Lyngen kommune

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen kommunestyre
Kommunestyresalen, Lyngseidet
09.09.2015
11:00 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bente Rognli
Medlem
Fred Skogeng
Medlem
Dan Håvard Johnsen
Medlem
Cecilie Midttun Sigvaldsen
Medlem
Line Pernille Eide
Medlem
Stein Are Olsen
Medlem
Johnny Arne Hansen
Medlem
Liv Solberg
Medlem
Rolf M Hansen – perm fra kl
Medlem
15:15
Werner Kiil
Medlem
Karl Arvid Brose
Varaordfører
Reidar Lund – perm kl 12:30
Medlem
Line van Gemert
Medlem
Lene Simonsen Granli
Medlem
Sølvi Gunn Jensen
Ordfører
Hans Kristian Karlsen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Kay Roger Fjellsøy
Medlem
Laila Anita Westby
Medlem
Peggy Halvorsen
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lill Tove Bergmo
Kay Roger Fjellsøy
Nils Einar Samuelsen
Peggy Halvorsen
Fredrik Berg – fra kl 12:30
Reidar Lund
Merknader
Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker:
- Mottak av flyktninger
- Valgnemnd

Representerer
AP
H
FRP
KL
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SP
KRF
H
FRP
AP
FRP

Representerer
SP
H
KRF

Representerer
SP
KRF
KRF

Liv Solberg og Reidar Lund ble valgt til å skrive under protokollen.
Sak 53/15 og sak 52/15 ble behandlet først i møtet.
KomRev Nord var tilstede og presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten: Forebygging og
oppfølging av sykefravær i skolesektoren.
Det ble gitt en orientering om kommunereformarbeidet v/Viggo Jørn Dale.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Leif Egil Lintho
Hilde Grønnaas
Viggo Jørn Dale
Anette Holst
Inger-Helene Isaksen

Stilling
Rådmann
Økonomisjef
Leder plan og næring
Oppvekstsjef
Utvalgssekretær

Lyngseidet 09.09.2015

Liv Solberg

Sølvi Jensen
ordfører

Reidar Lund

Inger-Helene Isaksen
utvalgssekretær

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 47/15

Orientering om regnskapsrapport for 2. tertial
2015

2015/1101

PS 48/15

Klage på godkjent reguleringsplan for
Kirkhammaren hyttefelt fra Tromsøadvokatene

2015/1192

PS 49/15

Kystsoneplan Tromsøregionen - vedtak av plan

2015/643

PS 50/15

Søknad om skjenkebevilling for Ragnhildas AS

2015/1420

PS 51/15

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2015/1806

PS 52/15

Tilstandsrapport fro grunnskolen i Lyngen 2014

2015/1766

PS 53/15

Forvaltningsrevisjonsrapport: Forebygging og
oppfølging av sykefravær i skolesektoren

2015/1449

PS 54/15

Valgnemnd

2015/743

PS 55/15

Etablering av mottak for flyktninger

2015/1384

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1101 -15

Arkiv:

210

Saksbehandler: Hilde Grønaas
Dato:

01.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
90/15
47/15

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Orientering om regnskapsrapport for 2. tertial 2015
Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
Oversikt «Rammevilkår og sektorrapportering 2.tertial 2015» ble delt ut på møtet og
økonomisjefen orienterte om situasjonen.
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering. Enst
Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 09.09.2015

Behandling:
Rådmannen la frem en oversikt dat 02.09.15 «Rammevilkår og sektorrapportering
2.tertial 2015»
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Møtedato
09.09.2015
09.09.2015

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksopplysninger
Rådmannen informerer muntlig om regnskapsprognosen for 2. tertial 2015. Sak vil bli presentert
ved neste ordinære formannskaps- og kommunestyremøte, men dette blir pga. valg veldig sent
ifht ordinær rapportering.

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1192 -16

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Bjørn Eikeland
Dato:

12.08.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
82/15
48/15

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
20.08.2015
09.09.2015

Klage fra Rolf Bjørnar Paulsen v/Tromsøadvokatene på vedtak i
kommunestyresak 2015/40
Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 kommunestyresak 31/11
2 Formannsskapsak 103/11
3 kommunestyresak 40/15
Sakens dokumenter:
Kommunestyresak 2011/31 – Vedtak av reguleringsplan for Kirkhammaren hyttefelt
Formannskapssak 2011/103 – Behandling av klage på vedtak i Kommunestyresak 2011/31
Kommunestyresak 2015/40 – Nytt vedtak av reguleringsplan for Kirkhammaren hyttefelt
Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
1. Klagen fra Rolf Bjørnar Paulsen v/Tromsøadvokatene datert 24.07.2015 etterkommes ikke.
Problemstillingene som tas opp av klager er behandlet i forbindelse med offentlig ettersyn
og merknadsbehandlingen av reguleringsplanen.
2. Saken oversendes Fylkesmannen for videre vurdering.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 20.08.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
1

Klagen fra Rolf Bjørnar Paulsen v/Tromsøadvokatene datert 24.07.2015 etterkommes ikke.
Problemstillingene som tas opp av klager er behandlet i forbindelse med offentlig ettersyn
og merknadsbehandlingen av reguleringsplanen.

2

Saken oversendes Fylkesmannen for videre vurdering.

Rådmannens innstilling
1

Klagen fra Rolf Bjørnar Paulsen v/Tromsøadvokatene datert 24.07.2015 etterkommes ikke.
Problemstillingene som tas opp av klager er behandlet i forbindelse med offentlig ettersyn
og merknadsbehandlingen av reguleringsplanen.

2

Saken oversendes Fylkesmannen for videre vurdering.

Saksopplysninger
Reguleringsplan for Kirkhammaren hyttefelt, Fastdalen ble vedtatt av Lyngen kommunestyre
den 28.06.2011, sak 31/11, med følgende vedtak:
Vedtak:
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan (detaljplan) for Kirkhammeren grendefelt.
Vedtaket i Kommunestyresak 31/11 ble påklaget av Rolf Bjørnar Paulsen ved
Advokatfellesskapet Centrum. Klagen ble behandlet i Formannskapet i Lyngen kommune, sak
103/11, den 15.12.2011, med følgende vedtak:
Vedtak:
1. Klagen etterkommes ikke. Lyngen kommune har gjennom vedtaket av
reguleringsplanen lagt til rette for arealbruk. Det er opp til grunneierne å bli enige om
benytte seg av planen.
2. Saken oversendes fylkesmannen for videre vurdering
Da planen ble vedtatt av kommunestyret 28.06.2011, forelå det en uavklart innsigelse fra
Områdestyret for Troms reinbeiteområde. Planvedtaket ble påklaget Reindriftsforvaltningen I
Troms og Rolf Paulsen, representert ved advokat Ida P. Munch Ellingsen. Klagene ble

underinstansbehandlet den 15. desember 2012 av Formannskapet som ikke tok klagene til følge.
Saken ble derfor oversendt Fylkesmannen i Troms for behandling. Fylkesmannen overtok den 1.
januar 2014 ansvaret for reindriftsforvaltningen i Troms. I brev av 15. mai 2015 trakk
fylkesmannen innsigelsen til reguleringsplan. For at reguleringsplanen skal bli rettskraftig
vedtok kommunestyret i Lyngen kommune planen på ny i sak 40/15, den 18.06.2015, med
følgende vedtak:

Vedtak:
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan (detaljplan) for Kirkhammeren hyttegrend i
henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12.
Lyngen kommune har deretter mottatt ny klage på vedtak i kommunestyresak 2015/40 fra Rolf
Bjørnar Paulsen v/Tromsøadvokatene. Det er denne klagen som nå skal behandles.
Vurdering
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12 skal berørte parter gis klageadgang på vedtatte
reguleringsplaner. Lyngen kommune mottok fra Tromsøadvokatene en klage som ble fremmet
innen klagefristen.
Innholdet i klagen fokuserer på det planmessige innholdet i reguleringsplanen, inklusive
arealdisponering. Det pekes også på at nødvendige privatrettslige forhold ikke er løst.
Lyngen kommune vurderer at klagen skal avvises etter som høringsrunder og offentlig ettersyn
av planen har håndtert det aktuelle temaene som påklages. Lyngen kommune finner således ikke
grunnlag for å etterkomme klagers synspunkt. På dette grunnlag avvises klagen fra Rolf Bjørnar
Paulsen v/Tromsøadvokatene av 24.juli 2015.

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/643 -28

Arkiv:

130

Saksbehandler: Viggo Jørn Dale
Dato:

30.08.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
95/15
49/15

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.09.2015
09.09.2015

Kystsoneplan Tromsøregionen - vedtak av plan
Henvisning til lovverk:


Plan- og bygningsloven
Vedlegg:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kystsoneplan Tromsøregionen - planbeskrivelse
Kystsoneplan Tromsøregionen - planbestemmelser
Kystsoneplan Tromsøregionen - oversiktskart
Kystsoneplan Tromsøregionen - detaljkart NØ Nord-Lenangen
Kystsoneplan Tromsøregionen - detaljkart SØ Kjosen - Sørfjorden
Kystsoneplan Tromsøregionen - detaljkart NV Karlsøy
Kystsoneplan Tromsøregionen - detaljkart SV Malangen
Kystsoneplan Tromsøregionen - temakart Tromsø
Kystsoneplan Tromsøregionen - temakart Balsfjord
Kystsoneplan Tromsøregionen - oppsummering høringsuttalelser med vurderinger
Kystsoneplan Tromsøregionen - konsekvensutredning ROS

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
Forslag fra Dan Håvard Johnsen:
Saken utsettes.
Det ble først votert over utsettelsesforslaget.
VEDTAK:
Utsettelsesforslaget falt mot 1 stemme.

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak.
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal
kystsoneplan for Tromsøregionen slik den foreligger med plankart og bestemmelser datert
19.08.15.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal
kystsoneplan for Tromsøregionen slik den foreligger med plankart og bestemmelser
datert 19.08.15.

Rådmannens innstilling
a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal
kystsoneplan for Tromsøregionen slik den foreligger med plankart og bestemmelser
datert 19.08.15.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø har i samarbeid utarbeidet
interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen. Planen var på høring i perioden 21.januar20.mars 2015. Det kom inn 71 merknader til planforslaget, herunder flere innsigelser.
Merknadene er vurdert og mange av disse er imøtekommet, for eksempel ved å ta ut eller
redusere størrelsen på AK-områder. Det er ikke gjort endringer i planen som krever ny høring.
Større endringer i arealbruken må vurderes når kystsoneplanen skal rulleres.
Det står igjen innsigelse til tre områder, og mekling vil avgjøre hvilken arealbruk som skal
gjelde her. Planen blir nå lagt fram til vedtak i kommunestyrene. Områdene som det er knyttet
innsigelse vil være uten rettsvirkning fra den nye planen, og her vil arealbruken fra sist
gjeldende plan gjelde inntil innsigelsene er løst.

Hvert kommunestyre vedtar planen for sitt område, jf plan- og bygningsloven § 9-3, 3.ledd.
Høringen
Høringsperioden ble satt til 21.januar-4.mars, høringsfristen ble så utsatt til 20.mars 2015.
Plandokumentene ble lagt ut på kommunenes internettsider og på Tromsøområdets regionråds
sider. I tillegg var planen tilgjengelig på papir i kommunenes resepsjoner/servicetorg. Det ble
arrangert folkemøter i alle kommunene under høringen.
Det kom inn 71 merknader til planforslaget, av disse var 15 fra offentlige instanser, 13 fra
næringsaktører, 27 fra lag og organisasjoner, 16 fra privatpersoner. Det har i tillegg kommet inn
en underskriftsliste med 54 underskrifter med krav om en bedre kystsoneplan.
Næringsaktørene i oppdrettsnæringen var alle negative til at det ikke ble satt av flere områder til
akvakultur, de hadde også merknader til metodikken og innholdet i konsekvensutredningen.
Fiskeriorganisasjonene var negative til at det var satt av såpass mange akvakulturområder, og
pekte på konflikten mellom fiskerinæringen og akvakulturnæringen. De fleste privatpersonene
og lag og foreninger var også negative til en eller flere av akvakulturområdene som var satt av i
planen. Det var også en del merknader til konsekvensutredningen og at kunnskapsgrunnlaget er
for dårlig til å ta beslutninger om å åpne for mer oppdrett.
Innsigelser
Det kom innsigelser fra seks offentlige organer, dette gjelder Fylkesmannen i Troms,
Sametinget, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). De fleste innsigelsene er nå løst ved at områder er tatt ut, endret eller at
man han kommet til enighet på annen måte. Det står igjen innsigelser til tre områder, AK-12
Styrsøya og AK-13 Lysgrunnen i Tromsø kommune og AK-27 Storbukt i Balsfjord. Det er
Fylkesmannen og Sametinget som har innsigelse og det har ikke lyktes å komme til enighet
gjennom møter. Balsfjord kommune og Tromsø kommune ber derfor om mekling på disse
områdene. Vanligvis blir mekling gjennomført før vedtak av plan, men ettersom det er sterkt
ønskelig å få vedtatt kystsoneplanen med sittende kommunestyrer, er de aktuelle områdene
foreløpig tatt ut av planen og mekling vil bli gjennomført så snart som mulig. Plan- og
bygningsloven åpner for en slik løsning i § 11-16, 1.ledd.
Endringer i planen etter høring
Akvakulturområder
Tre områder er tatt ut av planen:





AK-9 Grøtnesdalen i Karlsøy er tatt ut som et resultat av forhandlingene med Sametinget
og Fiskeridirektoratet. Det var i utgangspunktet ingen som hadde innsigelse til området,
men det har kommet inn mange merknader både fra sektormyndighetene, private, lag og
organisasjoner. Sametinget hadde innsigelse til AK-10, men denne er trukket.
AK-14 Storhamna er tatt ut pga innsigelser fra Fiskeridirektoratet og Sametinget. Dette
området er dessuten i konflikt med sjøvanninntaket til havbruksstasjonen i Indre Kårvik.
AK-32 Middagsbukt i Balsfjord er tatt ut pga innsigelser fra Fylkesmannen og
Sametinget.

Åtte områder har fått ny avgrensning gjennom redusert størrelse og/eller flytting. Justeringene er
gjort for bedre å ivareta fiskeinteressene og noen steder hensynet til ferdsel. Alle endringer har
vært på høring hos de lokale fiskarlagene.









AK-3 Kvitnes er redusert og flyttet lenger sør
AK-10 Lubben er noe redusert
AK-11 Korsneset er noe redusert
AK-19 Fellesholmen er redusert, nærmest til det halve
AK-23 Veggneset er redusert
AK-25 Brensholmen er flyttet lenger sørøst
AK-33 Vannsundet er redusert
AK-34 Vannsundet er redusert

Småbåthavner
Fylkesmannen hadde innsigelse til omfanget av småbåthavner og til bestemmelsene for
småbåthavner. Områder som er i bruk til småbåthavn, men som ikke var satt av til dette i
gjeldende kommuneplaner, ble i høringsutkastet til kystsoneplanen satt av til småbåthavn (uten
konsekvensutredning). Fylkesmannen hadde innsigelse til at disse områdene ble tatt med i
planen uten konsekvensutredning.
Alle småbåthavnene som dette gjelder er gjennomgått og småbåthavnene er redusert i omfang til
bare å omfatte det som er utbygd. Etter dette er innsigelsen trukket. Det var lagt inn en
småbåthavn i Løksfjord i Tromsø kommune, denne er tatt ut. Det var også lagt inn en framtidig
småbåthavn ved Målsnes i Målselv, denne ligger imidlertid inne i gjeldende kommuneplan for
Målselv og er endret til nåværende i kystsoneplanen.
Fylkesmannen hadde også innsigelse til bestemmelsen om plankrav for småbåthavner: 4.5.
Etablering eller utvidelse av småbåthavner med mer enn 15 plasser krever reguleringsplan.
Fylkesmannen hadde innsigelse til antallet båtplasser uten reguleringsplan. Bestemmelsen er
endret til: Etablering eller utvidelse av småbåthavner krever reguleringsplan. Innsigelsen er
trukket.
Havneområder
Kystverket hadde innsigelser til to havneområder i planen, H-21 Torsvåg og H-22
Kristoffervalen. Dette gjelder to fiskerihavner i Karlsøy kommune hvor Kystverket ønsket at et
større sjøareal ble satt av til havn. I Torsvåg er nå hele området innenfor moloen satt av til havn
og innsigelsen er trukket. I Kristoffervalen er den aktuelle bukta innenfor havna grunn og lite
egnet til havnetiltak, samt at det tilstøtende landarealet blir benyttet til friluftsliv/utfartsområde.
Kystverket er enig med denne vurderingen og innsigelsen er trukket.
Fylkesmannen hadde innsigelse til H-14 på Storsteinnes i Balsfjord. Området er tatt ut av
planen, og grunnlaget for innsigelsen er borte.

Tidevannskraftverk Rystraumen
Kystverket hadde innsigelse til at tidevannskraftverk i Rystraumen var vist som
bestemmelsesområde. NVE har gitt konsesjon, men Kystverket har ikke gitt tillatelse etter
havne- og farvannsloven. Bestemmelsesområdet er tatt ut av planen og innsigelsen er trukket.
Bestemmelse om kvikkleireundersøkelser

NVE hadde innsigelse knyttet til manglende bestemmelse om kvikkleireundersøkelser.
Fylkesmannen hadde også merknad til at en slik bestemmelse manglet. Følgende bestemmelse
er tatt inn i planen: I områder der faren for kvikkleire ikke er vurdert, må det ved utarbeidelse av
reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en
geoteknisk vurdering av kvikkleirefaren. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten
vurderes. For reguleringsplaner skal vurderingen være utført før planen sendes på høring.
Innsigelsen er trukket.
Forsvarets øvingsfelt i Grøtsundet
Forsvarsbygg hadde innsigelse til at forsvarets øvingsfelt i Grøtsundet ikke var vist med
hensynssone. Det var tidligere i planprosessen signalisert at dette området var mindre aktuelt
som øvingsfelt, men Forsvaret ønsker å holde på dette området som øvingsområde.
Hensynssonen er lagt inn i planen og innsigelsen er trukket.
Gåsvær
Et område ved Gåsvær i Tromsø kommune ble vist med hensynssone H – 740 og båndlagt i
påvente av vedtak etter akvakulturloven. Etter dette har Troms fylkeskommune avgjort at det
ikke blir gitt konsesjon til å drive med oppdrett i det aktuelle området. Hensynssonen er nå tatt
ut og området er ikke satt av til akvakultur i kystsoneplanen.
Farled
Etter innspill fra Kystverket er det satt av farled i området 500 m på hver side av farledsstreken i
området fra Kvalsundet til Vengsøyfjorden mellom Musvær og Gåsvær og videre gjennom Store
Vågsøysundet. Begrunnelsen for dette er at farleden er innseiling til Tromsø for trafikk fra vest
av fartøy som er så høye at de ikke kan passere under Sandnessundbrua. Farledsformålet
beskytter mot tiltak som kan hindre trafikken og åpner for farledstiltak.
Endringer i bestemmelsene
Det blir vist til vedlagte bestemmelser, revidert etter høring. Det som er endret er markert med
rød skrift. Det er gjort flere mindre endringer og presiseringer etter innspill fra
fylkeskommunen, Kystverket, Fylkesmannen. Dette gjelder i hovedsak presiseringer for å
tydeliggjøre grensegangen til annet lovverk, slik som kulturminneloven, havne- og
farvannsloven og forurensingsloven.
Det er også gjort en endring i bestemmelsene til havneområdene nr. 3.4. Ordet villfisk sløyfes.
Det betyr at det også kan plasseres slaktemerder for oppdrettsfisk i områdene dersom det skulle
bli aktuelt i framtiden.

Konsekvensutredningen
Det har kommet inn mange merknader til konsekvensutredningen, og da særlig det som gjelder
akvakulturområdene. På den ene siden blir utredningen kritisert for å ta ensidige miljøhensyn og
ikke legge vekt på samfunnsmessige virkninger av akvakultur. På den andre siden blir den
kritisert for at kunnskapsgrunnlaget knyttet til natur og miljø ikke er godt nok til å ta avgjørelser.

Metodikken som er benyttet i konsekvensutredningen følger metodikken for ikke-prissatte
konsekvenser i vegvesenets håndbok V712 så langt dette passer, og er tilpasset til planlegging
på kommuneplannivå. Metoden er brukt tilsvarende i mange kommuner, også for
akvakulturområder, og er i tråd med departementets veileder for konsekvensutredning av
kommuneplanens arealdel (T-1493). Det er verd å merke seg at fagmyndighetene
(fylkeskommunen og Fylkesmannen) ikke har hatt særlige merknader til
konsekvensutredningen.
Positive ringvirkninger av akvakultur slik som sysselsetting og verdiskapning er beskrevet i
planbeskrivelsen kap. 5.2. Dette kapittelet er supplert etter innspill fra næringsaktører og
fylkeskommunen.
Kravet til konsekvensutredninger er at den skal tilpasses plannivået og være relevant for de
beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap
og nødvendig oppdatering av denne, jf KU-forskriften § 7. Kunnskapen kan i noen tilfeller være
mangelfull, og det er nødvendig å håndtere usikkerhet. På kommuneplannivå vil det ofte være
en grad av usikkerhet knyttet til konsekvensene av ny arealbruk. Det er derfor viktig at
bestemmelsene setter krav til videre utredning. Videre utredninger er nødvendig når aktuelle
tiltak konkretiseres, enten i søknader eller reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven,
akvakulturloven, havne- og farvannsloven eller forurensingsloven. Kunnskapen om virkninger
av ulike tiltak på marine miljø blir stadig forbedret, kystsoneplanen har lagt til grunn den mest
oppdaterte kunnskapen som finnes i tilgjengelige databaser og i Risikovurderingen av norsk
fiskeoppdrett.
Lokalkunnskap er også en viktig kilde til informasjon, og KU er supplert med opplysninger som
har kommet inn gjennom merknadene der dette er relevant. Dette gjelder for eksempel AK-12
Styrsøya, AK-14 Storhamna og AK-27 og 32 i Balsfjorden.
Flere organisasjoner har påpekt at samlet konsekvens for friluftsliv er satt for lavt (ubetydelig
konsekvens). Ved ny vurdering er denne endret til liten negativ konsekvens.
Balsfjorden har en egen silde- og loddestamme. Dette er viktige opplysninger som har kommet
fram gjennom høringen og som nå er tatt inn i KU og planbeskrivelse.
Planbeskrivelsen
Det har kommet få merknader til planbeskrivelsen. Det er gjort noen suppleringer i kap. 5.2 om
akvakultur og kap 5.4 om havneinfrastruktur etter innspill fra blant andre Kystverket og
fylkeskommunen.
Merknader til enkeltområder
Det har kommet inn en del merknader til de enkelte områdene som er satt av til ny arealbruk i
kystsoneplanen. Dette gjelder i første rekke akvakulturområdene, og særlig områdene AK-9,
AK-10 ved Reinøya, AK-12 ved Sandøya, og AK-27 og 32 i Balsfjorden. Merknadene kommer
fra lag og foreninger og privatpersoner som er negative til at det etableres oppdrett i disse
områdene.
Når det gjelder Reinøya er det særlig hensynet til de lokale fiskefeltene som er problematisert.
Det vises til utfordringer knyttet til eksisterende oppdrettsvirksomhet i Langsundet og
Grøtsundet, for eksempel ønsker ikke Reinøy Sjømat å ta imot fisk som er fisket i dette området
på grunn av påvirkningen fra oppdrett. AK-9 er tatt ut av planen, og AK-10 er noe redusert i
areal.

AK-12 ligger relativt nær Sandøya som er et mye brukt utfartsområde i Tromsø, området har
ikke oppdrett fra tidligere og mange ønsker å bevare det slik. Det argumenteres utfra hensynet til
landskap, friluftsliv og naturverdier.
Miljø- og friluftslivsorganisasjonene er særlig kritiske til områdene på yttersida av Tromsø, AK12,13, 17 og 19. De viser til at dette området har store landskaps-, natur- og friluftslivverdier og
at området er uberørt i dag. Et av hovedgrepene i planen var å åpne for oppdrett i akkurat dette
området. Dette for å redusere belastningen på de indre fjordene og å spare andre naturområder
lenger sør og nord. Fylkesmannen har innsigelser til AK-12 og AK-13, og arealbruken her er
foreløpig uavklart. Det er bedt om mekling.
Oppdrett i Balsfjorden er omstridt, grunneierlag, fiskarlag, miljøvernorganisasjoner med flere er
bekymret for de ville fiskebestandene, sårbar natur i området og dårlig vannutskiftning i fjorden.
I det reviderte planforslaget er AK-32 tatt ut.
Lukkede og landbaserte anlegg
I flere av høringsuttalelsene blir det bedt om at kommunene krever lukkede akvakulturanlegg
eller at oppdrettsanlegg blir lagt på land. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven ikke
myndighet til å avgjøre hvilken teknologi som skal benyttes i akvakulturområdene. Lukkede og
landbaserte anlegg er således ikke vurdert i denne planen, men vil bli vurdert i neste rullering
dersom det foreligger innspill om konkret arealbruk til dette.
Ønske om flere akvakulturområder
Oppdrettsselskapene og næringsorganisasjonene er kritiske til at det ikke er satt av flere områder
til akvakultur. Lerøy Aurora argumenterer for at AK-2 i Ullsfjorden settes av til akvakultur og
åpnes for oppdrett av laks og ørret. Nor Seafood mener at AK-31 i Andersdalen må settes av til
akvakultur og argumenterer med at dette er en god lokalitet for oppdrett. SalMar ønsker at flere
områder blir satt av til akvakultur i Malangen. Det argumenteres mot at det er tatt hensyn til
villaksen i Målselva og planen tolkes som en utvidelse av den nasjonale laksefjorden. Wilsgård
fiskeoppdrett argumenterer for at AK-30 Brokskard må tas med i planen og viser til at dette ikke
vil føre til skade for naturmangfoldet.
På grunnlag av føre-var prinsippet og usikkerhet knyttet til lus og rømming, samt Forsvarets
begrensninger i flere av fjordene, er det ikke lagt ut flere AK-områder i denne omgang. Dersom
flere akvakulturområder skulle tas inn i planen nå, ville det kreve ny høring av planforslaget.
Dette vil forsinke vedtak av planen og derfor må vurderingen av flere akvakulturområder tas i
rulleringen av kystsoneplanen.

Fiskerinæringen
Fiskarlaget nord har koordinert uttalelsene fra de lokale fiskarlagene. Det har også kommet inn
separate uttalelser fra lokale fiskarlag. Fiskarlaget nord er kritisk til planforslaget og er i mot de
fleste områdene som er satt av til akvakultur. Fiskarlagene er bekymret for utøvelsen av
kystfiske og fiskefelt som er viktige for de mindre båtene og som blir benyttet i dårlig vær. Det
vises til dårlige erfaringer i områder med etablert fiskeoppdrett. Noen av de mest kontroversielle
områdene er tatt ut av planforslaget, slik som AK-9 og AK-14, flere områder har også fått

redusert avgrensning og det er gjort justeringer i plasseringen av hensyn til utøvelsen av
næringsfiske. Alle forslag til endringer i planen etter høringen har vært på høring hos de lokale
fiskarlagene.
Deponier
Kystverket ønsker seg flere områder hvor det kan dumpes rene masser i forbindelse med tiltak i
farleder og havner. Det vil ikke være mulig å sette av flere områder uten ny høring av
planforslaget, og vurdering av nye deponiområder må derfor tas i rulleringen av kystsoneplanen.
Forsvaret
Forsvaret har flere øvingsfelt i planområdet, det gjelder Ullsfjorden, Grøtsundet og Malangen.
Øvingsfeltene fører til restriksjoner på arealbruken og forsvaret er meget restriktiv til etablering
av faste installasjoner innenfor feltene. Det er et sterkt ønske fra kommunenes side at disse
restriksjonene blir fjernet, eller at øvingsfeltene blir redusert i omfang. Det har vært dialog om
dette i planprosessen, og forhåpentlig vil man komme noen skritt videre i dette arbeidet til neste
rullering av kystsoneplanen.
Øvrige merknader
Det vises til vedlegget med oppsummering og vurdering av alle merknadene for vurdering av
hver enkelt høringsuttalelse.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Målet med å lage en interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen var å legge til rette for
næringsvirksomhet og samtidig ta hensyn til ikke-kommersielle interesser som naturmangfold,
kulturminner, landskapsopplevelser og rekreasjonsmuligheter. Tidlig i planprosessen ble
konflikten mellom ulike sjøbaserte næringer, og særlig fiske og havbruk, identifisert som en
hovedutfordring. Dette kom blant annet fram i planverkstedet som ble arrangert før
planprogrammet ble utarbeidet. I arbeidet med planen og i høringen, stemmer dette godt med de
utfordringene som har kommet opp. Planforslaget må ses på som et kompromiss mellom disse
to næringene. Havbruksnæringen ønsker seg flere områder, mens fiskerinæringen har mistet
noen av sine arealer. Kystsoneplanleggingen i Tromsøregionen er ikke over med at denne
planen blir vedtatt, det vil bli nye runder og drøftinger hvor interessene må avveies på nytt.
Planen må også ses på som en balanse mellom å legge til rette for næringsvirksomhet og å
bevare viktige natur- og landskapsverdier i regionen. Noen nye områder har blitt åpnet for
akvakultur, mens andre har blir bevart av hensyn til natur og landskap. Planen har et langt
tidsperspektiv, samtidig som den bør rulleres hvert fjerde år. Ved rulleringen vil det vise seg
hvilke arealbehov de ulike næringsaktørene har, og det vil forhåpentlig foreligge mer kunnskap
om sameksistensen mellom oppdrett og villfisk og man vil ha erfaringer med kombinasjonen
oppdrett og rekreasjon på kysten.
Planforslaget som nå foreligger vil være et godt planverktøy for kommunene og andre
myndigheter når sjøarealene skal forvaltes i årene som kommer. Den skaper forutsigbarhet for
næringslivet og innbyggerne i forhold til arealbruk og hvilke krav som gjelder før tiltak kan
gjennomføres.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Lyngen kommunes sjøarealer i på Ullsfjord- og Lyngensiden er ikke behandlet i
kommuneplanens arealdel, vedtatt 12.12.2014, (KST-sak, 2014/67, Arkiv nr. 2013/41).
Økonomiske konsekvenser


Ikke relevant – behandles ikke

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser


Drøftet og behandlet i kystsoneplanens KU for risiko og sårbarhetsanalyse, (19.08.2015).

Miljøkonsekvenser


Drøftet og behandlet i kystsoneplanens KU for risiko og sårbarhetsanalyse, (19.08.2015).
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Søknad om servering og skjenkebevilling for Ragnhildas AS
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Vedlegg
1 Søknad om serverings- og skjenkebevilling – Ragnhildas AS
2 Planskisse av arealet

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 3 stemmer.
Vedtak:
1. Ragnhildas AS v/styrer Ragnhild Øren, innvilges serveringsbevilling jfr.
delegasjonsreglementets kap. 4, del B, § 2.2,
2. Ragnhildas AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus,
øl,vin og brennevin i perioden fram til 31.12.2015.
Ragnhild Øren godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen og Gjermund Stensrud
som stedfortreder.
3. Følgende skjenketider innvilges:
Kafè og selskapslokale: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl. 14:00 –
24:00 fra torsdag til og med lørdag.
Utendørsskjenking: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl. 14:00 og kl.
24.00 fra torsdag til og med lørdag. Skjenkearealet godkjennes i henhold til skisse.
4. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Skjenkegebyr:
Skjenking av øl og rusbrus: kr. 0,40 pr. vareliter (gruppe 1)
Skjenking av vin: kr. 1,08 pr. vareliter (gruppe 2)

5.
6.
7.
8.

Skjenking av brennevin: kr. 3,55 pr. vareliter (gruppe 3)
Gebyrene kan endres i bevillingsperioden og er da de gjeldende.
Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk og innbetaling av skjenkeavgift er 01.04 årlig.
Minimumsgebyr for skjenking av alkohol er kr. 4 400,-/år.
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i
bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov.
Godkjenning fra Mattilsynet må foreligge før skjenking kan utøves.

Rådmannens innstilling
1. Ragnhildas AS v/styrer Ragnhild Øren, innvilges serveringsbevilling jfr.
delegasjonsreglementets kap. 4, del B, § 2.2,
2. Ragnhildas AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus,
øl,vin og brennevin i perioden fram til 31.12.2015.
Ragnhild Øren godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen og Gjermund Stensrud
som stedfortreder.
3. Følgende skjenketider innvilges:
Kafè og selskapslokale: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl. 14:00 –
24:00 fra torsdag til og med lørdag.
Utendørsskjenking: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl. 14:00 og kl.
24.00 fra torsdag til og med lørdag. Skjenkearealet godkjennes i henhold til skisse.
4. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Skjenkegebyr:
Skjenking av øl og rusbrus: kr. 0,40 pr. vareliter (gruppe 1)
Skjenking av vin: kr. 1,08 pr. vareliter (gruppe 2)
Skjenking av brennevin: kr. 3,55 pr. vareliter (gruppe 3)
Gebyrene kan endres i bevillingsperioden og er da de gjeldende.
5.Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk og innbetaling av skjenkeavgift er 01.04 årlig.
6. Minimumsgebyr for skjenking av alkohol er kr. 4 400,-/år.
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
7. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i
bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov.
8. Godkjenning fra Mattilsynet må foreligge før skjenking kan utøves.
Saksopplysninger
Ragnhildas AS, v/Ragnhild Øren, søker 08.05.2015 om serverings- og skjenkebevilling for kafè
og selskapslokale i sin nyetablering.
Det søkes om skjenking av øl, vin, rusbrus og brennevin (alkohol gruppe 1, 2 og 3) innendørs,
og utendørs i tilknytning til kafè og selskapslokale.
Skjenkearealet innendørs er på 63, og 50 kvm utendørs. Anlegget har sitteplasser til 30
innendørsgjester, og 30 sitteplasser til utendørsgjester. I henhold til søknad vil uteservering
foregå hele året.
Søker opplyser at vakthold vil foregå i henhold til krav fra politiet, og at internkontrollsystem
i henhold til offentlig krav skal være på plass.

Det søkes om følgende skjenketider: fra kl. 12.00 til kl. 24:00 fra torsdag til lørdag.
Søker har sendt søknad om godkjenning til mattilsynet.
Ragnhild Øren søkes godkjent som styrer for serverings- og skjenkebevillingen med
Gjermund Stensrud som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven, og
styrer har avlagt etablererprøven.
I henhold til alkohollovens § 1-7, 2. ledd, er det innhentet uttalelse fra Lensmannen i Lyngen og
NAV. Lenangsøyra Bygdeutvalg har også fått søknaden til uttalelse, da befolkningen i området
der skjenkestedet er lokalisert, skal få anledning til å uttale seg.
Lensmannen i Lyngen har ingen merknader til serveringsbevillingen og skjenkelokalet.
Lensmannen i Lyngen er betenkt i forhold til at det er søkt om bevilling for brennevin.
Lensmannen ber Lyngen kommune vurdere nøye siden barn også vil ha tilgang til lokalet.
Dersom skjenking kun skulle vært foretatt i selskapslokale med aldersgrense, ville ikke
Lensmannen hatt bemerkninger. Lensmannen vil også bemerke at uteservering ikke bør tillates
utover kl. 23:00 ut fra den alminnelige ro og orden. NAV Lyngen har ingen merknader til at
omsøkte skjenkebevilling innvilges, dette under forutsetning av at driverne overholder
skjenkebestemmelsene og har en ansvarsfull alkoholhåndtering.
Lenangsøyra Bygdeutvalg har ingen innvendinger til at Ragnhildas får innvilget
skjenkebevilling. Bygdeutvalget ser bare positivt på at det etableres et slikt tilbud i bygda.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Lyngen kommune har i dag 4 skjenkesteder: Stigen Vertshus(Lyngen Mountain Lodge,
Kvinnehuset AS, Svensby Tursenter BA og Sørheim Brygger AS. Disse skjenkebevillingene
opphører 31.12.2015.
I hht. Edruskapspolitisk plan pkt. 3.3.2 vedtatt i 2001 og senest Ruspolitisk handlingsplan for
2012-2015 som ble vedtatt i 2012 er det ikke satt ”tak” på antall skjenkebevillinger i Lyngen
kommune.
Det er også satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted:
«Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utvikling
av lokalt næringsliv generelt, reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en
standardmesssig god kvalitet».
«Skjenking på utearealer kan bare gis til serveringssted som er gitt bevilling ut i fra disse
prinsippene. Skjenking skal utøves nær ved eller i fysisk tilknytning til serveringsstedet, og så
lenge skjenkingen ikke virker sjenerende på omgivelsene eller får preg av å være et
utstillingsvindu».
Gjeldende skjenketider jfr. alkoholloven § 4-4, 2.ledd, er som følger:
Skjenking av øl og vin tidligst fra kl. 12.00 til senest kl. 03.00.
Skjenking av brennevin tidligst fra kl. 13.00 til senest kl. 03.00.
Økonomiske konsekvenser
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
I henhold til plan og bygningsloven, er lokalet omsøkt og godkjent for det omsøkte formålet.
Miljøkonsekvenser

Vurderinger
Ragnhildas AS er et nyetablert foretak og har vært i drift siden juni 2015. Sett ut fra et
næringslivsmessig synspunkt vil etableringen gi et nytt tilbud til bygda og kommunens
befolkning. Det vil gi et bredere tilbud til turister og andre som besøker stedet. Det vil være et
supplement i forhold til turistanlegget Lenangen brygger AS som ligger i nærheten.
I henhold til alkohollovens bestemmelser i § 4-4, 2. ledd, kan brennevin ikke skjenkes før kl.
13.00, og skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 03.00 til kl. 13.00. Skjenking av rusbrus, øl og vin
skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03.00 til kl. 06.00.
Stigen Vertshus(Lyngen Mountain Lodge) og Sørheim Brygger har følgende bevilling: Rusbrus,
øl, vin og brennevin kan skjenkes mellom kl. 14.00 – 03.00 fra mandag til og med lørdag, og på
søndager mellom kl. 13.00 – 24.00. Begge kan skjenke på terrasse alle ukedager fra kl. 14.00 til
kl. 24.00. Dette gjelder kun rusbrus, øl og vin.
Rådmannen foreslår at Ragnhildas AS får innvilget likelydende bevilling som Stigen Vertshus
og Sørheim Brygger.
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Plan for helsemessig og sosial beredskap
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Vedlegg
1 Plan for helsemessig og sosial beredskap

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
Plan for helsemessig og sosial beredskap vedtas.
Planen skal være et offentlig dokument som skal være lett tilgjengelig for kommunens ansatte,
innbyggere og eksterne instanser.
Planen skal oppdateres årlig og ved skifte av ansatte som står oppført i planen.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 02.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:
Plan for helsemessig og sosial beredskap vedtas.
Planen skal være et offentlig dokument som skal være lett tilgjengelig for kommunens ansatte,
innbyggere og eksterne instanser.
Planen skal oppdateres årlig og ved skifte av ansatte som står oppført i planen.

Rådmannens innstilling
Plan for helsemessig og sosial beredskap vedtas.
Planen skal være et offentlig dokument som skal være lett tilgjengelig for kommunens ansatte,
innbyggere og eksterne instanser.
Planen skal oppdateres årlig og ved skifte av ansatte som står oppført i planen.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Ved innføring av loven 23.06.2000 om helsemessig og sosial beredskap, ble det satt fram krav
om at kommunene innen 01.07.2003 skulle ha utarbeidet en beredskapsplan for sine helse- og
sosiale tjenester.
I 2011 var fylkesmannen på tilsyn i Lyngen kommune ang samfunnsmedisinske oppgaver, og
det ble avvik pga at kommunen ikke hadde plan for helsemessig og sosial beredskap. Avviket
ble lukket våren 2014.
Det er blitt gjort revideringer i henhold til dagens situasjon, slik at planen som blir lagt fram til
politisk behandling er oppdatert.
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1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen 2014

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalget innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2015/2016 er:
 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig
faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i
skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning.
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere
mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus
på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren
mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.




Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få
tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett
høyere nivå.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 02.09.2015

Behandling:
Forslag fra Lill Tove Bergmo:
Nytt kulepukt under pkt 2:
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa
undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.
Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Lill Tove Bergmo.
VEDTAK:
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling samt tilleggsforslaget fra
Lill Tove Bergmo. Enst
Vedtak:
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2015/2016 er:
 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig
faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i
skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning.
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere
mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus
på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren
mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få
tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett
høyere nivå.

Rådmannens innstilling
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.

2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2015/2016 er:
 Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig
faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i
skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning.
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere
mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus
på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
 Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren
mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og
læringsmiljø.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.
Rådmannen i Lyngen kommune finner det formålstjenlig at tilstandsrapporten også drøftes i
Levekårsutvalget.
Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av
kvaliteten i egne skoler.
Verktøy for måling av tilstanden
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består
av en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten. Data
fra andre kilder kan også flettes inn hvis ønskelig. Verktøyet inneholder felt for å fylle inn blant
annet:
1. lokale mål
2. vurderinger av tilstanden
3. beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll)
4. sammendrag og konklusjon av rapporten
Lokale mål (pkt.1) er hentet fra vedtaket i Kommunestyret i sak 38/14 under behandling av
tilstandsrapporten for 2014.
Vurderinger (pkt. 2) finnes også både i sammendraget og under hver indikator i rapporten.
Resultater inngår i vurderingen, og det nevnes noen steder kort om mulige årsaker til
resultatene.
Når det gjelder pkt. 3, beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll) etter
opplæringsloven § 13-10 andre ledd, som nevnes i rapportens tredje kapittel, vises det til vedtak
i K-sak 47/2010 om nytt arbeids- og delegeringsreglement for Lyngen kommune og til
kommunens dokument” System for kvalitetsvurdering. Opplæringsloven § 13-10 andre ledd.
Skoleåret 2013-2014”.
Lyngen kommunes rapport har beskrevet alle obligatoriske og anbefalte indikatorer.
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 er godt egnet for politisk drøfting. Den gir i hovedsak
et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø.
Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til
hvert hovedpunkt.
Det vises også til konklusjoner som kommer fram i kapittel 4 i rapporten.

Arbeidsmåte ved utarbeiding av rapporten
Rapporten er utformet og gjennomgått i samarbeid mellom oppvekstsjef og rektorer og
tillitsvalgte i offentlige grunnskoler i Lyngen kommune.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplan
K-sak 69/12
K-sak 38/14
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 gir et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet til
læringsresultater og læringsmiljø og er godt egnet for politisk drøfting.
Utfra sammendraget kan vi lese følgende:
Elever og undervisningspersonale:Lyngen kommune har en liten nedgang i elevtallet og en
liten oppgang i undervisningspersonale. Dette skyldes i hovedsak elever med store behov, delvis
finansiert eksternt. Lyngen kommune vil fortsatt ha høy lærertetthet sammenlignet med landet
forøvrig,dette har bakgrunn i kommunens geografi.
Nasjonale prøver: Lyngen kommune har en nedgang i antall elever som skårer på laveste
nivå(mestringsnivå 1) på de aller fleste prøver. Dette er gledelig, og har også vært et kommunalt
mål siden 2013. Skolene har fokus på tiltak på 5.klasse(grunnopplæringa) og fagene engelsk og
matematikk, da det er her vi har de største utfordringene.
Læringsmiljø: Lyngen kommune skårer godt på Elevinspektørenes faktorer. Spesielt gledelig er
årets resultat på faktoren mobbing. Dette viser at systematisk jobbing og satsing på klasseledelse
gir resultat.
Grunnskolepoeng: Lyngen kommune har en god utvikling i grunnskolepoengene og har
oppnådd det lokale målet.
Overgangen til videregående:Lyngen kommune hadde 100% overgang til videregående skole
både i 2013 og 2014.

Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til
hvert hovedpunkt.

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1449 -3

Arkiv:

217

Saksbehandler: Anette Holst
Dato:

01.07.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/15

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.09.2015

Forvaltningsrevisjonsrapport: Forebygging og oppfølging av sykefravær i
skolesektoren
Henvisning til lovverk:
Lov av 17.6.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven/aml)
Vedlegg
1 Forvaltningsrevisjonsrapport
2 Forvaltningsrevisjonsrapport
3 Vedtak

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
1. Kommunestyret viser til rapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær i
skolesektoren hvor det konkluderes med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt
til systematisk arbeid med oppfølging av sykefravær i grunnskolen,
2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å imøtekomme de anbefalinger som
fremkommer i rapporten vedrørende forebygging og oppfølging av sykefravær
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (eventuelt har iverksatt), og hvilke vurderinger som er

gjort, for å følge opp punktene i vedtakets punkt 2. Frist for tilbakemelding fastsettes til
31.12.2015

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret viser til rapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær i
skolesektoren hvor det konkluderes med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt
til systematisk arbeid med oppfølging av sykefravær i grunnskolen,
2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å imøtekomme de anbefalinger som
fremkommer i rapporten vedrørende forebygging og oppfølging av sykefravær
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (eventuelt har iverksatt), og hvilke vurderinger som er
gjort, for å følge opp punktene i vedtakets punkt 2. Frist for tilbakemelding fastsettes til
31.12.2015

Saksopplysninger
Viser til vedlagt saksutredning og rapport fra kontrollutvalget.

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/743 -12

Arkiv:

033

Saksbehandler: Inger-Helene Isaksen
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
54/15

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.09.2015

Valgnemnd
Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
VEDTAK:
Kommunestyret går inn for at det settes sammen en valgnemnd bestående av 1.repr m/vara fra
hvert parti/liste som kommer inn i kommunestyret. Ordfører er leder av nemnda.
Intensjonen er at kommunestyre skal kunne velge utvalgene på det konstituerende møtet i
oktober. Enst
Vedtak:
Kommunestyret går inn for at det settes sammen en valgnemnd bestående av 1.repr m/vara fra
hvert parti/liste som kommer inn i kommunestyret. Ordfører er leder av nemnda.
Intensjonen er at kommunestyre skal kunne velge utvalgene på det konstituerende møtet i
oktober.

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Ordfører stilte spørsmål om det er ønskelig å få valgt en valgnemnd allerede nå, slik at arbeidet
med representanter til styrer, råd og utvalg kan komme i gang umiddelbart etter valget.

Intensjonen er at kommunestyre skal kunne velge «hovedutvalgene» på det konstituerende møtet
i oktober.
Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1384 -7

Arkiv:

F30

Saksbehandler: Ikke fordelt til
saksbehandler
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
55/15

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
09.09.2015

Etablering av mottak for flyktninger
Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 09.09.2015

Behandling:
Ordfører Sølvi Jensen orienterte om flyktningsituasjonen og stilte spørsmål om
det mulig å etablere mottak på det «gamle sykehjemmet»?
Vedtak:
Kommunestyret anmoder rådmannen å ta kontakt med mottaket i Skibotn for å få nødvendig
informasjon for snarlig etablering av mottak.

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Ordfører Sølvi Jensen orienterte om flyktningsituasjonen og stilte spørsmål om
det mulig å etablere mottak på det «gamle sykehjemmet»?
Vurdering av alternativer og konsekvenser

