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1 ØKONOMIPLAN 2022-2025 – KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 

1.1 Innledning 

Plan- og bygningsloven og kommuneloven er styrende for hvordan kommunene utarbeider 
og behandler planverk knyttet til økonomiplanlegging og -styring. Handlingsdel i Lyngen 
kommune er budsjett og økonomiplan. 
 
Planverket skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og 
være helhetlig, bærekraftig og realistisk. 

1.1.1 Plan og bygningsloven 

Pbl. § 11-1.Kommuneplan: 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel 

og arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 

utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 

og regionale myndigheter til grunn. 

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller 
virksomhetsområder. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 14-2 

bokstav a kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen. 

Kongen kan gi forskrift om: 

a) innhold i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, jf. § 11-9 

b) underformål av arealformål, jf. §§ 11-7 og 12-5 

c) behandling av kommuneplanen, jf. §§ 11-12 til 11-17 
samordnet gjennomføring av samfunnsdelen av kommuneplan og økonomiplan etter 
kommuneloven, jf. §§ 11-2 til 11-12 

 

1.1.2 Kommuneloven 

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

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt sier om økonomiplan: 

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

Økonomiplan og årsbudsjett kan utgjøre samfunnsdelens handlingsplan, og skal gjenspeile 
og integrere samfunnsdelens visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, og vise 
hvordan dette skal gjennomføres. 
 
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 
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 

1.1.3 Hovedutfordringer i Lyngen kommune 

Hovedutfordringen er befolkningsnedgang og endring i alderssammensetning. Endring i 
antall innbyggere i kommunen vil påvirke mange aspekter i samfunnet, slik som for 
eksempel rekruttering til arbeidsplasser, men også idrettslag og andre fritidsaktiviteter som 
har betydning for bolyst.  
 
Befolkningsnedgang fører også til nedgang i kommunens inntekter, som igjen kan føre til 
reduserte tjenester og mindre økonomisk handlingsrom. Befolkningsnedgang har altså en 
selvforsterkende effekt i negativ retning. 
 
Den demografiske sammensetningen i kommunen viser større andel av eldre enn tidligere. 
Folketall sortert på postnummer i kommunen viser utviklinga de siste 14 årene.  
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For aldersgruppen 68 år og opp har den vært slik: 
 

Sum 68+                   

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 Endring 

Lyngseidet 9060 1369 1350 1338 1340 1338 1377 1351 1368 -1 

Furuflaten 9062 44 48 54 53 51 57 67 66 22 

Svensby 9064 80 93 107 119 117 128 128 131 51 

Nord-Lenangen 9068 90 93 96 104 118 123 134 135 45 

  1583 1584 1595 1616 1624 1685 1680 1700 117 

Basert på folketall per 1.1. for ovenstående år ser man at for de siste 12 årene har andelen 
68 år og opp økt, hovedsakelig i ytre deler av kommunen. 
 
Samtidig har andelen barnehage- og skolebarn sunket: 
 

Barnehagebarn 1-5 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 

Lyngseidet 9060 103 105 88 73 70 75 65 65 

Furuflaten 9062 14 12 17 10 8 11 16 12 

Svensby 9064 23 20 23 24 12 15 15 18 

Nord-Lenangen 9068 23 25 24 18 11 12 9 11 

 163 162 152 125 101 113 105 106 

         

Skolebarn 6-16 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 

Lyngseidet 9060 298 289 267 254 230 207 202 193 

Furuflaten 9062 36 38 36 38 37 42 30 30 

Svensby 9064 80 85 65 60 47 48 45 39 

Nord-Lenangen 9068 72 64 55 71 63 43 44 40 

 486 476 423 423 377 340 321 302 

 
 
SSB-prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen viser ytterligere nedgang i 
folketallet både i planperioden og fram mot 2050: 
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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. Dette omtales mer i pkt. 2.1.1 Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser 

2725

2656

2588

2533

2482

2431

2385

2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Befolkningsfremskriving 2022-2050



 
 

 

1.2 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.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver mål og strategier for å møte kommunens hovedmål og sektorens utfordringer. Her er særlig delmål 
sentrale for sektorenes arbeid. En del av målene er innbakt i kommunens ordinære drift og driftsbudsjett, og kan være vanskelig å tallfeste. 
Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m.  
Disse tiltakene vil derfor bare være kommentert. Mål og nummerering er samme som kapitteloppbyggingen i vedtatt samfunnsdel. 
Tabellene under viser tiltak.  
 
Alle tall i 1000 kroner. 
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Område/ 
tema 

Mål/strategier Tiltak 2022 2023 2024 2025 Ansvar 

3.1.1 Folkehelse - god helse gjennom hele livet 

 Tilrettelegge for økt fysisk 
aktivitet og friluftsliv for alle, 
særskilt i barnehage og skole 

Ishavskysten friluftsråd- Læring i 
Friluft, Telltur, kartlegging 
friluftsområder, 10 på hjul 
 

70 (D) 70 (D) 70 (D) 70 (D) Oppvekst 

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

Ny vannkilde i Koppangen 
 
Vannledning Drabeng-Fastdalen 
 
Forbedre vannkvalitet ved 
Elvejord vannverk 
 
Ny vannforsyning Lyngseidet  
 
Grunnvannsanlegg Furuflaten  
 
Ny hovedvannledning Lyngseidet-
Rottenvik 

 
 
 
 
 
 
 
15 462 (I) 

 
 
 
 
 
 
 
21 570 (I) 
 

4 000 (I) 
 
 

500 (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 000 (I) 

 Teknisk  
 
 
Teknisk 
 
 
Teknisk 
 
 
Teknisk 
 
 
Teknisk 
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 Dreie fokus fra behandling over 
på forebygging av 
livsstilsrelaterte sykdommer 

Frisklivssentral 
 
Hverdagsrehabilitering  
 
Aktivitetskontakt  
 
Dagtilbud - demens 
 
Lisens - velferdsteknologi  
 
Koordinator velferdsteknologi/ 
demenskontakt 
 
BPA 
 
Interaktiv trening 
 
Miljøarbeider skole 
 

260 (D) 
 
260 (D) 
 
360 (D) 
 
300 (D) 
 
790 (D) 
 
 
300 (D) 
 
 
1 000 (D) 
 
 
 
600 (D) 

260 (D) 
 
260 (D) 
 
360 (D) 
 
300 (D) 
 
790 (D) 
 
 
 
 
 
2 800 (D) 
 
 
 
600 (D) 

260 (D) 
 
260 (D) 
 
360 (D) 
 
300 (D) 
 
790 (D) 
 
 
 
 
 
2 800 (D) 
   
 
 
600 (D) 

260 (D) 
 
260 (D) 
 
360 (D) 
 
300 (D) 
 
790 (D) 
 
 
 
 
 
2 800 (D) 
 
 
 
600 (D) 

HSO 
 
HSO 
 
HSO 
 
HSO 
 
HSO 
 
 
HSO 
 
 
HSO 
 
HSO 
 
Oppvekst 

 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 

Tilskudd til lag og foreninger 
 
Ishavskystens friluftsråd 
 
Gratis utlån av lokaler, gymsaler 
og haller 

335 (D) 
 
70 (D) 

270 (D) 
 
70 (D) 

270 (D) 
 
70 (D) 

270 (D) 
 
70 (D) 

Oppvekst 
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 Tverrfaglig tidlig innsats med 
fokus på å utjevne sosiale 
ulikheter 

Fagfornyelsen digitale verktøy 
 
Digitale tavler 
 
IKT barnehage og skole 
 
Elev-PCer 
 
LOS/aktivitetstilbud barn og unge 

750 (I) 
 
900 (I) 
 
200 (I) 
 
400 (I) 
 
1 384 (D) 

750 (I) 
 
 
 
 
 
400 (I) 
 
1 384 (D) 

 
 
 
 
 
 
300 (I) 
 
1 384 (D) 

 
 
 
 
 
 
300 (I) 
 
1 384 (D) 

Oppvekst 
 
Oppvekst 
 
Oppvekst 
 
Oppvekst 
 
Oppvekst/ 
HSO 

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

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

Universell utforming av IKT-
løsninger, teknisk omlegging av 
nettsted og mobilapplikasjoner 
 
Legge fokus på universell 
utforming i alle relevant 
prosjekter som kommunen 
gjennomfører og påse at lovkrav 
på dette området blir ivaretatt 
ved byggesaksbehandling.  

Ikke kjent    Stab 
 
 
 

Teknisk og 
utvikling 

 Sørge for likeverdig 
tjenestetilbud for alle uavhengig 
av bakgrunn. 

Tolketjenester 
 
Voksenopplæring 

 
 
1 028 (D) 

 
 
794 (D) 

 
 
664 (D) 

 
 
664 (D) 

Oppvekst og 
HSO 

 Lyngen kommune skal være en 
inkluderende organisasjon som 
verdsetter og utnytter kulturelt 
mangfold 

Lyngen kommune utvikler en 
tilflytterstrategi som har som 
formål å legge til rette for 
arbeidsinnvandrere. 

    Utvikling  
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 Legge til rette for økt 
sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne, samt 
føre en bevisst 
rekrutteringspolitikk i 
kommunen 

Tilrettelegge for praksisplasser 
for studenter ved UIT. 
 
Ta inn lærlinger for å sikre 
fagkompetanse i følgende fag: 

• Helsefag 

• Barne- og ungdomsarbeider 

• Institusjonskokk 

• Kontorfag 

• IKT 
 

 
 
 
762 (D) 

 
 
 
762 (D) 

 
 
 
762 (D) 

 
 
 
762 (D) 

 
 
 
Stab, 
Oppvekst og 
HSO 

 Fokus på brukermedvirkning og 
brukerundersøkelser 

Foreldreundersøkelse barnehage     Oppvekst 

 Holdningsskapende arbeid i 
barnehager og skoler 

Overordna del i Fagfornyelsen     Oppvekst 

 Bevisst rekruttering Digital portal for utlysning av 
stillinger 

43 (D) 43 (D) 43 (D) 43 (D) Stab 

3.1.3 Klima, miljø og samfunnssikkerhet:  

Lyngen kommune skal framstå som bærekraftig i forhold til klima og miljø: 

 Tilrettelegge for gående, 
syklister og bruk av spark 

Kommunen vil brøyte 
kommunale plasser og veier.  

    Teknisk 

 Stille krav om at nye anlegg og 
bygg skal være energieffektive 
og robuste med tanke på 
klimaendringer 

Ha fokus på klimatilpasset bygg 
gjennom reguleringsplan og 
byggesaksbehandling.  

    Teknisk  

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

Det ligger i kommunens planverk 
å miljøsertifisere rådhuset. 
Øvrige kommunale 
funksjonsbygg likeså.   
 
Resirkulering av IKT-utstyr 

 
 
 
 
 
Inngår i 
ordinær drift 

   Teknisk og 
utvikling   
 
 
 
Stab 
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 Stimulere til etablering av 
bærekraftige næringer 

Næringsfondet og andre midler 
kan brukes aktivt for å 
understøtte dette. 

    Utvikling 

Lyngen kommune skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet: 

 Revidere helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse og 
overordnet beredskapsplan 
min. én gang årlig 

Inngår i faste årsverk.     Stab og 
Utvikling 

 Oppdatert 
beredskapsinformasjon skal til 
enhver tid finnes på 
kommunens hjemmesider. 

Inngår i faste årsverk.     Stab og 
Utvikling 

3.2.1 Næringsutvikling og sysselsetting 

Delmål 
3.2.1 a):  

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

Det vises til revidert strategisk 
næringsplan. Fleksibilitet mht. 
areal og tilrettelegging oppnås 
gjennom dialog med 
næringsaktører 

    Utvikling og 
teknisk 

Delmål 
3.2.1 b): 

Lyngen 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. 

Stimuleringstilskudd 
veterinærtjenester 
 
Nydyrkingstilskudd 
 
Inngjerding mot utmark 

295 (D) 
 
 
200 (D) 
 
50 (D) 

295 (D) 
 
 
200 (D) 
 
50 (D) 

295 (D) 
 
 
200 (D) 
 
50 (D) 

295 (D) 
 
 
200 (D) 
 
50 (D) 

Utvikling 
 
 
Utvikling 
 
Teknisk 

 Sørge for kortest mulig tid fra 
ide til realitet 

Tilgjengelig informasjon om ledig 
areal, støtteordninger med mer 

    Teknisk og 
utvikling 

 Ha byggeklare attraktive 
næringsarealer 

Fokus på regulering av 
næringsareal i hele kommunen 

    Teknisk og 
utvikling 
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 Tilrettelegge for 
gründervirksomhet 

Samarbeide med Halti 
Næringshage 

    Utvikling 

 Gjøre barn og unge 
oppmerksomme på 
arbeidsmuligheter i kommunen 
gjennom opplegg i skolen 

Utdanningsmesse Nord-kjosbotn, 
samt at det arrangeres 
studieturer til Lyngen for Tromsø 
studenter 
Næringslivets dag i skolene 

    Oppvekst og 
utvikling 

 Ivareta eksisterende næringer Aktiv næringsavdeling 
 

    Utvikling 

 Samarbeide med 
beitenæringene om en 
bærekraftig utvikling av 
reiselivet 

Viktige pågående samtaler både 
med landbruk og reindrift 

    Utvikling 

 Aktivt å utvikle entreprenørskap 
i skolen, og legge til rette for et 
variert og bærekraftig 
næringsliv 

Utvikle utdanningsmesser 
Næringslivets dag i skolene 
 

    Utvikling og 
oppvekst 

 Utvikle de naturgitte 
forutsetningene for naturbasert 
reiseliv. 

Tilrettelegging toalett og 
parkeringsplasser 

830 (D) 830 (D) 500 (D) 500 (D) Teknisk 

 Styrke havbruksnæringens og 
fiskerinæringens kår i 
kommunen 

Legge til rette gjennom 
arealdisponeringer og 
finansieringsordninger 

    Utvikling 

3.2.2 Bolig 

Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk vil bo 

 Videreføre eksisterende 
tilskuddsordning for 
boligbygging 

Vedtatt avsluttet i 2021     Utvikling 

 Legge til rette for spredt 
boligbygging gjennom 
arealplanen i alle bygder i 
kommunen. 

Pågående prosess     Teknisk og 
utvikling 
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 Inneha byggeklare tomter i alle 
deler av kommunen 

Fokus i pågående prosess i 
arealplan og avdelingene 

     

 Fremskaffe boliger for grupper 
omfattet av kommunens 
boligsosiale politikk. 

Fokus i arealplan-arbeidet     Teknisk og 
utvikling 

 Medvirke til minimum 10 nye 
boenheter i året i planperioden. 

Fokus i arealplan-arbeidet 
 

    Teknisk og 
utvikling 

 Legge til rette for attraktive og 
trygge bomiljø i byggefelt 

Fokus i arealplan-arbeidet 
 

    Teknisk og 
utvikling 

3.2.3 Samferdsel 

Lyngen kommune vil til enhver tid ha samferdselsinfrastruktur som fremmer trygghet, sikker ferdsel, næring og bolyst 

 Jobbe for realisering av 
Ullsfjordforbindelsen 

Pågående samarbeid med 
Ullsfjordforbindelsen AS 

    Utvikling 

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

Pågående prosess.     Teknisk og 
utvikling 

 Oppgradere havner i Vollneset, 
Sandneset, Tyttebærvika og på 
Lyngseidet. 

Vollneset og Sandneset er 
oppgradert. Tiltak på Lyngseidet 
og Tyttebærvika er vedtatt i 
reguleringsplan og vurderes 
gjennomført.   

    Utvikling 

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

Viser til pågående prosjekter inne 
vann og avløp.  

    Teknisk 

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

Gjeldende reguleringsplan 
forsøker å ivareta dette behovet 

     

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

Pågående samarbeide med 
kommunene i Nord-Troms 

    Utvikling 

 



 
 

 

1.2.1 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter 

De utfordringene organisasjonen Lyngen kommune har er: 

• Demografisk utvikling  

• Rekruttere og beholde arbeidskraft 

• Overføring av kompetanse 
 
Demografisk utvikling 
Lyngen kommune får flere og større andel av innbyggere som lever lengre. Dette preger også 
Lyngen som organisasjon, og vi har stadig flere ansatte som er over pensjonsalder. I mange 
tilfeller er enhetene avhengig av pensjonistene for å få drifta til å gå rundt og for å 
opprettholde tjenestetilbudet, kanskje særlig innen helse og omsorg.  
 
Rekruttere og beholde arbeidskraft 
Konkurransen om arbeidskraft er i mange fagfelter stor og rekruttering av personell er en stor 
utfordring. 
 
Lyngen kommune har opprettet rekrutteringsstillinger for helsefagarbeidere og stipend for å 
rekruttere og videreutdanne arbeidstakere innfor sektoren.  
 
Bruk av teknologi er et viktig redskap for å avhjelpe bemanningssituasjonen.  
 
Sykefravær; vi ser en stigende tendens i Lyngen kommune. I 2021 er det i samarbeid med 
NAV innsatsteam gjennomført prosjekt for å redusere sykefraværet på to enheter i 
organisasjonen. Ordningen skal evalueres i 2022 og ytterligere tiltak skal evalueres. 
 
I lønnspolitisk plan legges det føringer for hvilken fagkompetanse som er spesielt viktig for 
organisasjonen. Planen er ikke oppdatert. Arbeidet er startet og skal være på plass i 2022. 
 
Lyngen har også en høy andel unge uføre. Det betyr at tilgjengelig arbeidskraft i egen 
kommune er redusert. Lyngen kommune vil sammen med NAV tilrettelegge for at denne 
gruppen kan komme i arbeid. 
 
Overføring av kompetanse 
Lyngen kommune har flere eldre arbeidstakere som har god kompetanse innenfor sine 
fagområder. Lyngen kommune må legge gode planer for overføring av kompetanse til de 
som overtar, f.eks. ved å ha god internkontroll. 
 

1.3 Nye eksterne krav og forventninger 

 
Universell utforming av IKT-løsninger 
For å sikre bedre tilgjengelighet av det offentliges nettsteder og mobilapplikasjoner er 
likestillings- og diskrimineringsloven endret. Det innebærer at alle kommuner må legge om 
sine nettsteder og evt. mobilapplikasjoner. Foreløpig uklart hva dette innebærer for Lyngen 
kommune. 
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Kompetansekrav i barnevernet 
Krav om mastergrad eller relevant bachelorutdanning med minst 4 års arbeidserfaring fra BV 
og gjennomført barnevernsfaglig utdanning med minst 30 studiepoeng innen 2031. 
 

Barnevernsreformen 
Reformen gir økt faglig og fullt økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeidet. 
 

Barnekoordinator 
Familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester har rett til 
barnekoordinator for å bedre koordinering av tjenestetilbud. 
 

Tidlig innsats til barn og unge med psykiskhelse utfordringer 
Kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
 

Basistilskudd til fastleger 
Styrking av basistilskudd med kr. 33,- per listeinnbygger. 
 

Nasjonal e-helseløsning 
Innføring av kjernejournal for alle innbyggere hvor kommunene vil bli forpliktet til å betale 
kostnadene for forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, 
kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. 
 

Rusreformen 
Rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for oppfølging av 
strafferettslige reaksjoner, herunder ruskontroll 
 
Gratis kjernetid i SFO 
Det innføres gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer pr. uke) fra høsten 2022.  
 
Redusert maksimalpris i barnehagen 
Reduseres til kr 3.050 fra 1. august 2022.  
 
Avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen 
Fjernes fra 1. september 2022.   
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2 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 
må ha fokus. I tillegg påvirkes kommunens økonomiske handlingsrom av lånegjeld og nivået 
på rammeoverføringer.  

2.1 Budsjettforutsetninger:  

I hovedsak er dagens drift av tjenestene korrigert for lønns og prisvekst. 
 
Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden: 

1. 2022-priser i hele økonomiplanperioden. 
2. Årslønnsvekst anslått til 3,2 % fra 2021 til 2022. Det er satt av 3,6 mill. kroner til 

dekning av lønnsvekst i 2022, dette er beholdt uendret i planperioden. Sentralt 
lønnsoppgjør 2021 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2022. Lokalt 
oppgjør er ikke lagt inn og må reguleres inn i 2022.  

3. Regnskapet for 2021 er forventet avlagt i balanse. 

4. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ. 
 
I tillegg vil finansielle måltall/handlingsregler, som skal bidra til økonomisk handlingsrom, 
påvirke tjeneste- og utgiftsnivå. 
 
Følgende forutsetninger er også lagt inn: 

• Reduksjon i avsetning til og bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse i 
planperioden 

• Omstrukturering oppvekst fra 2024 

• Nedtrekk i antall stillinger i skolene grunnet lavere elevtallsprognose 

• 1 vakant avdeling i barnehage grunnet lave fødselsprognoser 

• Ikke budsjetterte husleiekostnader for rådhuset på bakgrunn av planlagt overtakelse 

• Reduksjon av medlemmer i politiske utvalg fra 2024 

• Reduksjon 3 årsverk ramme 2 Stab i planperioden 

• Tilleggsbevilgning ressurskrevende brukere (7,7 mill. fra 2022) 

• Full selvkostdekning på vann og avløpstjenester 

• Vann- og avløpsgebyrer for fritidsboliger og hytter likestilles med ordinære boliger  

• 20 % årlig økning på gebyrer innen plan, byggesak og deling inntil 100 % selvkost er 

oppnådd i 2025 

• Økte inntekter på 0,2 mill. per år i Tyttebærvika 

• Økte lisenskostnader i hele organisasjonen 

• Økte kapitalkostnader pga. renteøkning og store investeringer 

 
Det er forsøkt å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 %, jf. vedtatt handlingsregel. 
Dette er ikke oppnådd da handlingsrommet er svært begrenset.  
 
Prioriterte tiltak 2022 

• Digitale hjelpe- og læremidler innen skole og barnehage 
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• Oppgradering garderober Eidebakken skole 

• Årsverk 100 % vernepleier ved Solhov bo- og aktivitetssenter 

• Årsverk 50 % koordinator velferdsteknologi/ demenskontakt 

• BPA stillinger 

• Ferdigstilling av Eidebakken kulturbygg 

• Helikopterlandingsplass 

• Nye låsesystemer kommunale bygg 

• Anskaffelse av traktor, gravemaskin og brannbil  

• Ombygging av gammelbarnehagen ved Lenangen skole til rekrutteringsboliger 

• Reparasjon setningsskade Lyngstunet oppstart tidligst 2023 

• Vann og avløp (selvkost) 

• Økte utgifter til opplæring og utstyr i branntjenesten 

• Kjøp av ny brannbil 

• Veilys Solhov - Kilakken 

 
Budsjett- og økonomiplanvedtaket for 2022-2025 er fortsatt svært stramt og fordrer at vi 
lykkes med å realisere de planlagte innsparingstiltakene. Kommunestyrets vedtak til 
handlingsprogram 2022-2025 skal legge til rette for tjenester som er gode nok, målrettet ift. 
satsingsområdene i samfunnsplanen og fremtidsrettede innenfor de økonomiske rammene 
som er til rådighet. For å klare det, trengs det tøffe prioriteringer. 

2.1.1 Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser 

Kommunens totale gjeldsutvikling starter med dette utgangspunktet per 1.1.2022: 
 

 
Figuren viser forventet utvikling i lånegjeld og renter for investeringer i kommunale formål og 
Husbanklån til videre utlån. 
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Utviklingen i kommunens gjeld er forventet å stige med 137,6 mill. kroner i planperioden. 
 
Det er i budsjett og økonomiplan 2022-2025 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.  
Kommunen har langsiktige forpliktelser som garantist for andres låneopptak, leie- og 
leasingavtaler: 

 
 
Garantiforpliktelser er forutsatt kraftig redusert pga. avvikling av Lyngen Servicesenter AS. 

2.1.2 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 2022 og årene deretter for 
startlånordningen.  
 
Renteutgifter 
Fra rekordlave renter i 2020 og 2021 ligger det nå an til en tilnærmet normalisering av 
rentenivået i kommende økonomiplanperiode: 

Budsjettert og forventet 
gjennomsnittsrente 

2022 2023 2024 2025 

1,74 % 2,12 % 2,37 % 2,44 % 

 
Rentekostnader kan derfor forventes å øke med 40 % i planperioden pga. renteøkning og 
flere investeringer. 

 
 
Avdrag 
For å bedre kommunens økonomiske situasjon bør det betales fulle avdrag i størst mulig 
grad for å redusere lånegjelda. Det er gjort en beregning på minste tillatte avdrag for 2022, 
for øvrige år er dette utfordrende. Beregningen viser at reelle avdrag i 2022 er lavere enn 
minste tillatte avdrag.  
 

ANDRE VESENTLIGE 

FORPLIKTELSER 2 022            2 023            2 024            2 025            

Garantiforpliktelser 586               418               263               113               

Leieavtaler 2 259            2 259            2 259            2 259            

Leasingavtaler biler 769               652               180               -                

Andre leasingavtaler 168               168               168               168               

Tilskudd kirkelig fellesråd 3 322            3 322            3 322            3 322            

7 104            6 819            6 191            5 861            

2022 2023 2024 2025

Kommunale formål 9 792 12 105 13 516 13 094

VA-formål 685 1317 1530 1644

Andre selvkostområder 273 359 362 345

Økning i 1000-kroner 10 750 13 780 15 409 15 083

Økning 28 % 43 % 40 %
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For økonomiplanperioden er avdrag beregnet til slik: 

 2022 2023 2024 2025 
Minste tillatte avdrag 25 081 000 26 899 000 28 993 000 28 498 000 

 
Det må foretas årlige beregninger hvor tillatte avdrag kontrolleres og justeres.  

2.2 Inntektsforutsetninger 

2.2.1 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.  
 

 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Endring 

2-15 år 342 306 289 289 293 287 278 -64 

67+ 733 759 808 824 865 858 837 104 

 

2.2.2 Statsbudsjett 2022 

Hovedpunktene fra Statsbudsjettet 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene 
følger nedenfor. 
 
Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2022 legges til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,5 %. Lønnsvekst er anslått til 3,2 % og teller 2/3 i deflator.  
 
Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2022 
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 redusert med 1,2 
prosentpoeng til 10,95 %.   
 
Kommunenes skatteinntekter anslås å øke med 2,5 mrd. kroner. Økt skatteandel medfører 
en reduksjon i rammetilskuddet. 
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Skjønnsmidler 2022-2025 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark blir samlet kr 108 mill., samme som 
2021. Av disse er kr 52 mill. fordelt som basisskjønn til kommunene, en nedgang på 29,1 %. 
Lyngen kommune mottar 0,883 mill. av disse i 2022, en nedgang på kr. 257 000 fra 2021. For 
2023 er det budsjettert med kr 750 000, 2024 kr 650.000 og 2025 kr 550.000. 
 
Inntektssystemet 
Nord-Norgetilskuddet og småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere er 
uendret fra 2021. Nord-Norge tilskuddet beregnes ut fra antall innbyggere, så her er det en 
enda større reell reduksjon. 

2.2.3 Utvikling i frie inntekter 

Inntektssystemet 
Beregning av frie inntekter 
 
Forutsetningene for beregningen av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er forslag til 
statsbudsjett for 2022 fra Regjeringen Solberg og tilleggsproposisjonen fra Regjeringen 
Støre.  
Ved beregningen er det lagt inn følgende befolkningsprognoser for kommunen og landet 
(SSB alternativ MMMM justert TBU-metode): 
 

 
 
Med disse forutsetningene er det beregnet følgende frie inntekter i perioden 2022-2025: 
 

1.7.21 1.7.22 1.7.23 1.7.24 1.7.21 1.7.22 1.7.23 1.7.24

0-1 år 32 36 38 38 108.843     106.207     105.731     105.906     

2-5 år 86 83 78 78 232.622     228.121     224.515     222.611     

6-15 år 260 259 257 240 639.962     638.311     634.113     627.063     

16-22 år 259 229 213 207 451.409     452.172     452.088     453.864     

23-66 år 1.390 1.385 1.364 1.361 3.106.418 3.120.727 3.132.523 3.142.560 

67-79 år 507 512 522 519 623.431     638.482     652.405     663.016     

80-89 år 181 182 189 192 192.104     198.131     207.401     220.117     

90 år + 40 39 37 40 47.036       47.011       47.489       47.746       

Innbyggere 2.755 2.725 2.698 2.675 5.401.825 5.429.162 5.456.265 5.482.883

1.1.22 1.1.23 1.1.24 1.1.25 1.1.22 1.1.23 1.1.24 1.1.25

2.738 2.711 2.688 2.669 5.415.451 5.442.920 5.469.608 5.496.154

LYNGEN KOMMUNE LANDET
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Grønn skrift: Endringene som følge av tilleggsproposisjonen fra Regjeringen Støre, samt 
budsjettavtale mellom Regjeringen og SV. 
 
Nedgangen i frie inntekter er ca. 8,7 mill. fra 2022 til 2025 hvis befolkningsprognosene 
holder. Hvis folketallet i Lyngen hadde vært på nivå med 1.7.21 (2.755), så ville nedgangen 
likevel vært ca. 3,5 mill. fordi folketallet i landet forventes å øke. 

2.2.4 Eiendomsskatt 

Det må for 2022 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. 
Eiendomsskattegrunnlaget kan økes med minimum 1% til maksimalt 10 % pr år ved 
kontorjustering. Tidligere år er eiendomsskatten allerede kontorjustert med totalt 21 % og 
det foreslås derfor for 2022 å kontorjustere med 1%.    
  
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. 
  
Det særskilte skattegrunnlaget for verker og bruk reduseres med 1/7 hvert år fra 2019 – 
2025. I 2022 vil det særskilte skattegrunnlaget være 4/7-deler. 
  
I grunnlaget inngår: 

− 1629 boligeiendommer  

− 701 fritidsbolig/hytter 

2022 2023 2024 2025

Innbyggertilskud 71.998 70.984 69.949 69.355

Utgiftsutjevningen 46.879 46.470 45.714 44.380

INGAR -133 

Saker særskilt fordelt 408 408 408 396

Nord-Norge tilskudd 11.663 11.516 11.402 11.306

Småkommunetillegg 13.068 13.068 13.068 13.068

Ordinært skjønn 883 750 650 550

Tilleggsnr. Regjeringen Støre

Økt rammetilskudd 2 mrd. 1.303 1.303 1.303 1.303

Redusert makspris barnehage 106 233 233 233

Ekstra naturfagtime innføres ikke -49 -118 -118 -118 

Redusert rammetilskudd økt skatteanslag -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 

Rammetilskudd per grunnskole 1.500 1.500 1.500 1.500

Red.innb.tilsk. sfa. tilskudd per grunnskole -638 -638 -638 -638 

Annet -56 -56 -56 -56 

Økt rammetilskudd budsjettavtale 387 905 905 905

Inntektsutjevning -netto 20.965 20.653 20.378 20.137

Rammetilskudd 167.001 165.694 163.414 161.037

Skatt på formue og inntekt 69.692 68.656 674.741 66.938

Sum skatt og rammetilskudd 236.693 234.350 838.155 227.975
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− 96 næringseiendommer 

− 612 annet (eiendommer som ikke består av bolig/fritidseiendom/næring) 

2.2.5 Kompensasjon for ressurskrevende tjenester 

Ordinære skjønnsmidler som kompensasjon for høye utgifter til ressurskrevende tjenester er 
utgått.  1 mill. er derfor tatt ut av budsjettet hvert år. 
 
Fra 2021 ble skjønnsmidlene erstattet med ny ordning «Tilleggskompensasjon for mindre 
kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester». Dette gjelder kommuner med 
færre enn 3 200 innbyggere. For perioden 2022-2025 er det lagt inn 7,705 mill. pr. år for 
ordningen, noe som er nivået for utbetaling i 2021. Det er ikke framkommet beregninger om 
dette nivået vil bli det samme i 2022. Utbetaling i juni 2022 vil vise dette. 
 
Denne inntekten framkommer sammen med rammetilskuddet i bevilgningsoversikt drift. 

2.2.6 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 

Det foretas indeksregulering på de fleste gebyrene for 2022, med noen få unntak. I de 
tilfellene gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert i 
gebyrregulativet. 
 
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 ikke dekkes opp 100 % av brukerbetaling. 
Kommunens anledning til selvkostfinansiering av slike tjenester skal fastsettes gjennom 
forskrift. Slik forskrift er vedtatt og offentliggjort, med grunnlag i denne har kommunen 
anledning å innkreve gebyrer i henhold til enhver tid vedtatt gebyrsats.  
 
Vann og avløp 
Vann- og avløpsgebyret for fritidsboliger og hytter likestilles fra 2022 med ordinære boliger. 
 
Vanngebyret økes ikke i 2022. Det er mulig at det heller ikke er behov for å øke dette i 2023 
da investeringene i ny vannforsyning til Lyngseidet er utsatt til oppstart i 2022. 
Budsjettnotatet viser en økning fra 2023, men det er usikkert om dette er nødvendig.  
 
Avløpsgebyret økes i 2022 med 20,2 %, noe som skyldes økte investeringer fra 2021.  
 
Total økning i årsgebyret for vann og avløp fra 2021 til 2022 blir ca. 1.100-1.200 kroner inkl. 
mva. for en gjennomsnitts husholdning, noe som utgjør 10,5 %.  
 
Nærmere om grunnlaget for beregningene og utviklingen fra 2020 til 2026 finnes i vedlegget 
«VA - Budsjettnotat 2022». 
 
Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 2,5 % i 2022. 
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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».  Tjenesten er 
basert på selvkostprinsippet. Gebyret foreslås uendret i 2022.  
 
Feiing 
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning i 
loven. Lyngen kommune har ikke vedtatt full kostnadsdekning. 
 
Fra 1.1.2022 har Lyngen kommune inngåt i samarbeid med Storfjord og Kåfjord. Feiegebyret 
er beregnet ut fra totalkostnaden fordelt på antall røykløp. Lyngen kommunes 1768 
registrere røykløp utgjør 42,4% av det totale antallet i samarbeidet. Samarbeidet forventes å 
fakturere kommunen kr 1 016 600, som gir gebyrsats på kr 575 pr. røykløp. Dette er dermed 
uforandret fra forrige år.  
 
Husleieinntekter 
Husleie i kommunale omsorgsboliger økes iht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2022. 
Leiesatsene for ordinære utleieboliger holdes uforandret i 2022.  
 
Foreldrebetaling 
Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris. 
Foreldrebetaling i kulturskole og SFO indeksreguleres. 
 
Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ. 

2.2.7 Andre generelle driftsinntekter 

Dette er frie inntekter som skal benyttes til dekning av kommunale tjenester og 
kompensasjon for investeringer i grunnskole og omsorgssektoren. 
 
Forventede inntekter i perioden 2022 – 2025: 
 

 
 
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 2021, men renteendringer vil medføre endret 
kompensasjon ved utbetaling i desember i budsjettåret. 
 

2022 2023 2024 2025

Havbruksfond 3.600          1.100          3.200          1.100          

Integreringstilskudd 1.195          515              248              144              

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken:

Omsorgsboliger og sykehjem 1.164          1.162          1.159          1.157          

Skolebygg 25                22                19                16                

Kirkebygg 1                  1                  1                  1                  

Sum andre generelle inntekter 5.985          2.800          4.627          2.418          
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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. 
 
Integreringstilskuddet er oppjustert fra forrige periode, da det er bosatt 3 nye personer i 
løpet av 2021. Som det fremgår av oversikten, vil inntektene årlig reduseres betydelig. 
 
Havbruksfond 
Lyngen kommune har i budsjettperioden 2022 – 2025 benyttet Kontali Analyse for å beregne 

forventet inntekt fra Havbruksfondet.  

 

Kontali Analyse har i flere år jobbet med problemstillinger innen skattlegging av 

Havbrukssektoren i Norge, effekter og konsekvenser av dette, og har blant annet på oppdrag 

fra Sjømat Norge utarbeidet en modell for estimering av forventet inntekt og utbetaling fra 

Havbruksfondet til ulike kommuner med klarert lokalitetsbiomasse for laks og ørret. 

 

Modellen er basert på Revidert Nasjonalbudsjett 2020 vedtatt av Stortinget 19. juni 2020 

(RNB), herunder innføringen av en produksjonsavgift og fordelingen mellom stat og 

kommunal sektor av salgsinntektene fra nye tillatelser, samt instruks for utbetalinger fra 

Havbruksfondet (sist endret i brev til Fiskeridirektoratet 11. september 2020). 

Med utgangspunkt i denne modellen og et sett med avklarte forutsetninger har Kontali 

beregne en estimert utbetaling fra Havbruksfondet til Lyngen kommune i perioden 2022-

2025.  

2.3 Finansielle måltall - 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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2.3.1 Netto driftsresultat 

Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2022-2025 er status på 
handlingsregelen følgende (alle tall i 1000 kroner): 
 

 
 
Regnskap 2020, årsbudsjett (B 2021) og revidert budsjett (RB 2021) er tatt med som 
sammenligning. 

2.3.2 Disposisjonsfond 

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

 
 
Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 ca. 21,5 mill. Dvs. at man mangler ca. 12 mill. 
kroner ved inngangen til planperioden ift. kommunestyrets vedtatte finansielle måltall.  
 
Vedtatt budsjett og økonomiplan oppfyller ikke handlingsregelen i løpet av planperioden. 
Dette under forutsetning at det ikke avsettes eller brukes av disposisjonsfondet i tillegg til 
saldering av handlings- og økonomiplanen. Avviket i handlingsregelen utvikler seg slik: 
 

 
 
Kommunestyrets vedtatte handlings- og økonomiplan 2022-2025 svekker disposisjonsfondet 
med ca. 2,5 mill. Nye vedtak for bruk eller avsetning vil endre på dette. 

2.3.3 Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer 

Handlingsregelen innebærer at lånegjelda til Lyngen kommune bør reduseres kraftig. Med 
vedtatte og planlagte investeringer fører dette til at avviket vil øke planperioden: 

I 1000 kr   R 2020   B 2021   RB 2021   B 2022   ØP 2023   ØP 2024   ØP 2025

Driftsinntekter 346.647     321.344     334.012     334.758     328.758     326.127     320.298     

Driftsutgifter 315.020     284.369     305.690     293.681     287.990     283.359     280.573     

Netto finansutgifter 30.760        31.227        30.584        35.311        40.159        43.882        43.061        

Netto driftsresultat 867              5.748          2.263-          5.766          609              1.114-          3.336-          

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,25 % 1,79 % -0,68 % 1,72 % 0,19 % -0,34 % -1,04 %

1,75 % av brutto driftsinntekter 6.066          5.624          5.845          5.858          5.753          5.707          5.605          

Avvik handlingsregel 5.199-          124              8.108-          92-                5.144-          6.821-          8.941-          

2022 2023 2024 2025

33.476         32.876         32.613         32.030         

2022 2023 2024 2025

Måltall: 10 % av brutto driftsinntekter 33.476         32.876         32.613         32.030         

Pr. 1.1. 21.491         25.800         25.325         24.692         

Netto avsetning eller bruk 2022-2025 4.309            475-               633-               2.817-            

Teoretisk disposisjonfond 25.800         25.325         24.692         21.875         

8 % 8 % 8 % 7 %

Avvik handlingsregel 7.676-            7.551-            7.921-            10.155-         
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a) Det forutsettes at nye låneopptak kun kan utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag.  
Dette krever at man enten 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 2022 2023 2024 2025 

Nye låneopptak 2021-2024 eks. startlån og selvkostformål 1 950 51 250 400 0 

50 % budsjetterte avdrag 12 541 13 450 14 497 14 249 

Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 591 -37 801 14 097 14 249 

 
b) Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag.  

I planperioden er det tatt utgangspunkt i reelle avdrag samt at det er gjort beregning på 
minste tillatte avdrag for 2022. Beregning av minste tillatte avdrag for hele planperioden lar 
seg ikke gjøre pga. for mange usikkerhetsmomenter. Man må derfor ta utgangspunkt i reelle 
avdrag.  

 2022 2023 2024 2025 

Beregnet minsteavdrag 25 081    
Reelle avdrag 24 854           26 899 28 993 28 498 

Avvik 227    

For 2022 vil dette bli et positivt avvik da minste tillatte avdrag er høyere enn reelle avdrag. 
Årsaken er at låneopptak til flere vedtatte investeringer ikke er gjennomført pga. fremdrift i 
prosjektene. 
 

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

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2022 2023 2024 2025

Netto lånegjeld

Måltall Lånegjeld
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Overføring av driftsmidler ble bortprioritert i økonomiplanen for 2022-2025. 

2.4 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. 
 
Oversiktene nedenfor viser utviklingen i pensjonskostnader- og premie fra regnskap til 
budsjett 2025: 
 

 
 
Ut ifra prognosene vil pensjonskostnadene forbli relativt stabile i årene framover. Det er 
derfor budsjettert med samme nivå på pensjonskostnadene for alle årene. Størst usikkerhet 
knytter det seg til 2025 når nye pensjonsregler innføres. 
 
Nedenfor sees nivået på premie og kostnader som er brukt i budsjettet for 2021 og 2022: 
 

 
  

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

2022 2023 2024 2025

Investeringer i anleggsmidler 2022-2025 37.018   80.248   4.800     400         

10 % av totale investeringer 3.702     8.025     480         40           

20 % av totale investeringer 7.404     16.050   960         80           

Bruk av driftsmidler 2022-2025 -          -          -          -          

Avvik måltall og vedtatt økonomiplan 10 % 3.702-     8.025-     480-         40-           

Avvik måltall og vedtatt økonomiplan 20 % 7.404-     16.050-   960-         80-           

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023 2024 2025

KLP Fellesordningen 13.541       14.374       14.209        14.195        14.195        14.195        

Statens Pensjonskasse 1.848          1.886          1.989          1.989          1.989          1.989          

KLP Sykepleierordningen 2.225          2.353          2.490          2.490          2.490          2.490          

KLP Folkevalgtordningen 21                69                154              154              154              154              

Pensjonskostnader 17.635       18.682       18.842        18.828        18.828        18.828        

2021 2022 2021 2022

KLP Fellesordningen 16,94 % 15,64 % 10,86 % 10,52 %

KLP Sykepleierordningen 16,59 % 15,14 % 11,35 % 12,04 %

Statens Pensjonskasse 9,10 % 10,05 % 7,50 % 7,79 %

Pensjonspremie Pensjonskostnader
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Forskjellen mellom premie og kostnader utgjør premieavviket, dvs. årets premieavvik og 
amortisering (tilbakebetaling) av tidligere års premieavvik. 
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2.5 Økonomiske oversikter 2022-2025 

2.5.1 Bevilgningsoversikt – drift 

 Årsbudsj. Årsbudsj. Økonomiplan 

(Tall i tusen kroner) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Rammetilskudd 164.907 174.706 173.399 171.119 168.742 

2 Inntekts- og formueskatt 67.053 69.692 68.656 67.741 66.938 

3 Eiendomsskatt 5.320 5.886 5.946 6.006 6.066 

4 Andre generelle driftsinntekter 4.269 5.985 2.800 4.627 2.418 

5 Sum generelle driftsinntekter 241.549 256.269 250.801 249.493 244.164 

      

6 Sum bevilgninger drift, netto 204.574 215.192 210.033 206.725 204.439 

7 Avskrivninger                -                   -                 -                 -                 -    

8 Sum netto driftsutgifter 204.574 215.192 210.033 206.725 204.439 

      

9 Brutto driftsresultat 36.975 41.077 40.768 42.768 39.725 

      

10 Renteinntekter 2.150 1.250 1.214 1.184 1.154 

11 Utbytter                -                   -                 -                  -                  -    

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                -                   -                 -                  -                  -    

13 Renteutgifter 9.203 11.480 14.474 16.073 15.717 

14 Avdrag på lån 24.174 25.081 26.899 28.993 28.498 

15 Netto finansutgifter -31.227 -35.311 -40.159 -43.882 -43.061 

16 Motpost avskrivninger                -                   -                  -                  -                  -    

      

17 Netto driftsresultat 5.748 5.766 609 -1.114 -3.336 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat        

18 Overføring til investering -1.479 -863 -863 -863 -863 

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif -860 -828 -290 1.245 1.313 

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon -3.409 -4.075 544 732 2.886 

21 Dekning av tidligere års merforbruk                -                   -                  -                  -                  -    

22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift -5.748 -5.766 -609 1.114 3.336 

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbr.)                -                   -    
               

-    
               

-    
               

-    

 Årsbudsj. Årsbudsj. Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 2025 

1 POLITIKK OG LIVSSYN 7.314 7.370 7.533 7.085 7.345 

2 STAB/STØTTE 21.261 21.936 21.395 21.395 20.864 

3 OPPVEKST OG KULTUR 60.065 64.558 64.197 62.483 60.367 

4 HELSE OG OMSORG 95.560 98.735 99.309 99.014 99.014 

5 TEKNISK DRIFT 19.973 23.342 18.273 17.422 17.523 

6 UTVIKLING 263 397 397 397 397 

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 136 -1.147 -1.072 -1.072 -1.072 

8 FINANS 2 1 1 1 1 

L6 Budsjettrammer netto drift 204.574 215.192 210.033 206.725 204.439 
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2.5.2 Økonomisk oversikt etter art – drift 

 

 
 
 
  
  

Årsbudsj. Årsbudsj.

(Tall i tusen kroner) 2021 2022 2023 2024 2025

1 Rammetilskudd 164.907  174.706  173.399  171.119  168.742  

2 Inntekts- og formuesskatt 67.053     69.692     68.656     67.741     66.938     

3 Eiendomsskatt 5.320       5.886       5.946       6.006       6.066       

4 Andre skatteinntekter -           -           -           -           -           

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 4.269       5.985       2.800       4.627       2.418       

6 Overføringer og tilskudd fra andre 41.304     39.920     39.303     37.765     37.320     

7 Brukerbetalinger 8.845       8.349       7.847       7.847       7.847       

8 Salgs- og leieinntekter 29.646     30.795     32.139     32.354     32.299     

9 Sum driftsinntekter 321.344  335.333  330.090  327.459  321.630  

10 Lønnsutgifter 190.734  197.976  195.628  193.614  192.462  

11 Sosiale utgifter 19.385     19.726     20.023     20.023     20.023     

12 Kjøp av varer og tjenester 60.477     62.193     59.872     57.255     55.621     

13 Overføringer og tilskudd til andre 13.773     14.361     13.799     13.799     13.799     

14 Avskrivninger -           -           -           -           -           

15 Sum driftsutgifter 284.369  294.256  289.322  284.691  281.905  

16 Brutto driftsresultat 36.975     41.077     40.768     42.768     39.725     

17 Renteinntekter 2.150       1.250       1.214       1.184       1.154       

18 Utbytter -           -           -           -           -           

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -           -           -           -           -           

20 Renteutgifter 9.203       11.480     14.474     16.073     15.717     

21 Avdrag på lån 24.174     25.081     26.899     28.993     28.498     

22 Netto finansutgifter 31.227-     35.311-     40.159-     43.882-     43.061-     

23 Motpost avskrivninger -           -           -           -           -           

24 Netto driftsresultat 5.748       5.766       609           1.114-       3.336-       

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering 1.479-       863-           863-           863-           863-           

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif 860-           828-           290-           1.245       1.313       

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon 3.409-       4.075-       544           732           2.886       

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk -           -           -           -           -           

28 Dekning av tidligere års merforbruk -           -           -           -           -           

29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift 5.748-       5.766-       609-           1.114       3.336       

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk -           -           -           -           -           

Økonomiplan
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2.5.3 Bevilgningsoversikt investering 2022-2025 

  

 
 

Årsbudsj.

(Tall i tusen kroner) 2022 2023 2024 2025

1 Investeringer i varige driftsmidler 37.018 80.248 4.800 400

2 Tilskudd til andres investeringer 500 -           -           -           

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 863 863 863 863

4 Utlån av egne midler -           -           -           -           

5 Avdrag på lån -           -           -           -           

6 Sum investeringsutgifter 38.381 81.111 5.663 1.263

7 Kompensasjon for merverdiavgift -           -           -           -           

8 Tilskudd fra andre -           -           -           -           

9 Salg av varige driftsmidler 400 400 400 400

10 Salg av finansielle anleggsmidler -           -           -           -           

11 Utdeling fra selskaper -           -           -           -           

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

13 Bruk av lån 25.592 77.320 2.400 -           

14 Sum investeringsinntekter 25.992 77.720 2.800 400

15 Videreutlån 20.000 20.000 20.000 20.000

16 Bruk av lån til videreutlån 20.000 20.000 20.000 20.000

17 Avdrag på lån til videreutlån 4.213 4.221 4.152 3.896

18 Mottatte avdrag på videreutlån 4.213 4.221 4.152 3.896

19 Netto utgifter videreutlån -           -           -           -           

20 Overføring fra drift 863 863 863 863

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -           -           -           -           

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 11.526 2.528 2.000 -           

23 Dekning av tidligere års udekket beløp -           -           -           -           

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 12.389 3.391 2.863 863

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

Økonomiplan
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Investeringsprosjekt 14121 Eidebakken – kulturskole og VO: Det gjenstår å sluttføre siste 
del av takkonstruksjonen og montere energieffektive vindu.  
  
Investeringsprosjekt 14127 Helikopterlandingsplass: Etablerering av landingsplass for 
ambulansehelikopter vil følges opp i tråd med politisk vedtak 
 
Investeringsprosjekt 17003 Elev og ansatte PC: Årlig investering i PCer til elever og ansatte.  
 
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 21101 Setningsskader Lyngstunet: Viser til orientering i 
kommunestyret den 13.oktober 2021. Pågående forprosjekt viser til flere alternative 
løsninger, utbedringskostnadene er avhengig av hvilke løsninger som blir valgt. Da tiltak i 
bygget vil berøre mange interesser vil det være nødvendig å utrede alle løsninger grundig, 

Årsbudsj.

(Tall i tusen kroner) 2022 2023 2024 2025

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 564          -           -           -           

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 2.672       -           -           -           

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 500          500          400          400          

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 200          -           -           -           

20004 FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY 750          750          -           -           

21101 SETNINGSSKADER LYNGSTUNET -           50.000    -           -           

22001 NYTT ØKONOMISYSTEM 950          -           -           -           

22002 DIGITALE TAVLER 900          -           -           -           

22003 GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE 390          -           -           -           

22004 UTSTYR LYNGSTUNET 250          -           -           -           

22005 NY GRAVEMASKIN 2023 -           1.300       -           -           

22006 VAKTMESTERBILER -           1.520       1.400       -           

22007 NY TRAKTOR 2024 -           -           1.000       -           

22008 NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG 600          -           -           -           

22009 NY BRANNBIL 1.200       -           -           -           

22010 NYTT FESTIVALTELT -           108          -           -           

22011 ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER 2.200       -           -           -           

22012 OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN 200          -           -           -           

22013 VEILYS SOLHOV - KILAKKEN 2.000       -           -           -           

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 15.462    21.570    -           -           

47210 BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSK. 8.180       -           -           -           

47211 GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN -           4.000       -           -           

47220 NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK -           500          2.000       -           

1 Investeringer i varige driftsmidler 37.018    80.248    4.800       400          

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500          -           -           -           

2 Tilskudd til andres investeringer 500          -           -           -           

Økonomiplan
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både med tanke på entreprenørkostnader og midlertidig drift i byggeperioden. Forslag til 
utbedringsløsning, kostnadsberegninger og plan for drift av enhetene i byggeperioden vil 
derfor ikke være klar før tidligst utgangen av 2022. Økonomiplanen vil oppdateres løpende.  
 
Investeringsprosjekt 22001 Nytt økonomisystem: Interkommunalt innkjøp hvor det er 
ønskelig med bedre verktøy både til regnskap, lønn og budsjettarbeid. 
 
Investeringsprosjekt 22002 Digitale tavler: Behov for nye tavler til undervisning i skolene.  
 
Investeringsprosjekt 22003 Garderober Eidebakken: Elevgarderober.  
 
Investeringsprosjekt 22004 Utstyr Lyngstunet: Behov for kjøp av senger, nattbord og div til 
Lyngstunet.  
 
Investeringsprosjekt 22005 Ny gravemaskin 2023: Dagens beltegående gravemaskin har 
begrensinger ift mobilitet, erfaringen viser at større effektivitet kan oppnås om det anskaffes 
hjulgående maskin.   
 
Investeringsprosjekt 22006 Vaktmesterbiler: Det vil være behov for å anskaffe nye 
vaktmesterbiler da flere av disse har oppnådd alder og kjørelengde som tilsier at større 
reparasjoner må påregnes. Dagens leasingavtale, som gjelder 4 kjøretøy, bør vurderes 
avsluttet ved avtalens utløp. Behovet innen ansvar 4410 er 8 biler. Energi- og klimaplanen 
for Nord Troms og nytt lovverk forutsetter utslippsfrie tjenestebiler i kommunal virksomhet.   
 
Investeringsprosjekt 22007 Ny traktor 2024: Dagens traktor har garanti til 2024. Antall 
brukstimer tilsier økte vedlikeholdskostnader og hyppigere driftsavbrudd. For å sikre stabil 
drift og holde vedlikeholdskostnadene på et oversiktlig nivå anbefales det å anskaffe nytt 
materiell ved garantitidens utløp. 
 
Investeringsprosjekt 22008 Nye låsesystemer kommunale bygg: Tiltaket er en videreføring 
av kommunestyret vedtak høsten 2021 om nytt låsesystem på Lyngstunet. På sikt er det 
ønskelig å legge alle kommunale funksjonsbygg inn under digital styring av lås og 
adgangskontroll. Slikt tiltak vil gi en langt bedre kontroll og lette adgangsstyringen for den 
enkelte ansatte/bruker av byggene. 
 
Investeringsprosjekt 22009 Ny brannbil: Dagen brannbil har nådd en alder som gjør at 
denne er ustabil i drift og tilgangen på reservedeler er utfordrende. Markedet vil bli 
overvåket om det vil være mulig å anskaffe nyere bruktbil om noen blir tilgjengelig.  
 
Investeringsprosjekt 22010 Nytt festivaltelt: Dagens telt er ikke håndterbart med de 
hjelpemidler som er tilgjengelig i kommunen, ved oppsett/bruk kreves leie av lift for å 
ivareta sikkerheten, dette koster ca kr 15 000 pr gang, det går 17-19 vaktmesterdagsverk i 
opplasting, transport, montering/demontering og lagring.  
 
22011 Erikaksla 23 – ombygging til to boenheter: Tidligere barnehagebygg har ligget ute for 
salg i to år, men det er ikke registret interesse. Det vil være behov for å tilby bolig for ansatte 
i oppvekstsektoren, noe som vil bidra til å lette rekruttering. 
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22012 Oppgradering brannbil Lenangen: Montering av varme i skap, arbeidslys og 
oppgradering av tekniske løsninger. 
 
22013 Veilys Solhov – Kilakken: Kommunestyret vedtok en rammebevilgning på 2 mill. inkl. 
mva. Prosjektet er ikke kvalitetssikret og det er heller ikke avsatt midler til drift. 
 
Vann- og avløpsprosjekter er i henhold til vedtatte endringer i kommunestyrevedtak. 

 
16006 Oppgradering Lyngen kirke: Videreføring av tidligere års investeringstilskudd. 
 

3 BUDSJETT 2022 

 
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. 
 
Alle tall i 1000 kroner. 

3.1 Ramme 1 – politikk og livssyn  

 
Rammeområdet dekker utgifter til kommunestyret og politiske utvalg, ordfører, 
kontrollutvalg og revisjon, samt tilskudd til kirke og livssyn.  
 
Budsjettramme 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 2021 2022 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 500 3 514 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 213 278 

1113 NÆRINGSUTVALGET 60 60 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 541 3 518 

 Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 7 314 7 370 

 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Lyngen kirkelige fellesråd – økt bevilgning 
øremerket kantor 

 
69 

 
69 

 
69 

 
69 

Tilskudd til lag og foreninger 65    

 134 69 69 69 
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Politikk 1110 
Det er foretatt noen beløpsmessige endringer på rammen i budsjettperioden. Justeringene 
er foretatt på bakgrunn av regnskapsopplysninger for 2021, møteaktivitet i 2021 samt 
forventet møteaktivitet i politiske utvalg i budsjettperioden. 
 
I budsjettperioden er det i tidligere års budsjettarbeid innarbeidet en reduksjon av 
medlemmer i kommunestyret og formannskap i henhold til minimumskravet til antall 
medlemmer. Utvalg som ikke er lovpålagt er tatt bort fra neste valgperiode. 
 
Næringsutvalg 1113 
Det er ikke budsjettert med kommunalt næringsfond iht. økonomiplan. 
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3.2 Ramme 2 - stab/støtte 

 
Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, stabs- og støttefunksjoner, felleskostnader og 
IKT.  
 
Budsjettramme 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 2 STAB/STØTTE 2021 2022 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 640 13 194 

1450 FELLESKOSTNADER 4 335 3 564 

1451 IKT 3 891 4 441 

1452 KOMMUNAL FIBER -605 -50 

1455 LÆRLINGER 0 762 

1900 BUDSJETTRAMME STAB/STØTTE 0 25 

 Sum ramme: 2 STAB/STØTTE 21 261 21 936 

 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Vakanser og nedtrekk 0,5 årsverk 
2022-2023 

-97 
-638 -107 -107 

Nedtrekk 1 årsverk fra 2024   -531 -531 

Nedtrekk 1 årsverk fra 2025    -531 

 -97 -638 -638 -1 169 

 
Målsettinger 

• Effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser i organisasjonen 

• Utvikle de informasjonskanalene Lyngen kommune har ut mot innbyggerne våre 

• Bedre innbyggertjenester 

• Gode støttefunksjoner til resten av organisasjonen innen merkantile tjenester, 
økonomi og personalforvaltning  

• Sikre god infrastruktur, ivareta og utvikle gode løsninger innen IKT 
 
Hovedutfordringer: 

• Sårbarhet pga. spesialisert kompetanse og få fagpersoner 

• Lav digital kompetanse i organisasjonen og blant innbyggerne 

• Nye krav til digitale løsninger og manglende budsjettmidler  

• Intern kompetanseutvikling ift. nye krav, løsninger og verktøy 
 
Status og tiltak: 
Utviklingsprogram på digital ledelse, som har blitt ledet av eksternt konsulentselskap og 
gjennomført i perioden 2020 til høsten 2021, er nå inne i en sluttfase. Alle sektorer i Lyngen 
kommune har vært involvert i prosjektgjennomføringen og det er dannet et godt bilde av de 
utfordringer som den enkelte sektor har. Digitaliseringsprosjektet skal være med på å oppnå 
de målsettinger som ovenfor er opplistet for Lyngen kommune i budsjettperioden.  
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Digitaliseringsprosjektet går fremover inn i en ny fase hvor en digitaliseringsstrategi for 
Lyngen kommune skal iverksettes, med den målsettingen å oppnå kortsiktig og langsiktige 
gevinster knyttet til digitalisering av oppgaver og tjenester.  Digitaliseringsstrategien har som 
mål å gi bedre innbyggertjenester, men også utvikle og effektivisere interne prosesser i 
Lyngen kommune. Prosjektet var delvis eksternt finansiert i tillegg til at man omdisponerer 
egne ressurser for en periode. Sluttrapport og digitaliseringsstrategi er planlagt fremlagt for 
politisk behandling i første kvartal 2022. 
 
De økonomiske utfordringer som Lyngen kommune står ovenfor i budsjettperioden 
medfører at det må gjøres noen tiltak også innenfor rammen stab/støtte. Målsettingen må 
fortsatt være å gi gode innbyggertjenester, men ny teknologi og endret behov til kommunale 
tjenester gjør at det kan gjøres tiltak uten at dette nødvendigvis går ut over tjenestetilbudet 
til innbyggerne. Utvikling av hjemmeside og andre digitale løsninger gjør at innbyggerne og 
også intern kommunikasjon kan utføres på en annen måte i fremtiden.  
 
Konsekvenser for tiltakene som gjennomføres vil bl.a. bli redusert åpningstid på rådhuset 
samt den fysisk betjente sentralbordtjenesten fra 2022.  
Nedtrekk i årsverk fortrinnsvis gjennom naturlig avgang. 
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3.3 Ramme 3 - oppvekst og kultur  

 
Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen 
kommune. 
 
Budsjettramme 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 2021 2022 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 447 8 240 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 5 010 3 112 

2115 LENANGEN SKOLE 6 454 7 022 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 22 135 23 510 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 971 1 028 

2201 BARNEHAGER - FELLES 357 66 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 074 5 360 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 115 5 859 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 321 2 434 

2216 BARNEHAGE LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 0 1 933 

2310 KULTURSKOLEN 1 316 1 348 

2410 KULTURTILBUD 2 672 3 341 

2411 BIBLIOTEK 1 193 1 065 

2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR 0 140 

 Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR 60 065 64 558 

 
 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Barnehager - vakanse 1,5 stilling - 780    

1 avdeling vakant barnehage fra 2023  - 1 226 - 1 226 - 1 226 

Skoler - nedtrekk lærerstillinger  - 426 - 932 - 932 

Skoler - nedtrekk lærerstillinger   - 284 - 621 

Skoler - nedtrekk lærerstillinger    - 284 

Biblioteket - 0,3 årsverk fra 1.3.22 - 130 - 155 - 155 - 155 

Gratis kjernetid SFO 315 690 690 690 

Ungdomsrådet – koronatilskudd 100    

Sum tiltak -495 -1 117 -1 907 -2 528 

 
Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett utover vedtatte tiltak. 
 
Tiltak som ikke er prioritert: 

• Økt grunnbemanning barnehagene 

• Økt tilbud kulturskolen 

• Kontorutstyr skoler og barnehager 

• Naust Jægervatnet leirskole 
 



 

 41 

Barnehagene 

Målsettinger 
I kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante for 
barnehagene. Videre har barnehagene følgende lokale satsingsområder med tilhørende 
politisk vedtatte målsettinger som for 2022 er: 

 
 
 

2021/2022 2022/2023 

Barnehagens digitale 
praksis. (med fokus på 
kunst, kultur og 
kreativitet) 
 
Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis. 

Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis 
 
Barnehagens digitale 
praksis. (med fokus på 
kunst, kultur og 
kreativitet) 
 

 

  

Status: 
Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 152 godkjente plasser. 
Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til 
barnehageplass har fått plass i en barnehage. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris 
fra statsbudsjettet. 
 
Hovedutfordringer: 

• Korona: I barnegruppene er det nå et ekstra behov for sosialisering og inkludering 
etter en lang periode med sosiale begrensninger. 

• Dimensjonering: Varierende barnetall i ulike deler av kommunen gir utfordringer i 
forhold til bemanning og vakanser. I økonomiplanperioden er det tatt høyde for 
vakanser i barnehagene, samt stenging av 1 avdeling dersom barnetallet følger 
prognosene. 

• Digitale hjelpemidler: Det er fortsatt behov for digital infrastruktur, kompetanse og 
utstyr for å møte kravene i rammeplanen. 

• 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 har foreslått en økning til 4 ansatte per avdeling. 

• Kompetanse og rekruttering: Det er utfordringer knyttet til rekruttering av 
barnehagelærere, samt behov for ytterligere kompetanse innen spesifikke 
fagområder, blant annet spesialpedagogikk. 
 

Grunnskolene 
Målsettinger 
I kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante for skolene. 
Videre har skolene følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte 
målsettinger som for 2022 er: 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Kompetanseløftet 
for 

Kompetanseløftet 
for 

Kompetanseløftet 
for 
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spesialpedagogikk 
og inkluderende 
praksis. 
Hovedmål: Styrke 
laget rundt eleven 
og øke skolers 
kompetanse slik at 
alle elever blir 
inkludert og har et 
godt pedagogisk 
tilbud  
 

spesialpedagogikk 
og inkluderende 
praksis. 
Hovedmål: Styrke 
laget rundt eleven 
og øke skolers 
kompetanse slik at 
alle elever blir 
inkludert og har et 
godt pedagogisk 
tilbud  
 

spesialpedagogikk 
og inkluderende 
praksis. 
Hovedmål: Styrke 
laget rundt eleven 
og øke skolers 
kompetanse slik at 
alle elever blir 
inkludert og har et 
godt pedagogisk 
tilbud  
 

 
 
Skolene i Lyngen har videre følgende lokale mål (vedtatt i K-styret i 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  

• 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 ha fokus på skolebasert kompetanseutvikling og 
rekruttering av dyktige fagfolk fra ulike yrker for å gi elvene økt læringsutbytte. 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å bygge laget rundt barnet slik at alle barn 
opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud 

• Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få 
kunnskap om og interesse for lokalt næringsliv 

 
Status: 
Lyngen kommune har 3 offentlige grunnskoler 
Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere og gode skolebygg, men for å møte framtidens 
kompetansekrav har vi behov for å rekruttere kompetente ansatte og videreutdanne lærere 
helt fram til kompetanse forskriftene trer i kraft i 2025.  
 
Hovedutfordringer: 

• 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. 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 
2024, dette for å klare å møte endrede rammeoverføringer dersom befolkningsutviklingen 
følger prognosene. Utover dette ligger det en innsparing i lærerstillinger som ikke er 
spesifisert per skole, men som gjenspeiler nedgangen i elevtallsprognosen. 

• Rekruttering og kompetanse 

Digitale ferdigheter og digitalisering 
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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. 

• Korona 
Koronapandemien har ført med seg behov for å styrke tilpassa opplæring og tidlig innsats i 
tiden framover. 

• Spesialundervisning 
I 2021 var andelen elever som hadde spesialundervisning 16,2 %. Sammenlignet med 

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

jobbe videre med.  

• Fagfornyelsen og digital utvikling 
Skolene har behov for infrastruktur som takler økning i enheter og kompleksitet i 

programvare, og oppdatert utstyr og kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Det er 

avsatt en sum i investeringsbudsjettet til innkjøp og fornying av utstyr. Blant annet er det i 

2022 satt av midler til å bytte digitale tavler som er utrangerte. Driftsbudsjettene til skolene 

er i tillegg vedtatt styrket til innkjøp av læremidler til Fagfornyelsen. 

 
Kultur og frivillighet 
kommuneplanens samfunnsdel er særlig følgende målsettinger for folkehelse relevante: 

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

• Tverrfaglig innsats med fokus på å utjevne sosiale ulikheter. 
Videre har kultur og frivillighet følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk 
vedtatte målsettinger som for 2022 er: 
 
Målsettinger:  

• Utvikle gode møteplasser og arena for kultur og fritid 
 
Status: 
Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i 
løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler, utlån av utstyr 
og gratis utlån av lokaler. Kommunen er medlem i Ishavskysten friluftsråd, og bidrar med 
driftstilskudd til Nord Troms museum og Frivilligsentralen i Lyngen. 
Kulturavdelinga registrerer kulturminner (KIK) og krigsminner, samt administrerer 
spillemidler, i tillegg til å drive ungdomsklubben, Ungdomsrådet og Aktiv Lyngen, samt 
administrere prosjekter innenfor forebygging og utenforskap. 
 
Hovedutfordringer: 

• Tidlig innsats, forebygging og psykisk helse 
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. Program for folkehelse (2019-2025) der Lyngen er pilotkommune med Gode valg, 
skolemåltidet, Aktiv Lyngen, miljøarbeider på Eidebakken skole, samt styrking 
kommunepsykolog er alle gode forebyggende tiltak innenfor oppvekstfeltet 
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• Stimulere til dugnad og frivillighet 
 
Kulturskolen og biblioteket: 
kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante. Videre har 
kulturskolen og biblioteket følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte 
målsettinger som for 2022 er: 
 
Målsettinger: 

• Biblioteket skal være et moderne brukerorientert bibliotek som skal være i stand til å 
møte dagens og framtidens utfordringer og yte kvalitetssikret service til alle 
områdets innbyggere. 

• Biblioteket skal ha tett samarbeid med skolene, og arrangement og tilbud som treffer 
alle samfunnslag, spesielt barn og unge. Biblioteket skal tydelig markeres som scene 
for debatt og faglig diskusjon 

• Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter som bidrar til økt inkludering og 
mestring 

• Kulturskolen skal være en ressurs for det frivillige kulturlivet 
 
Status: 
Biblioteket i Lyngen har en rekke arrangementer for lokalbefolkningen og barn og elever, i 
tillegg til å drive kjernevirksomhet og bokbussen.  
Kulturskolen gir tilbud innenfor visuell kunst, musikk og dans, i tillegg til arrangementer og 
prosjekter. 
 
Hovedutfordringer: 

• Lokaler til biblioteket: Lyngen kommune leier i dag lokaler til biblioteket i 2.etasje på 
Elektro sport. Dette begrenser mulighet til arrangement, filmfremvisninger, 
utstillinger og møter, 

• Bredde i tilbud: Kulturskolen i Lyngen er liten, og tilbud i bredde blir vanskelig å 
gjennomføre med få lærere. 

• Rekruttering: Synkende elevtall i kulturskolen 
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3.4 Ramme 4 - helse og omsorg  

 
Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for 
funksjonshemmede, hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og aktivitetssenter.  
 
Budsjettramme 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG 2021 2022 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 6 145 6 620 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING 3 469 3 377 

3310 SOSIALTJENESTEN 4 293 4 790 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 807 5 383 

3411 PRAKTISK BISTAND 3 113 1 149 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 1 649 2 628 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 10 535 10 139 

3450 STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET 6 364 4 878 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 15 505 16 013 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 9 715 9 582 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 10 234 11 646 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 016 2 473 

3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN 1 835 1 828 

3456 LEGETJENESTEN 8 104 8 168 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 6 876 9 130 

3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG -100 931 

 Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG 95 560 98 735 

 
 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

BPA (Brukerstyrt personlig assistent) 1 000 1 700 1 700 1 700 

Årsverk 100 % vernepleier Solhov bo- og 
aktivitetssenter 

 
612 

 
612 

 
612 

 
612 

Årsverk 50 % koordinator 
velferdsteknologi/ demenskontakt 

 
300 

   

Nav Lyngen - videreføring av Digisos 80    

Lisensavtaler velferd og digisos 77 77 77 77 

Fjerne avkorting av barnetrygd i 
sosialhjelpen fra 1. sept. 2022 

 
72 

 
215 

 
215 

 
215 

Sum tiltak 2 141 2 604 2 604 2 604 

 
Tiltak som dessverre ikke er prioritert 2022 - 2025 

• Årsverk 100 % helsefagarbeider ved Solhov bo- og aktivitetssenter jfr. vedtak om 1:1 
bemanning. 

• Årsverk 80 % koordinator velferdsteknologi og demenskontakt 

• Årsverk 100 % konsulent BV som følge av Barnevernreformen 
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• Årsverk 100 % helsesykepleier for å styrke arbeidet med barn og unge jfr. Nye 
vedtatte statlige tiltak.  

• EPJ ansvarlig 20 % (Elektronisk pasientjournal) Frikjøp av ansatt til å foreta jevnlige 
oppdateringer av nye versjoner i elektronisk pasientjournal.  

 
I kommuneplanens samfunnsdel er målene innenfor folkehelse - god helse gjennom hele 
livet relevant for helse, sosial og omsorg. Disse følges opp gjennom følgende 
satsingsområder for 2022/2023 
 

2022 2022/2023 

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
Velferdsteknologi og demens   
Dreie fokus fra behandling over på 
forebygging av livsstil sykdommer 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Psykiskhelse utfordringer hos barn og 
unge 
Barnevernreform 

Proaktive helsetjenester 

• Forebyggende hjemmebesøk 

• Målrettet fysisk aktivitet 

• Hverdagsmestring  

• Velferdsteknologi  

• Tverrfaglig tidlig innsats 
Forebyggende plan-barnevernreform 
Sektorplan i helse og omsorg 

 
Status 
Helse og omsorg har 54 beboerplasser lokalisert til Lyngstunet helse og omsorgssenter, 
hvorav 24 sykehjemsplasser, 13 korttidsplasser der 6 av de har langtidsvedtak og 16 
omsorgsboliger. Lenangen omsorgssenter har 15 omsorgsboliger og Solhov bo- og 
aktivitetssenter har 13 omsorgsboliger, hvorav 1 er knyttet mot barneavlastning.  
Rus og psykisk helse har 3 omsorgsboliger samlokalisert med Solhov og 2 lokalisert i 
Solhovlia 6 (etterverns boligene). Samlokalisering med Solhov bo- og aktivitetssenter er ikke 
gunstig grunnet brukersammensetning.  
 
Kommunen har flere barn og unge med sammensatte utfordringer der det er etablert 
ansvarsgrupper.  
 
NAV/ sosialtjenesten rapporterer om lav arbeidsledighet, men noe høyere andel mottakere 
av AAP, økonomisk sosialhjelp og uføretrygd. 
 
Hovedutfordringer 

• Behov for helse- og omsorgstjenester: Økt antall eldre og eldre med sammensatte 
behov og utfordringer. Pleietyngden hos brukere i omsorgsboliger har økt og 
samsvarer ikke med grunnbemanningen. 

• Tilrettelagt avlastningstilbud: Økt behov for tilrettelagt avlastningstilbud til 
hjemmeboende med demens sykdom. Dagen tilbud er ikke tilfredsstillende.  

• Tilrettelagt botilbud i rus- og psykisk helse. Samlokalisering med Solhov bo- og 
aktivitetssenter er ikke gunstig grunnet brukersammensetning.  

• Kompetanse og rekruttering: Det er utfordringer knyttet til rekruttering av 
helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Sektoren jobber aktivt med 
motivering til utdanning av vikarer, samt rekruttering av vikarer i utdanningsforløp. 
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• Korona: Utfordringer er knyttet mot vaksinering, PCR-testing, hurtigtesting og 
korttidsfravær knyttet mot luftveissymptomer. I tillegg brukes mye ressurser på 
smittevernforebyggende tiltak.  

• Sykefravær: Korttidsfravær knyttet mot luftveisinfeksjoner og langtidsfravær da vi 
har en voksen- og eldre ansatte beholdning. Sykefravær kan også skyldes mer 
belastning på fastansatte i form av overtid grunnet vanskelig å finne vikarer.  

• Økt antall innbyggere utenfor arbeidslivet 
 
Målsetting for perioden 2022- 2025 

• Å fortsatt gi forsvarlig og kvalifisert helsehjelp til innbyggerne i hele livsløpet, slik at 
alle skal kunne ha aktive liv i eget hjem så lenge som mulig jfr. Kvalitetsreformen 
«Leve hele livet» 

• Tilrettelagt avlastningstilbud til hjemmeboende med demenssykdom 

• Gjennomføre velferdsteknologi som et fullverdig hjelpetiltak i helse og omsorg 

• Tverrfaglig tidlig innsats gjennom hele livsløpet. 

• Søkelys på folkehelse, friskliv - og mestring for alle innbyggerne 

• Redusere botid i sykehjem ved å tildele tjenester i henhold til omsorgstrappen.  

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

 
Satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel – Folkehelse  
Tverrfaglig tidlig innsats gjennom hele livet er satsingsområde i samfunnsdel. Det dreier seg 
om kartlegging og identifisering, veiledning og rådgivning, samt å iverksette riktige treffsikre 
tiltak og evaluere tiltak jfr. målet med Barnevernreformen og Kvalitetsreformen Leve hele 
livet.  
 
Målet med Barnevernsreformen eller oppvekstreformen er at kommunen skal styrke 
arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal bil bedre tilpasset barn og familiens 
behov, og rettsikkerheten skal bli godt ivaretatt. Kommunen skal gi et godt samlet 
familiestøttene tiltak, der rutiner og tiltak skal munne ut i en plan.  
 
Kvalitetsreformen Leve hele livet har innsatsområder som mat og måltider, aktivitet og 
fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målsetningen er å dreie fokus fra 
behandling over på forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer. 
 
Forebyggingstiltakene som kommune prioriterer er frisklivsentral som foretar forebyggende 
hjemmebesøk til innbyggerne som fyller 80 år, der målet er å kartlegge behovet for helse – 
og omsorgstjenester, samt etablere kontakt med hjemmeboende personer med demens 
sykdom.  
Hverdagsmestring, fellesskap og målrettet fysisk aktivitet er tilbud i samarbeid med 
aktivitetskontakt og dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demens sykdom. 
Tilbudet er hverdags rehabilitering, terapisykling, fallforebygging og sterk og stødig. 
 
Implementering av velferdsteknologi er viktig for god utnyttelse av teknologien. Det er 
behov for koordinator som har kontroll på oppdatering av teknologien, opplæring og 
internundervisning.  
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Fremskaffe boliger for grupper omfattet av kommunens boligsosiale politikk er 

satsingsområde i samfunnsdelen. Lyngen kommune har nedgang i folketall og økende antall 
eldre. Behovet for sykehjemsplass vil dermed også være økende. Per i dag har vi 24 
sykehjemsplasser/ langtidsplasser, men 30 brukere med vedtak om langtidsplass. I tillegg 
mangler kommunen tilrettelagte avlastningsboliger til hjemmeboende personer med 
demens sykdom. 
 
Vedtatte statlige tiltak 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. Målet er 
å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. 
 
Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet (2019-2024) 
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, og at pårørende kan bidra uten at 
de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.  
Innsatsområdene er å skape et mer aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og 
måltider, helsehjelp og sammenheng og overganger i tjenestene. 
 
Barnevernsreform fra 2022 
Reformen gir økt faglig og fullt økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeid. 
Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, jobbe mer forebyggende og etablere 
lokale tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov.  
 
Kompetansekrav i BV 
Krav om mastergrad eller relevant bachelorutdanning med minst 4 års arbeidserfaring fra BV 
og gjennomført barnevernsfaglig utdanning med minst 30 studiepoeng innen 2031. 
 
Barnekoordinator 
Familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester har rett til 
barnekoordinator for bedre koordinering av tjenestetilbud.  
 
Tidlig innsats til barn og unge med psykiskhelse utfordringer 
Etablere kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten.  
 
Digitalsamhandling og pasientens legemiddelliste 
Digitalsamhandling i helse og omsorg skal bidra til helhetlig og koordinert helse og 
omsorgstjeneste, En pasient - en journal. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell og 
pasient felles oversikt over legemidler for å forebygge/ redusere legemiddelfeil. 
 
Rådgivende enhet for rus i kommunehelsetjenesten 
Møteplikt i kommunal rådgivende enhet i stedet for bot eller fengselsstraff ved bruk eller 
besittelse av mindre mengde narkotika til eget bruk.  
 
Styrking av fastlegeordningen 
Styrking av basistilskudd med kr. 33,- per listeinnbygger. 



 

 49 

3.5 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 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 5 TEKNISK DRIFT 2021 2022 

4410 BYGG OG ANLEGG 16 249 21 537 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 2 373 1 808 

4710 VANN OG AVLØP -2 359 -3 735 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 244 4 587 

4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT 0 -27 

 Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT 20 507 24 170 

 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Helikopterlandingsplass - vedlikehold - 87 87 87 

Tindevangen busslomme - opparbeidelse 600    
Tindevangen busslomme - vedlikehold 
inkl. brøyting 200 200 200 200 
Kjøp av konsulenttjenester jf ny 
brannforskrift 450   100 

Brann og redning - kurs utdanning 160 160 160 160 

Renhold Lyngenhallen - etter ombygging 74 74 74 74 
Lyngentrappa - drift (festeavgift, 
vedlikehold) 80 80 80 80 

Sum tiltak 1 564 601 601 701 

 
Prioriterte tiltak: 

1. Tindevangen busslomme, opparbeidelse-kostnadsramme kr 600 000 
Reguleringsbestemmelse for Tindevangen boligfelt stiller krav om kommunal 
etablering av busslommen ved fylkesvei 91. Som en følge av første bolig er oppført 
gjøres nå dette gjeldende. Lyngen kommune utfører prosjektering av busslommen 
som vil fremlegges fylkeskommunen før tiltaket realiseres. Etter ferdigstilling overtar 
fylkeskommunen driftsansvaret, men kommunen er forpliktet å utføre tiltaket i tråd 
med gjeldende veinormer ut fra trafikkbelastningen på stedet. 
Da driftsansvaret for dette anlegget overføres til andre etter ferdigstilling vil det 
ikke være mulig å finansiere tiltaket som investering. 

 
2. Tindevangen boligfelt - vedlikehold inkl. brøyting-kostnadsramme kr 200 000 

Brøyting og annet vedlikehold av kommunal adkomstvei inn til boligfeltet 
 

3. Kjøp av konsulenttjenester jf ny brannforskrift-kostnadsramme kr 450 000 
Dimensjonering av dagens brannvesen er vedtatt av kommunestyret i 2014 med 
grunnlag i en eldre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). For å sikre rett dimensjonering 
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av innsatsstyrken er det nødvendig å utføre ny ROS-analyse ut fra de forhold som gjør 
seg gjeldende i dag. Rådmannen ser det som nødvendig å kjøpe tjenester til slikt tiltak 
og foreslår derfor å avsette midler til dette for 2022. For å sikre tilstrekkelig 
rullering/revidering foreslås det å avsette et mindre beløp til dette hvert 4. år.   

 
4. Brann og redning - kurs utdanning-kostnadsramme kr 160 000 

Utdanningsetterslepet, som brannsjefen gjorde rede for ved budsjettbehandlingen for 
2020, er fortsatt gjeldende. Det er gjort en vurdering av nødvendig behov for 
kommende år som tilsier styrking av utdanningspotten i forhold til allerede avsatte 
midler. Utdanning av brannmannskaper anses som særs viktig i forhold til sikkerhet 
for egne ansatte, men også nødvendig for å trygge de ansatte i tjenesten og 
minimere risikoen for å begå feil under utførelse.   

 
Målsetting for perioden 2022- 2025: 

• Gjennomføre vedtatte drifts- og investeringstiltak i tråd med politiske vedtak. 
Innbefatter store tiltak innen vann/avløp, men også bygg/anlegg. 

• Bygge opp et brannsamarbeid i Lyngenfjord brann som sikrer forsvarlig 
brannberedskap, tilsyn og personellsikkerhet iht. gjeldende lovverk. Herunder 
utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlag for fremtidig 
dimensjonering av innsatsstyrken. 

• Inngå interkommunalt samarbeid som styrker fagmiljø innen kart/oppmåling og 
byggesak/deling. 

• Bygge opp en sterk organisering rundt forvaltning av kommunens egne boliger og 
funksjonsbygg.  

• Styrke planleggerkapasiteten slik at kommunen vil være rustet til å utføre 
reguleringsplaner i egen regi. Vil også vurdere ulike former for interkommunalt 
samarbeid på dette området. 

• Gjøre organisasjonen fortrolig med bruk av digitale løsninger og sentral 
driftsovervåking av tekniske anlegg.  

• Følge opp handlingsdel med grunnlag i ny energi- og klimaplan  
 
Status: 
Korona: kommunestyrets vedtak om ekstra bevilgning til sysselsetning av næringsliv under 
pandemien er benyttet til ekstra vedlikehold av boliger og tekniske anlegg. Nytt SD-anlegg på 
Lyngstunet er anskaffet og syv kommunale boliger er betydelig oppgradert ved hjelp av disse 
midlene. 

Nye renholdsrutiner, som er utviklet under pandemien, viser seg å være nødvendig å 
videreføre også i ettertid. Gjelder blant annet styrket renhold i bassenger, garderober og 
arealer der publikum og større antall mennesker ferdes. 

Bygg og anlegg: Det er utført oppgraderingstiltak på syv av totalt 41 kommunale boliger, to 
boliger i Kjosveien er vedtatt revet. Fortsatt gjenstår behov for oppgraderinger av 8 boliger i 
Parkveien og 4 boliger i Brinkveien/Blåbærsvingen. Disse vurderes å være av dårligst stand 
av kommunens boligmasse, større oppgraderinger av disse vil ikke bli vurdert før helhetlig 
plan for bygg-forvaltning er på plass.  

Forvaltning av tekniske tjenester: 
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Vedtak av gebyrforskriften innenfor tjenesteområdet gir hjemmel til innkreving av gebyrer i 
henhold til vedtatte kommunens regulativ.  

Oppretting av eldre feilføringer og mangler i matrikkelen vil kreve forholdsvis stor innsats, 
slikt tiltak anses som nødvendig for å kunne benytte fagsystemer for fakturering av 
kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt fullt ut. 

Vann og avløp: 
Vann: Er utført flere investeringer med målsetning og forbedrer forsyningssikkerheten og 
vannkvalitet. Gjelder blant annet forbedret økt kapasitet i Koppangen, sentral 
driftsovervåking av vannrenseanleggene.  

Avløp: tilsyn av private avløpsanlegg pågår, prosjektet følges opp over totalt 6 år.  

Brann, redning og feiing: 
Samarbeidsavtalen med Brannvesenet Nord opphører fra årsskiftet. Nytt samarbeid med 
Storfjord og Kåfjord vil være operativt fra 1.1.2022.  

Det er ansatt en kommunal fagleder som ivaretar kontakten mot samarbeidet og 
fagoppfølgingen av egen innsatsstyrke. Før fullstendig dimensjoneringsplan for brannstyrken 
foreligger vil ikke utdanningsetterslepet kunne fastslås med sikkerhet, det planlegges 
gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse innen brann i løpet av 2022, etter dette vi 
utdanning og endelig dimensjonering av styrken fullføres. Nødvendig grunnopplæring av 
nyansatte og utrustning av disse er allikevel utført etter krav i gjeldende lovverk.  

Hovedutfordringer: 
Bygg og anlegg:  

• Følge opp drifts- og investeringsprosjekter innenfor enhetens virksomhet, samtidig 

somt daglige driftsoppgaver skal ivaretas.  

• Oppnå stabil drift på tross av vedlikeholdsetterslep. Kommunale veier i dårlig stand, 

ustabile veilys og andre tekniske anlegg medfører uforholdsmessig høyt tidsbruk i 

organisasjonen samtidig som brukernes opplevelse forringes. 

Forvaltning av tekniske tjenester: 

• Opprettholde et givende og robust fagmiljø innen byggesak, deling og matrikkel 
 
 Vann og avløp: 
Sikre stabil drift av ledningsnett og tekniske anlegg på tross av vedlikeholdsetterslep.  

21. april 2021 fattet Mattilsynet vedtak om reservevann og leveringssikkerhet for Sør-

Lenangen og Nord-Lenangen. Pålegg er varslet til Nord-Lenangen og Sør-Lenangen vannverk 

i lag fordi det er viktig å lage helhetlige, langsiktige planer.  

Fist for oppfylling av vedtaket var 1. juni 2021. 

Ingen av vannverkene har pr. i dag reservevannforsyning. Vannverket i Nord-Lenangen har 

god kapasitet også ved uklart vann. Men slik vannet var høsten 2020 måtte vannverket 

stenge på grunn av vannet var for grumsete. Dersom dette blir å vedvare lengre enn noen 

timer, slik som høsten 2020, og en dag våren 2021 kan vi ikke forsyne Lenangen 

omsorgssenter med vann, eller noen andre med drikkevann. Det må da kjøres vann til 
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området. Dersom tilsvarende skulle skje i Sør-Lenangen vil skole og barnehage måtte stenge, 

samt rekefabrikken.  

Den enkleste måten å få etablert reservevann på er å knytte sammen Sør-Lenangen og Nord-

Lenangen vannverk. En sammenkobling av vannverkene inngikk også i dimensjoneringen av 

de to vannverkene i 1978. 

For å oppfylle pålegg fra Mattilsynet bør sammenkobling av Sør-Lenangen og Nord-Lenangen 

vannverk innarbeides i økonomiplanen fra 2023-2026. Kostnadene er anslått til kr 20,8 mill. 

kroner. 

Brann og redning: 

• Sikre gode arbeidsforhold og tilfredsstillende fasiliteter for alle ansatte i 

innsatsstyrken inntil pågående planarbeid og anskaffelser er utført.  

Tiltak som ikke er prioriterte: 
Investeringer: 

1. Oppgradering av veilys - kostnadsramme 2022: kr 4,59 mill 
Fase inn energibesparende veilys samt etablere sentral driftsovervåking og styring. 
Tiltaket vil gi bedre oversikt over tilstand og redusere innsats/kostnad ved tenning og 
slukking for sesong.  Fullstendig oppgradering beregnes til kr 12 mill for alle roder 
som i dag driftes av kommunen.  

 
2. Tilrettelegging brannstasjon Lyngseidet - kostnadsramme er 1,06 mill 

Tiltaket er ment å gjøre anskaffelser for å lette driften av brannstasjonen og redusere 
behovet for kjøp av tjenester til enkle reparasjoner av kjøretøy og annet materiell 

 
3. Lenangen bosenter - asfaltering av uteområde - kostnadsramme kr 152 000 

Parkeringen utenfor Lenangen omsorgssenter består i dag av grusdekke som krever 
hyppig vedlikehold for å unngå vanndammer og nedsatt brukbarhet for beboere, 
besøkende og ansatte. Asfaltering av plassen vil frigjøre kapasiteten for 
driftspersonellet samtidig som brukeropplevelsen forbedres. 

 
4. Asfaltering parkering Lyngenhallen- kostnadsramme kr 900 000 

Parkeringen ved Lyngenhallen betjener i dag både ansatte ved skolen, besøkende i 
hallen, besøkende i alpinbakken og utfartstrafikken. Dagens grusdekke krever hyppig 
vedlikehold noe som kan unngås i stor grad om plassen asfalteres. 

 
5. Lyngenhallen: Lager til hallgulv - kostnadsramme kr 100 000 

Midlertidig hallgulv som benyttes ved arrangementer og underlag for sportsdekke 
brukes i begrenset tidsrom for året. Når gulvet ikke er i bruk lagres dette inne i selve 
hallen. Slik løsning er upraktisk da dette legger beslag på bruksareal i hallen og kan 
utgjøre fare for personskade. 

 
6. Ladestasjon for kommunale el-biler (6 lokasjoner-25 biler) - kostnadsramme kr 

480 000 
Energi – og klimaplan, som nå er under sluttbehandling, bygger opp under nasjonale 
målsetninger om å redusere utslippet fra biltrafikk. Lyngen kommune vil komme i en 
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situasjon der egne kjøretøy skal være utslippsfrie, en ser da behov for å anskaffe 
helelektriske kjøretøy så snart som mulig. Tilrettelegging for ladding ved alle enheter 
som benytter slike kjøretøy vil være en forutsetning for å oppnå denne målsetningen. 

 

7.  Lenangen omsorgssenter - oppgradering av brannvarslingsanlegg - kostnadsramme 
kr 110 000. 
Oppgradering av brannvarsling bør gjennomføres for å sikre stabil drift  

 

Drift: 
1. Nye låsesystemer kommunale bygg – vedlikehold-kostnadsramme kr 35 000 

Anskaffelse av nye låsesystemer ved kommunale bygg vil medføre behov for å inngå 
service-/vedlikeholdsavtaler for å sikre stabil og feilfri drift. 

 
2. Oppgradering av veilys – driftskostnader-årlige besparelser kr 200 000 

Oppgradering av veilys langs kommunale og fylkeskommunale veier beregnes å gi 
årlige besparelser når tiltaket er fullført. Da investering til oppgradering ikke 
prioriteres vil ikke denne gevinsten bli realisert 

 
3. Kavringen BH: skifte til 2 åpningsvindu-kostnadsramme kr 18 000 

Kontor på Kavringen barnehage har ikke åpningsbart vindu, ønske fra ansatte at 
dette byttes.    

 
4. Kavringen BH: utvide kjøkkeninnredning-kostnadsramme kr 38 000 

Ønske fra ansatte på plassen. 
 

5. Innhente vedlikeholdsetterslep i "Gamle firlingen"-kostnadsramme kr 1 120 000 
Fire kommunale boliger i Brinkveien/Blåbærsvingen er svært nedslitte og har behov 
for vedlikehold om disse fortsatt skal benyttes som utleiebolig. Tiltaket er ikke 
prioritert blant annet på grunn av at dette må sees i sammenheng med større plan for 
kommunale boliger.  

 
6. Nye avfallsbeholdere i Lyngseidet sentrum-kostnadsramme anskaffelse og drift kr 

62 000 
Kommunen opplever at innbyggere, næringsliv og turister etterspør avfallsbeholdere i 
sentrum 

 
7. Eidebakken skole: innkjøp for oppgradering av grøntområder-kostnadsramme kr 

95 000 
Jordsmonnet i grøntarealene er av slik kvalitet dette fremstår som lite innbydende. 
Det er ønskelig å anskaffe matjord og et robust plen-dekke som tåler slik hard bruk. 

 
8. Knøttelia BH: maling/ta inn vedlikeholdsetterslep-kostnadsramme kr 180 000 

Behov for ekstra tiltak. 
9. Lyngenhallen/parkering: utvendig belysning-kostnadsramme kr 50 000 

Plassen benyttes av flere brukergrupper, er behov for bedre belysning for å bedre 
sikkerheten og brukeropplevelsen. 

 



 

 54 

10. Eidebakken skole: ny belysning ved busslomme-kostnadsramme kr 75 000 
Bedre belysning av bussholdeplassen ved Eidebakken skole vil forbedre sikkerheten og 
gi en bedre brukeropplevelse.   

 
11. Eidebakken kulturskole og voksenopplæring: belysning av uteområde-

kostnadsramme kr 45 000 
Tiltaket vil bedre brukeropplevelsen og trivsel for alle som bruker bygget. 

 
Tiltak 9,10 og 11 vil medføre årlige driftsutgifter beregnet til kr 10 000. 
 

12. Solhov bo-senter: dør til sykkelboder-kostnadsramme kr 30 000 
Tiltaket vil bedre brukbarheten og gi bedre arbeidsvilkår for driftspersonell og ansatte 
på enheten. 
 

13. Drift og vedlikehold av ladestasjoner-netto besparelser for alle tjenesteområder kr 
200 000 
Tiltaket må sees i sammenheng med anskaffelse av ladestasjoner for elektriske 
tjenestebiler, som det ikke finnes rom til å prioritere. Anskaffelse av slike kjøretøy 
beregnes å gi betydelige besparelser i forhold til fossilt drevne kjøretøy.  

 
14. Drift og vedlikehold av toaletter i hallen -kostnadsramme kr 74 000 

Etter ombygging og anlegning av nye toaletter er det oppstått et økt renholds-behov 
 

15. Vedlikehold av kommunale boliger-kostnadsramme kr 620 000 
Det budsjetteres i dag til bygningsvedlikehold for kommunale boliger et beløp som 
tilsvarer ca 130/m2, for hver bolig som var disponibel for utleie i 2021 tilsvaret dette 
ca kr 7 800.  

Med grunnlag i pre-aksepterte normer utarbeidet i samarbeid anerkjente konsulentmiljø 

og større eiendomsforvaltere er anbefalt verdibevarende vedlikeholdsnivå satt til kr 

245/m2. Dette forutsetter at det ikke er opparbeidet etterslep, men nødvendig at 

nødvendige oppgraderinger og vedlikehold er utført løpende gjennom hele byggets 

levetid.    
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3.6 Ramme 6 - utvikling 

 
Budsjettområdet omfatter plan, landbruk, skogbruk, næring og næringsområder som 
kommunale kaier og salg av masser fra Tyttebærvika. I tillegg er saksbehandling rundt 
motorferdsel, serverings- og skjenkebevillinger, samt saksbehandling rundt botilskudd, lagt 
til avdelingen.  
 
Budsjettramme 2022 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 6 UTVIKLING 2021 2022 

4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING 15 15 

4405 PLAN 2 491 2 901 

4407 NÆRING -1 395 -1 733 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -352 -696 

4409 SELVKOST KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -170 -90 

 Sum ramme: 6 UTVIKLING 589 397 

 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Økte inntekter Tyttebærvik -200 -200 -200 -200 

Sum tiltak -200 -200 -200 -200 

 
 
 
Målsettinger for 2022: 
For 2022 har avdelingen følgende hovedmål: 

• Kontinuerlig tilrettelegge nye nærings- og boligarealer for å løse utfordringer beskrevet 
nedenfor. 

• Bistå næringsaktører med rådgivning innen forskjellige fagområder. 

• Rask og effektiv saksbehandling. 

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

• Fortsette arbeidet med realisering av Lyngenløftet. 

• Videreføre næringsfondet og gjennomføre saksbehandling og vurderinger i samarbeide 
med kommunens næringsutvalg. 

• Bistå næringslivet med tilrettelegging for nyrekruttering, kompetanseutvikling og 
tilrettelegging for arbeidsinnvandrere.  

 
Status: 
 

Havnevirksomheten 

Vi ser trafikk til havnene i 2022 på nivå med 2021. Volumet vil først og fremst være knyttet 

til utskipning av masser fra Tyttebærvika.  
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Utfordringene for havnene er knyttet til registrering av anløp. Ved manglende registrering 

kan krav ikke gjøres gjeldende. Det vurderes innkjøp av løsning basert på AIS informasjon om 

skip som anløper havnene. 

  

Masseuttak Tyttebærvika 

Det forventes uttak av masser i 2022 på nivå med 2021. Det har vært en klar økning i 

prisnivå på masser, noe som vil gi økte inntekter til Lyngen kommune. 

Etter hvert som det tas ut masser fra dagbruddet forlenges transportområdet til kai. Det 

forventes produksjon i 5-6 år før det vil bli hensiktsmessig å hente masser fra tilstøtende 

eiendommer.  

  

Lyngenløftet 

Lyngenløftet jobber videre med Lyngentrappa. Prosjektet har god fremdrift og Lyngentrappa 

forventes fullført sommeren 2022. Lyngentrappa har fått ekstern støtte med 1 mill. kroner 

og forventes levert innenfor budsjettrammer.  

 

Næringsfondet 

Det har i 2021 blitt gjort i overkant av 70 tildelinger fra kommunale og statlige ordninger, 

herunder en betydelig andel likviditetstilskudd. Forhåpentligvis vil behovet for 

likviditetstilskudd reduseres i 2022 med færre tildelinger som konsekvens. Tildelinger i 2022 

vil innledningsvis bli gitt med utgangspunkt i en større tildeling fra staten til kommunalt 

næringsfond i 2020. Disse midlene er i hovedsak tildelt. Avhengig av om det gis nye 

tildelinger fra staten til kommunale næringsfond eller ikke, kan det være aktuelt å fremme 

sak politisk for finansiering av næringsfondet. 

 
Hovedutfordringer: 
Lyngen kommune har i dag et begrenset tilbud på næringsarealer. Det utvikles arealer på 

Myra på Lyngseidet, det prosjekteres for utvidet fiskerihavn i Nord-Lenangen, samt at det er 

gjort tilrettelegginger for industrivirksomhet på Sandnes i Nord-Lenangen.  

 

Gjennom etableringen av Cinderella Eco Solutions nye fabrikk på Furuflaten, allokeres det 

meste av ledig areal på Øra. Det vil oppstå behov for større arealer til industri og annen 

næring utover de som er tilrettelagt i dag, og det blir derfor svært viktig at Lyngen kommune 

regulerer og tilrettelegger næringsareal i en kontinuerlig prosess. 

  

Mangelfull tilrettelegging for samferdsel og sikring av ferdsel har lenge vært en utfordring. 

For Furuflaten miljøet har spesielt Pollfjelltunellen vært krevende, dette ser nå ut til å løses 

seg gjennom pågående utbedringsprosess. Fylkesvei 7920 mot Koppangen har blitt 

oppgradert i 2021, noe mindre arbeid gjenstår. 

  

Lyngen kommune har i dag 5-7% arbeidsinnvandrere (av den arbeidsdyktige befolkningen) 

og behovet for arbeidsinnvandring øker i takt med bedriftenes vekst. Behovet kan ikke 

dekkes innefra, dvs. med utgangspunkt i innbyggere bosatt i Lyngen. Vi ser altså at behovet 

for kompetent personell må løses med rekruttering utenfra, som følges opp med en 
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tilflytterstrategi og tilrettelegging for arbeidsinnvandring. Lyngen kommune har sammen 

med Troms og Finnmark fylkeskommune, gjennom prosjektet kompetansepilot, rekruttering 

og tilflytterstrategi, ansatt en prosjektleder for å jobbe løsninger på disse områdene. 

Prosjektet startet 15. august 2021 og vil foreløpig vare i 3 år. 

  

Sammen med tilrettelegging for økt arbeidsinnvandring øker behovet for 

gjennomgangsboliger. Arbeidsinnvandrere ønsker i større grad å bli kjent med området og 

forsøke bosetting i Lyngen, heller enn kjøp av bolig eller husbygging. Dermed øker behovet 

for å tilgjengeliggjøre gjennomgangsboliger for både å dekke det umiddelbare behovet for 

boliger. Det er ønskelig å tilrettelegge for private aktørers prosjektutvikling på dette 

området. 

 

3.7 Ramme 7 - andre utgifter og inntekter 

 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 2021 2022 

8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV. 136 -1 147 

 Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 136 -1 147 

 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

Tiltak 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Reversering k-sak 87/19 og 137/20 600 600 600 600 

Sum tiltak 600 600 600 600 

 
Tidligere vedtak om interkommunalt samarbeid (IKT, plan, byggesak, kart og oppmåling, 
landbruk, næring, kommunal teknikk og økonomi) reverseres da det ikke er konkrete 
prosjekter som kan realiseres nå. Ulike mulige samarbeidsområder diskuteres fortsatt. 
 
Høyere kraftpriser i 2021 har medført at netto inntekter vedrørende salg av konsesjonskraft 
fra Rottenvik Kraftverk er prisjustert med kr 50.000 til kr 100.000. 
 
Årsaken til at rammeområdet har en inntektsside skyldes premieavvik og premiefond 
vedrørende pensjonskostnadene. 
 
Lønnsreserve for 2022 er uforandret fra 2021 - 3,6 mill. kroner. 
  



 

 58 

3.8 Ramme 8 - finans 

 

  Budsjett Budsjett 

Ramme: 8 FINANS 2021 2022 

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -5 320 -5 826 

9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER -200 112 -210 193 

 Sum ramme: 8 FINANS -205 432 -216 019 

 
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. 
 
I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt: 
 

 2022 2023 2024 2025 

Kapitalkostnader (prioriterte investeringer - 
foreslåtte låneopptak) 

376 174 -378 -909 

Kapitalkostnader (prioriterte investeringer - 
foreslåtte låneopptak) 

227 -247 1 163 784 

Kontorjustering eiendomsskatt -25 -50 -75 -100 

Kontorjustering eiendomsskatt -35 -70 -105 -140 

Driftsmidler investeringer -500 -500 0 0 

Avsetning til disposisjonsfond 2 313 -341 -2 315 -2 315 

Bruk av disposisjonsfond 0 -475 -663 -2 817 

Sum tiltak 2 356 -1 509 -2 373 -5 497 
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4 Oppsummert tiltaksplan 

 2022 2023 2024 2025 

1 POLITIKK OG LIVSSYN     
Prisjustering:     

Pensjon tidligere folkevalgtordning           85            85            85            85  

Nye prioriteringer 2022-2025:     
Lyngen kirkelige fellesråd – økt bevilgning ørem. kantor 69 69 69 69 

Tilskudd til lag og foreninger 65    

Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN 219 154 154 154 

     

2 STAB/STØTTE     
Tidligere vedtatt:     
Vakanser/reduksjoner (2021-2024) -400 -400 -400 -400 

     
Vedtatt statsbudsjett 2022:     
Universell utforming av IKT-løsninger           25            25            25            25  

     
Nye prioriteringer 2022-2025:     
Vakanse 0,5 årsverk 2022-2023 -97 -638 -107 -107 

Nedtrekk 1 årsverk 2024            -               -    -531 -531 

Nedtrekk 1 årsverk 2025            -               -               -    -531 

     

Sum ramme: 2 STAB/STØTTE -472 -1 013 -1 013 -1 544 

     
3 OPPVEKST OG KULTUR     
Tidligere vedtatt:     
Omstrukturering oppvekst ramme 3 (2020-2023)            -               -    -1 202 -3 097 

50 % høst 2022            -    -326 -326 -326 

     
Vedtatt statsbudsjett 2022:     
Flere barnehagelærere           34            34            34            34  

Redusert makspris i barnehage         106          233          233          233  

Gratis kjernetid SFO 315 690 690 690 

     

Nye prioriteringer 2022-2025:     
Skoler - nedtrekk lærerstillinger            -    -426 -932 -932 

Skoler - nedtrekk lærerstillinger            -               -    -284 -621 

Skoler - nedtrekk lærerstillinger            -               -               -    -284 

Barnehager - vakanse 1,5 stilling -780            -               -               -    

1 avdeling vakant barnehage fra 2023            -    -1 226 -1 226  -1 226 

Biblioteket - 0,3 årsverk fra 1.3.22 -130 -155 -155 -155 

Ungdomsrådet - koronatilskudd 100    

     

Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR -355 -1 176 -3 168 -5 684 



 

 60 

 2022 2023 2024 2025 

4 HELSE OG OMSORG     
Tidligere vedtatt:     
Reduksjon 50 % sosialkonsulent (2021-2024)            -               -    -259 -259 

Reduksjon aktivitør Solhov (2021-2024)            -               -    -450 -450 

Reduksjon i stillinger/Pas.senger (2021-2024)            -               -    -236 -236 

     
Vedtatt statsbudsjett 2022:     
Tiltak barn og unges psykiske helse           60            60            60            60  

Barnevernsreformen         345          345          345          345  

Kompetansekrav i barnevernet           23            23            23            23  

Økte sosialhjelpsutgifter           26            26            26            26  

Rusreformen           38            38            38            38  

Basistilskudd fastleger - økning fra 1.7.2021           61            61            61            61  

Basistilskudd fastleger - økning fra 2022           41            41            41            41  

E-helseløsninger         257          257          257          257  

Barnekoordinator           80          191          191          191  

Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhj. 1. sept. 2022 72 215 215 215 

     
Nye prioriteringer 2022-2025:     
Koordinator velferdsteknologi/ demenskontakt 50%         300             -               -               -    

Lisensavtaler velferd og digisos           77            77            77            77  

Nav Lyngen - videreføring av Digisos           80             -               -               -    

BPA      1 000       1 700       1 700       1 700  

Solhov bo- og aktivitetssenter - vernepleier         612          612          612          612  

     
Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG      3 072  3 646 2 701 2 701 

     

5 TEKNISK DRIFT     
Tidligere vedtatt:     
Vakanser investeringsprosjekter (2021-2024) -500 -500 -500 -500 

Omstrukturering oppvekst ramme 5 (2020-2023)            -               -    -446 -500 

     
Prisjustering:     

Justering av ramme -27 -27 -27 -27 

     
Nye prioriteringer 2022-2025:     
Renhold Lyngenhallen - etter ombygging           74            74            74            74  

Tindevangen busslomme - opparbeidelse         600             -               -               -    

Helikopterlandingsplass - vedlikehold            -              87            87            87  

Tindevangen - vedlikehold inkl. brøyting         200          200          200          200  

Lyngentrappa - drift (festeavgift, vedlikehold)           80            80            80            80  

Brann og redning - kurs utdanning         160          160          160          160  

Kjøp av konsulenttjenester jf ny brannforskrift         450             -               -            100  

Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT      1 037            74  -372 -326 
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 2022 2023 2024 2025 

6 UTVIKLING     
Nye prioriteringer 2022-2025:     
Tyttebærvika - økte inntekter -200 -200 -200 -200 

     
Sum ramme: 6 UTVIKLING -200 -200 -200 -200 

     
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER     
Tidligere vedtatt:     
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og 
oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, 
økonomi,  -600  -600  -600 -600 

     

Nye prioriteringer 2022-2025:     
Reversering k-sak 87/19 og 137/20, interk. samarbeid         600          600          600          600  

     
Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER            -               -               -               -    

     
8 FINANS     

Prisjustering:     
Rentekostnader vedtatte investeringer 2 278 3 769 4 865 4 539 

Avdrag vedtatte investeringer -810 633 4 900 4 405 

Driftsmidler egenkapitalinnskudd KLP -116 -116 -116 -116 

Eiendomsskatt annen eiendom -234 -234 -234 -234 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -272 -272 -272 -272 

Renteinntekter bank -300 -300 -300 -300 

Havbruksfond -1 600 900 -1 200 900 

Integreringstilskudd -677 -443 -248 -144 

Kompensasjonstilskudd 22 19 17 22 

Tilleggskompensasjon ressurskrevende tjenester -3 705 -3 705 -3 705 -3 705 

     

Nye prioriteringer 2022-2025:     
Kontorjustering eiendomsskatt annen eiendom -25  -50  -75  -100  

Kontorjustering eiendomsskatt boliger, fritidsboliger -35  -70  -105  -140  

Driftsmidler investeringer - reduksjon -500  -500             -               -    

Avsetning til disposisjonsfond      2 313  -341  -2 315  -2 315  

Bruk av disposisjonsfond            -234    -544 -732 -2 886 

     
Sum ramme: 8 FINANS      -3 895  -1 254 480 -346 

     

SUM ALLE TILTAK -594 231 -1 418 -5 245 
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IKKE PRIORITERTE TILTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025     

       

DRIFT OG INVESTERING 2022 2023 2024 2025 D/I 

1. POLITIKK OG LIVSSYN           

  Lyngen kirkelige fellesråd        125         125         125         125  D 

       

2. STAB/STØTTE           

  Nytt økonomisystem - lisenskostnader           -           174         174         174  D 

       

3. OPPVEKST OG KULTUR           

  Kontorutstyr skoler og barnehager        150         150         150    D 

  Oppgradering naust Jægervatn leriskole         D 

  Utvidet tilbud kulturskolen        300         300         300         300  D 

  Økt grunnbemannning barnehager-tidlig innsats     1 800      3 600      3 600      3 600  D 

       

4. HELSE OG OMSORG           

  Midlertidig drift Lyngstunet ved ombygging         D 

  Barnevernstjenesten - konsulentstilling        600         600         600         600  D 

  Solhov bo- og aktivitetssenter - helsefagarbeider        522         522         522         522  D 

  20 % frikjøp EPJ ansvarlig        126         126         126         126  D 

  Helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsesykepleier        650         650         650         650  D 

       

5. TEKNISK DRIFT           

  Oppgradering kommunale veier     4 000      4 000      4 000      4 000  I 

  Tyttebærvika - oppgradering av lager        145        I 

  Oppgradering av veilys     4 590      2 470      2 470      2 470  I 

  Tilrettelegging brannstasjon Lyngseidet     1 060        I 

  Lenangen bosenter - asfaltering av uteområde        152        I 

  Asfaltering parkering Lyngenhallen        900        I 

  Lyngenhallen: Lager til hallgulv        100        I 

  Ladestasjon for kommunale el-biler (6 lokasjoner-25 biler)        480        I 

  Nye låsesystemer kommunale bygg - vedlikehold          35           35           35           35  D 

  Ny brannbil - vedlikehold            25           25           25  D 

  Nytt festivaltelt - besparelse drift   -        24  -        24  -        24  D 

  Oppgradering av veilys - driftskostnader -      200  -      200  -      200  -      200  D 

  Kommunale boliger sanering - bortfall av leieinntekter          38           38           38           38  D 

  Brann og redning - helseattester             3           58              5           60  D 

  Kavringen BH: skifte til 2 åpningsvindu          18        D 

  Kavringen BH: utvide kjøkkeninnredning          38        D 

  Innhente vedlikeholdsetterslep i "Gamle firlingen"     1 120        D 

  Ny plenklipper til Solhv bosenter          85        D 

  Eidebakken skole: innkjøp for oppgradering av grøntområder          95        D 

  Knøttelia BH: maling/ta inn vedlikholdsetterslep        180        D 

  Nye avfallsbeholdere i Lyngseidet sentrum          50        D 

  Drift-Nye avfallsbeholdere i Lyngseidet sentrum          12           12           12           12  D 

  Lyngenhallen/parkering: utvendig belysning          75        D 
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DRIFT OG INVESTERING 2022 2023 2024 2025 D/I 

  Eidebakken skole: ny belysning ved busslomme          75        D 

  Eidebakken kultur skole: belysning av uteområde          45        D 

  Drift og vedlikehold ny belysning busslomme og parkering          15           15           15           15  D 

  Solhov bo-senter: dør til sykkelboder          30        D 

  Drift og vedlikehold av ladestasjoner        200         200         200         200  D 

  Driftsbevarende vedlikehold bygninger     1 200      1 200      1 200      1 200  D 

              

6. UTVIKLING           

  Gjerding privat aktør i hht. avtale        100        D 

  Gjerding kommunale eiendommer        100         250      I 

  
Digital markedsføring av rekruttering til industri og næring i 
Lyngen          50        D 
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5 Kommunestyrets vedtak 

 

 

 

KS- 123/21 Vedtak: 

 

1. Skattevedtak 2022 

a)  I medhold av ekstl. §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen 

kommune for skatteåret 2022 

b)  Kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 

skattlagte verker og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

c)  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 4/7 i 2022 

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

d)  Eiendomsskattesatsen er 4 promille for boliger og fritidsboliger. Øvrige 

eiendommer skattelegges med 5 promille jf ekstl. § 13. 

e)  Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 1 % for 2022. 

f)  Eiendomsskatten betales i to terminer. 

g)  Gjeldende takster benyttes for skatteår 2022 jf. § 8 A-3 (2). 

h)  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 

 

2. Økonomiplan 2022-2025 

a)  Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022. 

 

b)  Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2022-2025:  
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 66 

c)  Økonomiplan/årsbudsjett 2022-2025 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og 

netto driftsrammer ekskl. avsetninger: 
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d)  Økonomiplan/årsbudsjett 2022-2025 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift: 

 
 

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

delegeringer i økonomireglementet. 

 

 

4. Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det 

fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.6 og vedlagte gebyrregulativ. 

Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser. 

5. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i 

samsvar med bevilgningsoversikt investering 2022-2025: 
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6. Låneramme for startlån 2022 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt 

investeringer. 

 

7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. 

kroner i budsjetterminen 2022 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold 

skulle gjøre dette nødvendig. 

8. Lyngen kommunestyre vedtar at kommunen setter i gang nødvendig tiltak i den 

hensikt å få realisert gang og sykkelvei mellom Solhov og Geitnes samt 

Furuflaten. 

9. Lyngen kommunestyre vedtar at nødvendig renovering av Lyngen kirke utvendig 
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kan tas gjennom rammen til Lyngenløftet fra 2023. 

10. Lyngen kommunestyre vedtar at åpningstidene i barnehagen justeres slik at 

barnehagene er lengere åpen. Dette skjer gjennom en intern justering. 

11. Lyngen kommunestyre vedtar at kommunen kan se på fordeler med samarbeid 

mellom Storfjord og Kåfjord kommune, i den hensikt å finne muligheter for 

synergieffekter i forhold til innsparing og økonomi. 

12. Lynen kommunestyre ber kommunen se på kraftavtalen med Ishavskraft i 

forbindelse med Rottenvik kraftverk, og komme tilbake med en orienteringssak til 

kommunestyret angående dette. 

13. Vann og avløp sine forbruksgebyr mellom fritidsbolig og bolig likestilles. Ber 

rådmannen om å regne ut de nye satsene. 

14. Det etableres veilys i Bergveien boligfelt, Furuflaten. Rådmannen bes fremme 

egen sak til første kommunestyremøte. Dekning: Ubundet investeringsfond. 

15. Rådmannen bes fremme egen sak vedr midler til næringfondet. 

16. Rådmannen bes fremme sak med forslag til nye vedtekter - boligtilskudd. 

17. Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyre som omhandler landbrukets 

utfordringer generelt og spesielt mht generasjonsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


