beregnet ut fra totalkostnaden fordelt på antall røykløp. 
Lyngen kommunes 1782 registrere røykløp utgjør 22,7% av det totale antallet i Nord Troms. 
Samarbeidet fakturerer kommunen kr 1 025 099, som gir gebyrsats på kr 575 pr. røykløp. 
Dette er en økning på kr 183 fra forrige år.  
 

2.7 Ramme 6 - utvikling 

 
Budsjettområdet omfatter plan, landbruk, skogbruk, næring og næringsområder som 
kommunale kaier. I tillegg er saksbehandling rundt serverings- og skjenkebevillinger, samt 
saksbehandling rundt botilskudd, lagt til avdelingen.  
 
Budsjettramme 2021 

Ramme: 6 UTVIKLING 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING 115 15 

4405 PLAN 3 903 2 461 

4407 NÆRING -1 853 -1 345 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -1 778 -542 

4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING -167 0 

Sum ramme: 6 UTVIKLING -13 439 

 
Tiltak og justeringer for 2021 
  

Vakanse -951 

Brøyting kommunale kaier 405 

Redusert masseuttak Tyttebærvika 900 

Strategisk næringsplan 100 

Næringslivets dag 50 

Overføring av oppgave skjenkekontroll -20 

Sum tiltak 484 
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Det forventes redusert masseuttak i Tyttebærvika for 2021. Disse vurderingene er basert på 
nivået for 2020, samt dialog med vår samarbeidspartner vedrørende forventet uttak i 2021. 
Som følge av redusert masseuttak reduseres også varevederlag over kai. 
 
Ansvaret for skjenke- og tobakkskontroll og behandling av søknader er flyttet til næring. 
 
Hovedutfordringer 

I kommuneplanens samfunnsdel er næring- og samfunnsutvikling fremholdt som et viktig 

område for Lyngen kommune, noe som krever en langsiktig satsing og horisont. Vi ser 

følgende hovedutfordringer for 2021 og kommende år deretter: 

• Covid-19 har blitt en stor utfordring for reiselivsbransjen og enkelte serviceaktører. 

Reiseforbud har redusert inntektene til et minimum, samtidig som bedriftene er låst i 

faste driftskostnader. Dette har medført store likviditetsutfordringer. 

• Fiskeri og industri er i vekst og det forventes betydelig omsetningsøkning hos flere 

aktører. Med vekst følger økte krav til næringsarealer, dette gjelder i første omgang 

arealer i Furuflaten (Øra) og Nord-Lenangen (både Sandnes og fiskerihavna). 

Kommunens administrasjon jobber med næringsaktørene for å avdekke konkrete behov 

og se på mulige løsninger.  

• Som følge av vekst i utvalgte næringer nevnt ovenfor, øker rekrutteringsbehovet for nye 

ressurser med riktig kompetanse og arbeidsevne. Dette vil kunne begrense flere aktører 

og redusere mulighetene til vekst. 

• De store næringene i Lyngen; fiskeri, industri og landbruk, har en klar overvekt av 

mannlige arbeidstakere. På den annen side ser man at kvinnelige og unge arbeidstakere 

trekkes mot service og reiseliv.  Utfordringen ligger i å få opp antall kvinnearbeidsplasser 

i eksisterende og nye næringer. Dette vil være en viktig faktor i tilretteleggelsen for 

begge kjønn, noe som vil kunne stabilisere og evt. øke familietilflyttingen til Lyngen. 

• Det er behov for flere lett tilgjengelige boliger for arbeidssøkere. Antallet arbeidsplasser 

innenfor industri og andre næringer forventes å øke fremover, dette vil sette krav til 

tilgjengelige gjennomgangsboliger. Ved inngangen til 2021 er det tilgjengelig boliger pga. 

Covid-19, der utleiere har flyttet tilbudet fra korttidsleie til langtidsleie, men dette kan 

snu når reiselivet etter hvert normaliseres. 

• Enkelte områder i kommunen opplever redusert og ustabil strømforsyning. Det jobbes 

opp mot lokal netteier Troms Kraft, for å se på mulige løsninger. 

Mål 
For 2021 har sektoren følgende hovedmål: 

• Tilrettelegge nye nærings- og boligarealer for å løse utfordringer beskrevet ovenfor. 

• Bistå næringsaktører med rådgivning innen de forskjellige fagområder. 

• Rask og effektiv saksbehandling. 

• Revidere kommuneplan, strategisk næringsplan og endre eksisterende reguleringsplaner 
i samsvar med endret behov. 

• Videreføre næringsfondet og gjennomføre saksbehandling og vurderinger i samarbeide 
med kommunens næringsutvalg. 
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• Bistå reiselivet med likviditetsstøtte der Regjeringens tilbud ikke bidrar til overlevelse for 
normalt levedyktige bedrifter. 

• Bistå næringslivet med tilrettelegging for nyrekruttering, gjerne i samarbeide med NAV 
og virkemiddelaktørene. Bidra til fremvekst av næringer som sikrer kjønnsbalansen i 
arbeidslivet. 

• Fortsette fasilitering og organisering av enheten for på en bedre måte kan ivareta 
satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gjennom å samle næring, landbruk, 
skogbruk og plan i en egen nærings- og utviklingsenhet. 

 
Nye tiltak og planlagte oppgaver i 2021 

Faste oppgaver i avdelingen omfatter saksbehandling og oppfølging innenfor planarbeid, 

skogbruk, landbruk og næring generelt. Mange av oppgavene er gjentagende fra år til år, 

men 2021 vil også innebære oppgaver innenfor rullering av planverket. 

 

Planarbeid 

De viktigste oppgavene på plan i 2021 er kommuneplanen, som består av samfunnsdel 

(beskriver kommunens mål og strategier) og arealdel (reflekterer kommunens mål og 

strategier i arealforvaltning).  

Offentlige reguleringsplaner blir også viktig i 2021, da man vil ha kommet i gang med 

regulering av Stigen, samt at det er ønske om å regulere både Parakneset og Naustneset. Av 

koordinerende arbeid vil det også bli viktig å følge opp sektorplaner, herunder strategiske 

sektorplaner som næring, reiseliv, bolig/eiendom.  

Behandling av private reguleringsplaner er også en viktig oppgave, men arbeidsmengde for 

kommunen er noe sporadisk, både fordi planene lenge ligger hos private konsulenter, og 

fordi det varierer hvor mye oppfølging konsulentene trenger. Realistisk sett vil kanskje 

mesteparten av tiden gå til generell veiledning, behandling av dispensasjonssøknader og 

endring i reguleringsplaner, hvor bare sistnevnte kan vurderes til å ha noen viktighet for 

planarbeid. 

  

Landbruk 

Det gjentagende årvisse arbeidet innbefatter oppfølging av statlige tilskudd og 

velferdsordninger. Videre oppfølging av regionale ordninger, dvs. Fylkesmannen, innebærer 

saksbehandling av ulike tilskudd, miljøtiltak i landbruket med mer. 

Kommunale oppgaver innebærer saksbehandling innenfor området konsesjon, bo og 

driveplikt, omdisponering og deling, nydyrking. 

Arbeidsoppgaver som viltansvarlig i kommunen innebærer saksbehandling etter viltlov, 

elgforvaltning, planverk, rovviltforvaltning, skadet vilt mv. 

  

Skogbruk 

Innenfor skogbruk deler vi en stilling i samarbeide med våre nabokommuner i Nord-Troms. I 

tillegg er det inngått en separat avtale med utleie av ressurser til Storfjord kommune. 

Hovedoppgaver i 2021 vil være saksbehandling ifm. skogsvegbygging, resultatkontroll og 

rapportering til Fylkesmannen)  
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Videre saksbehandling opp mot Skogloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, 

Friluftsloven, Rovviltloven med tilhørende forskrifter og andre forskrifter. 

Sikre rammebetingelsene til skogbruket, skogkultur/driftsteknikk, tilskuddsforvaltning og 

bidra til utvikling i alle ledd av verdikjeden. 

 

Næring for øvrig 

Generell oppfølging av bedrifter og næringsaktører, saksbehandling og innstilling til 

næringsutvalg og næringsfond. Utviklingsavdelingen gjør også saksbehandling innenfor 

servering- og skjenkebevillinger, botilskudd med mer. 

 

Havner 

Havnene i Lyngen blir viktige for næringsutviklingen fremover. Det forventes at nærmere 

200.000 tonn skipes ut over havna i Tyttebærvika. Det forventes økte transportbehov og 

utskipninger fra industrien i Furuflaten og økt behov for arealer tilknyttet fiskerihavna i 

Nord-Lenangen.  Det er et åpent spørsmål med hensyn til bruk av industrihavna på Sandnes, 

per tidspunkt er aktiviteten og bruken lav. 

 

Lyngen kommune deltar i et samarbeidsprosjekt med Nord-Troms kommunene med det 

formål å øke transport over havnene i regionen. Prosjektet er nå inne i sin 3. fase, der 

formålet er å organisere og tilrettelegge for kompetansebygging og økt markedsføring av 

regionens havner. Prosjektet er støttet av Kystverket. 

 

Kystverkets oppgaver er vedtatt flyttet til fylkeskommunene. Dette arbeidet har delvis 

stoppet opp som følge av manglende bevillinger i prosessen med overføring. Dette vil kunne 

være en utfordring for medfinansiering av nye tiltak i fiskerihavnene. Det vil i 2021 bli lagt 

frem et forslag til fremtidig organisering av havnene i Lyngen. 

 

Havner – selvkost og økonomi 
Lyngen kommune vedtok i k-sak 13/17 Havneregulativ Lyngen kommune og det ble innført 

selvkostregnskap for området, hvor investeringer i kaier ble en del av grunnlaget. Ved 

utgangen av 2019 var selvkostfondet på kr 302.367,00. 

 

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1.1.2020, som forandrer håndteringen av selvkost. Nå 

skal selvkost beregnes på følgende områder: 

• Farvannsavgift 

• Saksbehandling 

• Havnerenovasjon 

 

For å kunne kreve inn farvannsavgift, må det fra 2020 utarbeides en lokal forskrift. 

Rådmannen vil i 2021 fremme sak for etablering av forskrift til farvannsavgift (tidligere 

anløpsavgift) etter selvkostprisnippet. Denne skal formelt vedtas av kommunestyret. 

 

Det er utarbeidet ny etterkalkyle 2019, prognose 2020 og budsjett 2021-2024: 
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For annen havnevirksomhet, som ikke er selvkostområde, tyder prognosene på et årlig 

underskudd på 1,1 – 1,4 mill. i perioden 2020-2024. Dette skyldes tidligere års investeringer 

og forventet lavere virksomhet i Tytebærvika. 

 

Boligbyggingstilskudd 

Boligbyggingstilskuddet avsluttes 01.07.21 med frist for byggestart 01.07.22. Innkomne 

søknader til 01.07.21 innvilges med dekning fra disposisjonsfondet. 

 

Industribygg på Øra Furuflaten 

Et lenge planlagt industribygg på Øra i Furuflaten ligger inne i økonomiplanen med 30 mill. 

kroner. Bygget planlegges oppført i regi av Lyngen kommune, evt. datterselskap. Oppstart vil 

fordre inngått leiekontrakt over lang tid, hvorpå Lyngen kommune med evt. datterselskap 

får dekket løpende kostnader til løpende finansiering og drift. Det forventes en avklaring 

rundt tiltaket i løpet av 1. kvartal 2021.  

 

Lyngenløftet 

De viktigste deltiltakene per i dag er Lyngentrappa og havnepromenaden, lokalisert til 

Lyngseidet. Prosjektet har god fremdrift. Lyngentrappas første del er kostnadsberegnet til kr 

4 mill. pluss mva., dette tiltaket er finansiert med ca. kr 4,5 mill. fra Lyngenløftet. Det søkes 

om spillemidler, om tilskudd fra Troms Holding, Samfunnsløftet SNN, Thon Stiftelsen med 

flere. Overskuddsmidler tilbakeføres til Lyngeløftet for delfinansiering av havnepromenaden. 

For havnepromenaden forprosjekt er det i 2021 budsjettert med kr 0,5 mill. 

 

 
  

FARVANNSAVGIFT Etterkalkyle Prognose Budsjett

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gebyrinntekter 150.000         60.000           91.716           93.604           96.063           98.627           

Driftsinntekter 150.000         60.000           91.716           93.604           96.063           98.627           

Lønn 77.976           98.678           101.145         103.673         106.265         108.922         

Varer og tjenester 223                 694                 712                 729                 748                 766                 

Driftskostnader 78.199           99.372           101.857         104.402         107.013         109.688         

Selvkostresultat 71.801           -39.372          -10.141          -10.798          -10.950          -11.061          

  Selvkost dekningsgrad i % 192 % 60 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Selvkostfond 01.01. 0 72.627 33.996 24.260 13.758 2.949

  +/- Bruk av/avsetning til selvkostfond 71.801 -39.372 -10.141 -10.798 -10.950 -11.061 

  +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 826 741 405 296 141 -46 

Selvkostfond 31.12. 72.627 33.996 24.260 13.758 2.949 -8.158 

Økonomiplan
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2.8 Ramme 7 - andre utgifter og inntekter 

 

Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV. -6 463 136 

Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -6 463 136 

 
Tiltak og justeringer for 2021 
  

Merutgifter koronatiltak 2 758 

Redusert innsparing jf. k-sak  1 000 

Sum tiltak 3 758 

 
Det har i løpet av 2020 vært en stor nedgang i kraftprisene. Dette har medført at 
kommunens inntekter fra salg av konsesjonskraft er kraftig redusert. På denne bakgrunn har 
det vært nødvendig å nedjustere netto inntekter med kr 135.000 i økonomiplanen. 
 
Årsaken til at rammeområdet har en inntektsside skyldes premieavvik og premiefond, samt 
vedtatt innsparing til interkommunalt samarbeid fra 2021. Ca. 3,7 mill. i forventet økt 
pensjonspremie er avsatt til fordeling på sektorene i 2021 i forbindelse med lønnsendring.  I 
hovedsak er dette midler som er innspart på sektorene pga. lavere premiesats og fordi det 
kun er lagt inn 0,37 % lønnsøkning i rammene. 
 
Det er anslått at Lyngen kommune vil motta kr 2,758 mill. i 2021 som kompensasjon for 
koronamerkostnader, inntektstap og utvidet kontrollfunksjon på smittevern. Da disse 
merkostnadene p.t. er vanskelig å fordele på øvrige driftsrammer, foreslår rådmannen at 
utgiftene fordeles fra ramme 7 til ramme 1-6 når disse er kjent.  
 
Forventet innsparing på interkommunalt samarbeid reduseres fra kr 1,6 mill. til kr 0,6 mill. pr 
år da dette arbeidet ikke har kommet til konkrete tiltak som er planlagt iverksatt. 
Rådmannen vil prioritere dette arbeidet fremover slik at det kommer på plass konkrete tiltak 
ift samarbeid med våre nabokommuner. 
 
Lønnsreserve for 2021 er uforandret fra 2020 - 3,6 mill. kroner. 
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2.9 Ramme 8 - finans 

 

Ramme: 8 FINANS 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -6 015 -5 320 

9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER -198 860 -200 112 

 Sum ramme: 8 FINANS -204 875 -205 432 

 
Ramme 8 samstemmer her ikke med netto driftsrammer som vises i de økonomiske 
oversiktene. Årsaken til dette er at for årsbudsjettet sorteres inntekten på en annen måte 
enn i de økonomiske oversiktene. 
 
Tiltak 2021: 

Økte avdrag 649 

Økte renter 187 

Havbruksfond -2 000 

Endring avsetning til disposisjonsfond 147 

Merinntekter koronakompensasjon -2 758 

Sum tiltak -3 775 

 
Med utgangspunkt i beregnet minsteavdrag, er det vedtatt at avdragene økes med kr 649 
000 for 2021 med bakgrunn i vedtatte investeringer. 
 
Anslåtte merinntekter for koronakompensasjon må sees mot merutgifter som er lagt inn på 
ramme 7. 
 
 

 


