Lyngen kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen kommunestyre
Tindevangen, Svensby
17.06.2020 og 18.06.2020.
17.06. kl. 10:00
18.06. kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Lyngen kommune, den 10.06.2020.

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører
Aud Haugen
utvalgssekretær
VEDLEGG:
Saksutredningene
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:
1. og 2. vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen
Næringssjefen
Sektorleder teknisk drift
Oppvekstsjefen
Helse- og omsorgssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)
Sendes på e-mail til:
Kontrollutvalget (epost)
Råd for folkehelse v/Hanne Drøge Jacobsen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre)
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Pressen - legges ut på internett:
Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Kopi av innkallingen uten vedlegg:
KomRev Nord (epost) (kun kommunestyre og formannskapet)
Kommunekassereren
NB !

De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir
innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 55/20

Referatsaker

RS 6/20

Orienteringssak: Stedsskilt

2015/796

RS 7/20

Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd DA

2016/54

PS 56/20

Regnskapsrapportering 2020-1

2020/309

PS 57/20

Finansrapport 2020-1

2015/774

PS 58/20

Årsregnskap og årsberetning 2019

2019/691

PS 59/20

Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend
ved etter/videreutdanning.

2020/313

PS 60/20

Revidering og oppdatering av
delegeringsreglement

2016/837

PS 61/20

Kommunal planstrategi - førstegangsbehandling

2019/404

PS 62/20

Valg av meddommere til lagmannsretten,
tingretten og jordskifteretten

2020/70

PS 63/20

Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 20212024

2020/70

PS 64/20

Partistøtte

2020/252

PS 65/20

Ordførerens midler

2020/253

PS 66/20

Utleie og drift av El-og offroad sykler og
sykkelhus.

2015/796

PS 67/20

Pålegg tilknytning kommunale vann og
avløpsledninger - Lyngen kommune

2019/81

PS 68/20

Finansiering av næringsfondet inkl.
likviditetstilskudd til Corona berørte bedrifter

2020/363

PS 69/20

Forprosjekt: Utredning av skjermet enhet ved
Lenangen omsorgssenter og Prosjekt: Behov for
tjenester for eldre i institusjon.

2015/1278

PS 70/20

Intensjonsavtale AKSON - En innbygger - en
journal

2016/779

PS 71/20

Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS

2015/1155

PS 72/20

Omdisponering av Lerøymidler-budsjettdekning

2019/357

PS 73/20

Søknad om støtte fra næringsfondet ekstraordinære midler til kampanje for
turistbedrifter i Nord-Troms

2020/271

PS 74/20

Inntak av lærlinger

2020/194

PS 75/20

Husleie Lyngseidet Handelssted AS kontorlokaler barneverntjenesten

2019/422
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PS 76/20

Rådhuset: Dekning av husleierestanse for 2018

2019/125

PS 77/20

Nord-Troms strategier 2020-2023 Nord-Troms
Regionråd

2016/54

PS 78/20

Økonomisk situasjon: Prosjekt Lenangen skole og
barnehage

2015/83

PS 79/20

Reguleringsplan Sommarsetet førstegangsbehandling

2018/97

PS 80/20

Omlegging av veitrase i Furuflaten-finansiering
av tiltaket

2019/305

PS 81/20

Søknad om salgsbevilling for salg av alkohol via
nettbutikk - Macks Ølbryggeri AS

2020/195

PS 82/20

Søknad om skjenkebevilling - utendørs - Sandnes
Restaurant AS

2020/55

PS 83/20

Orientering om legetjenesten i Lyngen

2015/840

PS 84/20

Prinsipiell vurdering av støtte til geotekniske
undersøkelser, herunder grunnboringer

2020/263

PS 85/20

Oppretting av prosjektgruppe for utvikling av
Nord Lenangen havn

2020/371

PS 86/20

Nytt tiltak i tillegg til vedtatte prioritering:
hovedplan vann og avløp

2018/159

PS 87/20

Søknad om betalingsutsettelse
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X

2016/1085

PS 55/20 Referatsaker
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LY N G E N L O G O S K I L T
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L O G O S K I LT

Som første det i designprosessen har vi vist 3 forskjellige måter å forme skiltet.
Vi har basert oss på:
1. Oppgaven formulert fra Lyngen kommune i tilbudsoppsettet.
2. Vårt tilbud.
3. Diskusjonen i Skypemøtet 16.12.2019
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MÅL

Et tydelig skilt som både er en ’logo’ og et stedsskilt.
Bokstavstørrelsen skal være ca. 2meter.
Skiltet skal tåle at deler av det klatres i og kan sittes på.
Skiltet skal ha en tydelig form som huskes og samtidig er tydelig for besøkende og andre brukere.
Forteller noe om Lyngens identitet.
Er «unikt» for Lyngen.
Skiltet er også et samlingssted, hengested, har vært der, fotosted mer enn et vanlig veiskilt.
Skiltene vil ha en tydelig framside, men skal også være tydelig og fine fra «baksiden», speilvendt.
Vi har gjort noen valg som vi ønsker tilbakemelding på i denne fasen.
LYNGEN er hovedskriften og i tydelige lesbare bokstaver.
Lokalstedet er i mindre bokstaver , men samtidig tydelige.

8

INSPIRASJON FRA ANDRE STEDER I VERDEN
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G R A F I S K E S K I S S E R B A S E R T PÅ E KS I S E T E R N D E LO G O
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S K I LT A LT E R N AT I V 1

LYNGEN er skrevet horisontalt.
Litt hevet over bakken slik at det ikke snør ned ved første snøfall.
Stedsnavn er satt på stolper, «Fjellsiden», litt lik deler av Lyngenlogo.
Stolpene bærer lys som belyser skilt og det nære stedet.
Formen er klar og lett å bruke.
Bokstavene kan «lekes» noe med uten å ødelegge lesbarheten.
Mastene og lokalnavnet gjør at skiltet i form er forskjellig fra andre sammenliknende skilt.
Materialitet: stål, furu, glassfiber (med innvendig lys?), plast (resikulert fra merder etc.).
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S K I LT A LT E R N AT I V 2

LYNGEN er reist opp og klatrer opp «fjellveggen»
Stedsnavn også er satt på stolper, «Fjellsider», litt lik deler av Lyngenlogo.
Sammen danner de et «fjell landskap»
Fjellene bindes sammen og kan brukes til «klatring»
Noen vil nok prøve å komme til topps, men skiltet må også få gode lave klatresoner.
Her er vi soner for det gode bildet som skal legges ut til venner og andre.
Materialitet: stål, furu, glassfiber (med innvendig lys?), plast (resikulert fra merder etc.).
For avstivning må det legges noen stolper i bakkant.
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S K I LT A LT E R N AT I V 3

Stolpene danner Lyngsalpene og bokstavene ligger i «fjellfoten»
Bokstavene forholder se mer til de enkelte «fjell», men beholder lesbarheten.
Stedsnavnet høyt på en stolpe og Lyngenbenken i sittehøyde ved «fjellfot»
Lys fra høy stolpe for stedslys.
Stolpene kan varieres fra sted til sted.
Materialitet: stål, furu, glassfiber (med innvendig lys?), plast (resikulert fra merder etc.).
For avstivning må det legges noen stolper i bakkant.
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LY N G E N L O G O S K I L T
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PROTOKOLL FRA MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 5-2020

STED:

Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa

TIDSPUNKT:

26. mai 2020 kl 0900

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Dan Håvard Johnsen, Lyngen
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Geir Varvik, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430)

Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Fra RUST:

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen

(deltakere i

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo

fellesmøte)

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas
Fyhn
Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen
Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård
Jørgensen
Kåfjord: forfall

Regional

Lise Jakobsen

ungdomskonsulent
Merknad til innkalling: ingen
Merknad til saksliste: ingen
REFERATSAKER:
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp
Fra Nord-Troms Regionråd:
•

Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS

•

Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark

•

Uttalelse – Nordkalottens grensetjeneste i et nordområdeperspektiv

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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•

Innretning på vedtatte kompensasjonsordninger for næringslivet

Fra Nordreisa kommune:
•

Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune

•

Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms
Holding AS for 2020
Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes
Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms
Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms
Tromsø-områdets regionråd:
•

Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS

•

Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig
kvalitetssikring har funnet sted

Fra Klima- og Miljødepartementet: avklaring om snøskuterløyper 050520-170520
i Troms og Finnmark
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 19/20

Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20

Saksdokumenter:
•

Protokoll fra møte i regionrådet

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. mars 2020.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Sak 20/20

Notat - Nordområdemeldingen

Saksdokumenter
•

Forslag til notat og PP-presentasjon

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:

2
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1. Nord-Troms Regionråd godkjenner notatet presentert i dag med endringer
foretatt i møtet.
2. Notatet oversendes fylkeskommunen og departementene som innspill i
utarbeidelsen av Nordområdemeldingen
3. PP-presentasjon benyttes i møte med politikere på regionalt og nasjonalt nivå
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt.

Saksopplysninger:
Saksordfører Eirik L. Mevik hadde utarbeidet et notat til regionrådets møte
24.03.2020:

«Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms
regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette?
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes.
1. Utenriks og sikkerhetspolitikk
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i
nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.
2. Samfunnsutvikling i nord
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv
og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap.
Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.
Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med
meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men
grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil
tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse.
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles
uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.
Viktig fra Nord-Troms (innspill i møtet): Relasjonen til Sverige/ Finland å sette fokus
på.
Enstemmig vedtak fra møtet:
1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms»
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra NordTroms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle
spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er
ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en
startfase.

3
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2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan
med kostnadsramme som behandles pr epost.
Arbeidsutvalget i regionrådet fulgte opp saken i møte 31.03. og utformet forslag til
vedtak som ble enstemmig bifalt pr epost av regionrådet:
•

•

•
•

Nord-Troms Regionråd engasjerer Halti næringshage til oppdrag – «notat
Nordområdemelding». Oppdraget omfatter å utarbeide et notat med fokus på
samfunnsutviklingen i nord generelt, og Nord-Troms spesielt. Tema er
næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, urfolk. For NordTroms må vi også vektlegge grensen til Sverige og Finland, og omtale
virkemidlene i tiltakssonen.
Leveransen skal være et 5-10 siders notat + PP presentasjon til bruk overfor
målgruppen politikere. Brukes i møter med UD, KMD og NFD, aktuelt
møtetidspunkt august 2020 (må sjekkes ut).
Rammer: inntil kr 40.000 inkl mva, ferdig innen 15. juni 2020 (behandles på
regionrådsmøte 23.06.).
Aktuelle moment i arbeidet:
o Berit og Ørjan/Eirik følger opp saken – være tett på i hele prosessen
o Sjekke opp med UD (skriveansvarlig for meldingen) status i arbeidet
o Sjekke med TFFK ved næringssjef eller stabssjef – innspill og prosess
fra FK
o Involvere regionrådet (ordførere) i prosessen
o Kan være aktuelt med innspillmøter – RUST, Arena Nord-Troms, RU
o Gjennomføre digitalt forskningsseminar

Det er gjennomført følgende prosess i utarbeidelsen av notatet:

4
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Sak 21/20

Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023

Saksdokument:

•

Forslag til Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd vedtar framlagt dokument som Strategiplan for Nord-Troms
Studiesenter 2020 – 2023.
Forslag til tillegg fremmet i møte:
Regionrådet ønsker at arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres. Det
utarbeides en plan for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale
kompetansesenter, som skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger.
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enst vedtatt.

Saksopplysninger
Strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter (2014 – 2018) tok utgangspunkt i
det overordnede strategi og styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd, og de
områder regionrådet hadde prioritert. Ressursutvalget for NTSS har i sine møter i
2019 drøftet framtidige strategier for studiesenteret, og har deltatt aktivt i
prosessen med ny plan denne våren.
Kommunene er i dag sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer. I
tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden.
Kommunene har fått stadig økte krav i form av lovpålagte rettigheter og plikter,
flere oppgaver og økt krav om rapportering knyttet til statlig tilsyn. Dette krever
relevant og tilstrekkelig kompetanse i kommunene.
Næringslivet i Nord-Troms består av noen få store, men mange små bedrifter.
Verdiskaping og antall sysselsatte var oppadgående fram til koronakrisen. For å
henge med i konkurransen om kunder og skape utvikling, må næringslivet ha
tilgang på rett kompetanse, til rett tid og riktig pris.
I Distriktsmeldingen Levende lokalsamfunn for framtiden (Meld.St.5 2019-2020)
fokuserer regjeringen på at desentralisert, fleksibel utdanning har bidratt til økt
tilgang på relevant kompetanse i regionale og lokale arbeidsmarkeder. Videre heter
det at

5
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Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere geografisk rekruttering, og viser
seg å kunne være tilbud av god kvalitet , ikke minst for dem som kombinerer
studier med jobb og familie.
• Det er ofte mange søkere til desentraliserte tilbud
• Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud vil trolig bidra til utvikling av nye
utdannings- og læringsmodeller, der hyppigere bruk av modulbasert utdanning,
og flere varianter av steds-, samlingsbasert og nettbasert undervisning, vil være
typiske kjennetegn ved mange av de nye tilbudene.
• Behovet for aktiv oppfølging og støtte vil være tilstede for mange
studentgrupper og individer
• Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av
slike initiativ som kan koordinere, kartlegge lokal/regionale kompetansebehov,
stimulere og legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling lokalt.
Regjeringen vil derfor invitere fylkeskommunene til å foreslå treårige piloter som
skal være motorer, meglere og møteplasser.
•

Nord-Troms Studiesenter har avtaler med UiT Norges arktiske universitet om høyere
utdanning gitt i Nord-Troms. NTSS er også en viktig samarbeidspartner og
bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms. Vi tilbyr formell og
uformell utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor i
regionen. Studiebibliotekene er NTSS` møteplass for studentene.
Vi er med andre ord den regjeringen etterlyser: Støttespiller, koordinator,
kartlegger av regionale kompetansebehov og den som stimulerer til
utdanning i regionen. Vi er motor, mekler og møteplass for kompetanse i vår
region.
NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt
tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode
støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for
NTSS. De ekstra bevilgningene studiesenteret fikk fra Fylkeskommunen, samt
statstilskuddet for 2020 gir studiesenteret nye muligheter til utvikling.
Kommunereformen har ført til strukturelle endringer i samfunnet, og ny
kommunelov har ført til endringer i organisering av regionrådet. Dette får også
konsekvenser for hvordan Studiesenteret skal organiseres i tida framover.
Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for
Nord-Troms Regionråd. Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og
felles forventning om hva Nord-Troms Studiesenter skal prioritere i perioden 20202023.
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Milepæler og framdrift

2020

Januar

Februar

Mars

April

Mai

M1
M2
M3
M4
M5
M6
Beskrivelse: milepæler

M1

Samle og systematisere kunnskap om status og potensiale

M2

Forankring og idemyldring: Workshop med interessenter 13.02.20

M3

Planlegge og gjennomføre strategisamling for ressursutvalget 25.03.20
Bearbeide forslag og prioritere satsingsområder

M4

Utarbeide forslag til høringsutkast, høringsrunde med frist 27.04.20

M5

Innarbeide høringsinnspill og ferdigstille forslag til plan - behandling i
Ressursutvalget for NTSS 13.05.20

M6

Behandling av forslag til Strategier for NTSS 2020 - 2023 i Nord-Troms
Regionråd 26.05.20

Ressursbruk:
Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av
dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes av økte
bevilgninger/tilsagn for 2020.
Status:
Studiesenteret gjennomførte workshop med Studiebibliotekene i februar.
Strategisamling, ledet av Visjona, ble gjennomført i mars i henhold til
prosessplanen. Ressursutvalget drøftet utkast til strategiplan 21. april før planen ble
sendt ut på høring. I høringsrunden kom det inn fire høringsinnspill. Disse ble
innarbeidet i planen før Ressursutvalget for NTSS fikk den til behandling 13. mai.

Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan
Saksdokument:

•

Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte
28.04.20

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Forslag til vedtak:
1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023
2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet
i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene
kompetanse og samfunnsutvikling
3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling
om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget
4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT
(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms
til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket.
Halti næringshage engasjeres som prosessleder
5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september
Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte:
Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på
regionrådets møte i september
Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt.

Saksopplysninger
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av
behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik
behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for
eierkommunene til felles regional plan.
Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i
februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme
program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms
Strategier.
Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28.
april.

Vurderinger:
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Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke
er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende
handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i
regionrådsmøtet i september.
Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som
inneholder:
BEHOV
Hvorfor gjør vi det?
Hvorfor er dette viktig?

MÅL

SUKSESSKRITERIER
Hva skal til for å lykkes?

HANDLINGSPLAN
Hva skal vi gjøre?

TIDSPLAN

TEAM
Hvem kan noe om dette?

INTERESSENTER
Hvem er viktige?

MÅLGRUPPE for tiltaket

RESSURSER
Hva trenger vi? (personal)
Hva koster det?

RISIKOER
Hva kan gå galt?

RESULTATER

Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som
involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme
for gjennomføring.
Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen
hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli
arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i NordTroms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut:
•

Satsingsområde Kompetanse:
o

Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie

o

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal
synliggjøre jobbmuligheter i regionen

o

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena
Nord-Troms

•

Satsingsområde Samfunnsutvikling:
o

Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen

9
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NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms
Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver
kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I følge
vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta
eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging.
Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og
skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling.
Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling
er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet er
det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å «bruke
Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for
næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk
næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å
invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord.
Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder
for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for
utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor
man kan søke om eksterne midler.
Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i NordTroms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for valg
av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 2017tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan
dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil
være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det anbefales
å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet med
Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet.

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER:
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig leder

Fra møtet:
• Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående
skole) i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det er utarbeidet et innspillnotat
vedrørende saken som er oversendt Troms og Finnmark fylkeskommune
februar 2020
• Det er ikke kommet svar fra fylkeskommunen pr i dag. Svar er etterspurt.
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Prosjekt Drivkraft Nord-Troms, statusorientering ved leder av styringsgruppa Ørjan
Albrigtsen

Fra møtet: saken settes opp på neste møte i juni.
Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side –
orientering ved daglig leder. Fra møtet:
•
•

•

Nordkalottrådet er eier av Nordkalottens grensetjeneste, som har egen
styringsgruppe
Det har vært uttrykt ønske om en forsterket norsk representasjon i
styringsgruppen. Saken har vært drøftet i styringsgruppen siste møte i mai.
De konkluderte med at det ikke var aktuelt med en politisk representant (fra
regionrådet).
De ønsket å tilby 3 plasser i styringsgruppen fra Nord-Norge. Følgende
representasjon er meldt inn fra Nord-Troms:
o Fra næringslivet organisasjoner: Sigleif Pedersen, Arena Nord-Troms
o Fra NAV: Benedicte Lilleng
o Fra Storfjord (vertskommune): Willy Ørnebakk

Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune

Fra møtet: saken utsettes
Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder
•

Trainee Arena Nord-Troms skal trekke unge ambisiøse mennesker til
regionen og gi de en kanonstart på karrieren. Traineestillingene er av ett års
varighet hos en bedrift. Traineeåret består av interessante oppgaver hos
spennende Nord-Troms bedrifter, i tillegg til et interessant og variert
traineeprogram

•

Traineeprogrammet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første, eller
andre, jobb. Søkerne må ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor
forskjellige fagområder.

•

I første runde har det vært lyst ut 5 stillinger i regionen, med søknadsfrist
ultimo mai. Det har vært stor interesse for stillingene

•

Det har vært drøftet på administrativt nivå om mulighetene for en traineestilling i regionrådet evt samarbeid med Halti næringshage om en stilling

•

Det er korte tidsfrister og finansieringen bør være på plass i god tid

Fra møtet: det er vanskelig for regionrådet å delta i denne runden. Regionrådet kan
vurdere å kjøpe tjenester fra næringshagen i stedet for å tilsette. Administrasjonen
kan utrede medlemskap i ordningen til neste regionrådsmøte
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DRØFTING:
Åpen post:

Fra møtet: Sak fra Hilde Nyvoll: Varslet endring i politidistriktene – regionrådet bør
vurdere uttalelse i saken. Saken følges opp.

Møtet hevet kl 1515
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/309 -1

Arkiv:

210

Saksbehandler: Hilde Grønaas
Dato:

12.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/20
56/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
03.06.2020
17.06.2020

Regnskapsrapportering 2020-1
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 14-3 og 14-5
Vedlegg
1 Investeringsrapport 1. tertial 2020
Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 03.06.2020

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer sin egen innstilling til vedtak. Enst.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2020-1 til orientering.
2. Driftsregnskap:
Følgende merutgifter dekkes slik:
a. Kjøp av juridisk bistand - kr 180 000 - på ramme 2 dekkes ved bruk av
disposisjonsfond
b. Manglende budsjettmidler til husleie rådhus - kr 812 000 - dekkes ved reduksjon av
rentekostnader
c. Reduserte inntekter og økte kostnader integreringstilskudd - kr 806 000 - dekkes ved
reduksjon av rentekostnader
d. Utbetalte tilskudd til boligbygging fra 2019 - kr 600 000 - dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
Budsjettregulering:
Årsbudsjett Ramme Ansvar Tjeneste Art
Prosjekt Sum
1310
2020
2
1201
180 000
9000
2020
8
8800
-180 000
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2020
2020
2020
2020
2020

8
5
8
5
8

9000
4410
9000
4412
9000

8501
1302
8700
3150
8800

806 000
812 000
-1 618 000
600 000
-600 000

3. Investeringer:
a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.
b. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme til prosjekt 19012 Lyngenhallen –
etablering av vindfang med kr 25.000 for økte kostnader til opprinnelig tiltak og kr
190.000 til ombygging av mellombygget.
c. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme for innkjøp og montering av
utelekeapparater i skolen med kr 227.000 eks. mva.
d. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2020:
Prosjekt
13104
14117
15711
17003
18002
18015
19012
20004
47181
47202
47203
48001
49999

LYNGEN SYKEHJEM - SALG
LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
ELEV- OG ANSATTE PC
UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE
SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT
LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG
FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY
FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN
VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM
OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN
KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN
FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

-

-

Kroner
400.000
165.000
1.604.000
100.000
227.000
430.000
215.000
100.000
310.000
1.000.000
294.000
57.000
610.000

Alle beløp eks. mva.

Formannskapets innstilling
4. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2020-1 til orientering.
5. Driftsregnskap:
Følgende merutgifter dekkes slik:
e. Kjøp av juridisk bistand - kr 180 000 - på ramme 2 dekkes ved bruk av
disposisjonsfond
f. Manglende budsjettmidler til husleie rådhus - kr 812 000 - dekkes ved reduksjon av
rentekostnader
g. Reduserte inntekter og økte kostnader integreringstilskudd - kr 806 000 - dekkes ved
reduksjon av rentekostnader
h. Utbetalte tilskudd til boligbygging fra 2019 - kr 600 000 - dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
Budsjettregulering:
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Årsbudsjett Ramme Ansvar Tjeneste Art
1310
2020
2
1201
9000
2020
8
8800
9000
2020
8
8501
4410
2020
5
1302
9000
2020
8
8700
4412
2020
5
3150
9000
2020
8
8800

Prosjekt Sum
180 000
-180 000
806 000
812 000
-1 618 000
600 000
-600 000

6. Investeringer:
e. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.
f. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme til prosjekt 19012 Lyngenhallen –
etablering av vindfang med kr 25.000 for økte kostnader til opprinnelig tiltak og kr
190.000 til ombygging av mellombygget.
g. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme for innkjøp og montering av
utelekeapparater i skolen med kr 227.000 eks. mva.
h. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2020:
Prosjekt
13104
14117
15711
17003
18002
18015
19012
20004
47181
47202
47203
48001
49999

LYNGEN SYKEHJEM - SALG
LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
ELEV- OG ANSATTE PC
UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE
SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT
LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG
FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY
FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN
VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM
OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN
KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN
FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

Alle beløp eks. mva.
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Kroner
- 400.000
- 165.000
- 1.604.000
- 100.000
227.000
- 430.000
215.000
100.000
310.000
1.000.000
294.000
57.000
610.000

Saksopplysninger
1. Innledning
Prognosen for regnskapsrapport nr. 2020-1 bygger på regnskapstall per 30. april, samt prognose på
forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer er derfor ift periodisert budsjett. Det er
rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, angitt prognose
og tiltak for å redusere avvik.
Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap.
For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i vedtatt budsjett 2020.
2. Økonomisk rapportering
Samlet oversikt over alle rammeområder viser følgende prognose:

Ramme
1 POLITIKK OG LIVSSYN

Årsbudsjett
inkl. endring

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i
NOK

Prognose

Endret
prognose

Ny prognose

8 390 000

6 460 483

5 026 780

1 433 703

8 390 000

-21 000

8 369 000

2 STAB/STØTTE

21 393 000

9 489 587

10 427 951

-938 364

21 393 000

0

21 393 000

3 OPPVEKST OG KULTUR

62 911 000

24 141 641

24 434 337

-292 696

62 911 000

310 000

63 221 000

4 HELSE OG OMSORG

99 981 000

43 971 168

41 239 343

2 731 824

99 981 000

1 148 000

101 129 000

5 TEKNISK DRIFT

27 208 000

14 281 361

7 119 825

7 161 536

27 208 000

1 379 000

28 587 000

237 000

477 121

722 097

-244 975

237 000

0

237 000

220 120 000

98 821 361

88 970 333

9 851 028

220 120 000

2 816 000

222 936 000

-8 939 000

5 383 500

-1 600 192

6 983 692

-8 939 000

-183 000

-9 122 000

-211 181 000

-76 299 398

-77 463 483

1 164 085 -211 181 000

-852 000 -210 415 000

-220 120 000

-70 915 898

-79 063 675

8 147 777 -220 120 000

-1 035 000 -219 537 000

6 UTVIKLING
Driftsrammer
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER
8 FINANS
Sektorovergripende rammer
SUM TOTAL PROGNOSE

1 781 000

Prognosen viser anslått merforbruk på 1,781 mill. kroner. Årsprognosen kan i hovedsak knyttes til
koronasituasjonen da det er tatt høyde for inndekning av andre merkostnader på 1,618 mill. kroner.
Det betyr at det meste av prognosen på merforbruk kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond jf. fsak 19/20, men koronasituasjonen og avvikene må følges opp til neste tertialrapport.
Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor.
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Ramme 1 Poltikk og livssyn
Årsbudsjett
inkl. endring
1100 PROSJEKTER POLITIKK

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i NOK

Endret
prognose

Prognose

Ny prognose

0

0

28 171

-28 171

0

0

0

3 490 000

1 667 150

1 648 731

18 419

3 490 000

-21 000

3 469 000

1112 LEVEKÅRSUTVALGET

343 000

343 000

21 777

321 223

343 000

0

343 000

1113 NÆRINGSUTVALGET

1 075 000

1 075 000

7 102

1 067 898

1 075 000

0

1 075 000

1208 KIRKE OG LIVSSYN

3 482 000

3 375 333

3 321 000

54 333

3 482 000

0

3 482 000

8 390 000

6 460 483

5 026 780

1 433 703

8 390 000

-21 000

8 369 000

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER

Totalt

Ingen store avvik på ramme 1.
Ansvar 1100 – se driftsprosjekt.
Mindreforbruket på ansvar 1112 og 1113 er knyttet til ubrukte tilskudd.
Budsjettkonsekvensene av endringene i godtgjøringsreglement for folkevalgte er ikke beregnet og må
presenteres i neste tertialrapport.
Ramme 2 Stab/støtte
Årsbudsjett
inkl. endring
1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer)

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i NOK

Prognose

Endret
prognose

Ny prognose

0

0

115 365

-115 365

0

0

0

13 869 000

5 134 881

5 481 721

-346 840

13 869 000

0

13 869 000

1450 FELLESKOSTNADER

3 773 000

2 626 373

2 322 197

304 176

3 773 000

0

3 773 000

1451 IKT

3 871 000

1 768 333

2 244 435

-476 101

3 871 000

0

3 871 000

-120 000

-40 000

264 234

-304 234

-120 000

0

-120 000

21 393 000

9 489 587

10 427 951

-938 364

21 393 000

0

21 393 000

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER

1452 KOMMUNAL FIBER
Totalt

Ramme 2 forventer å gå i balanse med forutsetning om dekning av merkostnader.
Ansvar 1310: Merforbruk på vikarkostnader og kjøp av juridisk bistand. For sistnevnte forventes det
dekning ved bruk av disposisjonsfond.
Ansvar 1450: Årlige engangskostnader ikke kommet. Forsikringsselskapet har varslet økning i sine
premier, men forventer å gå i balanse.
Ansvar 1451: Merforbruket skyldes bl.a. koronasituasjonen - kr 238 000 jf. prosjekt 50190. Vi
forventer at det er mer som skulle vært ført på dette prosjektet og vil ta en gjennomgang til neste
tertialrapportering. I tillegg er brannvegg- og nettverksutstyr fornyet (560 000 som må dekkes innenfor
budsjett). Foruten koronamerforbruk forventer vi å gå i balanse.
Ansvar 1452: Inntekter per 1. tertial ikke på plass, vil utfaktureres ila neste tertial. Har vært lite
påkoblinger for nye kunder så langt i år. Usikkert hvordan salg av kommunens fiber vil påvirke dette
budsjettet i år.
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Ramme 3 Oppvekst og kultur
Årsbudsjett
inkl. endring
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER

Periodisert Regnskap 1.
budsjett
tertial

Avvik i NOK

Endret
prognose

Prognose

Ny prognose

0

0

855 892

-855 892

0

0

0

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES

7 797 000

2 799 149

1 897 262

901 887

7 797 000

-100 000

7 697 000

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER

5 263 000

1 916 788

2 098 397

-181 609

5 263 000

74 000

5 337 000

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

7 185 000

2 728 237

2 944 132

-215 896

7 185 000

0

7 185 000

21 699 000

8 566 837

8 988 127

-421 290

21 699 000

-19 000

21 680 000

1 565 000

392 193

-316 782

708 975

1 565 000

100 000

1 665 000

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER

0

0

24 949

-24 949

0

0

0

2201 BARNEHAGER - FELLES

458 000

457 333

50 484

406 849

458 000

-100 000

358 000

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE

5 381 000

1 932 118

2 183 110

-250 993

5 381 000

121 000

5 502 000

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE

5 330 000

1 924 277

2 130 621

-206 344

5 330 000

171 000

5 501 000

2215 LENANGEN BARNEHAGE

2 373 000

852 142

899 523

-47 381

2 373 000

63 000

2 436 000

2310 KULTURSKOLEN

1 330 000

507 411

523 186

-15 775

1 330 000

0

1 330 000

40 000

5 000

638 532

-633 532

40 000

0

40 000

2410 KULTURTILBUD

3 237 000

1 581 244

1 026 936

554 309

3 237 000

0

3 237 000

2411 BIBLIOTEK

1 253 000

478 912

489 968

-11 056

1 253 000

0

1 253 000

62 911 000 24 141 641

24 434 337

-292 696

62 911 000

310 000

63 221 000

2116 EIDEBAKKEN SKOLE
2117 VOKSENOPPLÆRINGA

2400 KULTUR - PROSJEKTER

Totalt

Svikt i foreldrebetaling på grunn av nedstenging fra 11. mars. Dette gjelder både barnehage og SFO.
De øvrige rapporterte avvikene vil kunne dekkes med tiltak innenfor rammen med periodevise
vakanser og sykepengerefusjoner. Området har til dels store avvik i pensjon som sees i sammenheng
med ramme 7
Grunnskoleprosjekter
Kostnader her dekkes av fondsmidler og tilskudd.
Grunnskolen Felles
Det beregnes et mindreforbruk på ca. kr. 100 000 grunnet besparelse skolemåltidet.
Skolene
Det forventes økte inntekter på ansvar 2117 voksenopplæring med kr. 100 000.
Introduksjonsordningen forventer økte utgifter på ca. 200 000 til utbetaling til klienter grunnet
tilflytting i 2019 samt permisjoner. Det forventes økt bruk av vikarer i skolene i 2020 grunnet
organisering i kohorter og koronarelatert fravær.
Barnehager – felles
Forventet besparelse ca 100 000 grunnet færre barn i private barnehager i andre kommuner.
Barnehagene
Svikt i foreldrebetaling grunnet nedstenging, ca. kr. 400 000 for barnehage og SFO. Barnehagene har
hatt økt vikarbruk grunnet organisering i kohorter og lav terskel for sykefravær (korona-relatert
fravær)
Kultur
Området forventes å gå i balanse.
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Ramme 4 Helse og omsorg
Årsbudsjett
inkl. endring
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER

Periodisert Regnskap
budsjett
1. tertial

Avvik i
NOK

Prognose

Endret
prognose

Ny prognose

700 000

918 640

136 161

782 479

700 000

0

700 000

3105 HELSE OG OMSORG ADM.

6 286 000

2 255 079

2 279 369

-24 290

6 286 000

-50 000

6 236 000

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING

2 587 000

862 333

784 622

77 712

2 587 000

239 000

2 826 000

3310 SOSIALTJENESTEN

4 604 000

1 899 154

1 189 311

709 843

4 604 000

-97 000

4 507 000

3311 BARNEVERNSTJENESTEN

4 874 000

1 705 034

1 782 059

-77 025

4 874 000

-29 000

4 845 000

3411 PRAKTISK BISTAND

3 132 000

1 101 846

822 892

278 955

3 132 000

-44 000

3 088 000

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

1 988 000

822 500

217 931

604 569

1 988 000

-100 500

1 887 500

10 887 000

3 905 557

3 882 264

23 293

10 887 000

414 600

11 301 600

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN
3450 STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET

6 461 000

2 265 337

1 248 616

1 016 721

6 461 000

-156 000

6 305 000

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET

15 630 000

5 793 832

5 786 483

7 349

15 630 000

231 500

15 861 500

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET

9 377 000

3 576 387

3 483 631

92 756

9 377 000

-4 800

9 372 200

10 216 000

3 569 450

3 543 721

25 729

10 216 000

339 000

10 555 000

3454 RUS OG PSYKISK HELSE

3 280 000

2 730 831

2 569 035

161 796

3 280 000

-259 000

3 021 000

3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN

1 888 000

683 243

637 131

46 112

1 888 000

21 000

1 909 000

3456 LEGETJENESTEN

7 852 000

2 860 883

3 651 561

-790 678

7 852 000

574 000

8 426 000

10 219 000

9 021 062

9 224 558

-203 496

10 219 000

69 200

10 288 200

99 981 000 43 971 168

41 239 343

2 731 824

99 981 000

1 148 000

101 129 000

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER
Totalt

Ramme 4 har totalt en prognose på kr. 1 148 000 i merforbruk.
Helse og omsorg – fellesutgifter
Merforbruk med 239 000 som skyldes økte driftsutgifter på velferdsteknologi og leiebilene.
Praktisk bistand/ Tiltak eldre og funksjonshemmede
Besparelser på lønn til hjemmehjelp, men merforbruk på pårørendestøtte/omsorgslønn. Mindre utgifter
på lønn til støttekontakter da det er vanskelig å finne egnede til oppgaven.
Sosialtjenesten
Har en liten besparelse som skyldes 50 % vakant veileder stilling. Stillingen forventes besatt fra august
mnd. Det forventes langtidsvirkning av koronasituasjon for innbyggernes privatøkonomi. Usikker
prognose, men ikke hatt vesentlige utbetalinger som følge av situasjonen.
Barneverntjenesten
Foreløpig ingen store avvik, forventer å gå i balanse.
Lenangen bo- og aktivitetssenter
Merforbruk med 414 000 som skyldes merforbruk på lønn i faste stillinger, kv/natt tillegg og overtid.
Covid-19 medførte økte kostnader med at ansatte er delt grunnet smitteforebyggende tiltak, samt økte
kostnader til renhold og arbeidstøy.
Langtidsavdeling Lyngstunet
Merforbruk med kr 232 000 som skyldes merforbruk på lønn i faste stillinger, overtid, utbetaling av
helgetillegg, hull i turnus i helgenene der det ikke foreligger formell stillingshjemmel. Merforbruk
skyldes også innleie av ekstra personell på kveld og nattevakter, grunnet økt pleietyngde der flere pas
har dårlig almenntilstand og utfordrende atferd med behov for 1:1 bemanning.
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Korttidsavdeling/ KAD Lyngstunet
Besparelser på det faste lønnsbudsjettet på grunn av vakanse, men i sep-20 starter en ny sykepleier.
Overtidsbudsjettet er overskridelser på grunn av innleie i vakanse for sykepleier, samt behov i helger.
Hjemmetjenesten Indre Lyngen
Merforbruk med kr. 339 000. Som smitteforebyggende tiltak ble tjenesten 12 mars 2020 delt i to.
Tjenesten har etter dette måtte driftes på to plasser. Dette medfører økt bruk av ekstravakter, i tillegg
til forskjøvet vakter, samt mer overtid på de som er fast ansatt. Ved mistanke om smitteutbrudd har det
også vært leid inn ekstra personell. Smittevern er tidkrevende og krever økt personell for å unngå
videreføring av smitte.
Rus og psykisk helse
Merinntekter på ressurskrevende tjenester. Besparelse på lønn.
Helsestasjon- og jordmortjenesten
Merforbruk som skyldes at CGM journalsystem. Det er ikke budsjettert med dette for 2020.
Legetjenesten
Merforbruk med kr 575 000 som i hovedsak skyldes lønnskostnader til vikar i 100 % i
fastlegehjemmel i Ytre Lyngen, samt kjøp av fastlegelisten. Økte utgifter ang dekking av husleie og
reisekostnader til vikarlegene.
Grunnet koronasituasjonen og at legetilbudet er halvert, vil det ha konsekvenser for inntjeningen, da
telefonkonsultasjoner er lavere enn oppmøte konsultasjoner.
Solhov bo- og aktivitetssenter
Merinntekter på ressurskrevende tjenester pr kr 460 000. Dette er med på at det totale forbruket ikke
blir så høyt. Merforbruk skyldes innleie ved sykefravær, overtid ved sykehusinnleggelse av brukere,
der personalet må være med.
Generell kommentar
Covid-19 har påvirket budsjettet i helse og omsorg. Personalet i hjemmetjenestene i Indre og Ytre
Lyngen er delt som et smitteforebyggende tiltak. Parallelt med Covid-19 utbruddet pågikk det ordinær
influensa også som medførte at flere ansatte ble frarådet å komme på jobb pga luftveisinfeksjoner, og
andre ble satt i karantene for å forebygge smitte til den mest sårbare gruppen i kommunen. Fravær av
ansatte medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid. Både i hjemmetjenestene/ omsorgsboliger
er det behov for innleie av ekstra personell på kveld og nattevakter, grunnet økt pleietyngde der flere
pas har dårlig almenntilstand.
Det er økt behov for bemanning til pasienter med alvorlig grad av atferdsmessige og psykologiske
symptomer ved demens, der ca. 90 % vil utvikle slike symptomer i løpet av sykdomsforløpet. De har
store og sammensatte behov og krever god bemanning for å gi denne pasient gruppen forsvarlig
tjeneste. Flere av pasientene har behov for bemanning 1:1. Dette er også anbefalinger fra
spesialisthelsetjenesten. Grunnbemanningen ser fortsatt ut til å være for lav, for å sikre at tjenesten
som gis er forsvarlig, helthetlig, koordinert og verdig.
Legetjenesten har store kostnader til lønn, dekning av husleie og reiseutgifter til vikar i 100 % i
fastlegehjemmel i Ytre Lyngen. Covid-19 har ført til reduserte inntekter fra betalingsautomat og Helfo
grunnet halvert legetilbud. Telefonkonsultasjoner er lavere enn oppmøte konsultasjoner. Legevakten
driftes som normalt, det forventes lavere inntjening grunnet lite turister i kommunen.
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Ramme 5 Teknisk drift
Årsbudsjett
inkl. endring
4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i
NOK

Endret
prognose

Prognose

Ny prognose

600 000

600 000

361 468

238 532

600 000

0

600 000

22 618 000

13 176 373

6 629 862

6 546 512

22 618 000

1 379 000

23 997 000

2 461 000

980 537

1 391 709

-411 173

2 461 000

0

2 461 000

4700 VA - PROSJEKTER

0

0

8 000

-8 000

0

0

0

4710 VANN OG AVLØP

-2 553 000

-1 714 882

-2 403 024

688 142

-2 553 000

0

-2 553 000

0

0

-3 200

3 200

0

0

0

4 082 000

1 239 333

1 135 009

104 324

4 082 000

0

4 082 000

27 208 000

14 281 361

7 119 825

7 161 536

27 208 000

1 379 000

28 587 000

4410 BYGG OG ANLEGG
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER

4720 MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP
Totalt

Forventet merforbruk pga. manglende budsjettdekning til husleie for rådhuset.
I tillegg forventes det inntektssvikt på husleie da kun en av ettervernboligene på Solhov er utleid. En
av tilvisningsboligene i solbakken ikke er leid ut, noe som betyr merkostnader på husleie for Lyngen
kommune.
Lyngen kommune har ikke overtatt eierforholdet til rådhuset slik som det var forutsatt i budsjettet.
Det er utbetalt tre boligbyggingstilskudd som det ble gitt tilsagn på i 2019 (ansvar 4412). Ubrukte
tilskudd ble avsatt til disposisjonsfond, og det forutsettes at budsjettdekning skjer ved bruk av
disposisjonsfond.
Ramme 6 Utvikling
Årsbudsjett
inkl. endring
4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i
NOK

Prognose

Endret
prognose

Ny prognose

15 000

15 000

-63 971

78 971

15 000

0

15 000

4 020 000

1 444 482

57 303

1 387 178

4 020 000

0

4 020 000

4407 NÆRING

-1 853 000

-339 779

934 843

-1 274 623

-1 853 000

0

-1 853 000

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER

-1 778 000

-475 581

-206 079

-269 502

-1 778 000

0

-1 778 000

-167 000

-167 000

0

-167 000

-167 000

0

-167 000

237 000

477 121

722 097

-244 975

237 000

0

237 000

4405 PLAN

4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING
Totalt

Ingen avvik, forventer å gå i balanse.
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3. Sektorovergripende rammer
Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt.
Årsbudsjett
inkl. endring

Rammer
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER
8 FINANS
Totalt

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial

Avvik i NOK
6 983 692

Prognose
-8 939 000

Endret
prognose

Ny prognose

-8 939 000

5 383 500

-1 600 192

-211 181 000

-76 299 398

-77 463 483

1 164 085 -211 181 000

-183 000

-852 000 -210 415 000

-9 122 000

-220 120 000

-70 915 898

-79 063 675

8 147 777 -220 120 000

-1 035 000 -219 537 000

Ramme 7 Andre utgifter og inntekter
Konsesjonskraft
Netto inntekter kan blir 150.000 lavere enn budsjettert pga. lave kraftpriser.
Pensjonskostnader
I flg. oppdaterte prognoser fra april, kan årets pensjonskostnader bli ca. 330.000 lavere enn budsjettert.
Dette må sees i sammenheng med rapporterte regnskapsavvik på rammeområdene. Dvs. det skal ikke
bli negative avvik totalt sett for kommunen på pensjonskostnadene hvis prognosene fra SPK og KLP
holder.
Ramme 8 Budsjettskjema 1A
Eiendomsskatt
Netto merinntekter på ca. 40.000 iht. posteringer pr. 1. tertial.
Skatt og rammetilskudd
I revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) er det foreslått økt tilskudd pga. lavere skatteinngang,
reduserte inntekter fra foreldrebetaling i barnehage og SFO og ikke minst ekstra utgifter til
koronaberedskap. For Lyngen utgjør dette 0,1 mill. i ekstra skjønnsmidler og 2,945 mill. i økt
rammetilskudd.
I tillegg er det foreslått endringer i fastlønnstilskuddene til legene, som også er kompensert i
rammetilskuddet med kr 119.000. Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten er utsatt
fra 1. juni til 1. november 2020. Dette er kompensert med kr 351.000 i forslaget.
På bakgrunn av forslag til RNB, som blir endelig vedtatt i Stortinget i juni, så er de frie inntektene
beregnet å bli ca. 1,3 mill. høyere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med reduserte
inntekter på foreldrebetaling og økte utgifter til fastlegeavtalene.
I RNB er årets lønns- og prisvekst (kommunal deflator) redusert med 1,7 % pga. lavere forventet
lønnsvekst i år. Dette gir lavere rammetilskudd, men skal også gi mulighet for å redusere årets
avsetning til lønnsreserve.
Skatteinngangen pr. april for Lyngen var 0,2 % mindre enn tilsvarende periode i fjor. For landet som
helhet var skatteinngangen 1,3 % høyere. I RNB er skatteinngangen i landet beregnet til å bli 1,1 %
lavere på årsbasis.
Det er knyttet mye usikkerhet til hvordan kommunenes skatteinntekter og utgifter til korona-tiltak vil
bli. Det er derfor svært vanskelig å lage en netto prognose for året. Selv om det hittil i år ikke er et
stort negativt avvik mellom frie inntekter, utgifter til korona og redusert foreldrebetaling, så kan dette
bli betydelig. Sannsynligvis rapportering for 2. tertial kunne gi et mer sikkert svar.
RNB er i flg. KS betydelig mer optimistisk enn deres beregninger for hele året, så det vil nok bli
behov for flere endringer i overføringene til kommunene i løpet av året.
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Det er budsjettert med 1 mill. i skjønnsmidler vedrørende ressurskrevende tjenester. Disse blir ikke
fordelt før senere i år, så dette kan rapporteres i 2. tertial.
Integreringstilskudd
Redusert integreringstilskudd kr 546.000 og krav fra Målselv kommune om deling kr 260.000 pga.
flytting. Negativt avvik kr 806.000.
Avdrag og renter på lån
Det forventes ingen avvik på budsjetterte avdrag. Rentekostnadene var i første tertial noe over
budsjett, men pga. renteinntekter på egne midler har vi samlet et mindreforbruk på 172 000. Som
finansrapporten viser, har vi tilgjengelige budsjettmidler da rentekostnadene blir mindre enn forutsatt i
budsjettet. Det foreslås derfor at deler omreguleres til dekning av merkostnader på ramme 5 samt
oppdekning av integreringstilskuddet jf. avsnittet over. Se ellers finansrapport.
4. Driftsprosjekter
Prosjekt
50002

Budsjett

Regnskap

Restbudsjett Prognose

TILSETTING RÅDMANN

0

28 171

-28 171

50187

UTVIKLINGSPROGRAM DIGITAL LEDELSE

0

4 534

-4 534

50188

VEILEDNINGSTILBUD DIGITAL KOMPETANSE

0

110 831

-110 831

50190

KORONABEREDSKAP

0

1 082 883

50248

VIDEREUTDANNING LÆRERE 2009/2010

0

470 131

-470 131

50285

TIDLIG INNSATS

0

136 543

-136 543

50291

INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ

0

210 610

-210 610

50302

REKRUTTERING PERSONELL HELSE-OG SOSIAL

0

21 975

-21 975

50336

-1 082 883 1 700 000

NETTVERK RUS (NORD-TROMS)

0

64 888

-64 888

50351

STYRKE LAVTERSKELHELSETILBUD UNGDOM 2017

0

118 548

-118 548

50367

FORELDRESTØTTENDE TILTAK

0

47 280

-47 280

50368

PROSJEKT DEMENSPLASSER YTRE LYNGEN - FORPROSJEKT

500 000

0

500 000

50369

VIDEREUTDANNING MED BINDINGSTID

200 000

0

200 000

50444

NORD-TROMS SKADEFELLINGSLAG

15 000

73 238

-58 238

50518

LYNGENLØFTET - DRIFT

0

2 686

-2 686

50521

FORPROSJEKT NORD-LENANGEN HAVN

500 000

31 868

468 132

50522

ENERGI- OG KLIMAPLAN NORD-TROMS

100 000

0

100 000

4 700 000

0

4 700 000

OPPSØKENDE TEAM 2019

0

237 083

-237 083

52012

FOLKEHELSEARBEID TIL DET BESTE FOR BARN OG UNGE

0

109 744

-109 744

52013

VIDEREUTDANNING FOR BARNEHAGELÆRERE

0

13 841

-13 841

50523

EKSTRA VEDLIKEHOLDSMIDLER 2020

52007

50002 Tilsetting rådmann
Alle kostnader for tilsettingsprosessen er ikke regnskapsført. Det ble i 2019 bevilget kr 400 000 til
denne prosessen i kommunestyresak 67/19. Kr 100 000 av dette ble brukt i 2019, og det forventes ikke
at bevilgningen vil bli brukt i sin helhet. Endelig sluttføring og finansiering tas derfor opp i neste
tertialrapport.
50187 Utviklingsprogram digital ledelse
Prosjektet er finansiert av tilskudd. Pga. koronasituasjonen ble det bråstopp i prosjektet, men vi jobber
for å finne en løsning på dette for å ivareta smittevernet i organisasjonen.
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50188 Veiledningstilbud digital kompetanse
Prosjektet finansieres av tilskudd fra KMD. Prosjektet fikk en bråstopp pga. koronasituasjonen, men vi
jobber for å finne alternative måter å jobbe på fremover.
50190 Koronaberedskap
I sak formannskapsak 19/20 ble det bevilget 2 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av
merkostnader til koronatiltak. Som status viser per 30/4 er disse nå på vel 1 mill. kroner og vil bli
høyere. Det forventes ytterligere merkostnader på 0,7 mill. men dette kan øke dersom
smittesituasjonen endres. Vi har så langt hatt merforbruk på lønn, kjøp av smittevernutstyr, økt
kostnad arbeidstøy og vaskeritjenester, tilrettelegging av karanteneboliger, tilrettelegging for
utebarnehage, tapte inntekter i foreldrebetaling, reduserte inntekter fra betalingsautomat og refusjon
fra Helfo.
Koronasituasjonen gjorde at vi raskt så behovet for nye dataverktøy og -utstyr for å kunne opprette
hjemmekontor og -undervisning. Dette klarte vi å løse relativt raskt, men opplevde hvordan
koronasituasjonen påvirket finansmarkedet og kronekurs. Datautstyr steg raskt i pris selv om vi var
kjapt ute. Denne utviklinga fører til utfordringer fremover dersom vi skal investere i mer utstyr.
Rådmannen vil følge forbruket opp mot neste tertialrapportering og foreslår at budsjettregulering
avventes til da.
50248 Videreutdanning lærere
Forventes tilskudd på 470 000 for våren 2020. Resten dekkes av grunnskolen felles.
50336 Nettverk rus (Nord-Troms)
Ingen møtevirksomhet 1.tertial pga. koronasituasjonen.
50351 Styrke lavterskeltilbud ungdom
Prosjektet tar sikte på å gå i balanse.
50367 Foreldrestøttende tiltak
Prosjektet tar sikte på å gå i balanse.
50368 Prosjekt demensplasser ytre Lyngen – forprosjekt
Oppstart av prosjektet er blitt utsatt pga. koronasituasjon, men starter opp i mai mnd.
50369 Videreutdanning med bindingstid
Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend er meldt opp til behandling i kommunestyret i juni
mnd.
50444 Nord-Troms skadefellingslag
Det totale budsjettet for skadefellingslaget er 90.000 kr i året (alle Nord Troms kommunene 15.000
hver). Lønnsutgifter så langt i 2020 pga. skadefellingsoppdrag er på kr 135.779, Det vil bli sendt
refusjonskrav til fylkesmannen hvor kommunen får alle direkte kostnader dekt.
52007 Oppsøkende team 2019
Forventes tilskudd mai 2020 på ca. 600 000.
52013 Videreutdanning barnehagelærere
Ingen avvik. Disponeres i løpet av 2020. Forventes mottatt kr 105 000 mai 2020

48

5. Investeringer
Rapportering på investeringene legges fram på to ulike nivå:
1. Årets investeringsbudsjett med fokus på årets budsjett.
2. Prosjektregnskap for de største prosjektene med rapportering på utgifter hittil.
Investeringsbudsjett/- og regnskap 2020
Det er i 2020 lagt stor vekt på å ansvarliggjøre sektorledere og prosjektledere mht. rapportering og
detaljbudsjettering av investeringene i enda større grad enn tidligere.
Så langt tyder det på at en har god kontroll på de økonomiske rammene og det er pr. nå rapportert om
få prosjekt som ikke klarer å overholde vedtatte rammer. Der det er rapportert om avvik, foreslås det
budsjettendringer innenfor total vedtatt investeringsramme fordi det ligger an til besparelser og ekstra
kapitalinntekter.
Det er ikke budsjettert med inntekter fra spillemidlene i 2020. Disse budsjetteres i sak om årsregnskap
og årsberetning 2019, med inndekning av merforbruk i fjor pga. lavere tilsagn enn forventet. Disse
midlene forventes å bli tildelt midler i år og det kan også bli noe høyere tilsagn enn dette, bl.a. for
renovering av Lyngenhallen. Her avventes endelig tildeling i fylkeskommunen og kan rapporteres i 2.
tertial.
Når det gjelder framdrift og mulighet for å få gjennomført alle vedtatte prosjekt, så vises det til eget
vedlegg med kommentarer for hvert prosjekt.
13104 Lyngen sykehjem – salg
Salgssum kr 0,4 mill. for 2020 iht. avtale er ikke budsjettert. Avsettes til disponering senere i år.
14117 Lenangen B/U-skole – ombygging
I sluttoppgjøret med entreprenørene ble en omforent om en reduksjon på 0,4 mill. i forhold til tidligere
fakturering. Dette er ført i regnskapet for 2020 og gjør at en forventer netto besparelse på kr 165.000 i
investeringsregnskapet i år. Da har en trukket fra de siste utgiftene som er påløpt i år. Litt usikkerhet
rundt de endelige utgiftene, men alt tyder på at det blir i nærheten av dette estimatet.
Det var litt usikkerhet knyttet til oppsett av spillemiddelregnskapene for idrettshall og kulturdelen,
men dette er avklart med revisjon og fylkeskommunen. En håper på tilsagn for siste tildeling for
idrettshallen med 3 mill. blir innvilget i år, samt tildeling for lagerbygg som er budsjettert med kr
213.000.
16010 Velferdsteknologi
Prosjektet pågår med innkjøp av trygghetsalarmer, pasientvarslingsanlegg, elektroniske
medisindispensere, lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn. Prosjektet dekker i tillegg lønn til
prosjektleder i 100 % til 31.12.2020 som er nødvendig for å lykkes med implementering av teknologi.
Mottatt tilskudd fra Husbanken med 2.1 mill. knyttet mot Lyngstunet og Solhov. Ny søknad sendt
husbanken knyttet mot Lenangen omsorgssenter, med simulert tilskuddsmåling 765 000.
17003 Elev- og ansatte PC – 2004 Fagfornyelsen i grunnskolen – digitale hjelpemidler
Prosjektene tilrås slått sammen. Kr 100.000 foreslås overført fra 17003 til 20004 vedrørende innkjøp
av PC for 5. – 7. klasse. Gjelder både nye digitale hjelpemidler og utskifting av gammelt utstyr.
18002 Uteområder barnehage og skole
Kostnader til montering av lekeapparater innkjøpt våren 2019 til alle skoler og barnehager i Lyngen
var ikke med i prosjektet. Restbevilgningen fra 2019 på kr 123.000 er avsatt til montering av allerede
innkjøp utstyr.
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Det gjenstår innkjøp av utelekeapparat til Eidebakken skole. Er kostnadsberegnet til ca. kr 150.000 i
innkjøp og kr 65 000 til ekstra montering. Rammen foreslås økt med kr 227.000.
19012 Lyngenhallen – etablering av vindfang
Kostnadsrammen ble i k-sak 16/19 og 18/19 fastsatt til kr 300.000. Etter at tilbud er mottatt, ser det ut
til at totale kostnader blir kr 25.000 høyere enn budsjettert og kostnadsrammen foreslås derfor økt
tilsvarende.
Hensikten med etableringen av vindfang var å lette adkomsten og redusere biltrafikken inn mot
«mellombygget», der parkerings- og manøvreringsarealet er begrenset.
Det erfares at unødvendig trafikk og opphold i «mellombygget» genererer en del hærverk og stor
slitasje på gulv og vegger. Etablering av inngang direkte fra parkeringsplass vurderes å være er
effektivt tiltak for å redusere slike skader. Lokale brukere av hallen kan da benytte ny inngang til
«daglig bruk», noe som reduserer behovet for å holde åpent mot mellombygget kun på dagtid og ved
større arrangementer.
For å oppnå full effekt av dette tiltaket vil det være nødvendig å etablere toalett i direkte tilknytning til
hallen. Slik toalettetablering lar seg forholdsvis enkelt løse i eksisterende lager, uten at dette gir store
følger for lagerets brukbarhet. Dette gir også muligheten til å dele av og sikre tavlerom, noe som er
nødvendig for å ivareta bygningseiers ansvar om å sikre slike innretninger mot adgang for
uvedkommende. Kostnadene til dette tiltaket er beregnet til kr 190.000. Rådmannen tilrår at
kostnadsrammen økes tilsvarende.
Lyngenløftet
Avventer videre fremdrift til prosjektleder er på plass.
Stedsskilt Lyngen (18018) er under arbeid og forventes ferdigstilt i 2020.
Investeringer vannsektoren
Vedtatt vann- og avløpsplan er rammeverket for investeringene som er lagt til grunn i
selvkostberegningene for 2020.
I årsbudsjettet er det fra tidligere år lagt inn årlige investeringsrammer som er langt høyere enn det
som er vedtatt i vann- og avløpsplanen. Årsaken er at disse investeringsrammene ble fremmet politisk
gjennom budsjettbehandlingen i årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019, samt at det ble vedtatt ytterligere
bevilgninger i 2020 i samsvar med vedtatt plan. Rådmannen vil i løpet av året foreslå reduksjon i årets
bevilgning slik at årsbudsjett og økonomiplan framover er i samsvar med vedtatte planer.
Årets investeringsbudsjett for vannsektoren er budsjettert på prosjekt 15711 Vannsektoren –
oppgradering. Disse midlene foreslås budsjettregulert med 1,604 mill. til egne prosjekt for lettere
kostnadskontroll og oversikt slik:
 47181 Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten kr 310.000 - avsluttende arbeid i
2020. I k-sak 25/20 ble det avsatt 1,9 mill. til detaljprosjektering av vannforsyning til
Lyngseidet. En går nå over i en fase hvor selve utbyggingen starter, dvs. detaljprosjektering i
2020 og oppstart av anleggsarbeidet i 2021-2022.
 47202 Vannkummer Lyngseidet sentrum kr 1 mill.
 47203 Oppgradering UV-anlegg Nord-Lenangen kr 294.000.
Reguleringene får ingen konsekvenser for finansiering av årets investeringer.
48001 Kjøp/salg av tomt og grunn
Salg av grunn i Nord-Lenangen kr 57.000 budsjettreguleres og foreslås brukt til felles finansiering for
årets investeringer.
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49999 Felles finansiering investeringer
Udisponerte midler kr 610.000 tilrås avsatt til disposisjonsfond investeringer (ny regnskaps-forskrift
fra 2020). Disponeres senere i år.
Endringene medfører ikke endring i årets låneopptak. Hvis en får tilsagn på omsøkte spillemidler i år,
er det muligheter for reduksjon av låneopptaket til ordinære formål under forutsetning at det ikke
fremmes forslag til nye investeringer.
En mer konkret investeringsplan for Lyngenløftet, samt vann- og avløpsformål, vil medføre at årets
låneopptak kan reduseres betydelig. Rådmannen vil fremme forslag om dette i løpet av året,
sannsynligvis til regnskapsrapport nr. 2.
Prosjektregnskap
Prosjektregnskapet har fokus på utgiftene og er årsuavhengig. Tabellen viser utviklingen pr. 1. tertial
for aktive investeringer i anleggsmidler med utgiftsramme over 1 mill.:
Prosjekt
14117
14121
15014
15028
15710
15711
16002
16010
18015
19007
47181
47201

LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO
FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN
LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT
AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT
VELFERDSTEKNOLOGI
SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT
NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM
FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN
NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET

Vedtatt
Endringer Inv. Ramme Sum regnsk. Avvik kr
80.586.000 9.014.000
89.600.000 91.111.977,82 1.511.978
5.000.000
5.000.000
3.344.370,68
1.655.629
2.500.000
2.500.000
90.849,40
2.409.151
1.500.000 99.000
1.401.000
1.390.742,80
10.257
8.600.000 - 460.000
8.140.000
2.096.203,10
6.043.797
30.050.000 - 4.547.000
25.503.000
6.072.844,10
19.430.156
1.500.000 1.251.000
2.751.000
758.573,44
1.992.427
10.212.000
10.212.000
7.160.227,86
3.051.772
425.000 1.925.000
2.350.000
1.483.174,82
866.825
1.000.000 1.725.000
2.725.000
587.483,25
2.137.517
350.000
705.000
1.055.000
1.747.787,66 692.788
1.900.000
1.900.000
56.120,35
1.843.880

Prosjekt Lenangen skole inkl. forprosjekt ser ut til å ende ca. 1,5 mill. over revidert ramme når en har
tatt hensyn til ca. 9 mill. i endringer. Dette er ca. 10,5 mill. over opprinnelig ramme.
Forprosjekt vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten hadde en overskridelse på kr 642.000 i 2019.
Dette er trukket ut av rammebevilgningen for prosjekt 15711 i 2020.
Øvrige investeringer er så langt innenfor rammen.
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6. Sykefravær
Sykefraværet per 1. tertial er totalt 0,7 prosentpoeng høyere enn for samme periode i fjor, og her er det
langtidsfraværet som er 1 prosentpoeng høyere. Dette kan nok i hovedsak forklares med
koronasituasjonen.

Sykefravær per tertial
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
korttidsfravær
2019

korttidsfravær
2020

Langtidsfravær
1. tertial

2. tertial

Langtidsfravær

3. tertial

Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut:

Sykefravær 2017-2020
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2017

2018
korttidsfravær

2019
Langtidsfravær

2020

Totalt

For de øvrige årene er det totalt sykefravær, mens for 2020 er det kun for første tertial. Som forrige
tabell viser er langtidsfraværet noe høyere enn tidligere.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommunestyrets budsjettvedtak 87/19
Formannskapsak 19/20
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Vedtatt
årsbudsj.

Prosjekt
13101
13104
14111
14117
14121
14127
14129
15010
15014
15028
15030
15032
15710
15711
16002
16006

ALLE
EGENKAPITALINNSKUDD KLP
LYNGEN SYKEHJEM - SALG
DIGITALT PLANREGISTER
LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING
EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO
HELIKOPTERLANDINGSPLASS
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER
LYNGENLØFTET INVESTERING
FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN
LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT
KONSEPT EL-SYKKEL
LYNGENLØFTET - UTSTYR
AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING
PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT
OPPGRADERING LYNGEN KIRKE

16010
17003

VELFERDSTEKNOLOGI
ELEV- OG ANSATTE PC

18002

UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE

18007
18008
18009
18013
18015
18018
19001
19005
19007

INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA
LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST
TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI
PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE
SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT
STEDSSKILT LYNGEN
SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER
BRANN OG REDNING - HJELMER
NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM

19008
19010
19011
19012

ORGEL LYNGEN KIRKE
IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN
TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING
LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG

20001
20003
20004
20005
20006
47181
47201
47202
47203
48001
49901
49999

KJØP AV RÅDHUS 2020
OMBYGGING REMA-BYGGET
FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY
INVENTAR HELSE OG OMSORG
OMBYGGING AV LEGEKONTORET
FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN
NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET
VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM
OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN
KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN
HUSBANKLÅN INNLÅN
FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

Vedtatte
endringer
0
0

0
0

0
0

Regnskap
hittil i år
6 406 557
0

0
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
5 600 000
15 050 000
0
500 000

246 000
0
1 877 000
700 000
3 154 000
7 629 000
2 416 000
120 000
50 000
210 000
824 000
6 906 000
1 028 000
0

246 000
0
1 877 000
700 000
7 154 000
7 629 000
2 416 000
120 000
50 000
210 000
6 424 000
21 956 000
1 028 000
500 000

0
-207 964
42 212
0
0
0
6 798
110 000
0
134 925
379 355
2 520 743
44 499
0

0
0
-400 000
0
-165 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 604 000
0
0

0
100 000

3 652 000
0

3 652 000
100 000

2 756 829
0

0
-100 000

0

123 000

123 000

0

227 000

41 000 000
0
0
0
0
0
100 000
0
0

0
1 150 000
836 000
8 000
742 000
700 000
67 000
150 000
2 641 000

41 000 000
1 150 000
836 000
8 000
742 000
700 000
167 000
150 000
2 641 000

0
0
0
0
0
21 875
0
0
108 160

0
0
0
0
-430 000
0
0
0
0

2 500 000
0
0
0

2 000 000
348 000
150 000
25 000

4 500 000
348 000
150 000
25 000

0
0
0
0

0
0
0
215 000

0
16 000 000
0
3 000 000
0
1 000 000
0
250 000
0
500 000
0
0
1 900 000
1 900 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-39 652 000 -129 252 000

0
8 639
1 115 320
0
21 450
41 632
56 120
0
0
-56 875
-697 233
0

0
0
100 000
0
0
310 000
0
1 000 000
294 000
-57 000
0
610 000

16 000 000
3 000 000
1 000 000
250 000
500 000
0
0
0
0
0
0
-89 600 000

Justert
budsjett

Endret
prognose

Ny
prognose

Kommentar/tiltak
0
0 Faktura for egenkapitalinnskudd blir belastet i 2. tertial. Eventuelle endringer vil derfor rapporteres for 2. tertial.
Salgssum 2020 i hht. vedtatt avtale i kommunestyret. Ikke budjsettert.
246 000 Forventes ferdigstilt når nytt sak/arkivsystem er på plass.
-165 000 Netto besparelser 2020.
1 877 000 Tiltak er ute på anbud, vil gjennomføres ila vår/sommer 2020
700 000 Jobber med tilegning av grunn, konsulentbistand til prosjektering vil bli kjøpt sommer 2020. Forventes ferdigstilt i år.
7 154 000 Oppgradering av kommunale veier vil legges på anbud og planlegges utført ila sommer/høst 2020.
7 629 000 Bruk av denne posten sees i sammenheng med oppstart av delprosjekter.
2 416 000 Prosjektering er gjennomført, jobber med grunneieravtaler. Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av barmarkssesongen 2020.
120 000 Siste innkjøp var tidtakerbu. Resterende sum brukes i løpet av 2020
50 000 Utgifter til strøm til sykkelhuset posteres her når det er utført.
210 000 Prosjektet finansierer Lyngen-benkene.
6 424 000 Tiltak gjennomføres i henhold til plan, jfr kommunestyrets behandling i april 2020.
20 352 000 Budsjettdekning for prosjekt 47181, 47202 og 47203.
1 028 000 Ingen avvik. Under utlysning, så gjennomføring av prosjektet planlegges utover høsten.
500 000 Investeringstilskudd utbetales kirkelig fellesråd når dokumentasjon av utgifter foreligger.
Innkjøp av teknologi pr 30.04.20:
64 stk trygghetsalarmer
68 stk pasientvarslingsanlegg
8 stk elektroniske medisindispensere
4 stk lokaliseringsteknologi
3 652 000 2 stk digitalt tilsyn
0 Slås sammen med 20004
Utelekeapparat Eidebakken skole anskaffes i 2020, kostnad 150.000. Grunnarbeid og montering ved innleid personale utføres og tiltaket ferdigstilles
350 000 ila sommer 2020. Dette gjelder både apparater innkjøpt i 2019 og 2020.
Er påbegynt med noe prosjektering. Hvorvidt vi får landet en leieavtale med Ecotech Cinderella eller flere, avhenger av om prosjektet blir realisert.
41 000 000 Det er sagt at man ønsker dette gjennomført, foreslår å videreføre investeringen ut året.
1 150 000 Grunnkjøp planlegges utført i år. Prosjektering og gjennomføring vil bli utsatt til 2021.
836 000 Reguleringsplan legges til politisk behandling i juni, veitiltak planlegges utført ila sommer/høst 2020
8 000 Ferdigstilles våren 2020
312 000 Ferdigstilles i år innenfor fastsatt ramme. Kr 430.000 i mindre behov enn rebudsjettert reduseres årets ramme.
700 000 Under arbeid. Forventes ferdigstilt 2020
167 000 Digitale hjelpemidler fortrinnsvis barnehage. Forventes ferdigstilt 2020
150 000 Ferdigstilles i år innenfor fastsatt ramme
2 641 000 Prosjektet er startet opp og vil bli fullført ila oktober 2020. Ingen avvik p.t.
Anbudskonkurranse gjennomført og kontrakt inngått. Forventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2020/2021. Avtalen som er inngått med leverandør er
4 500 000 lavere enn budsjettrammen, så det forventes mindreforbruk i prosjektet.
348 000 Fiber ført frem til Lyngenhallen i fjor, men prosjektet har blitt nedprioritert pga. koronasituasjonen.
150 000
240 000 Kostnadsrammen på opprinnelig prosjekt må økes med 25.000. Nytt tiltak kr 190.000 foreslås, se saksframlegget.
Jfr. kommunestyrevedtak 41/20 av 23.04. er tidligere vedtak om kjøp av rådhuset satt på vent til utredning fra nedsatt ad-hoc utvalg.
16 000 000 Forventer ikke at kjøp av bygget vil bli realisert i 2020. Medfører behov for økt budsjett knyttet til forlenget leie av rådhuset.
3 000 000 Prosjektering og godkjenningssøknad pågår. Gjennomføres i år innenfor fastsatt ramme.
1 100 000 Innkjøp av Pcer til 5.-7.klasse. Slås sammen med 17003.
250 000 Ingen innkjøp foretatt pga koronasituasjon
500 000 Pga. uklare tilbakemeldinger fra brukerne er prosjektet satt på vent.
310 000 Avsluttende arbeid i 2020. Budsjettendring fra prosjekt 15711 Vannledningsnett oppgradering.
1 900 000 I hht. vedtatt vann- og avløpsplan. Detaljprosjektering.
1 000 000 Budsjettreguleres til eget prosjekt fra 15711 Vannledningsnett - oppgradering. I hht. vedtatt vann- og avløpsplan.
294 000 Budsjettreguleres til eget prosjekt fra 15711 Vannledningsnett - oppgradering. I hht. vedtatt vann- og avløpsplan.
-57 000 Salg av grunn i Nord-Lenangen som ikke er budsjettert.
0 Vedrørende startlån. Eventuelle avvik mellom utgifter og inntekter reguleres mot bundet fond ved årsskiftet.
-129 042 000 Avsetning til disposisjonsfond investeringer for disponering senere i år.

-

1
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Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Låneopptak for vedtatte finansieringer for 2019 vil bli foretatt i løpet av mai måned – 22,55
mill. kroner. Låneopptak for 2020 avventes pga. god likviditet og fremdrift i prosjektene.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Finansreglement
Kommunestyrevedtak 87/19 og 25/20
Økonomiske konsekvenser
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Som vedlagte rapport viser, har Lyngen kommune en lav andel av fastrente. Ved innhenting av
tilbud på lån hentes det inn tilbud på fastrente, p.t. og 3mnd NIBOR. Erfaringsmessig er lang
bindingstid på fastrente dyrere enn øvrige rentetilbud. Pga. kommunens økonomiske situasjon
må det derfor vurderes hvor høyt over minimumskravet til andel av fastrente vi skal ligge på jf.
finansreglementet (minimum 1/3).
Vedtatte låneopptak for 2020 er på totalt 89,1 mill. kroner, men det knytter seg usikkerhet til om
et par av disse prosjektene vil bli gjennomført. Dette utgjør 57 mill. kroner. Rådmannen anslår
derfor at det kan bli tatt opp ytterligere lån på maks 34,925 mill. kroner til vann, avløp og
kommunale formål. Lånebehovet vurderes fortløpende ift. likviditet og ubrukte lånemidler. Ved
inngangen til 2020 hadde vi 14,279 mill. kroner i ubrukte lånemidler og det er brukt vel 6 mill.
kroner så langt.
I budsjettet er det lagt inn 13,264 mill. kroner til renter på løpende lån. I finansrapporten er det
forventet utgifter på løpende og kommende låneopptak på 8,702 mill. kroner. Dersom man tar
høyde for låneopptak på ytterligere 34,925 er renteutgiftene for 2020 beregnet til 8,788 mill.
kroner. Utviklingen i finansmarkedet og utsatt låneopptak er hovedårsaken til at kommunens
renteutgifter ligger godt innenfor vedtatt budsjett. Rådmannen anbefaler at man avventer
eventuell omdisponering av budsjettposten til neste rapporteringstidspunkt jf. tertialrapport og
koronasituasjonen.
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Finansrapport for LYNGEN KOMMUNE
Rapport opprettet: 20.05.2020
Analysedato: 20.05.2020
Filter: Alle lån u/Husbank
Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Lyngen
kommune. Alle beløp vises i NOK.
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Denne rapporten inkluderer følgende simuleringer: Budsjett 2019 - restfin. 2020.
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Finansrapport for Alle lån u/Husbank / LYNGEN KOMMUNE
Rapport opprettet: 20.05.2020
Analysedato: 20.05.2020

1__Rentemarkedet
På rapportdagen var NIBOR3M-0,26 %, NIBOR6M-0,42 %-og 10-års swaprente-0,73 %. Grafer og tabeller
nedenfor viser en nærmere oversikt.
Flytende renter (NIBOR)

INDEKS
NIBOR3M
NIBOR6M

SISTE
0,26%
0,42%

-1m
0,76%
0,85%

-3m
1,75%
1,85%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende
rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken.
Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.
Fastrenter
LØPETID
Swap 2Y
Swap 3Y
Swap 4Y
Swap 5Y
Swap 6Y
Swap 7Y
Swap 8Y
Swap 9Y
Swap 10Y
Swap 11Y
Swap 12Y
Swap 15Y
Swap 20Y
Swap 25Y

SISTE
0,34%
0,35%
0,39%
0,44%
0,50%
0,56%
0,62%
0,68%
0,73%
0,78%
0,82%
0,88%
0,90%
0,90%

-1m
0,68%
0,68%
0,71%
0,75%
0,80%
0,85%
0,91%
0,95%
1,00%
1,04%
1,06%
1,10%
1,12%
1,12%

-3m
1,81%
1,77%
1,75%
1,74%
1,73%
1,73%
1,74%
1,74%
1,75%
1,77%
1,78%
1,81%
1,84%
1,84%

Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene som vises her utgjør "sålen" for
fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør
dette den fastrenten man kan inngå.
Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger
fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp.
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Forventede NIBOR-renter
Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på
analysetidspunktet.
Indeks
NIBOR3M
Endring
NIBOR6M
Endring

Siste
0,26%
0,42%

Forventet om 1 år
0,22%
-0,04%
0,30%
-0,12%

Forventet om 2 år
0,26%
0,00%
0,34%
-0,07%

Forventet om 3 år
0,37%
0,11%
0,45%
0,03%

2__Trender
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune.
Utestående nettobalanse
Utestående bruttobalanse
Utestående nominelt i derivater
Derivater i % av restgjeld
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd
Rentekostnader siste 12 mnd
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd
Rentebinding (år)
Andel rentebinding < 1 år
Rentebinding (år) eks. derivater
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater
Kapitalbinding (år)
Andel av kapitalbinding < 1 år

20.05.2020
552.783.640
552.783.640

20.02.2020
556.629.170
556.629.170

20.11.2019
560.736.400
560.736.400

2,11%
2,11%
11.923.318
11.923.318
1,11
85,45%
1,11
85,45%
16,81
2,72%

2,11%
2,11%
12.032.903
12.032.903
1,17
83,11%
1,17
83,11%
16,94
2,79%

2,00%
2,00%
11.550.766
11.550.766
1,23
71,90%
1,23
71,90%
17,08
2,64%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd.)-2,11%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-552.783.640
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd.) frem til analysedato er -11.923.318 kr.
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3__Gjeldsprofil
Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.
Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller
simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.

Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes
beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

Periode

Løpende lån

2020

550.715.131

Refinansierte Sum løpende og
lån som refinansierte
forfaller
lån
0

550.715.131

Snittrente
Simulerte
løpende lån fremtidige lån
1,54%
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4__Fordeling fast og flytende rente
Gjeldsporteføljen for-Alle lån u/Husbank-i-Lyngen kommune for løpende lån har-27,69 %-andel fast rente for
inneværende år. Uten derivater er andelen-27,69 %. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.

Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller
simulerte fremtidige låneopptak, vil i tillegg effekten av disse hensyntas i fordelingen nedenfor.
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5__Finansiell risiko
Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.

Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt
representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller
obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.
En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller
innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko.

Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding
lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for
endringer i rentemarkedet.
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Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-16,81-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er-1,11år. I porteføljen har -2,72 %-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 85,45 %-har en rentebinding på 1 år eller
mindre. Uten derivater hadde-85,45 %-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.
0-1 År
1-2 År
2-3 År
3-4 År
4-5 År
5-6 År
6-7 År
7-8 År
8-9 År
9-10 År
Over 10 År
Totalt

Rentebinding (år)
0,14
1,46
2,44
3,45
4,29
5,28
6,28
7,28
8,28
9,29
25,03
1,11

Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år)
491.640.165
0,47
51.708.780
1,45
912.230
2,45
10.495.590
3,45
563.750
4,45
563.750
5,46
563.750
6,46
563.750
7,46
563.750
8,46
563.750
9,46
17.194.375
21,38
575.333.640
16,81

Kapitalbindning (kr)
15.666.905
16.469.270
16.469.270
16.469.270
16.469.270
15.633.270
15.633.270
15.633.270
15.633.270
15.633.270
415.623.305
575.333.640

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.

6__Rentekostnader
For inneværende kalenderår-(2020)-forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer
og simulerte låneopptak, å bli-8.702.723 kr-.

Periode
2020

Rentekostnader inkl
derivater, refin. &
simulering
8.702.723

Rentekostnader
løpende lån &
derivater
8.392.839
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7__Renterisiko
Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende
renten øker med 1 % (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede
refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.
Periode
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Rentekostnad

Rentekostnad +1 %

8.702.723
5.708.824
5.220.659
5.554.662
5.966.119
6.554.847
7.119.722
7.472.388
7.644.782
7.646.810

10.015.450
10.437.839
10.118.286
10.417.902
10.790.282
11.227.288
11.650.610
11.861.469
11.906.833
11.763.041

Andel økning
renterisiko 1%
1.312.727
4.729.015
4.897.627
4.863.240
4.824.163
4.672.441
4.530.888
4.389.081
4.262.051
4.116.231

Denne endringen med 100 bp (1 %) vil potensielt medføre-1.312.727 kr-høyere rentekostnad for inneværende
år, og inntil totalt-42.597.463 kr over de 10 kommende årene.
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8__Långivere, motparter og produktfordeling
Største långiver er-KommunalBanken-som har en andel på-89 %. Nest størst er-KLP-med-11 %.

Långiver
KommunalBanken
KLP

Gjeld
490.280.190
62.503.450

Andel i %
88,69%
11,31%

Porteføljen inneholder ingen derivater (verdipapirer).
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Kategori
Ordinær p.t.
NIBOR3M
Fastrente

Utestående
305.107.290
104.324.340
143.352.010
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9__Rammer i finansreglementet
Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet.
Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån
eller obligasjonslån er ikke inkludert.
Grenseverdier

Finansreglement
kommune

Lyngen

Minimum 1/3, maks 50% fast

35,00 - 50,00
(Prosent)

20.05.2020

20.05.2021

20.05.2022

25,93%

28,89%

28,89%

10__Kommende hendelser
Oversikt over kommende hendelser i perioden fra-20.05.2020-med-31.05.2021.
Lån til forfall
Ingen kommende lån til forfall.
Utløp fastrenter
Dato
01.12.2020
26.04.2021

Hendelse
Utløp bindingsperiode
fastrente
Utløp bindingsperiode
fastrente

Referanse
KBN-20170618 Lenangen
skole
KBN-20160207 Rådhus

Beløp

Utløp faste marginer
Ingen kommende utløp faste marginer.
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11__Porteføljeoversikt
Gjeldsbrevslån
Motpart

Referanse

KommunalBanken
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken

KBN-20030647 Lyngstunet
KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641 )
KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016
KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai
KLP 8317.54.72773 Øra
KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016
KBN-20170618 Lenangen skole
KBN-20180468 Kommunale formål (FR)
KBN-20180471 Kommunale formål (FL)
KBN-20180470 Lenangen skole
KBN-20180469 VA-formål
KBN-20150062 Refinansiering kommunale formål
KBN-20150061 Eidebakken skole (refinansiert)
KBN-20140720 Kavringen bh
KBN-20140719 Kommunale formål
KBN-20150566 Kommunale formål
KBN-20030646 Lyngstunet
KBN-20150565 Lyngstuva kunstgress
KBN-20090217 Solhov bo- og aktivitetsenter
KBN-20160207 Rådhus

Beløp
39.490.210
5.443.750
19.874.700
16.061.700
11.873.300
9.250.000
66.667.200
48.267.770
18.730.320
4.099.760
10.977.280
57.150.010
104.454.540
15.968.700
4.180.000
24.977.360
33.908.190
2.891.720
45.697.620
13.340.000

Rente (inkl.
margin)
1,2842%
2,4400%
2,0894%
2,1139%
2,1139%
2,1094%
1,5800%
2,0900%
0,9000%
1,9900%
2,2700%
0,9200%
1,4696%
2,5200%
2,5200%
1,4000%
1,3738%
0,6601%
1,1031%
2,1200%

Produkt

Margin

Startdato

Forfallsdato

P.t. rente
3 mnd Nibor
P.t. rente
P.t. rente
P.t. rente
P.t. rente
Fastrente
Fastrente
3 mnd Nibor
Fastrente
Fastrente
3 mnd Nibor Bullet
P.t. rente
3 mnd Nibor
3 mnd Nibor
P.t. rente
P.t. rente
3 mnd Nibor
P.t. rente
Fastrente

0,0000%
0,7000%
0,0200%
0,0500%
0,0500%
0,0400%
0,0000%
0,0000%
0,4000%
0,0000%
0,0000%
0,6000%
0,0000%
0,6000%
0,6000%
0,0000%
0,0000%
0,4000%
0,0000%
0,0000%

25.08.2003
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2017
05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
10.02.2015
10.02.2015
15.12.2014
15.12.2014
20.11.2015
22.08.2003
20.11.2015
24.03.2009
25.04.2016

01.09.2048
01.12.2036
01.12.2046
01.12.2056
01.12.2056
01.12.2056
03.12.2057
05.11.2053
05.11.2053
06.11.2051
06.11.2051
10.05.2033
12.02.2052
15.12.2054
16.12.2024
20.11.2045
21.02.2035
22.11.2055
24.03.2051
26.04.2066

Obligasjons- og sertifikatlån
Ingen
Rentebytteavtaler (swapper)
Ingen
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12__Simulerte avtaler
Gjeldsbrevslån
Motpart

Referanse

Simulert motpart

Budsjett 2019 restfinansiering 2020

Beløp
22.550.000

Rente (inkl.
margin)
2,3600%

Produkt

Margin

Startdato

Forfallsdato

Fastrente

0,0000%

01.06.2020

01.06.2060

Dette iht. kommunestyresak 25/20. Låneopptak på 22,55 mill. vil bli foretatt ila mai. Øvrige låneopptak for rest 2019 og 2020 avventes pga. ubrukte lånemidler og fremdrift i
prosjektene.
Obligasjonslån
Ingen
Sertifikatlån
Ingen
Rentebytteavtaler (swapper)
Ingen
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13__Aktiva
Likviditet
Kommunens likviditet er fortsatt god, blant annet pga. disposisjonsfond og ubrukte lånemidler.
Oversikten viser kontantstrøm på kommunens seks driftskonti (merket i tabellen nederst):

Likviditet 2020
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
-10 000 000

JAN

FEB

MAR

APR

-20 000 000
-30 000 000
-40 000 000
-50 000 000
INN

UT

SALDO

Saldo per 20. mai:
Navn
driftskonto
Eksped
komfakt
utlån
Lyngen Kommune - legekontoret
Lyngen Kommune - Nav Sosial
skattetrekk
Lyngen Kommune - solhov bosent
E. Johanesen minnefond
s.johansens fond lenagen oms

Bokført saldo
48 140 010,48
223 166,75
1 347 894,30
402 085,92
125 732,86
340 462,86
1 037 462,79
605 097,27
137 888,69
226 220,00

Disponibel saldo
48 140 010,48
223 166,75
1 347 894,30
402 085,92
125 732,86
340 462,86
1 037 462,79
605 097,27
137 888,69
226 220,00

Valuta
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

Kontoen for utlån avsluttes 30. juni pga. effektivisering og overgang til eFaktura. Alle innbetalinger skal fra da av gå til
kontoen komfakt.

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er
manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i
Finansrapporten og dens korrekthet.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/691 -13

Arkiv:

210

Saksbehandler: Ibrahima Mboob
Dato:

22.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/20
58/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
03.06.2020
17.06.2020

Årsregnskap og årsberetning 2019
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 48
Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
Vedlegg
1 Årsregnskap 2019
2 Årsberetning 2019
3 Revisjonsberetning 2019
4 Protokoll fra kontrollutvalget (ettersendes/legges frem i møtet)
Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 03.06.2020

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngen kommune
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 283 116,34 avsettes til disposisjonsfond (konto:
256 99 001)
3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet med udekket beløp på kr 4 190 613,12
som dekkes med spillemidler i 2020
4. Kontrollutvalgets uttalelser tas til orientering.
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Rådmannens innstilling
5. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngen kommune
6. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 283 116,34 avsettes til disposisjonsfond (konto:
256 99 001)
7. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet med udekket beløp på kr 4 190 613,12
som dekkes med spillemidler i 2020
8. Kontrollutvalgets uttalelser tas til orientering
Saksopplysninger
Kommunelovens § 48, 1 krever at en kommune skal for hvert kalenderår utarbeidet årsregnskap
og årsberetning. Videre står det i § 48, 2 at årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler
som dispores for året, og anvendelse av midler.
Kommunelovens §48, 3 bestemmer at kommunestyret vedtar selv årsregnskapet.
Kommunestyret skal vedta årsregnskapet og årsberetningen seinest seks måneder etter
regnskapsårets slutt. Det betyr i praksis 30.juni.
Fristen for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen til revisor er hhv. 15. februar og 31.
mars.
Årsregnskap med noter for 2019 ble levert 25. februar 2020. Årsberetningen ble avgitt innen 1.
april 2020.
Revisjonsberetning for regnskapet for 2019 ble mottatt 19. mai 2020. Lyngen kommune fikk en
revisjonsberetning uten anmerkninger til det avlagte regnskapet for 2019. Konklusjonen er at
årsregnskapet for 2019 er avsluttet i samsvar med lov og god regnskapsskikk.
Driftsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 9 283 116, 34. Beløpet er foreslått
avsatt til disposisjonsfondet, konto 256 99 001.
Årsregnskapet består av en driftsdel og en investeringsdel:
Driftsregnskapet
I rådmannens årsberetning er det redegjort for kommunens økonomiske situasjon og avvikene
i årsregnskapet for 2019.
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 9,283 mill. kroner, dvs. 0,91 % av driftsinntektene.
Anbefalt mål på bærekraftig økonomisk balanse over tid er et driftsresultat på 1,75 %.
Rammer Regnskap og Budsjett 2019
Regnskap
Reg. budsjett
Avvik i kroner
Avvik i %
Regnskapsskjema 1A - drift
Til fordeling drift
210 674 665,45 209 586 000,00
1 088 665,45
0,52 %
1 POLITIKK OG LIVSSYN
2 STAB/STØTTE

8 364 592,59
24 010 824,30
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8 528 000,00
24 448 000,00

163 407,41
437 175,70

1,92 %
1,79 %

3
4
5
6

OPPVEKST OG KULTUR
HELSE OG OMSORG
TEKNISK DRIFT
UTVIKLING
Sum driftsrammer
ANDRE UTGIFTER OG
7 INNTEKTER
8 BUDSJETTSKJEMA 1A
Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig
mindreforbruk

62 273 711,83
96 436 438,69
42 874 133,69
- 1 918 333,66
232 041 367,44

64 521 000,00
95 959 000,00 44 146 000,00
1 820 000,00
239 422 000,00

- 30 665 598,95 - 29 846 000,00
- 210 658 884,83 - 209 576 000,00
- 241 324 483,78 - 239 422 000,00
9 283 116,34

-

2 247 288,17
477 438,69
1 271 866,31
3 738 333,66
7 380 632,56

3,48 %
-0,50 %
2,88 %
205,40 %
3,08 %

819 598,95
1 082 884,83
1 902 483,78

-2,75 %
-0,52 %
0,79 %

9 283 116,34

Driftsrammene har et samlet positivt avvik på 3,08%.
Netto frie inntekter til fordeling til drift har et positivt avvik på 0,79%
Lyngen kommune hadde et investeringsbudsjett på kr 73,7 mill., og ble avsluttet med et udekket
beløp på kr 4 190 613,12 i 2019. Beløpet dekkes med bruk av spillemidler i 2020.
Kommunens disposisjonsfondkonto 25699001 har økt med kr 4 385 246 fra 2018 til 2019, men
summen av kommunens forskjellige disposisjonsfond har i løpet av 2019 gått ned med
kr 280 000,-. Se tabellen nedenfor.
2 019
Disposisjonsfond
25699001 DISPOSISJONSFOND
25699003 KOMMUNALT NÆRINGSFOND
25699004 HAVBRUKSFOND
25699010 TAPSFOND

25 197 452,77
21 901 432,37
1 402 713,40
1 893 307,00

2 018
25 477 587,77
17 516 186,37
1 987 713,40
3 969 000,00
2 004 688,00

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Selv om Lyngen kommune i 2019 har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 283 116,34 er
netto driftsresultat på kr 3 051 966,08. Det er 0,91% av driftsinntektene. Dette er både lavere
enn kommunens mål i egne handlingsregler, samt anbefaling fra tekniskberegningsutvalg og
fylkesmannen.
Netto driftsresultat i 2019 er lavere enn netto driftsresultat i 2018 som var på kr 6 723 467,07 og
2,05% av driftsinntektene i 2018. Dette er både høyere enn kommunens mål i egne
handlingsregler, samt anbefaling fra tekniskberegningsutvalg og fylkesmannen.
Det henvises for øvrig til årsberetningen om de vurderinger og analyser vedrørende driftsåret
2019.
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Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet

Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETN ING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Lyngen kommunes årsregnskap som viser kr 210 674 665,45 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 283 716,34. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngen kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G ru n

nlog

for

kon kl usjone n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskreveti Revisors oppgaver og plikter ved revisjon ov årsregnskopet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon . fivrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
1vrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 6vrig inforrnasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

Besøks-/postadresse
Sjøgt 3
9405 HARSTAD

www.komrevnord.no

Avdelingskontor:

Orsanisåsionsnummer:

Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvilg
Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø
post@komrevnord.no
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henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Ko m m u n e d i re

ktøre ns

an

svo r fo

r å rs re g n sko pet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nØdvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. n krf. no/revisio ns beretn i nge r

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

i

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentosjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (|SAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å s6rge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Tromsø, 19. mai2020

Srvts$,wrw,t/Doris Gressmyr
Oppdragsa nsva rlig revisor
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59/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend ved etter/videreutdanning
innen HSO i 2020 og 2021
Henvisning til lovverk:
Vedtak i Lyngen kommunestyre 19.12.19 i KS-sak 2019/125.
Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget om kr. 200 000 i lønn i forbindelse med etterutdanning
HSO med bindende tjenesteavtale. Rådmannen bes legge fram reglement for ordningen.
Stipendet gjelder for 2020.

1
2

Fagplan Akuttmedisinsk eldreomsorg - Verdighetssenteret
Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend ved videreutdanning

Rådmannens innstilling
Lyngen kommunestyre tar retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend ved
etter/videreutdanning innen HSO til orientering.
Ubenyttet beløp av stipendet på kr. 200 000 overføres til bruk til samme formål i 2021.
Budsjettdekning:
Kr. 200 000 er innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 - 2023
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Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Etterutdanning regnes som kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor
eksisterende utdanning og stilling. Det dreier seg om kortere kurs som ikke fører fram til formell
eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng.
Videreutdanning er et studietilbud som gir ny formell kompetanse og er spesielt tilrettelagt med
hensyn til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming, og har en intensjon om å være
tilpasset behov i samfunns- og arbeidsliv. Videreutdanning gir opplæring utover rammen av
arbeidstakers opprinnelige utdanning, og vil derfor normalt gi uttelling i form av studiepoeng.
Lederne i helse- og omsorg i Lyngen kommune ønsker at deler av stipendet skal gå til
etterutdanning i Akuttmedisinsk eldreomsorg i regi av Verdighetssentret.
UNN overfører økt behandlingsansvar på kommunene i regi av Samhandlingsreformen.
Pasienten har rett på behandling nærmest mulig hjemstedet. Derfor er det nødvendig at
helsearbeiderne har mulighet til å øke sin kompetanse for å være bedre i stand til å møte
framtidige utfordringer.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. Rekrutterings- og kompetanseplan 2016 -2020
Økonomiske konsekvenser
Kr 200 000,- er innarbeidet i økonomiplan for 2020-2023
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ikke vurdert
Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert
Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Stipendet vil føre til økt kompetanse for helsearbeiderne slik at de vil bli i bedre stand til å møte
fremtidige utfordringer.
På grunn av situasjonen med Covid-19 kan mulighetene for å ta og avslutte etter/videreutdanning bli utfordrende i inneværende år. Rådmannen anbefaler derfor at stipendet på
kr. 200 000 brukes i 2020 og 2021.
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Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend ved etter/videreutdanning innen HSO
i 2020 og 2021.

Kriterier for tildeling av stipend:
Søkere må være fast ansatt i helse og omsorg i Lyngen kommune.
Videreutdanning er i henhold til behov og utfordringer i helse og omsorg jfr Rekrutterings- og
kompetanseplan. Må tilsvare minimum 15 studiepoeng.
Forslag fra ledergruppa på aktuelle fagområder:






Helse IT
Kreftsykepleier
Hygienesykepleier
Helsesykepleier
Akuttmedisinsk eldreomsorg i regi av Verdighetssentret

Bekreftelse på studieplass må vedlegges søknad.
Tildeling av stipend sees i sammenheng med kompetasemidler fra Fylkesmannen.

Tildeling av stipend kan gis som
-

Lønnskompensasjon i forbindelse med permisjon uten lønn i praksisperiode.
Utgifter til relevant studiemateriell, semesteravgift og eksamensgebyr

Størrelse på stipend og bindende tjenesteavtale
Ingen binding

Under 25 000.-

½ års binding

25 000-99 000

1 års binding

100 000-199 000

1 ½ års binding

200 000- 349 000

2 års binding

350 000

Bindingstid: Grunnlaget for bindingstid er hjemlet i Hovedavtalens Kapittel 1, § 14.
Arbeidsmiljøloven § 12-11 og Lyngen kommunes permisjonsreglement 3.6 og 3.6.1.
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Revidering og oppdatering av arbeids- og delegeringsreglement
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 5-3

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar nytt arbeids- og delegeringsreglement, med iverksettelsesdato 1. juli
2020.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Gjeldende arbeids- og delegeringsreglement for Lyngen kommune ble vedtatt av
kommunestyret i sak 46/2010, og er sist ajourført i K-sak 59/2013.
Delegasjonsreglementet er forankret i Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven).
Kommuneloven § 5-3 slår fast at kommunestyret er det øverste organet i kommunen.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak.
Arbeids- og delegasjonsreglementet for Lyngen kommune skal sikre at politiske organer og
ansatte i kommunen, samt private parter og publikum forøvrig, til enhver tid kan være orientert
om hvem som har kompetanse til å treffe beslutninger.
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All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Det er kommunestyrets oppgave å
delegere myndighet slik at Lyngen kommune får en effektiv organisasjon. De hensyn som må
ivaretas i den forbindelse er:
- rettssikkerhet for innbyggere/brukere som har saker til behandling
- effektiv ressursbruk
- service og saksbehandlingstid
- at enkeltavgjørelser skal være i samsvar med politiske mål og retningslinjer
Formålet med arbeids- og delegasjonsreglementet er å avlaste kommunestyret med
underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning. Gjennom reglementet får
andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.
Kommunestyret kan ifølge kommuneloven delegere vedtaksmyndighet både internt til egne
utvalg, ordfører eller rådmann, eller til andre rettssubjekter i saker som gjelder lovpålagte
oppgaver. Eksempel på sistnevnte er kommunesamarbeid eller selskap som utfører oppgaver på
vegne av kommunen (som for eksempel Avfallsservice AS).
Lyngen kommune har kjøpt Kommuneforlagets modul KF Delegeringsreglement. Dette er et
digitalt verktøy for kommunal delegering og viser hvilke lovbestemmelser som er delegert fra
kommunestyret til politiske utvalg og til administrasjonen. Link til KF Delegering vil legges ut
på kommunens hjemmeside, slik at det er lett tilgjengelig for alle å se hvem som beslutter hva.
Visning av forslag finnes på denne lenken:
https://delegering.kf.no/delegering/politician/c5fad1e9-aa59-4ff3-bf5c-36455a1d80dd
Det er foreslått delegering av myndighet i flere lover enn i dagens reglement, men forslaget er i
store trekk basert på dagens delegeringsreglement og praksis.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Med et oppdatert arbeids- og delegeringsreglement sikrer vi oss at Lyngen kommune følger
gjeldende lover og regler. Det vil også fremkomme hvem som skal treffe beslutninger.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Forslaget til nytt arbeids- og delegeringsreglement er på mange måter ett «standard reglement»,
likt det som de fleste norske kommuner har. Det vil si at kommunestyret delegerer mye av sin
myndighet til andre faste politiske utvalg, samt at avgjørelser i ikke-prinsipielle saker delegeres
til administrasjonen.
Det vil bli utarbeidet arbeidsreglement for flere utvalg/nemnder som er opprettet i medhold av
kommuneloven, som for eksempel klagenemnd og valgstyre. Disse reglementene vil bli lagt
fram til politisk behandling når de er utarbeidet.
I forslaget fremkommer det to kategorier på lover som ikke er delegert, enten fordi de ikke er
relevante for Lyngen kommune eller fordi de ikke er delegert til kommunene men kan på et
senere tidspunkt bli delegert. Sistnevnte kategori ligger på forvaltningsnivå over kommunene,
f.eks. direktorat, fylkeskommunen.
Rådmannens interne delegeringer fremkommer ikke i vedlegget til saken, men vil fremkomme i
KF Delegering.
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Kommunal planstrategi - førstegangsbehandling
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 10-1
Vedlegg
1 Planstrategi førsteutkast

Rådmannens innstilling


Saken legges frem uten innstilling fra Rådmannen. Det forventes at kommunestyret gir
føringer for videre arbeid med planstrategien.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Alle kommuner er lovpålagt å vedta en kommunal planstrategi, og senest et år etter
konstituering (jf. § 10-1 i pbl). Planstrategiens hovedfunksjon er å drøfte strategiske valg knyttet
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet
og en vurdering av planbehov i valgperioden. Kommunestyret skal ta stilling til om det er behov
for å igangsette nye planer i valgperioden, eller om eksisterende planer bør revideres eller
oppheves. Det er et dokument som skal vise hvordan Lyngen kommune akter å møte
utfordringer, så vel som hvordan man ønsker å bygge på egne kvaliteter, for å oppnå ønsket
utvikling.
Det er viktig og nødvendig at det er god politisk medvirkning i utarbeidelsen av en planstrategi.
Politisk forankring er uunnværlig om kommuneplanen skal fungere som et styringsverktøy, og
arbeidet med kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) starter med planstrategien. En
kommuneplan uten politisk forankring er verken nyttig (i den grad politikere fører politikk i
strid med plan) eller demokratisk legitim (i den grad folkevalgte ikke anerkjenner den).
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Førsteutkastet til planstrategien bør derfor ikke vurderes som et endelig produkt i
kommunestyret, men som et utgangspunkt for diskusjon. Det forventes at kommunestyret gir
føringer for samfunnsutvikling i Lyngen, og da er politisk engasjement i
kommuneplanprosessen viktig.
Om dokumentets struktur:
Førsteutkastet til planstrategien inneholder oversikt over forslag til revisjon av gjeldende planer
og administrasjonens forslag til nye planer, men det starter med det som kalles
«kunnskapsgrunnlaget» - altså grunnlaget for hvorfor nye planer bør iverksettes, eller
eksisterende planer revideres. Kunnskapsgrunnlaget starter med føringer fra nasjonalt til
regionalt og lokalt nivå. Deretter følger en status for temaer i gjeldende plan, oppdatert statistisk
data for gjeldende tema, og også en gjennomgang av viktige temaer som ikke er med i gjeldende
plan.
Hoveddelen av selve planstrategien, med politisk behandling, en liste over kommunale planer,
kommunens hovedtrekk, og en fremdriftsplan, starter på kapitel 6: kommunal tjenesteyting.
Om format på politisk behandling:
Format på politisk behandling er før øvrig beskrevet i kapittel 7, og er det samme som ble
forespeilet kommunestyret i februar. Noen grep vil bli tatt på grunn av situasjonen vi er i med
Covid-19, men man sikter på å lande så nært som mulig den oppskriften. Mer informasjon på
selve møtet, men administrasjonen ser det hensiktsmessig med:
 Gruppearbeid med tverrpolitisk sammensetning
 Utgangspunkt i SWOT-analyse (beskrevet i kapittel 7)
 Møte over Teams
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1.

Innledning

1.1

Lovgrunnlag

Det er plan og bygningsloven som er lovgrunnlaget for utarbeidelse av kommunal planstrategi. Her
stilles det krav om at kommunen skal utarbeide kommunalplanstrategi minst én gang hver
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering.
Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging, hvor kommunens utviklingstrekk
og utfordringer skal drøftes. Drøftingen skal belyse hvilke planbehov den enkelte kommune har for å
legge til rette for ønsket utvikling. Den setter dermed også fokus på at planleggingen skal være
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Kommunal planstrategi er altså ingen tradisjonell plan, men et politisk strategidokument som er
retningsgivende for kommunens planlegging. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for
kommunens innbyggere og det finnes heller ikke innsigelsesrett til planstrategien.
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2.

Planstrategien og øvrige styringsdokumenter

Fig 1 – Planstrategi og øvrige overordnede styringsdokumenter
Det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette innebærer
at de ulike dokumentene i illustrasjonen ovenfor må ses i sammenheng og ikke betraktes som
enkeltplaner. Kobling mellom kommunal planstrategi, kommunens samfunnsdel/-arealdel og
handlingsdel/økonomidel er i denne sammenheng grunnleggende for at plansystemet kan
fungere som styringsverktøy for lokal samfunnsutvikling.
Det forutsettes at kommunen selv setter dagsorden med et tydelig politisk engasjement.
Plandokumentene må derfor utarbeides med sterk politisk deltakelse.

2.1

Hovedinnhold i de ulike dokumentene

Planstrategi skal synliggjøre utviklingstrekk, sentrale utfordringer og planbehov.
Planprogram skal klargjøre hensikt med planarbeidet og avklare rammer for videre planprosess. Det
utformes ikke planprogram for planstrategi.
Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer for kommunens samlede utvikling (som samfunn og
som organisasjon). Samfunnsdelen skal inneha en handlingsdel og skal legge føringer for
arealplanarbeidet. Samfunnsdelen bør vedtas tidlig i styringsperioden.
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Avklaring av utbygging/ikke-utbygging er planens sentrale hensikt.
Handlingsdel skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de nærmeste 4 årene for å nå de
langsiktige målene. Handlingsdelen kan være et eget dokument eller den kan integreres i
økonomiplanen.

3.

Overordnede føringer

Noen forhold utenfor kommunen vil påvirke kommunens utfordringer og utviklingstrekk. Derfor må
den kommunale planstrategien ta hensyn til overordnede føringer, slik som nasjonale forventninger og
regionale planer.
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Fig. 2 – Planstrategi og helhetlig syn på plansystemer

3.1

Nasjonale forventninger

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener kommunen skal
fokusere på i planleggingen for å bidra til gjennomføringen av gjeldende nasjonal politikk. De
nasjonale forventningene har utgangspunkt i 4 store utfordringer:






Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle
4
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Regjeringens forventinger for å møte disse utfordringene gjelder både for regionalt og kommunalt
nivå, og kan oppsummeres i 4 hovedtemaer:






Bruk av planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
Utvikle vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
Bærekraftig areal- og transportutvikling
Utvikle byer og tettsteder der det er godt å bo og leve

Regjeringen forventer at man legger FNs bærekraftsmål til grunn for offentlig planlegging:

Statlige planretningsliner og planbestemmelser:
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(2011 – revideres 2020)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige
retningslinjer under utredning:
 Statlige planretningslinjer for fjellområdene
 Statlige planretningslinjer for planlegging i sjøområder

3.2

Regionale føringer






Fylkesplan for Troms 2014-2025
Regional transportplan 2018-2029
Regional plan for landbruk 2014-2025
Regional plan for handel og service 2015-2024
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027
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Troms fylkeskommune utarbeider regional planstrategi under de samme tidsrammene som er satt for
kommunene (dokumentet skal vedtas senest ett år etter konstituering). Dette innebærer at mange
kommuner utarbeider sine planstrategier parallelt med fylkeskommunens arbeid.
Kommunene kan derfor ikke vektlegge føringer i ny regional planstrategi i skrivende stund, men kan
vurdere føringer fra forrige periode. Hovedutfordringer fylket vektlegger framgår av dokumentet
«kunnskapsgrunnlaget».
Signalene fra Fylkeskommunen er at man ikke kan påregne at den regionale planstrategien blir klar i
løpet av 2020. Forsinkelsen kan knyttes til arbeidet med fylkessammenslåingen.
Hovedutfordringene for kunnskapsgrunnlaget fra forrige valgperiode var definert som følger:
Nordområdene – Demografi – Klima, energi og naturforvaltning – Kultur, idrett og friluftsliv –
Næring og sysselsetting – Samferdsel – Utdanning, forskning og innovasjon – Arealforvaltning, natur
og friluftsområder – Folkehelse og levekår

3.3

Interkommunalt plansamarbeid - arealplaner





3.4

Landskapsvernområde for Lyngsalpan (Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord)
Landskapsvernområde/friluftsområde Årøya (Lyngen, Kåfjord og Storfjord)
Kystsoneplan for Ullsfjorden (Lyngen, Tromsø og Balsfjord)
Kystsoneplan for Lyngenfjorden (Lyngen, Kåfjord og Storfjord)

Kommunereformen

Kommunereformen innebar omfattende sammenslåinger av de da 428 kommuner innen 2017.
Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. Stortinget har anledning til å beslutte
tvangssammenslåing, mens Fylkesmannen har gitt en vurdering av mulige sammenslåinger. I
skrivende stund ser det ut til at vi vil ha 356 kommuner i Norge etter 1. januar 2020 (119
kommuner blir sammenslått om til 47 nye).
Alle kommuner utreder/har utredet om de skal bestå som egen kommune eller slå seg sammen
med andre. Lyngen kommune besluttet at de skal bestå som egen kommune, men er åpen for
videre dialog om sammenslåing.

3.5

Fylkessammenslåing

Stortinget har vedtok 8. juni 2017 at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune. Den nye
regionen blir opprettet 1. januar 2020, men vedtaket har til dels blitt implementert underveis.
Fylkesmannen for Troms og Finnmark ble opprettet 1. januar 2019. Det nye fylket vil
inneholde 39 kommuner (forutsett at ikke flere kommuner slår seg sammen).
Sammenslåingen har vært kontroversielt, og møtt motstand både i Troms og Finnmark. I
Finnmark ble det holdt folkeavstemning i mai 2018, hvor resultatet var 87% mot
sammenslåing. Også Finnmark fylkesting stemte mot sammenslåing (21 mot – 11 for). I
Troms ønsket 65% en folkeavstemning, men en folkeavstemning ble ikke avholdt.

3.6

Lokale føringer – medvirkning

Det ble gjennomfør møter med utvalgte lag og foreninger under arbeidet med utforming av
førsteutkast til planstrategien, der målet var å informere om kommuneplanprosessen, samt plukke opp
utfordringer fra sentrale interessegrupper i en tidlig fase. I løpet av vår/høst 2019 ble møter
gjennomført med:




Råd for folkehelse
Levekårsutvalget
Lyngen næringsforening
6
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4.

Ressursgruppa for landbruket
Rus og psykiatri
Grendelag Nord-Lenangen (ment å fange opp utfordringer for fiskeriinteresser)
Industri Furuflaten (få representanter fra industrien på møtet med næringsforeningen)

Status - gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan danner et viktig utgangspunkt for den kommunale planstrategien.
Figuren nedenfor viser hovedtrekkene i gjeldende planstrategi og samfunnsdel:

Hovedutfordring:
- Hvordan skape vekst og
stabilisere/øke innbyggertallet?

Kommunal planstrategi (27.09.16)
- Utviklingstrekk og utfordringer

Satsingsområder:
- Næringsutvikling og sysselsetting
- Boligpolitikk
- Samferdsel
- Folkehelse
- Likestilling
- Klima og miljø

KOMMUNEPLAN
Kommuneplanens samfunnsdel
(14.06.17)
- Mål og satsingsområder

Fig. 3 – Gjeldende planstrategi og samfunnsdel
Planprosess: Det ble gjennomført en planprosess for både samfunnsdel (sluttbehandlet juni 2017) og
arealdel (sluttbehandlet februar 2018), hvor planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel ga klare
føringer for arbeidet med arealdelen.
Hovedutfordring: I gjeldende kommuneplan er nedgang i folketall definert som kommunens største
utfordring. Tre (3) politisk prioriterte satsingsområder er definert som «hovedpilarer» for å motvirke
yttelig befolkningsreduksjon: Næringsutvikling og sysselsetting, boligpolitikk og samferdsel. Tre (3)
gjennomgående perspektiver ble også definert som grunnverdier for alle tiltak i kommunen:
Folkehelse, likestilling, og klima og miljø.

Næringsutvikling og sysselsetting:
Sysselsettingen i Lyngen kommune ligger litt lavere enn gjennomsnittet i fylket. Sammenliknet med
distriktskommuner er sysselsettingen i kommunen omtrent det samme som sysselsettingen i NordTroms regionen. Om man ser på arbeidsledigheten, så er den blant de laveste i Nord-Troms. Nedgang i
sysselsetting kan i noen grad forklares med en økt andel av eldre i kommunen.

Boligpolitikk:
Det er mangel på boliger i Lyngen. Noen eldre boliger blir brukt som fritidsboliger og det synes å
være en økende trend å leie ut til turister. Lyngen kommune har gjort en kartlegging av boligbygg som
brukes til fritid og kortidsutleie, og havnet på 253 telte eneboliger/våningshus, som utgjør rundt 17%
av den totale boligmassen. I kommuneplanens arealdel er det muligheter for boligbygging i hele
kommunen, men man ser at det tilrettelegges for få boliger i privat regi. Kommunen mangler en
7
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strategi for å benytte eksisterende boligmasse, og man ser at tilrettelegging i mer rurale strøk ikke har
hatt ønsket effekt foreløpig, verken gjennom reguleringsplaner eller gjennom arealplanen.

Samferdsel:
Ullsfjordsforbindelsen: Statens Vegvesen er i gang med planprosessen for å realisere
Ullsfjordsforbindelsen. Så langt er det gjort en konsekvensutredning for trasévalg. Mye arbeid gjenstår
med reguleringsplan, grunnundersøkelser, og avklaring med berørte interesser.
Fylkesveg 7920 (tidligere fylkesveg 311): Statens vegvesen har gjort faglig vurdering av
trafikksikkerheten mellom Lyngseidet og Koppangen. Vegvesenet har lagt rekkefølgebestemmelser
for utbygging som vil øke trafikkmengden langs fylkesvegen i vesentlig grad. Kommunen og
vegvesenet har kommet til enighet om at en regulering langs de første par kilometerne fra Lyngseidet
er tilstrekkelig for å imøtekomme denne bestemmelsen.

Folkehelse:
Forebyggende folkehelsearbeid er et satsingsområde som ikke knytter seg direkte til
fraflyttingsproblematikk, men er et fundament for livskvalitet som berører de fleste felt.

Likestilling:
Likestilling uansett bakgrunn er en forutsetning for å være en attraktiv kommune å bo i. Det er ikke
bare viktig for bolyst og livskvalitet, men beskrivende for det samfunnet vi ønsker å være.

Klima og miljø:
Klima og miljø er i utgangspunktet en global utfordring, hvor kommunene har liten påvirkningskraft
isolert sett. Fokuset for å møte utfordringer forbundet med klima og miljø er todelt for kommunen, der
den ene delen er overgang til mer klimavennlige løsninger, mens den andre er tilpassning til
fremtidens klima. Effekten av klimavennlige tiltak er vanskelig å måle, men man har i Lyngen gjort
klimavennlige tiltak, som «5-minuttersbygda» og sentrumsplanen, som er ment å redusere biltrafikk i
sentrumsområdet. Omstilling til fremtidens klima, som å ta hensyn til større frekvens av
naturfarehendelser, mer overvann, og havnivåstigning, blir nødvendig å hensynta, også i fremtidig
planlegging.



Utviklingstrekkene og utfordringene er ikke vesentlig endret siden forrige revisjon
av kommuneplanen. Et viktig spørsmål blir å diskutere om de prioriterte
satsingsområdene er treffende eller bør erstattes med andre prioriteringer.
I arbeidet så langt er det ikke foreslått nye satsingsområder, men skal drøftes
nærmere i samfunnsdelen.



Et annet viktig spørsmål er om årsak til manglende resultater på noen
satsingsområder skyldes manglende virkemidler – dvs. at det ikke har vært avsatt
tilstrekkelige midler i kommunens handlingsprogram, økonomiplan og
årsbudsjetter, eller at de tiltakene man har satt av midler til, ikke har vært
tilstrekkelig effektive. Skal drøftes nærmere i samfunnsdelen.
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5.

Kommunens utviklingstrekk og utfordringer

Temaer i gjeldende kommuneplan
Utviklingstrekkene for satsingsområder i gjeldende kommuneplan beskives først. Deretter beskrives
andre viktige temaer/utviklingstrekk.

5.1

Befolkningsutvikling – hele kommunen

Befolkningsvekst
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Fig. 4 – Befolkningsutvikling i Lyngen, Nord-Troms, og Troms

Etter 2005 har man opplevd en jevn befolkningsvekst i Troms totalt sett, men ikke i NordTroms, da den store veksten i hovedsak har vært et fenomen byer og større tettsteder.
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Befolkningsutvikling Lyngen og Nord-Troms
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Fig. 5 – Folketall, fødselsoverskudd og flytting 2005 - 2019

Vi kan se fra figuren over at befolkningsutviklingen både i Lyngen og Nord-Troms for øvrig,
at det er noen svingning er befolkingsutviklingen fra år til år, og at utviklingen mellom
regionen og kommunene ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre. Skjervøy og Nordreisa
har hatt en jevn vekst i perioden, og man vil se at Lyngen har omtrent samme utvikling som
øvrige kommuner i Nord-Troms.

Befolkningsnedgang i sammenlignbare kommuner
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Fig. 6 – Befolkningsnedgang, utvalg av kommuner i Nord-Troms
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Befolkningssammensetning
Befolkningssammensetning i kommunen viser at andelen yngre blir færre og andelen eldre øker.
Aldersgruppen 0-19 år har en nedgang fra ca. 800 i 2005, til ca. 600 i 2019. Aldersgruppen 65 år eller
eldre har gått andre veien, fra ca. 600 i 2005, til ca. 800 i 2019. Også aldersgruppen 20-64 år viser
nedgang med 318 personer i samme tidsperiode. Vi ser et mønster som viser en generell
befolkningsnedgang, og samtidig en eldre befolkning, der man ser en særlig nedgang i gruppen 0-24.

Fig. 7 – befolkningsendring i aldersgrupper
Kjønnsbalanse
Tradisjonelt har det vært bosatt flere kvinner enn menn i Norge og flertall av menn ble første gang
registrert så sent som i 2011. I dag er det 50,4 % menn i landet, 50,9 % i Troms og 51, 2 i Lyngen. I
aldersgruppen hvor flesteparten får barn (20 – 44 år) er aldersgruppen hvor det er størst sprik i
kjønnsbalansen i Lyngen. Kvinneandelen i Lyngen 45,4 %, som er en marginal framgang fra forrige
planperiode ( 44,9 %) . I Troms er kvinneandelen i denne aldersgruppen 47,7 % og i landet 48,6 %.

Utfordringer:
 Det blir færre mennesker i kommunen
 Alderssammensetningen viser utvikling av flere eldre og færre unge mennesker
 I aldersgruppen hvor folk får barn er kvinnandelen liten
Planbehov:
 Vurdere virkemidler som kan motvirke ytterlig befolkningsreduksjon
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5.2

Næring og sysselsetting (Kilder: SSB)
Figur 4 viser en sammenlikning mellom sysselsatte
i Lyngen kommune, NordTroms og Troms fylke.

Andel sysselsetting 15-74 år
74,0
72,0

Søylene viser at sysselsettingen i kommunen
ligger nær gjennomsnittet i
fylket og noe høyere enn i
Nord-Troms regionen.
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Troms

Tromsø kommune scorer
høyest i fylket, ca. 78-80
pr. 100 innbyggere.

Hele landet

Fig 8 – Sysselsatte pr. 100 innbyggere (15 – 74 år) 2005-2018
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Fig. 9 - viser antall sysselsatte forderlt på private næringsområder og offentlige arbeidsplasser i
lyngen kommune i 2019.
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Utfordringer:
 Hvordan ivareta eksisterende næringer? (industri, landbruk, fiskeri og handel)
 Hvordan etablere nye næringer? (reiseliv og bergverk synes bla. å ha potensial)
 Hva kan kommunen bidra med for å være en viktig støttespiller for næringslivet?
Planbehov:
 Rullere strategisk næringsplan og andre næringsplaner.

5.3

Barn og unge (Kilder: Kommuneprofilen, Ungdata)

Prosentandel unge i befolkningen (0-15)
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Figur 6 viser
sammenlikning av antall
barn (0-15 år) i Lyngen,
Nord-Troms og fylket
(%-del av øvrige
aldersgrupper).

15,00
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5,00
0,00
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Lyngen

Nord-Troms

Troms

Figuren viser at denne
aldersgruppen blir
mindre i hele fylket,
men at den minker
raskest i Lyngen (4,74
% reduksjon på 14 år).
Særlig stor nedgang fra
2015 (nesten 2%)

Lyngen kommune er godt utbygd med barnehager og grunnskoler. Tilbudet fra frivillige
organisasjoner spiller en viktig rolle under oppveksten til mange av Lyngens unge.
«Ungdata» er en nasjonal innhenting av kunnskap om ungdom. I 2013 ble det er utført lokale
spørreundersøkelser i 8, 9 og 10 klasse i Lyngen kommune. Det ble også utført undersøkelse i 2016 og
sist i 2018. Hovedtemaene som elevene svarer på er områdene «Atferdsproblemer, foreldre, framtid,
helse og trivsel, lokalmiljø, mediebruk, organiserte fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk, skole, og
venner».
Tallene fra Ungdata, folkehelseprofil og Elevundersøkelsen viser at elevene stort sett trives godt.
Likevel vet vi at mobbing har en sammenheng med helseplager, og det er viktig med systematisk
forebygging, oversikt og tiltak.
Utdanningsinstitusjoner utover grunnskole er ikke lokalisert i Lyngen og de fleste ungdommer fra
Lyngen går på videregående skole i Nordkjosbotn eller Tromsø. Dagpendling er bare mulig for indre
del av kommunen.

13

198

Ungdata undersøkelsen fra 2018 viser at bare 53 % av elevene i Lyngen trives svært godt på skolen,
mot 60% i Troms, og 62% på landsbasis. 27% av ungdomsskoleelever i Lyngen sier de er mye plaget
med ensomhet, mot 22% i fylket.
Undersøkelsen fra 2018 viser også at 76% av ungdom i Lyngen er fornøyd med egen helse, og at bare
11% sliter med fysiske helseplager. Dette mot 68% og 18% i fylket for øvrig.

Utfordringer:






Hvordan jobbe målrettet med tverrfaglig forebyggende arbeid?
Hvordan minke frafallet i videregående skole for elever fra Lyngen?
Hvordan heve resultatene for de elevene som skårer på laveste nivå på NP?
Hvordan løse utfordringene knyttet til økende rapportering om ensomhet og
bekymring fra dagens unge?
Hvordan øke bolysten blant unge slik at flere ønsker å bosette seg i Lyngen som
voksne?

Planbehov:




5.4

Rullering av eksisterende planer innen oppvekst (sosial læreplan, oppvekstplan og
kompetanseplan).
Etablering og iverksetting av forebyggende enhet, inkludert en plan for
forebyggende, tverrfaglig arbeid.
Plan for tidlig innsats i skolen.

Folkehelse (Kilder: Folkehelseprofilen)

En stor nasjonal utfordring er folkehelse. Livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende.
Den enkelte har gjennom sine valg ansvar for egen helse, men kommunen har et ansvar for å
tilrettelegge for et samfunn som forebygger ulike helseutfordringer. Dette bør gjøres innen alle
sektorer.
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og faktorer som påvirker denne. Hensikten med profilen er å ha en kunnskapsbakgrunn
for utfordringene og tiltakene.

Temaområder Indikatorer
1. Befolkning
Befolkningsvekst, personer
som bor alene, kjønnsfordeling
etc.
2. Oppvekst og Inntekt, utdanning, utførelevekår
trygdete etc.
3. Miljø,
skader og
ulykker

Drikkevann, luftkvalitet, vold,
trygghet, ensomhet,
valgdeltakelse etc.

Utfordringer
- befolkningsnedgang
- høy andel over 80 år
- utdanningsnivå
- stønad til livsopphold 20-66 år
- trives på skolen (10. klasse)
- frafall i vgs
- drikkevannsforsyning
- andel tilknyttet vannverk
- kollektivtilbud
14
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- ensomhet
4. Helserelatert Fysisk aktivitet, røyking etc.
atferd
5. Helsetilst.
Forventet levealder, lidelser,
overvekt, antibiotikabruk etc.

- høy andel av kvinner som røyker
- hjerte- og karsykdom
- overvekt og fedme, 17 år

Fig. 10 – Utdrag av folkehelseprofilen

Folkehelseprofilen er inndelt i 6 ulike temaområder med til sammen 34 indikatorer. De ulike
indikatorene viser om kommunen ligger høyere, likt eller lavere enn landsgjennomsnittet. Forrige figur
er avgrenset til å beskrive forhold som er lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjøres oppmerksom på
at statistikken er bygd på ulik «datafangst» og må vurderes sammen med annen kunnskap og lokale
forhold.
Folkehelseloven pålegger kommunene å utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert 4. år.
Kommuneoverlegen vil – i samarbeid med aktører innen folkehelse – utarbeide dokumentet «Oversikt
over folkehelsen i Lyngen kommune 2020». Nevnte dokument vil supplere Planstrategien ved
utarbeidelse av samfunnsdelen.
Lyngen kommune har over år arbeidet med folkehelse, særlig rettet mot barn og unge i skole og
barnehage. Kommunen har et aktivt organisasjonsliv som gjør en uvurderlig innsats for folkets fysiske
aktivitet.

Utfordringer:
 Muskel, skjelett, type 2-diabetes og psykiske lidelser
 Høyt sykefravær i kommunen
 Forebyggende arbeid for den voksne og eldre del av befolkninga
Planbehov:
 Plan for folkehelsearbeid

5.6

Boliger

Kommuneplanens arealdel legger opp til boligbygging i store deler i kommunen, både i regulerte felt
og som spredt utbygging.
I gjeldende planperiode har tilrettelegging i sentrale områder vært vellykket, mens man har fått mindre
enn forventet etterspørsel på regulerte områder lengere fra Lyngseidet og Furuflaten. På Innereidet og
Tindevangen er det kommunale tomter i felt, men man ser at det foreløpig er lite interesse for disse. I
tillegg er fortsatt ledige tomter i felt på Jensvoll og på Ørnesbakken, og den nye områdeplanen for
Lyngseidet vil kunne gjøre mange boligtomter tilgjengelig.
Det er behov for nye boliger til alle målgrupper.
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Kommunen iverksatte tilskuddsordning for boligbyggere i 2016, men det er noe vanskelig å evaluere
effekten av dette, da man ikke vet hvor mange boliger som ville bli bygget uten denne ordningen.
største pådriveren til etterspørsel kan synes å være kommunalt utviklede tomter nært sentrum.

Utfordringer:
 For lite interesse for å bygge boliger
o I regulerte felt langt fra sentrum
o I uregulerte felt på privateid grunn
 Vurdering av usikker byggegrunn i hele kommunen
Planbehov:
 Regulering og opparbeiding av boligfelt av attraktive tomter
 Strategisk plan for utvikling av boligmassen

5.7

Klimaendringer (klimaprofil Troms)

Fig. 11 - Temperaturavvik fra normal1900-2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy,
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.
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Fig. 12 - Nedbør i prosent av normalen 1900 -2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy,
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.
Figurene ovenfor illustrerer temperatur- og nedbørsendringer i Norge fra år 1900 og fram til i dag. Det
har blitt jevnt varmere og våtere, for Nord-Norges del har dette har vært spesielt tydelig de siste 25
årene. Klimaforskningen viser at tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis forsterkes.
Årstemperatur vil øke, mest om vinteren. Nedbørmengden vil i større grad komme som regn, mest om
sommeren og høsten. Det vil bli betydelig reduksjon av snømengder, særlig nær kysten. Vindforhold
synes ikke å endres, men usikkerheten av vindstyrke og retning er stor.
De ulike skredtypene, flom og havnivåstigning vil bli nærmere beskrevet under «Samfunnssikkerhet
og beredskap».

Utfordringer:
 Klimaendring vil i liten grad medføre til ekstra sikkerhetsmargin i forhold gjeldende
krav i nasjonale aktsomhetskart og TEK17. Kommunen bør likevel være særlig
aktsom for skredtypene jord-, flom- og sørpeskred som vil påvirkes av intens nedbør,
så vel som overvann.
Planbehov:
 Ikke egne planer, men hensyn til endret klima kan i særlig grad ivaretas i
kommuneplanens arealdel. Klimahensyn må implementeres i alle typer planer og
saksbehandling.
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Aktuelle temaer som ikke inngår som i gjeldende kommuneplan
5.5

Sentrumsarbeid

Sentrumsutvikling har vært et pågående prosjekt fra 2014. Arbeidet inkluderer flere andre
satsningsområder som barn og unge, næring, folkehelse og bolig. Det er avsatt ressurser i
økonomiplanen for fortsatt sentrumsarbeid de nærmeste årene.
Målet med dette helheltlige arbeidet er å aktivt arbeide med hovedutfordringen befolkningsnedgang.
Innledningsvis ble det utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som la grunnlaget for en politisk
konspetplan som pekte ut 6 satsningsområder.
For å få realisert disse har man iverksatt områderegulering av Lyngseidet. Denne planen vil legge opp
til fortetting av boliger og næring, møtesteder og strandpromenade. Det er lagt opp til en deltakende
prosess med involvering av grunneiere, barn og unge, folkehelse, lag og foreninger og regionale
myndigheter.
Parken og Parkveien gjennomgår oppgraderinger. Videre er Strandveien og strandpromenaden viktige.
Planen vil etter all sansynlighet bli vedtatt i 2020. Videre vil det bli viktig å få på plass en
prosjektleder for å følge opp tiltak i plan.

Utfordringer:
 Trafikk, nærings- og boligbebyggelse
Planbehov:
 Områdeplan m/senere detaljreguleringsplaner/bestemmelser knyttet til
formingsveileder

5.8

Samfunnssikkerhet og beredskap (klimaprofil Troms)

Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er ustabilt, og et fjellskred herifra vil føre til en flodbølge som vil
slå innover strandflaten langs Lyngenfjorden. Nordnesfjellet blir kontinuerlig overvåket av NVE, og et
eventuelt fjellskred vil sannsynligvis bli varslet i god tid. Kommunen har utarbeidet planer for varsling
og evakuering av befolkning i utsatte områder.
Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen er i stor grad
lokalisert til strandflaten rundt Lyngsalpene. Bratte fjellsider og relativt store nedbørsmengder fører til
stor risiko for snøskred og jord- og steinras. Klimaendringer vil føre til mer nedbør i fremtiden, noe
som vil kunne føre til høyere frekvens av skredhendelser.
Marin grense markerer det høyeste nivået havet har hatt siden siste istid, og alt arealet i kommunen
under denne har i teorien potensialet for forekomster av marin leire. Kvikkleir er marin leire som går
over fra fast form til flytende form ved overbelastning eller omrøring. Kvikkleir kan oppstå når leire
avsatt i hav over tid får utvasket saltionene som funger som bindingsmateriale mellom leirpartiklene.
Fylkesveinettet i kommunen har dårlig standard, spesielt Pollfjelltunnelen og fv. 7920 trenger
oppgradering.
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Utfordringer:
 Snøskred, jord- og steinras.
 Fjellskred fra Nordnes.
 Usikre grunnforhold i store deler av kommunen.
Planbehov:
 Revisjon av ROS analyse for fjellskred fra Nordnes – er under utarbeidelse sammen
med de andre kommunene rundt Lyngenfjorden.
 Helhetlig ROS for Lyngen kommune rulleres
 Beredskapsplan for Lyngen kommune rulleres.

5.9

Langsiktig arealbruk (Grunnlag: Eksisterende arealplan/kystsoneplaner).

Kommuneplanens arealdel og kystsoneplan er overordnede dokumenter av nyere dato (2018).
Endringer av kommuneplanens arealdel vurderes med bakgrunn i nåværende politiske prioriteringer
som framkommer i planstrategi og samfunnsdel. Kystsoneplanene er regionale planer og endring har i
stor grad vært samordnet med øvrige kommuner som berøres av samme plan.
Kystsoneplanen ble sydd på arealplanen i forrige revisjon. Administrasjonen tilrår at disse revideres
sammen, da de som har behov på sjø, også ofte har behov på land, og det ligger like prosesser bak
plandokumentene, som medvirkning og planprogram.

Utfordringer:
 Vurderes med bakgrunn i politisk drøfting, og tar føringer fra samfunnsplanen
Planbehov:
 Revisjon av arealplan og kystsoneplan

5.10 Integrering og mangfold
Samisk og kvensk
Lyngen kommune har en rik kulturhistorie med bakgrunn i både samisk, finsk og norsk
befolkning. Innvandring fra sør og øst har trolig skjedd siden steinalderen, men fordelingen av
ulike folkegrupper har vært vanskelig å fastsette før folketellinger ble innført.
I 1845 var det stor overvekt av samer i Lyngen-regionen; Av 3052 innbyggere var ca. 64 %
samer, 15 % kvener og 21 % nordmenn. Etter 1850 utviklet Lyngenområdet seg fra å være et
overveiende samisk område til et fler etnisk område. Familier kunne beherske 3 språk og
svært ofte snakket man 2 språk. I 1930 var innbyggertallet 4585 personer, hvor samer
utgjorde ca. 35 %, kvener 12 % og nordmenn 53 %. Perioden 1850 - 1950 var en sterk
fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble nedtonet.
(Kilde: Lyngen regionhistorie).
Innvandring
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Andel innvandrere i Lyngen kommune har økt fra 1,6 % i år 2000 til 5,6% i 2019, men har
gått ned fra 5,9 % i 2016. I Lyngen kommune er ca. 70 % av innvandringen fra vestlige land.
Lyngen kommune har betydelig mindre innvandring enn landsgjennomsnittet, men
innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med øvrige kommuner i Nord-Troms,
Finnsnes og Tromsø-regionen.

Utfordringer:
 Mangelfull kunnskap om andre kulturer kan bidra til konflikter og misforståelser.
Planbehov:
 Det finnes i liten grad «talerør» for minoritetsgrupper. Plan og bygningslovens §
5-1 understreker at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging.

5.11 Idrett, friluftsliv og kultur
Kultur
Telemarksforskning produserer hvert år norsk kulturindeks for de forskjellige fylkene.
Barometeret rangerer kommuner etter registrert kulturaktivitet slik som kinovisninger,
arrangementer, kulturarbeidere, frivillighet mm.
Lyngen kommune har best skår på områdene scenekunst (171), kulturskole (166) og sentrale
tildelinger (16). Kunstnere (364), kulturarbeidere (370) og frivillighet (419) er områder vi
skårer lavt på.
Idrett
Lyngen har et godt utbygd frivillig idretts- og kulturtilbud med rundt 60 registrerte lag og
foreninger i alle deler av kommunen. Antall dugnadstimer per år er et viktig tillegg til
kommunale tjenester.
Friluftsliv
Kommunen har høy grad av tilrettelegging for friluftsliv og potensialet for å videreutvikle
dette er stort. Det er mange åpne hytter og stier som er under merking. Lyngen fjelltrim er et
aktivt tiltak for fysisk aktivitet som stimulerer til aktivitet og sosialt samvær. Fysakkassene er
mye besøkt, og en avtale med Ishavskysten Friluftsråd om å utvikle statlig sikrede
friluftsområder er på plass.
Friluftsliv foregår over hele kommunen, også innenfor landskapsvernområdet.
I kommuneplanarbeidet er mye brukte friluftsområder kartlagt og inntegnet etter innspill fra
bygdeutvalgene. Videre kartlegging og verdisetting av friluftsliv gjøres av Ishavskysten
friluftsråd.
Utfordringer:
 Ansvar internt i kommunen.
 Ivaretakelse og stimulering av frivillig sektor.
 Hvordan bidra til å opprettholde det gode frivillige aktivitetstilbudet?
 Hvordan kan kommunen bidra til å være en aktiv støttespiller for lag og foreninger?
Planbehov:
 Rullering av plan for friluftsliv, kultur og idrett
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Sektorplaner
5.12 Helse og omsorg
Folkehelse inngår som tema i alle sektorer og planarbeid (se punkt 5.4). Helse og omsorg
beskrives i denne sammenheng som sektor og er kommunens største arbeidsplass med spesielt
mange kvinnelige arbeidsplasser. Sektoren utgjør dermed en viktig del av kommunen.
Utfordringer:
 Mangel på helsepersonell – En varslet krise.
 Høy andel deltidsstillinger.
 Høyt sykefravær.
 Rusmisbruk.
 Manglende fysioterapeutdekning i Ytre Lyngen.
 Manglende diabetes-sykepleier i kommunen.
Planbehov:
 Helse og omsorgssektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg
utarbeides plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om
planbehov for helse.

5.13 Teknisk drift
Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, deriblant
kommunale veger og vannverk.
Utfordringer:
 Etterslep på vedlikehold på kommunale eiendommer, anlegg og
kommunaltekniske anlegg.
 Sårbar ved fravær og kommende generasjonsskifte, da de ansatte har stor
kompetanse som er vanskelig å overføre.
Planbehov:
 Hovedplan for vann og avløp.
 Utredning av ny drikkevannsforsyning for Lyngseidet.
 Forvaltning, drift og vedlikehold og utviklingsplan (FDVU-plan) for kommunale
bygg og anlegg.
 Strategi for kompetanseoverføring.

5.14 Undervisning og utdanning
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Undervisning utgjør den største delen av ramme 3, oppvekst. Kommunen har tre offentlige
grunnskoler.
Utfordringer:
 Rekruttere lærere med kompetanse til å undervise i alle fag.
 Rett kompetansesammensetning på små skoler.
 Rekruttere ledere.
Planbehov:
 Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides
plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om
planbehov under pkt. 8.4, side 24.
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6.

Kommunal tjenesteyting

Både politisk og administrativ organisering bør gjenspeile de tjenester kommunen skal yte.
Den administrative organiseringen må gjenspeile de samfunnstjenester politikerne til enhver
tid prioriterer. I kommuneplanens samfunnsdel vil «kommunen som samfunn» og
«kommunen som organisasjon» beskrives nærmere. Se modellen under:

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommuneplanen
Samfunnsdel

Kommunen som
samfunn
Utviklingstrekk
Utfordringer
Satsingsområder

Arealdel

Kommunen som
organisasjon

Pol.org

Hovedtrekk for
arealbruk

Definere kommunens
utfordringer og planbehov.
Utformes med sterk politisk
forankring.
Kommuneplanen består av 2
hoved-dokumenter: Samfunnsdel
og arealdel. Disse skal synliggjøre
mål og strategier med bakgrunn i
utfordringer i planstrategien.
Utformes med sterk politisk
forankring.
Samfunnsdelen består av 2 deler:
Kommunen som samfunn og
kommunen som organisasjon.
Kommunen som organisasjon
består av 2 deler: Politisk – og
administrativ organisering (skal
forta politiske prioriteringer og
yte tjenester mot befolkningen).

Adm.org

Apparat for tjenesteyting
Hvordan yte tjenester mot
befolkningen?

Fig. 13 – Plansystemet og tjenesteyting

Planbehov:
 Administrativ organisering vurderes med bakgrunn i politisk prioriterte
satsingsområder.

23

208

7.

Politisk medvirkning

Det er særdeles viktig at det politiske system deltar i planarbeidet og på et tidlig tidspunkt kan gi
retning for en ønsket utvikling (jfr. punkt 2, side 2).

7.1

Formannskapsmøte

Behandlingen av planstrategien i formannskapet ble organisert på følgende måte:

30: min:
5 min :
45 min :
30 min :
15 min :

Innføring i plansystemer v/rådmannen
Hovedtrekk av planarbeidet v/rådmannen
Gruppediskusjon (2 grupper)
Presentasjon i plenum (15 min. hver)
Oppsummering og videre arbeid v/rådmannen

Oppsummering – hovedtrekk:

Prioriterte satsningsområder:

Forslag til visjon for Lyngen kommune:

Vedtak:
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7.2

Kommunestyremøte 23. april 2020

Behandlingen av planstrategien i kommunestyret ble organisert på følgende måte:

30 min :
5 min:
5 min:
45 min :
40 min :
30 min:
15 min :

Innledning til diskusjon v/administrasjonen
Hovedtrekk av planarbeid v/rådmannen
Hovedtrekk av behandling i formannskapet v/ordfører
Gruppediskusjon (4 grupper, se skjema nedenfor)
Presentasjon i plenum (10 min per gruppe)
Diskusjon i plenum/spørsmål til rådmannen
Oppsummering og videre arbeid v/rådmannen

Oppsummering – hovedtrekk

Oppsummering - hovedtrekk:

Vedtak:

Metode for politisk behandling:
Metoden valgt for politisk førstegangsbehandling kalles SWOT-analyse. Det står for Strenghts,
Weaknesses, Oppertunities, Threaths (oversatt i skjema under), og brukes ofte i strategisk planlegging.
Metoden vurderes av administrasjonen som godt egnet for å identifisere de viktige faktorene for å
treffe de riktige beslutningene, både i selve planstrategien, og i videre i arbeidet med kommuneplanen.

Ytre forhold

Styrker

Muligheter

Svakheter

Trusler

Negativt

Positivt

Indre forhold
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8.

Vurdering av planbehov og prioritering

Planene deles i to kategorier; planer som primært utløses av lovkrav og planer som utløses av
kommunens utfordringer.

8.1

Planer tilknyttet det kommunale plansystemet
Langsiktige planer (4.årshjul)

Handlingsorienterte planer (1.årshjul)

1. Planstrategi

4. Årsbudsjett

3. Handlingsprogram/
økonomiplan

2. Kommuneplan

5. Årsmelding

Samfunnsdel/arealdel

Fig. 12 – Lovbestemte plantyper - plan- og bygningsloven/kommuneloven
Plantyper tilknyttet det kommunale plansystemet er lovbestemt. Sirkelen til venstre illustrerer
langsiktighet (4-årshjul) som viser hvordan planstrategien (1) danner grunnlag for
kommunens overordnede og langsiktige planer (2).
Loven tar bare stilling til at planen skal vurderes revidert. Det er opp til kommunen å ta
stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis - eller videreføres uten
endringer.
Handlingsprogrammet/økonomiplan (3) danner nøkkelen for hvordan man kommer fra ord til handling
(bestemmer virkemidler for å nå de langsiktige målene). Årsbudsjettet (4) er bindende for det første
året i handlingsprogrammet og årsmeldingen (5) skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra
tildelte ressurser – og danne grunnlag for eventuell kursendring.
Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding (pkt. 3, 4 og 5) holdes utenfor
planstrategiarbeidet. Dette fordi det etter kommunelovens bestemmelser ikke er spørsmål om disse
dokumentene skal revideres eller ikke.

På neste side gis en oversikt over mulige plantyper.

8.2

Regionale samarbeidsplaner og overordnede kommunale planer

I kommuneplanlegging kan utarbeidelse av dokumenter både omfatte grunnlag for utarbeidelse av
planer (kunnskapsgrunnlag) og utarbeidelse av selve planen. I matrisen er førstnevnte vise med grå
skrift. Prioriterte dokumenter er vist med rød X. De fleste planene vil utformes som planprosesser i
hht. plan- og bygningsloven.
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2022

2023

Kystsoneplan Lyngenfjorden
Kystsoneplan Ullsfjorden
- Nærmere utredning fiskeri/akvakultur
- Analyse havnestrategi
- Analyse vare- og godstransport
Overordnede kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel
- Oversikt over helsetilstand
Kommuneplanens arealdel
Kystsoneplan
- Landbrukets kjerneområder
- Kartlegging mineralressurser
Plan for folkehelse
Klima- og energiplan
Hovedplan vann og avløp

2021

Regional samarbeid
Ullsfjordforbindelsen
Landskapsvernområde Lyngsalpan
Nasjonalpark Lyngsalpan
Vurdering av oppsyn
Forvaltningsplan friluftsområde Årøya
og Sandvika
Forvaltningsplan landskapsvern

Vedtatt

2020

Kunnskapsgrunnlag/plan/tema

2004

X
-

-

-

-

2008

x
X

-

-

-

2015
2015
2017
2018
2018
2018
2018
-

x
x
x
X
X
X
X
x
x
X
x
X

Begrunnelse/merknader

Påbegynt, utarb. av Statens vegvesen
Lang tidshorisont (revideres sjelden)
Lang tidshorisont. Påbegynt arbeid.
Følges opp av Ishavskysten Friluftsråd
Lang tidshorisont. Følges opp av
Fylkesmannen
Revideres samtidig i alle kommuner
Revideres samtidig i alle kommuner
Drøftes med involverte kommuner
Drøftes med involverte kommuner
Drøftes med involverte kommuner
Delvis revisjon
Påbegynt
Delvis revisjon
Delvis revisjon
Skal inngå i revisjon av arealdelen
Skal inngå i revisjon av arealdelen
Skal inngå i samfunnsdelen
Skal inngå i samfunnsdelen
Påbegynt

Fig. 13 – Regionale- og overordnede kommunale planer
Ullsfjordforbindelsen. Planleggingen har kommet så langt som å konsekvensutrede aktuell trasé, men
er fortsatt tidlig i prosessen. Krever en rekke utredninger i forbindelse med reguleringen. Planarbeidet
utføres av statens vegvesen.
Landskapsvern. Vern av naturområder har et langsiktig perspektiv og revideres sjelden.

Lyngsalpan landskapsvernområde forvaltes av et vernområdestyre. Forvaltning av øvrige
vernområder ble overført til Fylkesmannen i siste kvartal av 2019.
Nasjonalpark. Miljødirektoratet ga (i november 2018) Fylkesmennene beskjed om å
identifisere og utvelge områder som er aktuelle for senere vern. Lyngsalpan
landskapsvernområde har blitt foreslått som nasjonalpark av Fylkesmannen i Troms, noe
styret for landskapsvernområdet stilte seg bak. Lyngsalpan er en av 46 områder som
Miljødirektoratet har vurdert som egnet for nasjonalpark. Dersom det videre kommer fram at
mange områder kan være egnet som nasjonalpark, vil det bli vurdert å behandle alle disse
områdene samlet i en egen nasjonalparkplan. Saken ligger nå hos Klima- og
miljødepartementet.
Kystsoneplaner. Lyngen kommune har 2 interkommunale kystsoneplaner som begge ble vedtatt av
sittende kommunestyre høst 2015, og begge ble sydd inn i arealdelen i 2018. Like prosesser som ligger
i bunn, som planstrategi og planprogram, samt at de som har behov på sjø, gjerne også har det på land,
gjør at kystsoneplanen med fordel kan revideres sammen med kommuneplanens arealdel.
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Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I planstartegien har politikerne bedt om at både
samfunnsdel- og arealdel skal revideres, omfanget vil bli nærmere definert ved utarbeidelse av
samfunnsdelen.
Plan for folkehelse og Klima- og energiplan. Vil inngå som tema i samfunnsdelen.
Hovedplan vann og avløp. Hovedplan for vann og avløp er igangsatt og ventes vedtatt i løpet av
2017.

8.3

Andre tverrsektorielle planer
2023

2013

2022

Kommunedelplan trafikksikkerhet
Plan for brann på ferge
Plan for brann i tunnel
Plan radon
Plan for feiing
Samfunn
Plan for integrering og mangfold
Plan for samisk språk og kultur
Plan for idrett, kultur og friluftsliv
Næring
Strategisk næringsplan
Landbruksplan/beitebruksplan
Reiselivsplan
Fysiske planer
Stedsutvikling Lyngseidet
Reguleringsplaner Lyngseidet
Reguleringsplan Sandneset
Reguleringsplan Stigen
Reguleringsplan Lenangen-Hamn
Reguleringsplan Parakneset
Plan for snøscooterløyper
Plan for gang og sykkelstier

2013

2021

Samfunnssikkerhet og beredskap
Overordnet beredskapsplan
- Helhetlig ROS-analyse
Fjellskred fra Nordnes

Sist
vedtatt

2020

Kunnskapsgrunnlag/plan/tema

X

Rulleres m/bakgrunn i ROS-analyse
Påbegynt
Påbegynt – interkommunalt
samarbeid med Kåfjord, Storfjord og
Nordreisa

X
X

2013

Begrunnelse/merknader

x
Behov vurderes
Behov diskuteres med brannvesenet

2004
x

Behovsprøvd

2017

x

2018
2005
2015

x
X
X
X

Adm. kartlegger ressurser
Adm. kartlegger ressurser
Grunnlag for å søke midler
Ses sammen med strat.næringsplan
Ses sammen med strat.næringsplan

X

Under arbeid
Utarbeides ved behov
Under arbeid
Under arbeid
Revisjon av eksisterende plan

X
X
X
x
X
x
x

Vurderes i arealdelen
Vurderes i arealdelen

Fig. 14 - Tverrsektorielle planer
Samfunnssikkerhet. Overordnet beredskapsplan utarbeides på bakgrunn av helhetlig ROS-analyse.
Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen ligger i hovedsak
under marin grense. Dvs. i områder hvor det kan finnes ustabil byggegrunn. Klimaendringer vil føre til
mer nedbør i fremtiden, noe som vil kunne føre til større frekvens av skred. Samfunnssikkerhet må
vurderes ved utarbeidelse av alle plantyper/saksbehandling.
Samfunn. Plan for integrering og mangfold og plan for samisk språk og kultur er foreløpig ikke
prioritert. Formannskapet mener saken må drøftes nærmere når kommunen har kartlagt mulige
ressurser for gjennomføring. Rullering av plan for idrett, kultur og friluftsliv er en forutsetning for å
motta tippemidler. Det samme er trafikksikkerhetsplan.
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Næring. Næring og sysselsetting anses som en av de viktigste grunnene for å opprettholde folketallet.
Planer som omfatter næring gis høy prioritet i planperioden (se matrisen ovenfor).
Fysiske planer. De fleste av fysiske planer som er listet opp er igangsatt og noen er under
sluttbehandling. Reguleringsplaner utarbeides når arealplanen ikke har stor nok detaljeringsgrad.

8.4

Sektorplaner
2023

2022

2021

Tekniske planer
Utredning vannforsyning Lyngseidet
Forvaltningsplan for bygg/veger/anlegg
ROS-analyse teknisk sektor
Oppvekst
Oppvekstplan 0-6
Oppvekstplan 6-16
Handlingsplan - mobbing/sosial læreplan
Kompetanseutviklingsplan for grunnskole
Kompetanseutviklingsplan for barnehage
Kultur 0-100
Lokale læreplaner/årsplaner
Helse
Helse og omsorgsplan
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Smittevernplan
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Handlingsplan for psykisk helsearbeid
Rekrutterings og kompetanseplan H/S/O
Rehabiliteringsplan
Bolig politisk handlingsplan
Plan for universell utforming
Folkehelseplan mm
Plan mot vold
Plan for bortfall av EKOM

Vedtatt

2020

Plan/tema

X

Begrunnelse/merknader

Påbegynt
x
x

2018
2018
2018
2015
2019

x
x
x
x
x
x

2010
2015
2018
2012
2007
2011
2016
2017
2014
2019

x

x

Lovpålagt
Regional plan
Grunnlag for kompetansemidler
Går inn under plan for oppvekst

x

x
x
x
x
x

Lovpålagt
Lovpålagt
Lovpålagt etter alkoholloven

x
x
X
x
x
x

Ivaretas i samfunns- og arealdelen
Ivaretas i samfunnsdelen
Målsetting og tiltak vurderes årlig

Fig. 15 – Sektorielle planer
Sektorene utarbeider en rekke planer hvor noen er lovpålagt og noen er hensiktsmessig for egen
virksomhet.

Tekniske planer. Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg,
deriblant kommunale veger og vannverk. Det er særlig hovedplan for vann og anlegg (se
matrise for overordnede planer side 22) og vannforsyning for på Lyngseidet som må
prioriteres (se fig. 14 ovenfor). Arbeidet må gjøres i dialog med kommuneoverlegen. Øvrige
planer innenfor sektoren er interne temaplaner.
Oppvekst. Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides plantyper
som er viktige sett ut fra sektorens behov.
Helse. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om «planer for helsemessig og sosial beredskap»,
«smittevern» og «psykisk helse og rehabilitering» skal inngå som tematiske planer i Helse og
omsorgsplanen. Spørsmålet vil bli nærmere vurdert av kommuneoverlegen sammen med helse- og
sosialsektoren.
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9.

Kommuneplanens hovedtrekk

Selv om planstrategiens sentrale funksjon er å belyse samfunnsmessige utfordringer og
planbehovet (jf. forrige punkt), har det gjennom planprosessen også framkommet synspunkter
på kommuneplanens innhold (mål/satsingsområder). Illustrasjon og tekst nedenfor viser noen
hovedtrekk fra forrige planstrategi, og kan fungere som et utgangspunkt for diskusjon.

Fig. 16 – Sammenlikning av befolkningsutvikling 2001 og 2016
Summen til høyre på illustrasjonen viser nedgangen i folketallet de siste 15 årene (234 færre
mennesker i dag enn i 2001). Figuren viser også endring i befolkningssammensetningen, dvs.
færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de eldste aldersgruppene (markert med
røde og grønne piler). I tillegg er kvinnunderskuddet størst i aldersgruppen hvor det fødes
barn (20-44 år).
Med utgangspunkt i kommunens hovedutfordring vil det være naturlig å vurdere alle typer
tiltak som kan fremme vekst og utvikling. Nærmere spesifisering utformes i samfunnsdelen.
Fylkesmannen har spilt inn at noen satsingsområder bør defineres som «gjennomgående
perspektiver», deriblant universell utforming. Gjennomgående temaer bør omfatte
allmenngyldige verdifelter og favne videre enn kommunens utfordring knyttet til
befolkningsutvikling (bør gjelde uavhengig av hvor mange mennesker som bor i kommunen).
Administrasjonen foreslår 3 perspektiver (folkehelse, klimahensyn og likestilling). Universell
utforming inngår i sistnevnte. Jf. figuren ovenfor.
Visjon er så langt ikke drøftet i det nye kommunestyre.
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10. Planprosess og framdrift
Det tilrås at både planstrategi, samfunnsdel og arealdel vedtas tidlig i valgperioden, slik at
disse kan legge føringer på handlingsdelen/økonomiplan og få reell virkning på politiske tiltak
som gjennomføres i styringsperioden (jfr. fig. 1, side 2 og fig. 10, side 21).
Det foreligger forholdsvis nye dokumenter av kommuneplanarbeidet i kommunen
(samfunnsdel i 2017, arealdel i 2018). Det antas at nåværende arbeid med planstrategien vil
fokusere/forsterke enkelte satsingsområder, men at mye av eksisteredne dokumenter kan
nyttiggjøres.
Administrasjonen ønsker at videre planprosess gis en politisk drøfting og fastsettes ved
sluttbehandlingen av planstrategien. Utkast til framdriftsplan er vist på figuren under.
2020
2021
Jan
Mar Mai
Jul
Sep
Nov Jan
Mar Mai
Jul
Sep
Nov
Vedtak planstrategi
KOMMUNAL
PLANSTRATEGI

Fastsette planprogram
PLANPROGRAM
Samfunnsdel
Arealdel

Vedtak samfunnsdel
KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL

Vedtak arealdel

KOMMUNEPLANENS
AREALDEL

Fig. 17 – Framdrift kommunplanarbeid

Forslag til nye planer
Reguleringsplaner





Naustneset
Stigen
Parakneset
Sandneset

Plan teknisk


Plan for overflatevann

Organisatoriske planer



Digitaliseringsplan (behov vurderes av prosjektleder for digitalisering)
Plan for strategisk kompetanseutvikling
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Andre planer


Plan for besøksforvaltning (behov vurderes med hensyn til prosjekt for parkering og
avfallshåndtering for friluftsliv/turisme)
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/70 -15

Arkiv:

033

Saksbehandler: Inger-Helene Isaksen
Dato:

20.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
62/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten
Henvisning til lovverk:
Domstolloven
Jordskifteloven
Vedlegg
1 Valg av rettslige organ - valgnemndas forslag

Valgnemndas innstilling
Valgnemndas forslag til valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett, meddommere til
Nord-Troms tingrett og meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 2021 – 2024
vedtas.

Saksopplysninger
Kommunestyre skal velge nye meddommer for perioden 01.01.21-31.12.24. Frist for
gjennomføring av valgene er 01.07.20.
Det skal velges flg:
- Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jfr dl § 61
- Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jfr dl § 65
- Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jfr jordskiftel § 2-5
Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til tingretten, men ikke til begge steder. De
kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller forslås som skjønnsmedlem.
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Utvalgene skal være representative i forhold til kommunens befolkning. Dette innebærer at man
skal ta hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur.
Domstolloven §§ 70-72 stiller flg krav til hvem som kan velges til meddommer og hvem som er
utelukket fra valg:
1)
-

Generelle krav (§ 70)
tilstrekkelige norskkunnskaper
personlig egnet til oppgaven
være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
ikke være fradømt stemmeretten
ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene
innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregisteret
som bosatt de tre siste år før valgdagen

2) Personer som er utelukket pga stilling (§ 71)
Stortingets representanter og vararepresentanter, statsrådets medlemmer, statssekretærer,
statsrådens politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, fylkesmenn og
assisterende fylkesmenn, utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet, ansatte i Justisdep, Politidirektoratet og Domstolsadm og
styre, ansatte og studenter ved Politiskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater
og -fullmektige, kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget
3)
-

Personer som er utelukket pga vandel (§ 72):
idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år
idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven § 40 eller §§ 62-65
ubetinget frihetsstraff i ett år eller mindre og det ved valgperiodens start er mindre enn
15 år siden dommen var rettskraftig
idømt betinget frihetsstraff og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
dommen var rettskraftig
idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer
enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var
rettskraftig eller vedtakelsen.
fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse for et forhold som etter loven kan
medføre fengsel i mer enn ett år og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
avgjørelsen var rettskraftig.
dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse avhengig av lengden på den subsidiære
fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg selv i fht pkt
1

Jordskifteretten ber i tillegg om at meddommerne bør ha kunnskap om ett eller flere av
følgende tema:
- Landbruk
- Jakt og fiske
- Taksering av fast eiendom, bygningskyndig
- Reindrift i kommuner der dette kan være aktuelt
- Entreprenørkompetanse, vegbygging
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Jordskifteretten uttrykker i sitt brev til kommunene at det er ønskelig av noen
jordskiftemeddommere også står i skjønnsmennsutvalget.
Jordskiftemeddommere må ha god helse og kunne ta seg frem i terrenget.
Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har
tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Tingretten presiserer at meddommerne bør ha en viss digital kompetanse.
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstollovens §§ 70-72. Det må foretas
en individuell vurdering av den enkelte kandidat og påse at det velges personer som er skikket.
Kommune har plikt til å foreta vandelskontroll.
Domstolsadministrasjonen anbefaler at kommunene tar kontakt med kandidatene for å avklare at
de er motivert og har anledning til å utføre disse vervene.
Rådmannen har tilskrevet meddommerne for perioden 2017-2021 for å avklare interessen for å
være med videre.
I henhold til domstolens § 67 skal allmennheten (publikum) ha mulighet til å foreslå kandidater.
Valgene har vært kunngjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har mottatt noen få
henvendelser.
Domstolloven § 68 hjemler at «formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt
oppgaven, forbereder valget....» og gir forslag til valg, men at kommunestyret selv velger
medlemmene. Hos oss er det valgnemnda som har ivaretatt forberedelsene.
Det skal velges:
- 6 jordskiftemeddommere til jordskifteretten; 3 kvinner og 3 menn
- 4 meddommere til lagmannsretten; 2 kvinner og 2 menn
- 12 meddommere til tingretten; 6 kvinner og 6 menn
Valgnemndas forslag følger vedlagt.
Valgnemndas forslag til kandidater ligger ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets
møte.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
De som velges må kunne gjøre tjeneste og være motivert for vervet. Videre er det understreket
betydningen av at personene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, personlig egnethet og en viss
digital kompetanse. Utvalgene må være representative i forhold til kommunens befolkning både
med hensyn til aldersfordeling, etnisitet og kultur.
Jordskifteretten har i tillegg egne krav.
Minner ogsåom Domstolforvaltningen oppfordring om å oppnevne yngre personer til
meddommer og personer med innvandrerbakgrunn.
Avslutningsvis vil en gjøre oppmerksom på at det er personer i brannkorpset med begrenset
politimyndighet og disse er ikke valgbare.
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Side 1 av 9

Valg til rettslige instanser 2021-2024
Valgnemndas forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten
og forslag til skjønnsmedlemmer
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Side 2 av 9

Meddommere til Hålogaland lagmannsrett
Hjemmel:
Særskilte best.:

Valgbarhet o.l.

Antall
Valgt inneværende
periode (2017-2020):

Domstolloven kapittel 4
Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, med funksjonstid fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Domstolleder skal varsle kommunen innen 1. mars det året valg skal
foretas om antall medlemmer som skal velges.
Jfr. brev fra Domstoladministrasjonen dat.18.12.19.
Jfr. brev fra Hålogaland lagmannsrett dat. 06.02.20.
Utvalgene skal være representative i forhold til kommunens befolkning både mht alder, etnisk
bakgrunn og kultur. Lagmannsretten understreker også kravet til norskkunnskaper, personlig
egnethet og digital kompetanse.
Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet §§ 70-72.
Ikke valgbare er personer som er valgt til meddommere til tingretten.
4: 2 kvinner og 2 menn
Ingunn Karlsen
Stasjonsbakken, Lyngseidet
Bodil Robertsen
Svensby
Irene Sørensen
Lyngseidet
Stein Åge Midttun
Nord-Lenangen
Arild Sørsand
Lyngseidet
Magne Bergset
Lyngseidet

Kommentarer:
Bodil Robertsen, Irene Sørensen og Arild Sørsand er ikke valgbare
Torill Hammervoll, Berit Jegervatn, Sølvi Jensen, Øystein Fossmo er interessert i å være meddommer
Amalie Lund, Lise Eliassen, Anne Merethe Mikkelsen og Geir Arne Westby er forespurt og sagt ja til å være meddommer
Frank Henriksen ønsker overføring fra Tingretten.
Magne Bergset og Svein Olav Bårdsen ønsker å være med videre som meddommer
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Valgnemndas forslag til valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Ingunn Karlsen

Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet

28.02.1958

2. Torill Hammervoll

Sattarveien 18, 9060 Lyngseidet

03.02.1957

1. Øystein Fossmo

Stigenveien 47, 9060 Lyngseidet

23.08.1971

2. Frank A Henriksen

Ørstrandveien 152, 9064 Svensby

02.06.1972

Tlfnr

Yrke

Kvinner:
Sykepleier/lærer

Menn:
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Side 4 av 9

Meddommere til Nord-Troms tingrett
Hjemmel:

Domstolloven kapittel 4

Særskilte best.:

Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, med funksjonstid fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Domstolleder skal varsle kommunen innen 1. mars det året valg skal
foretas om antall medlemmer som skal velges.
Jfr. brev fra Domstoladministrasjonen dat. 18.12.19
Jfr. brev fra Nord-Troms Tingrett 28.02.20
Utvalgene skal være representative i forhold til kommunens befolkning både mht alder, etnisk
bakgrunn og kultur. Tingretten understreker også kravet til norskkunnskaper, personlig
egnethet og digitale kunnskaper. Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet,
§§ 70-72

Valgbarhet o.l.

Antall repr.:
Valgt inneværende
periode (2017-2020)

Ikke valgbare er personer som er valgt til meddommere til lagmannsretten.
12: 6 kvinner og 6 menn
Menn
1. Harry Hansen
Lyngseidet
2. Ivar Holm
Lyngseidet
3. Tom Frode Johansen
Furuflaten
4. Øystein Sørvoll
Lyngseidet
5. Frank Henriksen
Lenangsøyra
6. Svein Olav Bårdsen
Svensby
Kvinner
1. Liss Grønbakk
2. Hulda Høyseth
3. Jill Gøril Samuelsen
4. Tone Mortensen
5. Gerd Larsen
6. Wendy de Vries

Lyngseidet
Svensby
Lyngseidet
Lenangsøyra
Furuflaten
Svensby

Kommentarer:
Hulda Høyseth, Ivar Holm og Øystein Sørvoll ikke valgbar pga alder
Frank Henriksen ønsker overflytting til lagmannsretten
Wendy De Vries, Liss Grønbakk og Gerd Larsen ønsker ikke gjenvalg
Torill Hammervoll, Berit Jegervatn, Sølvi Jensen, Øystein Fossmo er interessert i å være meddommer
Amalie Lund, Lise Eliassen, Anne Merethe Mikkelsen og Geir Arne Westby er forespurt og sagt ja til å være meddommer
Magne Bergset og Svein Olav Bårdsen ønsker å være med videre som meddommer
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Valgnemndas forslag til valg av meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Jill Gøril Samuelsen

Lyngsalpeveien 682, 9060 Lyngseidet

30.08.1985

2. Amalie Lund

Rundfjellveien 41, 9068 Nord-Lenangen

11.10.1993

3. Tone Mortensen

Kråkskogen 9, 9064 Svensby

01.09.1966

4. Lise Eliassen

Lenangsveien 1820, 9068 Nord-Lenangen

23.12.1990

5. Sølvi Gunn Jensen

Skjellvollveien 7, 9060 Lyngseidet

20.05.1955

6. Anne Merethe Mikkelsen

Holmen 32, 9060 Lyngseidet

25.10.1962

1. Svein Olav Bårdsen

Ullsfjordveien 546, 9064 Svensby

16.12.1958

2. Harry Ludvig Hansen

Myhreveien 6, 9060 Lyngseidet

07.10.1955

3. Stein Åge Midttun

Lenangsveien 2389, 9068 Nord-Lenangen

15.07.1954

4. Tom Frode Johansen

Hovedveien 26, 9060 Lyngseidet

02.04.1961

5. Magne Berset

Brinkveien 2, 9060 Lyngseidet

15.06.1951

6. Geir Arne Westby

Lenangsveien 2367, 9068 Nord-Lenangen

11.08.1965

Kvinner:

Menn:
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Meddommere til Nord-Troms jordskifterett
Hjemmel:
Særskilte best.:

Jordskifteloven § 2-5 og domstolloven kap 4
Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Jordskifteretten/jordskiftelederen skal varsle kommunen innen 1. mars
det året valg skal foretas om antall medlemmer som skal velges. Det skal velges like antall
menn og kvinner som jordskiftedommere.
Det er ønskelig med kunnskap innenfor landbruk, jakt og fiske, taksering av eiendom,
bygningskyndig, reindrift, entreprenørkompetanse og veibygging. Bør ha god helse og kan
ferdes i terrenget.

Valgbarhet,
kvalifikasjoner o.l.

Jfr. brev fra Nord-Troms jordskifterett dat 21.01.20 og brev fra Domstoladministrasjonen dat.
18.12.19.
Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet §§ 70-72.

Antall repr
Valgt inneværende
periode (2017 – 2020):

6: 3 kvinner og 3 menn
Navn:
1. Svein Olav Bårdsen
2. Håvard Jenssen
3. Bente Rognli
4. Bente Ulriksen

Adr.
Svensby
Lyngseidet
Lyngseidet
Nord-Lenangen

Kommentarer:
Håvard Jensen og Bente Ulriksen ønsker ikke gjenvalg
Espen Sandstrand og Ann Karin Brose forespurt og sagt ja til å være meddommer
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Valgnemndas forslag til meddommer til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Svein Olav Bårdsen

Ullsfjordveien 546, 9064 Svensby

16.12.1958

2. Audun Ludvik Johnsen

Sattarveien 44, 9060 Lyngseidet

23.10.1960

3. Espen Sandstrand

Lyngenfjordveien 501, 9060 Lyngseidet

07.05.1978

1. Bente Rognli

Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet

24.11.1957

2. Berit Jegervatn

Lattervikveien 9, 9064 Svensby

21.03.1962

3. Ann Karin Brose

Lieveien 31, 9068 Nord-Lenagen

30.07.1965

Menn:

Kvinner:
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Skjønnsmedlemmer (forslag til fylkestinget)
Hjemmel:
Særskilte best.:

Skjønnsprosessloven § 14
Oppnevnes av fylkestinget innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år
fra 1. januar det påfølgende år.
Brev dat 18.12.19 fra Domstolsadministrasjonen og brev 27.04.20 fra Troms og Finnmark
fylkeskommune
Det er behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk
og drift av fast eiendom. Videre er det ønskelig ned kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og
kunnskap om bygg og anleggsvirksomhet. Det er også behov for kompetanse innen økonomi, revisjon
og regnskap. Det må opplyses hvilket fag de som foreslås har kyndighet i (utdannelse, stilling og
erfaring).
Skjønnsmedlemmene må ha digital kompetanse.
I tillegg til de faglige kvalifikasjoner gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for
skjønnsmedlemmer som for meddommere bortsett fra at den øvre aldersgrensen gjelder ikke, dvs at
skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden starter.

Antall repr.:
Valgt
inneværende
periode (20172020)

2
1.
2.

Johannes Grønvoll
Bente Rognli
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Valgnemndas forslag til utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Johannes Grønvoll

Grønnvollveien 36, 9062 Furuflaten

21.07.1956

2. Bente Rognli

Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet

24.11.1957

Medlemmer:
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/70 -16

Arkiv:

033

Saksbehandler: Inger-Helene Isaksen
Dato:

20.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
63/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024
Henvisning til lovverk:
Skjønnsprosessloven
Domstolloven
Vedlegg
1 Valg til rettslige organ - valgnemndas forslag

Valgnemndas innstilling
Lyngen kommunestyre foreslår at flg personer oppnevnes til skjønnsmedlemmer for perioden
2021-2024:
1. Johannes Grønvoll
2. Bente Rognli
Saksopplysninger
I hvert fylke skal det være ett utvalg av skjønnsmedlemmer.
Utvalget er felles for lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.
Kommunestyre skal fremme forslag til Fylkestinget, som innen 15.10.20 skal foreta valg av
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.
Det siters fra brev dat 18.12.19 fra Domstolsadministrasjonen om krav til skjønnsmedlemmene:
«Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også
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behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap
om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen
økonomi, revisjon og regnskap.
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.»

Det understrekes at forslaget fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer,
telefon arbeid/privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i,
dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.
Skjønnsmedlemmene må ha generell digital kompetanse.
Domstollovens §§ 70-74 og § 79 med unntak av § 70 andre ledd nr 1 om en øvre aldersgrense,
gjelder også for valg av skjønnsmenn (se egen sak om valg av meddommere). Dette betyr at
skjønnsmenn kan være over 70 år.
Lyngen kommune skal forslå to personer, en mann og en kvinne.
Vurdering:
Det vises til brevet fra Domstolsadministrasjonen der det klart fremgår at en ikke har behov for
skjønnsmedlemmer med generell kompetanse, men at en ønsker personer med spesiell
kompetanse innenfor ulike fagfelt.
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Valg til rettslige instanser 2021-2024
Valgnemndas forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten
og forslag til skjønnsmedlemmer
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Meddommere til Hålogaland lagmannsrett
Hjemmel:
Særskilte best.:

Valgbarhet o.l.

Antall
Valgt inneværende
periode (2017-2020):

Domstolloven kapittel 4
Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, med funksjonstid fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Domstolleder skal varsle kommunen innen 1. mars det året valg skal
foretas om antall medlemmer som skal velges.
Jfr. brev fra Domstoladministrasjonen dat.18.12.19.
Jfr. brev fra Hålogaland lagmannsrett dat. 06.02.20.
Utvalgene skal være representative i forhold til kommunens befolkning både mht alder, etnisk
bakgrunn og kultur. Lagmannsretten understreker også kravet til norskkunnskaper, personlig
egnethet og digital kompetanse.
Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet §§ 70-72.
Ikke valgbare er personer som er valgt til meddommere til tingretten.
4: 2 kvinner og 2 menn
Ingunn Karlsen
Stasjonsbakken, Lyngseidet
Bodil Robertsen
Svensby
Irene Sørensen
Lyngseidet
Stein Åge Midttun
Nord-Lenangen
Arild Sørsand
Lyngseidet
Magne Bergset
Lyngseidet

Kommentarer:
Bodil Robertsen, Irene Sørensen og Arild Sørsand er ikke valgbare
Torill Hammervoll, Berit Jegervatn, Sølvi Jensen, Øystein Fossmo er interessert i å være meddommer
Amalie Lund, Lise Eliassen, Anne Merethe Mikkelsen og Geir Arne Westby er forespurt og sagt ja til å være meddommer
Frank Henriksen ønsker overføring fra Tingretten.
Magne Bergset og Svein Olav Bårdsen ønsker å være med videre som meddommer
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Valgnemndas forslag til valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Ingunn Karlsen

Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet

28.02.1958

2. Torill Hammervoll

Sattarveien 18, 9060 Lyngseidet

03.02.1957

1. Øystein Fossmo

Stigenveien 47, 9060 Lyngseidet

23.08.1971

2. Frank A Henriksen

Ørstrandveien 152, 9064 Svensby

02.06.1972

Tlfnr

Yrke

Kvinner:
Sykepleier/lærer

Menn:
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Meddommere til Nord-Troms tingrett
Hjemmel:

Domstolloven kapittel 4

Særskilte best.:

Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, med funksjonstid fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Domstolleder skal varsle kommunen innen 1. mars det året valg skal
foretas om antall medlemmer som skal velges.
Jfr. brev fra Domstoladministrasjonen dat. 18.12.19
Jfr. brev fra Nord-Troms Tingrett 28.02.20
Utvalgene skal være representative i forhold til kommunens befolkning både mht alder, etnisk
bakgrunn og kultur. Tingretten understreker også kravet til norskkunnskaper, personlig
egnethet og digitale kunnskaper. Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet,
§§ 70-72

Valgbarhet o.l.

Antall repr.:
Valgt inneværende
periode (2017-2020)

Ikke valgbare er personer som er valgt til meddommere til lagmannsretten.
12: 6 kvinner og 6 menn
Menn
1. Harry Hansen
Lyngseidet
2. Ivar Holm
Lyngseidet
3. Tom Frode Johansen
Furuflaten
4. Øystein Sørvoll
Lyngseidet
5. Frank Henriksen
Lenangsøyra
6. Svein Olav Bårdsen
Svensby
Kvinner
1. Liss Grønbakk
2. Hulda Høyseth
3. Jill Gøril Samuelsen
4. Tone Mortensen
5. Gerd Larsen
6. Wendy de Vries

Lyngseidet
Svensby
Lyngseidet
Lenangsøyra
Furuflaten
Svensby

Kommentarer:
Hulda Høyseth, Ivar Holm og Øystein Sørvoll ikke valgbar pga alder
Frank Henriksen ønsker overflytting til lagmannsretten
Wendy De Vries, Liss Grønbakk og Gerd Larsen ønsker ikke gjenvalg
Torill Hammervoll, Berit Jegervatn, Sølvi Jensen, Øystein Fossmo er interessert i å være meddommer
Amalie Lund, Lise Eliassen, Anne Merethe Mikkelsen og Geir Arne Westby er forespurt og sagt ja til å være meddommer
Magne Bergset og Svein Olav Bårdsen ønsker å være med videre som meddommer
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Valgnemndas forslag til valg av meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Jill Gøril Samuelsen

Lyngsalpeveien 682, 9060 Lyngseidet

30.08.1985

2. Amalie Lund

Rundfjellveien 41, 9068 Nord-Lenangen

11.10.1993

3. Tone Mortensen

Kråkskogen 9, 9064 Svensby

01.09.1966

4. Lise Eliassen

Lenangsveien 1820, 9068 Nord-Lenangen

23.12.1990

5. Sølvi Gunn Jensen

Skjellvollveien 7, 9060 Lyngseidet

20.05.1955

6. Anne Merethe Mikkelsen

Holmen 32, 9060 Lyngseidet

25.10.1962

1. Svein Olav Bårdsen

Ullsfjordveien 546, 9064 Svensby

16.12.1958

2. Harry Ludvig Hansen

Myhreveien 6, 9060 Lyngseidet

07.10.1955

3. Stein Åge Midttun

Lenangsveien 2389, 9068 Nord-Lenangen

15.07.1954

4. Tom Frode Johansen

Hovedveien 26, 9060 Lyngseidet

02.04.1961

5. Magne Berset

Brinkveien 2, 9060 Lyngseidet

15.06.1951

6. Geir Arne Westby

Lenangsveien 2367, 9068 Nord-Lenangen

11.08.1965

Kvinner:

Menn:
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Meddommere til Nord-Troms jordskifterett
Hjemmel:
Særskilte best.:

Jordskifteloven § 2-5 og domstolloven kap 4
Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1.
januar det påfølgende år. Jordskifteretten/jordskiftelederen skal varsle kommunen innen 1. mars
det året valg skal foretas om antall medlemmer som skal velges. Det skal velges like antall
menn og kvinner som jordskiftedommere.
Det er ønskelig med kunnskap innenfor landbruk, jakt og fiske, taksering av eiendom,
bygningskyndig, reindrift, entreprenørkompetanse og veibygging. Bør ha god helse og kan
ferdes i terrenget.

Valgbarhet,
kvalifikasjoner o.l.

Jfr. brev fra Nord-Troms jordskifterett dat 21.01.20 og brev fra Domstoladministrasjonen dat.
18.12.19.
Se for øvrig domstollovens bestemmelser om valgbarhet §§ 70-72.

Antall repr
Valgt inneværende
periode (2017 – 2020):

6: 3 kvinner og 3 menn
Navn:
1. Svein Olav Bårdsen
2. Håvard Jenssen
3. Bente Rognli
4. Bente Ulriksen

Adr.
Svensby
Lyngseidet
Lyngseidet
Nord-Lenangen

Kommentarer:
Håvard Jensen og Bente Ulriksen ønsker ikke gjenvalg
Espen Sandstrand og Ann Karin Brose forespurt og sagt ja til å være meddommer
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Valgnemndas forslag til meddommer til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Svein Olav Bårdsen

Ullsfjordveien 546, 9064 Svensby

16.12.1958

2. Audun Ludvik Johnsen

Sattarveien 44, 9060 Lyngseidet

23.10.1960

3. Espen Sandstrand

Lyngenfjordveien 501, 9060 Lyngseidet

07.05.1978

1. Bente Rognli

Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet

24.11.1957

2. Berit Jegervatn

Lattervikveien 9, 9064 Svensby

21.03.1962

3. Ann Karin Brose

Lieveien 31, 9068 Nord-Lenagen

30.07.1965

Menn:

Kvinner:
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Yrke

Stilling
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Skjønnsmedlemmer (forslag til fylkestinget)
Hjemmel:
Særskilte best.:

Skjønnsprosessloven § 14
Oppnevnes av fylkestinget innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år
fra 1. januar det påfølgende år.
Brev dat 18.12.19 fra Domstolsadministrasjonen og brev 27.04.20 fra Troms og Finnmark
fylkeskommune
Det er behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk
og drift av fast eiendom. Videre er det ønskelig ned kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og
kunnskap om bygg og anleggsvirksomhet. Det er også behov for kompetanse innen økonomi, revisjon
og regnskap. Det må opplyses hvilket fag de som foreslås har kyndighet i (utdannelse, stilling og
erfaring).
Skjønnsmedlemmene må ha digital kompetanse.
I tillegg til de faglige kvalifikasjoner gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for
skjønnsmedlemmer som for meddommere bortsett fra at den øvre aldersgrensen gjelder ikke, dvs at
skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden starter.

Antall repr.:
Valgt
inneværende
periode (20172020)

2
1.
2.

Johannes Grønvoll
Bente Rognli
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Valgnemndas forslag til utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2024
Navn

Adresse

Fødselsnr

1. Johannes Grønvoll

Grønnvollveien 36, 9062 Furuflaten

21.07.1956

2. Bente Rognli

Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet

24.11.1957

Medlemmer:
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Yrke

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/252 -1

Arkiv:

223

Saksbehandler: Sigmund Forfang
Dato:

22.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/20
64/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre
Lyngen kommunestyre

Møtedato
23.04.2020
17.06.2020

Partistøtte

Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger
Saken ble i kommunestyremøtet den 23.04.2020 utsatt. Rådmannen har vurdert saken og har
ingen tilleggsopplysninger ut over at det totale beløpet for hele perioden utgjør kr. 114.000 noen
som tilsier en årlig støtte på kr 28.500.
Saken legges derfor frem med opprinnelig saksfremlegg utarbeidet av ordfører som
saksbehandler.
Ordførers saksfremlegg til kommunestyret den 23.04.2020:
Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 23.04.2020

Behandling:
Forslag fra Lene Granli og Sølvi Jensen:
Sak 52/20 og sak 53/20 utsettes.
Rådmannen fremmer sakene til kommunestyremøtet i juni.
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer utsettelsesforslaget. Enst
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Vedtak:
Sak 52/20 og sak 53/20 utsettes.
Rådmannen fremmer sakene til kommunestyremøtet i juni.

Forslag til vedtak:
Lyngen kommune støtter hver kommunestyrerepresentant med kr 1500.- pr år i perioden 20192023 til dette formålet. Totalt 114.000.Beløpet betales ut som et engangstilskudd til de ulike parti/lister etter søknad. Det forutsettes at
de ulike lokallag tilgodeser kommunestyremedlemmene med innvilget beløp til politisk
arbeid/skolering. Dekning disposisjonsfondet
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020
2020

Ansvar
1110
9000

Tjeneste
1001
8800

Art
14701
19401

Prosjekt

Økes
Reduseres
114.000
114.000

Saksopplysninger
Et særdeles viktig virkemiddel for godt politisk arbeid er deltagelse på Fylkes/Nasjonalt nivå.
Det å ha mulighet til politisk skolering eller deltakelse på fylkesmøter av ulik art er særdeles
viktig for å løfte frem Lyngen kommune.
Skal man få til dette som politiker i dagens kommunestyre må man enten ha et lokallag med
penger eller så må man betale selv for dette. Siden dagens lokallag har begrenset med resurser
blir dette ofte opp til den enkelte politikers egen lommebok å finne dekning for kurs eller møter.
Dette ansees som uheldig.
Tiltaket er ikke innarbeidet i årsbudsjettet for 2020 og det må derfor anvises budsjettmessig
dekning.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/253 -1

Arkiv:

150

Saksbehandler: Sigmund Forfang
Dato:

22.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/20
65/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre
Lyngen kommunestyre

Møtedato
23.04.2020
17.06.2020

Ordførerens midler
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger
Saken ble i kommunestyremøtet den 23.04.2020 utsatt. Rådmannen har vurdert saken og har
ingen tilleggsopplysninger.
Saken legges derfor frem med opprinnelig saksfremlegg utarbeidet av ordfører som
saksbehandler.
Ordførers saksfremlegg til kommunestyret den 23.04.2020:
Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 23.04.2020

Behandling:
Forslag fra Lene Granli og Sølvi Jensen:
Sak 52/20 og sak 53/20 utsettes.
Rådmannen fremmer sakene til kommunestyremøtet i juni.
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer utsettelsesforslaget. Enst
Vedtak:
Sak 52/20 og sak 53/20 utsettes.
Rådmannen fremmer sakene til kommunestyremøtet i juni.
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Innstilling
Ordføreren disponerer 75.000.- kr i 2020 til støtte for tiltak vedrørende frivillig arbeid eller tiltak
av samfunnsmessig karakter.
Vedtekter.
Formannskapet orienteres via mail om alle disponeringer over 2000.- kr.
Det kan deles ut inntil 8000.- kr til frivillig lag/eller forening etter søknad.
Gaver inntil 2000.- kr kan deles ut til ulike næringsaktører som har jubileum eller åpning av ulik
art der lyngen kommune er representert/invitert.
All støtte over 8000.- kr må behandles som en kommunestyresak.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020
2020

Ansvar
1110
9000

Tjeneste
1002
8800

Art
14701
19401

Prosjekt

Økes
Reduseres
75.000
75.000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I løpet av 2020 har det kommet en rekke forespørsler til ordføreren på mindre beløp til
samfunnsnyttige tiltak. Her kan nevnes vaterandagen, støtte til innkjøp av kattefeller for
omplassering av villkatter, enkel belysning for trafikksikkerhetstiltak, mm.
Hvis man i dagens situasjon skal imøtekomme disse på korrekt vis må administrasjonen lage et
saksfremlegg på hver enkelt sak og fremme disse til kommunestyret. Dette er lite
hensiktsmessig og tidkrevende for alle parter.
Tiltaket er ikke innarbeidet i årsbudsjettet for 2020 og det må derfor anvises budsjettmessig
dekning.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/796 -159

Arkiv:

L05

Saksbehandler: Hege Anita Sørensen
Dato:

28.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/20
66/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020
17.06.2020

Utleie og drift av El-og offroad sykler og sykkelhus.
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Konsept EL-sykkel
2 Avtale om leveranse
av tjenesten
"Sykkel-Utleie"
Rådmannens innstilling
1. Lyngen Adventure overtar utleie av EL-sykler og offroad-sykler. I tillegg drifter de
sykkelhuset, og får en provisjon på 50%.
Tjenester i regi av LA som visningsturer/markedsføringsturer eller presseturer
gjennomføres gratis, begrenset til 24 pax per sommersesong. Alle utgifter som
leverandøren pådrar seg i forbindelse med utførelse i henhold til denne kontrakten er å
anse som inkludert i de oppgitte priser og tillegg skal ikke forekomme.
2. Utleiepris EL-sykkel endres til kr 490,- per 24 timer.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune ble innvilget til sammen kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra Miljøverndirektoratet
i 2017. Tiltaket var knyttet opp mot en tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter som
ønsker å gå, sparke eller sykle i sentrum. Innvilgete midler skulle finansiere allerede utførte tiltak i
tilknytning til Parkveien, samt midler til anskaffelse av EL-sykler. Miljøverndirektoratet støttet
kommunen med kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykkel, til sammen 15 sykler.
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Det ble også oppført et sykkelskur der syklene oppbevares og lades i mellom utleie. Det ble
inngått en avtale med Elektro-Sport AS om drift, vedlikehold og utleie av sykler. Utleie av
syklene ble tilbakeført kommunen i 2019, og avtalen om drift og vedlikehold går ut i aug 2020.
Etter dette må syklene leveres inn for service og vedlikehold og kommunen betaler for medgått
tid.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
F-skap sak 35/17
K-styre sak 16/17
Økonomiske konsekvenser
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Sykkeltilbudet er et fremtidsrettet tilbud som skal stimulere til trivsel og aktivitet. Den
opprinnelige planen var å plassere sykkelhuset i krysset Prestegårdsbakken/Parkveien. Det kom
protester fra kirken (60 m grensen) og vi valgte derfor å plassere det ved sjøen. Huset kan
imidlertid flyttes ved behov.
Det er pt ikke lagt strøm til sykkelhuset. Dette kan gjøres enten ved at det graves fra vegg v/
Elektrosport tilkoblingsskap, eller ved å trekke strømkabel fra rådhuset i fiberrør som ligger i
bakken langs murkant mot sjø.
Drift av syklene er utfordrende for kommunen, etter at Elektrosport ikke lenger kunne påta seg
oppgaven. Det ble gjennomført en runde der private aktører ble forespurt om drift, og Lyngen
Adventure var eneste tilbyder.
I tilknytning til syklene er det etablert en nettbutikk på www.lyngen.no for betaling. Det
oppfordres også til å betale med VIPPS.
Tiltaket skulle være selvfinansierende, men på grunn av forsikringssum og serviceavtaler på
sykler går kommunen i tap. Det er for lite utleie til at inntektene svarer til utgiftene.
Lyngen Adventure har sagt at de kan påta seg oppgaven, mot en provisjon på 50% av
utleieinntekter. I avtalen inngår også visningsturer/markedsføringsturer eller presseturer i regi av
LA, begrenset til 24 pax per sommersesong.
Dagens ordning er ikke hensiktsmessig. Syklene er ikke gjort godt nok kjent og kommunen har
ikke klart å få ut det potensialet syklene kan være for turister og fastboende. Eller i det som
forventes i henhold til tildelte midler. I så måte det vil være en klar fordel om Lyngen Adventure
kan overta drift og promotering av syklene.
Administrasjonen ved Rådmannen inngår avtale med Lyngen Adventure. Se vedlegg.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/796 -111

Arkiv:

L05

Saksbehandler: Jorunn Nyheim
Dato:

21.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato

Konsept EL-sykkel
Henvisning til lovverk:
Rådmannens innstilling
1. Det vedtas følgende betalingsordning for utlån av el-sykler:
 Turister og besøkende betaler kr. 290.- i leie pr. døgn
 Turister og besøkende betaler kr. 100,- i leie for 4 fire timer
 Lokalbefolkningen betaler kr. 100,- i leie pr. døgn
 Lokalbefolkningen betaler kr. 50,- i leie pr for fire timer
2. Utgifter til innkjøp og finansiering av el-sykler innarbeides i nytt investeringsprosjekt
«15030 Konsept el-sykkel». Budsjettforslag legges fram for kommunestyret så snart
økonomien i prosjektet er klar. Kommunal finansiering forutsettes dekket av avsatte midler
til stedsutvikling/Lyngenløftet i årsbudsjett 2017.
3. Årlige driftsoverskudd avsettes til fond for bruk i senere år til dekning av utgifter eller
underskudd. Årlige driftsunderskudd som ikke kan dekkes av fond, skal registreres i
balanseregnskapet for å kunne dekkes inn av senere overskudd.
Saksopplysninger
Lyngen kommune er innvilget til sammen kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra
Miljøverndirektoratet. Tiltaket er knyttet opp mot en tydelig og helhetlig tilrettelegging for
myke trafikanter som ønsker å gå, sparke eller sykle i sentrum. Innvilgete midler skal finansiere
allerede utførte tiltak i tilknytning til Parkveien, samt midler til anskaffelse av EL-sykler.
Miljøverndirektoratet støtter kommunen med kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykkel, til sammen 15
sykler.
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EL-sykkelkonsept
Lyngen kommune anskaffer til sammen 15 EL-sykler av god kvalitet. Innkjøpspris pr. sykkel er
mellom kr. 17.000-20.000,- inkl. mva.
Syklene stilles til disposisjon ved utlån. Henting og tilbakelevering av syklene baseres på
selvbetjening, syklene skal være innelåst i et overvåket sykkelskur(oppbevaring) og tilgjengelig
hele døgnet.
For å utføre drift- og vedlikehold på EL-syklene kreves det lokal sykkelkunnskap, drift og
vedlikehold må være i tilknytning til lokasjonen, skifte dekk, pumpe syklene m.m. Det inngås et
samarbeid med Elektrosport på Lyngseidet.
Målgruppe
Det er svært positivt at flere får prøve EL-sykkel, tiltaket støtter i høyeste grad kommunens
foreslåtte satsing på både klima og miljø, samt folkehelse.
Samtidig vil et slikt konsept fremme turistnæringen og vil gi turister og andre besøkende
mulighet til enda en positiv naturopplevelse i Lyngen, samt at næringslivet i Lyngen kan
profilere enda et bærekraftig produkt i sin portefølje.
Målgruppen er derfor både fastboende og turister.
Betalingskonsept
Det bærende prinsipp er at konseptet skal være selvfinansierende og skal finansieres av betaling
ved utlån. Det etableres en elektronisk betalingsløsning hvor betaling utløser åpning av port til
sykkeloppbevaring. Lyngen kommune oppretter et domene med en betalingsløsning som også
støtter mulighet for reservasjon av syklene.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
I kommuneplanens samfunnsdel 2016-2030 fremmes folkehelse som et prioritert
satsningsområder, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. Innenfor klima
og miljø fremkommer det i strategier og målsettinger at Lyngen kommune skal fremstå som
bærekraftig i forhold til klima og miljø. EL-sykkelkonseptet treffer begge disse strategiene.
På bakgrunn av dette stilles det spørsmål om lokalbefolkningen skal betale for bruk av EL
sykkel eller om de skal være med på spleiselaget sammen med turister og besøkende.
Økonomiske konsekvenser
Det bærende prinsipp er at syklene skal være selvfinansierende og finansieres i form av utleie.
Hovedfinansieringen for drift og vedlikehold skal være fra turister. De har høy betalingsvilje og
den foreslåtte pris er «markedspris».
Det gjøres oppmerksom at innvilget beløp pålydende kr. 550.000,- utløses ved gjennomføring
også av EL-sykkelkonseptet.
Et eventuelt overskudd av utleie avsettes til driftsfond for bruk i senere år til dekning av utgifter,
nyinvesteringer eller underskudd. Årlige underskudd som ikke kan dekkes av fond, skal
registreres i balanseregnskapet for å kunne dekkes inn av senere overskudd.
Gjennomføring av sykkelkonseptet er en forutsetning for å få utbetalingen på 550.000,Utgifter til innkjøp og finansiering innarbeides i nytt investeringsprosjekt «15030 Konsept elsykkel». Budsjettforslag legges fram for kommunestyret så snart økonomien i prosjektet er klar.
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Kommunal finansiering forutsettes dekket av avsatte midler til stedsutvikling/Lyngenløftet i
årsbudsjett 2017.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Det er få risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser.
Det kan være en viss fare for at noen sykler/hjelmer kommer bort, men med den tiltenkte
betalingsløsningen kan brukerens konto belastes. I tillegg vil syklene forsikres.
Miljøkonsekvenser
Gjennom en tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter ønsker vi å stimulere til å
gå, sparke eller sykle i sentrum. Et trygt og attraktivt tilbud som skal gjøre det lettere å velge
bort bilen. Klimagassreduksjon er en av effektene av tiltaket.
Som reiselivsdestinasjon med internasjonalt omdømme vil vi gi signaleffekter gjennom
klimasatsing og et tydelig signal om minskning av motorisert ferdsel. Reiselivsselskapet Visit
Lyngenfjord arbeider for å bli en bærekraftig destinasjon, og kommunen ønsker å følge opp med
en fremtidsrettet og klimavennlig planlegging. Lyngen kommune ønsker å være i front i hvordan
bærekraftig turisme kan utvikles. En turisme som har naturopplevelser som motivasjon for
reisen, og som derfor er opptatt av å ta vare på den.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Syklene skal leies ut både til turister og fastboende. En av hovedintensjonene ved konseptet er
tilrettelegging av sentrum for myke trafikanter, og et lite skritt i å realisere en større, ambisiøs,
klimavennlig og bærekraftig utviklingsstrategi for Lyngen. En vellykket tilrettelegging kan
skape spredningsverdi til andre steder, og Lyngen kan i denne sammenheng bli en
foregangskommune i nord. Først med EL-sykkel for sine innbyggere.
Dagens teknologiske utvikling fremmer kontinuerlig innovative løsninger på ulike selvbetjente
betalingsløsninger. Betalingsløsningen som er tenkt på dette konseptet kan muligens benyttes
som en kostnadseffektiv og innovativ betalingsløsning der brukerne skal betale for tilbud og
løsninger. Eksempel på dette er betaling for parkering- og toalett i Lyngen. EL-sykkelkonseptet
kan være en pilot på nye betalingsløsninger for Lyngen kommune. Nettsiden og
betalingsløsningen kan også utvikles til å gjelde andre betalingsformål. Dette kan være starten
på ytterligere innovasjon og nyskaping.
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Avtale om leveranse av tjenesten
«Sykkel-Utleie»
Denne avtalen er inngått mellom:

Lyngen Adventure AS
og

Lyngen Kommune
1.

Prinsipp om markedsmessige vilkår
Denne avtalen mellom Lyngen Adventure AS (heretter «LA») og Lyngen Kommune (heretter
«Leverandøren») vedørende levering av opplevelsestjenesten «Sykkel-utleie» til LA sitt salgs nettverk
skal til enhver tid følge markedsmessige vilkår hva angår pris og kvalitet. Dette skal bidra til
forutsigbarhet hva angår leveringsrett, leveringsplikt, priser og betalingsvilkår. Alle vilkår i denne
avtale gjelder for Leverandøren, uavhengig av om Leverandøren benytter egne ansatte, innleide
ansatte eller underleverandører.

2.

Kvalitet og service
Leverandørens utstyr, tekniske innretninger etc. som benyttes under utførelsen av denne kontrakt skal
til enhver tid inneha de sertifiseringer og tillatelser som lover, forskrifter og øvrige offentlige regler
krever. Utstyret som benyttes skal ha god kvalitet og brukssikkerhet, og fremme LA sin målsetting om
en unik opplevelse med høy kvalitet for våre gjester.

3.

Sikkerhet og HMS
Leverandøren plikter ihht. lovverket og ha sitt eget interne HMS-system som skal følges og
Leverandøren plikter seg til å oppfylle gjeldende krav. Sikkerheten skal ha høyeste prioritet.
Leverandøren skal registrere og rapportere alle avvik og uønskede hendelser og plikter seg også til å
rapportere disse til LA. Hendelser som følge av feil på utstyr som medfører eller kunne medført skade
på gjester skal rapporteres skriftlig og utbedres umiddelbart.

4.

Omfang av leveransen og ansvarsfordeling
Avtalen gjelder daglig utleie av 10 el-sykler og 5 terreng sykler på vegne av Lyngen Kommune.
Syklene gjøres tilgjengelig for online booking på web: www.lyngen.com og utleveres/tilbakeleveres
innenfor LA’s gjeldende åpningstider.

LA har ansvaret for:
● All tilrettelegging i form av markedsføring, salg, og utlevering av sykler.
Leverandøren har ansvaret for:
●
●
●

Vedlikehold og service av sykler.
Nødvendig areal og teknisk for lading og oppbevaring av sykler samt utstyr.
Forsikring av eget materiell.
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5. Kapasitet og priser
Der skal alltid være 10 el-sykler tilgjengelige for bruk samt 5 terreng sykler. Syklene leies ut for en periode
på 24 timer.
Priser inkl. MVA (25%)

Type

Utsalgspris

Lev. Pris

El-Sykkel

Kr 490 per 24 timer

Kr 245 per 24 timer

Terrengsykkel

Kr 290 per 24 timer

Kr 145 per 24 timer

Lokal Leie

Kr 100 per 24 timer

Kr 50 per 24 timer

Tilsvarende tjenester i regi av LA som visningsturer/markedsføringsturer eller presseturer gjennomføres
gratis, begrenset til 24 pax per sommersesong. Alle utgifter som leverandøren pådrar seg i forbindelse
med utførelse i henhold til denne kontrakten er å anse som inkludert i de ovenfor oppgitte priser og tillegg
skal ikke forekomme.
6. Betalingsvilkår og fakturering
Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager etter mottak av korrekt samlefaktura for godkjent levering. Det
skal utstedes én faktura samlet for hver kalendermåned med fakturadato på månedens siste dag.
Leverandør mottar fakturagrunnlag fra LA til kontroll innen den 6. i måneden etter leveringer som sendes
til post@lyngen-kommune.no ref/CC: Svein Eriksen. Faktura skal spesifiseres på følgende
måte/rekkefølge:
a) Antall el-sykler
b) Antall Terrengsykler
c) Antall Lokal Leie
Fakturaer sendes per e-post til post@lyngenadventure.com eller som EHF til
lyngenadventureas@ebilag.com Fakturaer som ikke er spesifisert som beskrevet ovenfor, blir returnert
leverandøren for korrigering og utstedelse av ny faktura. Ny faktura utløser ny betalingsfrist.

7. Varighet, oppdateringer og oppsigelse
Avtalen gjelder i perioden 01.06.2020 og fram 01.09.2025 Avtalen oppdateres årlig i tidsrommet
September-Desember hva angår pris, kapasitet, gjennomføring og kvalitet. Avtalen kan i samme tidsrom
sies opp av begge parter med 1 måneders varsel. Oppsigelsestiden starter den 1. kalenderdag i måneden
etter oppsigelsen. Avtalen kan ikke sies opp av noen av partene i tidsrommet Januar – August. Ved
vesentlig mislighold kan avtalen sies opp av begge parter med umiddelbar virkning, uavhengig av
tidspunkt på året.
Dato:

Dato:

Lyngen Adventure AS
_________________________________
Daglig leder
, Daglig leder

__________________________________
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/81 -34

Arkiv:

M30

Saksbehandler: Berit Jegervatn
Dato:

14.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
67/20
37/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre
Lyngen formannskap

Møtedato
17.06.2020
03.06.2020

Pålegg tilknytning kommunale vann og avløpsledninger - Lyngen kommune
Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 §§27-1 og 27-2

Rådmannens innstilling
1. Lyngen kommune vedtar i henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 at når offentlig
vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en
annen ordning.
2. I Lyngen kommune settes kostnad på over kr. 150000 lik uforholdsmessig stor kostnad og
ved kostnad over kr. 150000 kan Lyngen kommune dekke kostanden fra kr. 150000,- og opp til
hva det enkelte anlegg koster. Eventuelt godkjenne annen ordning.
3. For hvert nytt vann/avløpsanlegg sendes det ut informasjonsbrev om plikt til å knytte bygning
til kommunal vann/avløpsledning.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett

Ansvar

Tjeneste

Art
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Prosjekt

Økes

Reduseres

Kr

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan

-

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune har i hovedplan for vann og avløp (revidert i K-sak 9/20) vedtatt å bygge nytt
avløpsanlegg i Lyngsdalsbukta og på Bekkstrand i Furuflaten. Samt nytt avløpsanlegg for Stigen
og ny vannforsyning til Lyngseidet.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Hovedplan vann og avløp, revidert i K-sak 9/20
Økonomiske konsekvenser
I denne saksfremstillingen benytter vi avløpsanlegget for Bekkstrand og Lyngsdalsbukta som
eksempel. Avløpsanlegget for Bekkstrand og oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i
Lyngsdalsbukta er beregnet å koste kr. 5 mill kroner.
Tilknytningsplikt til offentlige vannledning er hjemlet i Plan og bygningsloven §27-1 for
vann andre og tredje ledd
Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette
etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn
tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.
Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det.
Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.
Og for avløp Plan og bygningsloven §27-2 andre og tredje ledd
Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil
dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige
hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.
Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.
Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.
Lyngen kommune har som regel bekostet omkobling/frakobling fra eksisterende septik og
tilkobling til ny avløpsledning, dersom eksisterende septik anlegg har vært i nærheten av ny
avløpsledning.
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I Furuflaten vil det etter innkommet dokumentasjon fra grunneiere/ boliger være forskjellige
lengder fra prosjektert ledning og til eksisterende private avløpsledninger fra bolig/
fritidseiendom.
Vi har kostnadsberegnet hva det vil koste for den enkelte grunneier som tilkobles nytt anlegg på
Bekkstrand. I Lyngsdalsbukta dekker Lyngen kommune omkobling for eiendommen som i dag
er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.
Gnr/ bnr

Kostnad

69/15
69/8
69/35
69/22
69/62
69/17
69/50
69/27 og
69/7
69/12
69/59
69/19
69/2
69/11
69/3
70/1

15000
15000
40000
15000
49250
15000
40000
107000
X2
107000
40000
182500
40000
34800
38500
72750

Plan- og bygningsloven § 27-1 og 27-2, del av andre ledd: ... så lenge eksisterende kommunalt
VA-nett er i rimelig nærhet eller kostnaden ved en tilknytning ikke blir uforholdsmessig stor. En
uforholdsmessig kostnad er ikke tydelig definert, men generelt bør en kostnad på 200.000,aksepteres ifølge kommunal- og regionaldepartementet (Norsk Vann 199 VA i spredt
bebyggelse,2013).
Ut ifra vår tabell blir den dyreste tilknytningen å komme på ca kr. 182500,- som er under hva
som anbefales for uforholdsmessig kostnad (kr. 200000). Siden de fleste tilknytningene kommer
på under og litt over kr. 100000 bør vi i Lyngen kommune legge oss på beløp f. eks kr. 150000
for uforholdsmessig kostnad.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/363 -1

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

05.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
47/20
68/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020
17.06.2020

Finansiering av næringsfondet samt likviditetstilskudd til corona berørte
bedrifter
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller på vedtak som tilfører næringsfondet 1 mnok, samt at det opprettes et
likviditetsfond for kriserammede bedrifter på 1 mnok. Til sammen 2 mnok. Tildelinger til
bedrifter fra likviditetsfondet skal administreres av rådmannen etter beskrevne retningslinjer og
refereres i Næringsutvalget etter hver tildeling. Tildelingene belastes kommunens
disposisjonsfond.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020
2020

Kr

Ansvar
9000
4407

Tjeneste
19401
3255

Art

Prosjekt

14701

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan
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Økes

Reduseres
2000000

2000000

-

Saksopplysninger
Nedenfor redegjør vi for grunnlaget for å be om ekstraordinært likviditetstilskudd til bedrifter og
for tilførsel til det ordinære næringsfondet i Lyngen kommune. Disse sakene ble vurdert i møte i
Næringsutvalget 4. juni 2020 som grunnlag for dette saksfremlegget.
Det forventes noe tilførsel til næringsfond i kommunene etter beslutning 29. mai d.å. i
Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/600-millioner-til-naringsutvikling-ikommunene/id2704451/
For Troms og Finnmark utgjør dette samlet 74,4 mnok som skal fordeles på kommunene. Gitt
av Lyngen kommune tildeles midler, tilbakeføres deler eller hele summen på 2 mnok tilbake til
disposisjonsfondet, slik at de overføringene vi ber om nå, blir å betrakte som forskudd.
1. Likviditetstilskudd til corona utsatte bedrifter
Mange av Lyngen kommunes bedrifter, og spesielt reiselivsbedriftene, mistet all omsetning med
umiddelbar effekt da Norge ble stengt etter 12. mars. For reiselivsbedriftene var dette starten av
en viktig utleieperiode i Lyngen og konsekvensene ble derfor store.
Norge har gradvis blitt åpnet igjen og for servicebedriftene som jobber mot det lokale markedet
har situasjonen bedret seg. For reiselivsbedriftene er situasjonen en annen og det er per dato kun
Danmark som er åpen for feriereisende begge veier. Dette betyr at det fortsatt vil ta tid før
reiselivsbedriftene kan se betydelig økning i omsetning, og flyselskapene og NHO Reiseliv
vurderer at normalt nivå ikke oppnås før i 2022.
Rådmannens stab har dialog med bedrifter med betydelige likviditetsutfordringer. Disse får
kontanttilskudd fra staten til deknings av en andel av de faste kostnadene, har utsatt lån og
avdrag, mottar dagpenger og benytter de ordninger som er tilgjengelig, men ser at dette ikke gir
nødvendig likviditet til fortsatt drift.
Det er derfor rådmannens innstilling av det vil være bedre å støtte de nå i en periode fremover,
heller enn eventuelt å bidra til re-etablering på et senere tidspunkt. Erfaringene viser at det er
mer effektivt og en billigere løsning å gjøre det proaktivt heller enn reaktivt.
Til grunn for tildelinger må det ligge klare føringer:
1) Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og
avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift.
2) Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for
avviklet drift. Likviditetstilskuddet vil bli behovsprøvd.
3) Bedriften må være registrert med hovedkontor i Lyngen kommune og ha mer enn
halvparten av virksomheten i Lyngen kommune.
4) Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
5) Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1 mnok per år for 2018-2019 og vise
omsetning og resultat som under andre forhold tilsier grei overleveringsevne.
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6) Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før corona situasjonen
inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker som manglende
skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
7) Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet
arbeide eller pensjon, vil ikke bli vurdert.
8) Det settes en maksimal ramme på 150.000 per bedrift.
2. Tilførsel av kapital til ordinært næringsfond
Næringsfondet har per 5.6.2020 tilgjengelige midler på 662.966. Basert på erfaringer fra
tidligere år og innkomne søknader som vil bli behandlet etter ferien, vil det være behov for
tilførsel til næringsfondet. Det er god aktivitet i den delen av næringslivet som ikke er corona
berørt, og søknader ventes inn fra både fiskeri, landbruk ag andre næringer. Det foreslås derfor
en tilførsel på 1 mnok til næringsfondet.
#
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Tiltaket er i samsvar med vedtak gjort i Næringsutvalget 4.6.2020.
Økonomiske konsekvenser
For bedrifter som evt. mottar likviditetsstøtte, vil denne kunne bidra til fortsatt drift.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Pengene foreslås gitt som tilskudd og skal ikke kreves inn igjen.
Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert.
Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ikke vurdert.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1278 -18

Arkiv:

H12

Saksbehandler: Liv-Merethe Sørensen
Dato:

11.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/20
69/20

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen kommunestyre

Møtedato
27.05.2020
17.06.2020

Forprosjekt: Utredning av skjermet enhet ved Lenangen omsorgssenter samt
Prosjekt: Behov for tjenester for eldre i institusjon.
Henvisning til lovverk:
Vedtak i Lyngen kommunestyre 19.12.19 i KS-sak 2019/125
Kommunestyret bevilger kr. 500 000,- til forprosjekt utredning av skjermet enhet Lenangen
omsorgssenter, samt prosjekt behov for tjenester for eldre i institusjon.
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 27.05.2020

Behandling:
Forslag fra Jill Gøril Samuelsen:
Levekårsutvalget foreslår Siri Rodahl Johansen som politisk medlem i prosjektgruppa.
Forslag fra Audun Johnsen:
Det oppnevnes i tillegg et medlem fra pensjonistforeningens styre som pensjonistforeningen selv
utpeker.
Forslag fra Audun Johnsen:
Levekårsutvalget anbefaler at i forbindelse med kartlegging av behov foretas en
brukerundersøkelse blant befolkningen i Lyngen.
Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak samt innkomne forslag.
VEDTAK:
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling samt forslagene fra Audun Johnsen og
Jill Gøril Samuelsen. Enst
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Vedtak:
Kartlegge framtidige behov for tjenester for eldre i og utenfor institusjon jfr. Kvalitetsreformen
for eldre «Leve hele livet», herunder utredning av behov for skjermet enhet ved Lenangen
omsorgssenter.
Det opprettes en prosjektgruppe bestående av følgende personer:
Linda Møller engasjeres som prosjektleder, øvrige deltakere er leder ved Lenangen
omsorgssenter Gøril Krag, demenskontakt og leder ved langtid/demensavdeling Janne Elveslett,
kommuneergoterapeut og prosjektleder i velferdsteknologi Anette Samuelsen,
kommuneoverlege Carol Pascoe samt en politiker oppnevnt av Levekår.
Det oppnevnes i tillegg ett medlem fra pensjonistforeningens styre som pensjonistforeningen
selv utpeker.
Levekårsutvalget representant er Siri Rodahl Johansen.
Levekårsutvalget anbefaler at i forbindelse med kartlegging av behov foretas en
brukerundersøkelse blant befolkningen i Lyngen.
Budsjettdekning:
Kr. 500 000 er innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 - 2023

Rådmannens innstilling
Kartlegge framtidige behov for tjenester for eldre i og utenfor institusjon jfr.
Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet», herunder utredning av behov for skjermet
enhet ved Lenangen omsorgssenter.
Rådmann har opprettet en prosjektgruppe bestående av følgende personer:
Linda Møller engasjeres som prosjektleder, øvrige deltakere er leder ved Lenangen
omsorgssenter Gøril Krag, demenskontakt og leder ved langtid/demensavdeling Janne Elveslett,
kommuneergoterapeut og prosjektleder i velferdsteknologi Anette Samuelsen,
kommuneoverlege Carol Pascoe samt en politiker oppnevnt av Levekår.

Budsjettdekning:
Kr. 500 000 er innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 - 2023
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Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I 2016 vedtok levekårsutvalget opprettelse av en arbeidsgruppe bestående at helsefagpersoner,
HTV fagforbundet, hovedverneombud samt politiske representanter. Oppdraget var
«Planlegging av plasser for personer med demens sykdom ved Lenangen omsorgssenter».
Saken ble politisk behandlet og stoppet i Levekår med følgende vedtak:
Vedtak i Levekår og Råd for folkehelse 29.11.2016 tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.
- Å utvide Lenangen omsorgssenter med 4-6 nye plasser vil øke de årlige driftskostnadene
med 5-6 millioner i året. Rådmannen kan ikke gå inn for en slik økning, uten at det må
gå på bekostning av drift ved andre enheter i Lyngen kommune.
Råd for folkehelse hadde følgende tillegg:
- Kommunen må følge med i utviklingen av demenssykdom blant befolkningen i Lenangen
og sette i verk tiltak ut fra behov.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Økonomiplan 2020 -2023
Økonomiske konsekvenser
Kr. 500 000 er innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ved kartlegging av tjenester for eldre i institusjon, er det også viktig å kartlegge behov til
hjemmeboende eldre i kommunen.
Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre
hjelp og støtte til å mestre hele livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som
oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i
tjenestene. Målgruppen for Leve hele livet-reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor
hjemme og de som bor på institusjon.
Reformens 5 innsatsområder er:
Aldersvennlig Norge - Aktivitet og fellesskap - Mat og måltider – Helsehjelp - Sammenheng i
tjenestene
Rådmann har opprettet en prosjektgruppe bestående av følgende personer:
Linda Møller engasjeres som prosjektleder, øvrige deltakere er leder ved Lenangen
omsorgssenter Gøril Krag, demenskontakt og leder ved langtid/demensavdeling Janne Elveslett,
kommuneergoterapeut og prosjektleder i velferdsteknologi Anette Samuelsen,
kommuneoverlege Carol Pascoe samt en politiker oppnevnt av Levekår.
Rådmann foreslår at representanten fra Levekår har helsefaglig bakgrunn.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/779 -11

Arkiv:

G00

Saksbehandler: Liv-Merethe Sørensen
Dato:

11.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
70/20

Utvalgsnavn
Lyngen levekårsutvalg
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Intensjonsavtale AKSON - Èn innbygger - èn journal»
Henvisning til lovverk:
St. Meld. 9 «Èn innbygger - èn journal. Digitale tjenester i helse og omsorgssektoren.
Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte våren 2019 et forprosjekt for realisering av
«Helhetlig samhandling og felles kommunal journal», kalt AKSON. Forprosjektet leverte sin
anbefaling i begynnelsen av mars 2020.
Vedlegg
1 2020 05 06 Presentasjon_Akson_Regionale møter
2 18-02403-2 Felles uttalelse - En innbygger - en journal 1155259_4_1
3 2020 05 06 Akson status_Troms og Finnmark
4 Intensjonserklæring-Akson
5 Status og veien videre for Akson
6 Artikkel i avisa Nordlys 08.06.20 vedr. prosjektet AKSON

Rådmannens innstilling
Lyngen kommune slutter seg til oppfordringen til alle kommuner om å tilslutte seg
intensjonserklæringen jfr. vedtak 06.05.2020 i KDU Troms og Finnmark i sak 20/14, under
forutsetning av at dette ikke forplikter kommunen økonomisk ved inngåelse av
intensjonserklæring, eller senere til å reservere seg hvis produktet ikke har den nødvendige
kvalitet eller kostnadsramme kommunen kan akseptere.
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«KDU Troms og Finnmark tar orienteringen om AKSON til orientering, samt at det sendes ut
en oppfordring til alle kommunene v/kommunedirektørene om å tilslutte seg til
intensjonserklæringen.»

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Nasjonale myndigheter har siden 2012 arbeidet med realisering av visjonen om Én innbygger –
én journal, og et felles digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målsetningen
med arbeidet er å bidra til realisering av innbyggernes helsetjeneste, og en forsvarlig og
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i møte med fremtiden.
Helhetlig samhandling betyr at felles kommunal journalløsning snakker med andre digitale
løsninger i hele Helse-Norge. Sykehus, kommunale helse- og omsorgstjenester og fastleger får
bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom felles kommunal journalløsning vil
helsepersonell få rett informasjon om pasienten når de trenger den. Pasienter og innbyggere kan
dessuten ta aktiv del i egen behandling, får bedre tilgang på informasjon om egen helse og
hvilke tjenester og tilbud som finnes – og bedre oversikt over hva som skal følges opp og avtaler
som er gjort.
Kommunene vil få et mer effektivt og oversiktlig tjenestetilbud, med verktøy som gjør det
lettere å styre ressursene, gjennomføre forbedringer og ivareta pasientsikkerheten. De første
kommunene vil trolig kunne ta journalløsningen i bruk fra 2025.
KS og Legeforeningen har over lang tid hatt dialog om hvorledes de sammen kan bidra til
realisering av visjonen om "En innbygger – en journal" med rask fremdrift, akseptabel risiko, og
med et felles mål om at innbyggerne i en nær fremtid vil møte en mer helhetlig helse- og
omsorgstjeneste som tilbyr effektive og sammenhengende tjenester av høy kvalitet. KS og
Legeforeningen er enige om følgende premisser som grunnlag for å videreføre arbeidet i et
forprosjekt for nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal (vedlegg 3).
• Tidsbruksundersøkelser bør gjennomføres for å underbygge og kvalitetssikre antatte realøkonomiske
besparelser.
• Utdype løsningen for helhetlig samhandling, hva skal den omfatte og hvordan den skal realiseres.
• Tydeliggjøre mulighetene for at løsningen tilrettelegger for fremtidig fleksibilitet, innovasjon og
tjenesteutvikling, med utgangspunkt i teknologisk innovasjon og mulighetene som oppstår i markedet.
• Vurderinger av hvordan en mer trinnvis tilnærming skal ivaretas som forutsetning for
gjennomføringsstrategien.
• Det er kritisk viktig at journalløsningen innebærer at det etableres ulike arbeidsflater slik at det sikres
at de ulike helseprofesjonene får verktøy som understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte.
• For fastleger med driftsavtale med kommuner vurderes kontroll over egne arbeidsverktøy som en
vesentlig del av ansvaret som selvstendig næringsdrivende, og det må dermed være frivillig for
selvstendig næringsdrivende aktører om de ønsker å ta i bruk felles kommunal journal eller andre
journalløsninger i markedet.
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• Det er en forutsetning at også spesialisthelsetjenesten – som inngår i tiltaket gjennom den helhetlige
samhandlingsløsningen – følger samme tidsløp i sine utviklingsplaner som realisering av tiltaket vil
kreve.

KS og kommuner har deltatt i arbeidet. Retningen i arbeidet har underveis vært forankret både
administrativt og politisk i ulike arenaer i kommunesektoren. Kommunedirektørutvalget for KS
Troms og Finnmark avholdt møte 06.05.2020 (vedlegg 4).

I sak 20/14 ble følgende vedtak gjort:
«KDU Troms og Finnmark tar orienteringen om AKSON til orientering, samt at det sendes ut en
oppfordring til alle kommunene v/kommunedirektørene om å tilslutte seg til
intensjonserklæringen.»
Intensjonserklæringen er uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse. Signering
av avtalen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for
kommunen. Se vedlagte presentasjon om Akson, samt felles uttalelse fra KS og Legeforeningen.
Gjennomføringen av Akson har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere
viktige aktiviteter og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid,
herunder avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og
arbeid med intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket.
Målet er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor
Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Forprosjektrapporten «Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles
kommunal journalløsning», februar 2020.
Bakgrunn og oppsummering av vurderinger og hovedanbefalinger, publisert i april 2020.
Økonomiske konsekvenser
Signering av intensjonserklæring innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk
forpliktelse for kommunen, men er uttrykk for støtte til at det skal arbeides videre med å
realisere Akson. Signeringen innebærer at kommunene får mulighet til å være med å påvirke
tiltaket videre.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
KS og Legeforeningen har over lang tid hatt dialog om hvorledes de sammen kan bidra til
realisering av visjonen om "En innbygger – en journal" med rask fremdrift, akseptabel risiko, og
med et felles mål om at innbyggerne i en nær fremtid vil møte en mer helhetlig helse- og
omsorgstjeneste som tilbyr effektive og sammenhengende tjenester av høy kvalitet.
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Kommunene vil få et mer effektivt og oversiktlig tjenestetilbud, med verktøy som gjør det
lettere å styre ressursene, gjennomføre forbedringer og ivareta pasientsikkerheten. De første
kommunene vil trolig kunne ta journalløsningen i bruk fra 2025.
For innbyggere og pasienter vil Akson bety bedre og tryggere behandling. De møter en mer
helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste og har én journal på tvers av kommunale
helse- og omsorgstjenester og kommunegrenser.
Pasienter og innbyggere kan dessuten ta aktiv del i egen behandling, får bedre tilgang på
informasjon om egen helse og hvilke tjenester og tilbud som finnes – og bedre oversikt over hva
som skal følges opp og avtaler som er gjort.
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Akson: helhetlig samhandling og felles
kommunal journal
04.05.2020

267

268

Hva kan Akson løse?

Én felles kommunal
pasientjournal

Helhetlig
samhandling

Riktig informasjon til riktig tid for helsepersonell,
virksomhetene og for innbygger
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Fra stortingsmelding om EIEJ til tiltak for helhetlig samhandling og felles
kommunal journal
KS og Dnlf:
forventinger til
løsninger og organisering
2012

Feb. 2018

Des. 2018 Apr. 2019

Konseptvalgutredning
og KS1
(K7)

Helseplattformen
HV, HN, HSØ
Akson

Løsninger for helhetlig
samhandling og
felles kommunal journal

Mar. 2020

Jul. 2020

2021

Ekstern
kvalitetssikring
(KS2)

Tentativ oppstart

Intensjonserklæringer fra
kommuner

Forpliktelser fra et
tilstrekkelig antall
kommuner

Videre arbeid med
tiltaket

Kunngjøring av
anskaffelse – tidligst
høsten 2021

Akson forprosjekt

Styringsdokument
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2022 ->

Gjennomføring

Side 4

Forprosjekt Akson: Hvordan realiserer vi helhetlig samhandling
og felles kommunal journal?
Sentralt styringsdokument ble levert til HOD den
29. februar 2020:
• Styring, organisering og ansvar(*)
• Finansiering(*)
• Grensesnitt og avhengigheter
• Kontraktstrategi
• Gjennomføring, innføring og gevinstarbeid
• Løsningsomfang og arkitektur(*)

Mål om signering av intensjonserklæringer med kommuner som representere over halvparten av
Norges befolkning, utenfor Midt-Norge, innen juli 2020
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Intensjonserklæringen er uttrykk for kommunens støtte til og
intensjon om deltakelse (hovedmomenter)
•
•

•

•

Intensjonen
– Signering innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen
Organisering
– Ansvaret fordeles i to programmer Akson journal og Akson samhandling
– Programeierskapet til felles journalløsning legges til en virksomhet «Selskapet Akson journal», med
kommunalt majoritetseierskap
Finansiering
– Staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til investeringer i felles
kommunal journal.
– Staten finansierer steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling
– Kommunen finansierer sin andel av felles kommunal journal inkl drift og vedlikehold
– Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av samhandlingsløsningen dekkes av de aktørene som tar
løsningene i bruk.
Videre arbeid i 2020 før eventuelle forpliktelser
– Tydeliggjøre rammebetingelser for virksomheten og for Akson tiltaket som helhet
– Tydeliggjøre premisser, stegvis tilnærming og planer
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Forberedelse til behandling av intensjonserklæringen

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Kommunestyre

Behandling i råd
og utvalg

Forberedelse
til politisk sak

Forberedelse av
underlag og prosess

Uke 19

APRIL

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Uke 23

Uke 24

MAI

HOD:
Brev,
Intensjonserklæring

HOD/KS
Stormøte
5. mai

1. Juli 2020

Uke 25

Uke 26

JUNI

KS Webinarer hver 3. uke.
(Ekstra webinarer)
• 4. mai: Gjennomgang av støttemateriell
• 7. mai: Gjennomgang av intensjonserklæring
og styringsdokument

KS:
Brev og
Støttemateriell

Regionale presentasjoner
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Støttemateriell på ks.no/akson
Enkel presentasjon
Hovedbudskap
Spørsmål og svar
Momenter til saksfremlegg
Forklaring på hvorfor vi jobber for
Akson (Historien om Akson)
• Film (i regi av HOD med innslag fra
utvalgte kommuner)

•
•
•
•
•
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Veien videre

juli 2020

august 2020

desember 2020

Videre prosess
med forankring

Intensjonserklæring

Forankringsprosesser med brev og støttemateriell

Sannsynliggjøre realisering av Akson journal
Forprosjekt
Akson:

Tydeliggjøre rammebetingelser for selskapet Akson
journal og Akson tiltaket som helhet, inkl. veikart og
helhetlig styring

Videre arbeid med selskapsetablering

Sentralt
styringsdokument

Videre forberedelser

Referansearkitektur, integrasjonsplattform, markedsdialog og følgeforskning

Kvalitetssikring KS2
Signering
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Regjeringskonferanse

Stortingsbehandling

Organisering av arbeidet frem til sommeren 2020
• Rammebetingelser for
selskapet Akson
journal og for Akson
tiltaket
• Intensjonserklæring
• Veikart

• Forankring
• Integrasjonsplattform
• Marked
• Forskning
• Arkitektur
• Koordinering av
felles prosjekt

Felles
styringsgruppe

Felles prosjekt

Styringsråd

KS-program

KS-kjerneteam
KS

HOD

Kommuner

Dette gjelder kommunene: Bergen, Kristiansand, Stavanger, Vinje, Bodø, Bærum, Oslo
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Takk for oppmerksomheten!
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Statsråd Bent Høie
Postboks 8011 Dep
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Saksbehandler:
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0
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15.02.2019

Felles uttalelse: "En innbygger - en journal"
Det videre arbeidet med "En innbygger – en journal" – KS og Legeforeningens felles plattform for
realisering av visjonen.
Direktoratet for e-helse overleverte sin konseptvalgutredning om "En innbygger – en journal: Nasjonal
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste" til Helse- og omsorgsdepartementet i juli 2018, med
anbefaling av realisering gjennom konsept 7, «En nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling». På
oppdrag fra departementet leverte så Holte Consulting i desember sin rapport med kvalitetssikring av den
samfunnsøkonomiske analysen i konseptvalgutredningen.
KS og Legeforeningen har over lang tid hatt dialog om hvorledes vi sammen kan bidra til realisering av
visjonen om "En innbygger – en journal" med rask fremdrift, akseptabel risiko, og med et felles mål om at
innbyggerne i en nær fremtid vil møte en mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste som tilbyr effektive og
sammenhengende tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker med dette brevet å understreke at vi gjennom de
konkrete premisser vi sammen legger til grunn har tro på at sektoren i fellesskap kan løfte digitaliseringen
i en samlet helsetjeneste på en måte som ivaretar en riktig balanse mellom behovet for innovasjon og
fleksibilitet i de verktøyene som fagfolk og innbyggere trenger, og nasjonal koordinering og styring.
Behovet for bedre arbeidsverktøy i den kommunale delen av primærhelsetjenesten, og for bedre
samhandling innen en samlet helsetjeneste, er grundig dokumentert. Vi støtter KS1 rapportens
konklusjon om at tiltak er nødvendig.
KS og Legeforeningen er enige om følgende premisser som grunnlag for å videreføre arbeidet i et
forprosjekt for nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal:
•

Tidsbruksundersøkelser bør gjennomføres for å underbygge og kvalitetssikre antatte
realøkonomiske besparelser. Omfang må vurderes opp mot ressursbruk og nytte – og
også hvilket tidspunkt som er mest egnet (som del av forprosjektet, eller i forkant av en
innføring for å kunne ha et startpunkt å måle gevinster mot). Ved behov for avgrensning
kan gode områder særlig være arbeidet med legemiddelhåndtering, samhandling rundt
forløp og innhenting av tilknyttet informasjon.

KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no
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•

Utdype løsningen for helhetlig samhandling, hva skal den omfatte og hvordan den skal
realiseres. Det er viktig at samhandlingsløsningen balanserer behovet for deling av
strukturerte data og fritekst og at løsningen ivaretar nødvendig fleksibilitet.

•

Tydeliggjøre mulighetene for at løsningen tilrettelegger for fremtidig fleksibilitet,
innovasjon og tjenesteutvikling, med utgangspunkt i teknologisk innovasjon og
mulighetene som oppstår i markedet. Herunder vurdere nærmere muligheten for
realisering av konseptet gjennom plattformtilnærminger basert på åpne standarder (f.eks.
EHR 2.0).

•

Videre vurderinger av hvordan en mer trinnvis tilnærming skal ivaretas som forutsetning
for gjennomføringsstrategien. Gjennomføringsstrategien må planlegges med
programorganisering med tydelig ansvar for og myndighet mellom program og
prosjektnivå. Herunder aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ. I en slik tilnærming
understrekes det at arbeidet med å sikre gjennomføring av digital samhandling om
legemiddelområdet har aller høyest prioritet.

•

Det er kritisk viktig at journalløsningen innebærer at det etableres ulike arbeidsflater slik
at det sikres at de ulike helseprofesjonene får verktøy som understøtter deres
arbeidshverdag på en best mulig måte. Journalløsningen må tilrettelegge for effektiv drift,
og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.

•

Det understrekes at en løsning, slik vi også oppfatter KVU-rapportens presiseringer, kan,
og trolig vil, bestå av flere systemer for å tilrettelegge for nettopp dette.

•

Det er videre viktig at en løsning vil ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov
og andre forhold.

•

Vi anbefaler, for å få større trygghet om hvordan felles løsning med ulike arbeidsflater kan
realiseres i praksis, at det brukes teknikker som prototyping for å visualisere hvordan
dette kan fremstå for helsearbeideren – eksempelvis eksemplifisert gjennom legemidler.

•

Det vil i forprosjektperioden jobbes aktivt for å sikre stor grad av oppslutning om tiltaket i
kommunesektoren, og det må anskaffelsesrettslig tilrettelegges for at alle kommunalt
eide virksomheter kan ta løsningen i bruk. Like fullt anbefaler vi at tilnærmingen initialt
bør være basert på frivillighet for kommunene, men at obligatorisk innføring kan vurderes
på sikt om nødvendig.

•

For fastleger med driftsavtale med kommuner vurderes kontroll over egne arbeidsverktøy
som en vesentlig del av ansvaret som selvstendig næringsdrivende, og det må dermed
være frivillig for selvstendig næringsdrivende aktører om de ønsker å ta i bruk felles
kommunal journal eller andre journalløsninger i markedet.. Samtidig må alle aktører
kunne kommunisere med løsningen for helhetlig samhandling i helsetjenesten, og andre
nasjonale felleskomponenter for samhandling basert på åpne standarder. Her kan
incentivmekanismer være nyttige. Det bør vurderes om slik tilpasning bør være
obligatorisk for leverandører for å kunne levere til den offentlig finansierte
helsetjenesten.

•

Utvikling og drift av nasjonale felleskomponenter – som den helhetlige
samhandlingsløsningen vil være – må skje i tett dialog med den utøvende helsetjeneste
og leverandørindustrien.
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•

Det er en forutsetning at også spesialisthelsetjenesten – som inngår i tiltaket gjennom
den helhetlige samhandlingsløsningen – følger samme tidsløp i sine utviklingsplaner som
realisering av tiltaket vil kreve.

KS representerer samtlige norske kommuner, og Legeforeningen representerer ca 31.000 leger,
herunder 4.800 fastleger. De mer enn 150.000 helse- og omsorgsarbeiderne i primærhelsetjenesten
har ulike, men store behov for bedre digital støtte i sin arbeidshverdag. Ikke minst trenger de bedre
tilgang til de opplysningene de har behov for å dele for å samarbeide godt og effektivt med andre, og
med pasienten selv.
Realisering av visjonen for En-innbygger-en-journal er avgjørende viktig for bærekraften i
helsetjenesten på tvers av forvaltningsnivå. Dette arbeidet vil kunne bidra til sømløse tjenester av
ønsket kvalitet for pasienten, ivareta pasientsikkerhet og kunne gi effektive verktøy for
helsepersonell.
Utfordringene i helsetjenesten vil bli forsterket i årene fremover grunnet den demografiske
utviklingen og i pakt med ønsket om behandling på laveste effektive omsorgsnivå. Vi trenger nå
tempo i arbeidet med praktisk realisering av tiltak til glede for en samlet helsetjeneste, pasienter og
brukere.

Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS

Marit Hermansen
President Den norske legeforening
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6. mai 2020

Forprosjekt Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal

Innledning
Dette notatet gir bakgrunn og status for tiltaket Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal
journal.

Akson-tiltaket
Akson (helhetlig samhandling og felles kommunal journal) er et nasjonalt prosjekt som skal resultere i
en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge sammen på
tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til
rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men også legge til
rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.
Direktoratet for e-helse har etter gjennomført forprosjekt anbefalt å dele tiltaket opp i to program:
-

-

Akson journal: Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene
jobber i en felles journalløsning – men løsningen kan bestå av ulike systemer som spiller
sammen. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og
helsestasjoner vil kunne være brukere av samme løsning med brukerflater tilpasset deres
behov.
Akson samhandling: Helhetlig samhandling i hele helsesektoren. Dette programmet
omfatter løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene
skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å
utveksle informasjon digitalt.

Forprosjektet Akson
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre (der også KS og kommuner er representert), gav sin støtte til
direktoratets anbefaling om Akson i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant av dette ble det
gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet
ble iverksatt så raskt som mulig. Den eksterne kvalitetssikringen bemerket særskilt at det bør være
en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes.
KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den
norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS
Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og
omsorgsdepartementet i mars 2019. I april 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet
for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide et sentralt styringsdokument i tråd
med statens prosjektmodell. Forprosjektet skulle blant annet vurdere strategi for stegvis
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gjennomføring, modeller for organisering og ansvarsfordeling, finansiering, gevinstrealisering og
anskaffelsesstrategi.
Det sentrale styringsdokumentet ble i forprosjektet utarbeidet etter innspill fra representanter for
kommunesektoren, herunder forhold som det må arbeides videre med å videreutvikle og
tydeliggjøre gjennom 2020. Direktoratet for e-helse overleverte det sentrale styringsdokumentet til
Helse- og omsorgsdepartementet den 29. februar 2020 etter at Nasjonalt e-helsestyre den 27.
februar 2020 hadde sluttet seg til hovedinnretningen i dokumentet med en supplerende uttalelse fra
kommunesektorens representanter. I tråd med statens prosjektmodell gjennomgår det sentrale
styringsdokumentet nå ekstern kvalitetssikring (KS2), som planlegges ferdigstilt innen sommeren
2020.
Tiltaket er basert på og forutsetter videre et tett samarbeid mellom stat og kommune for å sikre
finansiering og realisering av tiltaket. Det sentrale styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring
danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering
av tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Statens videre tilrettelegging for Akson forutsetter signering av
intensjonserklæringer med kommuner som representerer minimum halvparten av befolkningen
utenom helseregion Midt-Norge. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er et mål om 100 % deltakelse
fra kommunene utenfor Midt-Norge. Det er foreløpig lagt til grunn en tilnærming basert på
frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale.

Status og videre arbeid i forprosjektet
Det gjenstår arbeid knyttet til rammebetingelser for tiltaket som helhet og for virksomheten Akson
journal. I tillegg skal forankringsmodellen for deltagende kommuner og kommunesektoren i stort
avklares nærmere. Det vil bli nærmere orientert om dette i møtet, spesielt med hensyn til mandat og
organisering av det videre arbeidet.
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt brev til kommunene utenfor Midt-Norge med invitasjon
om å signere intensjonserklæringene innen 1. juli 2020. Helse- og omsorgsdepartementet har i
samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse gjennomført stormøte den 5. mai med formål med
stormøtet er å bidra til at kommunene sikres god forståelse for behovet for intensjonserklæringen og
den videre prosessen.
KS har utarbeidet støttemateriell til kommunenes videre prosesser med behandling av
intensjonserklæringen. KS gjennomfører også webinarer for å svare på spørsmål og gjennomgå
støttemateriell, intensjonserklæring og styringsdokumentet, henholdsvis 4. og 7. mai.
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Akson
Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge
Formål og bakgrunn
Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig
og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon,
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester
og de som disse samhandler med. 1
Om intensjonserklæringen
Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i
vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet.
Forutsetninger for det videre arbeidet
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen
tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.

Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse SørØst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen.

1
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Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling
og Akson journal.
Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres.
Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder
Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible
løsninger.
Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt
som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er)
for felles kommunal journal.
Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling.
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det
legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og
etablering av "Selskapet Akson journal".
Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil
sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner
bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal". Selskapsformen kan bli endret avhengig av
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.
Om organisering av arbeidet i 2020
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som
helhet. Formålet med arbeidet er å:
1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid
2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse,
konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer.
3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil
treffe deltagende kommuner over tid.
4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med
stegvis tilnærming til eierskap.
Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS
vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller
opsjon.
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Erklæring fra KOMMUNEN
1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder.
2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta
videre basert på følgende alternativer:
a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks.
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre
arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal
journalløsning.
b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta
i bruk felles kommunal journal.
3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.

(dato)
kommune
(sign.)
(navn)
(stilling)
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Status og veien videre for Akson

Vi viser til vårt brev datert den 08.10.19 om forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal
journal (Akson). Direktoratet for e-helse har nylig levert forprosjektrapporten, Sentralt styringsdokument
: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning til departementet (PDF) til Helse- og
omsorgsdepartementet. KS har i samarbeid med medlemmene siden mai 2019 arbeidet med å samle
innspill, posisjoner og behov opp mot forprosjektet gjennomført av Direktoratet for e-helse.
Covid-19 krisen preger store deler av samfunnet og i kommunal sektor jobber mange nå med å holde
samfunnet i gang. Likevel må arbeidet med andre viktige oppgaver gå videre, dette gjelder blant annet
Akson. Krisen har samtidig vist oss hvor viktig behovet for god samhandling mellom aktørene i den
samlede helse- og omsorgstjenesten er, og tilgang til gode digitale verktøy for å understøtte arbeidet. I
dette brevet ønsker vi å gi dere en kort status for tiltaket og veien videre.
Forprosjekt er levert
Som resultat av Direktoratet for e-helse sitt forprosjekt er det levert et sentralt styringsdokument som
beskriver hvordan direktoratet foreslår at tiltaket skal gjennomføres, styres, organiseres og finansieres.
Nasjonalt e-helsestyre, som samler representanter for toppledelsen i helse- og omsorgssektoren, stiller
seg bak hovedinnretningen i rapporten. Nå skal anbefalingene, i tråd med statens prosjektmodell,
kvalitetssikres eksternt. Arbeidet vil være grunnlag for vurderingen av om Akson kan fremmes for
Stortinget høsten 2020 og sikres finansiering i statsbudsjettet for 2021.
Forprosjektet legger til grunn at tiltaket er et systematisk og langsiktig arbeid som skal utvikles og lanseres
stegvis med samhandling i sentrum. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible løsninger som
tilrettelegger for fremtidig innovasjon og tjenesteutvikling. Samtidig er det viktig at tiltaket sees i
sammenheng med pågående samhandlingsaktiviteter.
Styringsdokumentet foreslår at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, Akson
journal og Akson samhandling. Mens ansvaret for Akson samhandling legges til direktoratet og realiseres
gjennom Norsk Helsenett, legger direktoratet og regjeringen til grunn at det for realisering av Akson
journal må opprettes et eget selskap – Akson journal AS, med kommunalt majoritetseierskap.
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i samarbeid
med KS/ kommunal sektor. Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020.
Ikke minst skal det arbeides med å tydeliggjøre rammebetingelser og premisser for styring, organisering,
finansiering og ansvarsdeling av Akson som helhet med utgangspunkt i styringsdokumentets anbefalinger.
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Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no
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Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189

Arbeidet vil særlig omfatte rammebetingelser og tidspunkter for realisering av selskapet «Akson journal»
med stegvis tilnærming til eierskap.
Kommunene får gjennomslag
Det er nedlagt et betydelig og godt arbeid i forbindelsen med forprosjektet Akson. Veldig mange av
innspillene kommunesektoren har kommet med er ivaretatt i det sentrale dokumentet. Samtidig er det
gitt støtte til de områdene KS og medvirkende kommuner har påpekt at det må jobbes videre med. Vi
opplever at forprosjektet har brakt arbeidet et langt steg videre mot ambisjonen om realisering av
helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
Organisering av det videre arbeidet
Det videre arbeidet med å vurdere rammebetingelser for tiltaket som helhet og grunnlaget for etablering
av selskapet Akson journal organiseres i et felles prosjekt der stat og kommune er likeverdige parter. Her
deltar Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand,
Bærum, Bodø og Vinje som foregangskommuner. Prosjektet vil også følge de øvrige
utredningsaktivitetene som igangsatt i forlengelsen av forprosjektet. Første fase av dette arbeidet
planlegges å ferdigstilles før sommeren.
KS opprettet i april 2019 et program for Akson med formål å samle innspill, posisjoner og behov opp mot
forprosjektet. Dette programmet videreføres sammen med foregangskommunene med ansvaret for å
koordinere, understøtte, avklare og samordne kommunenes bidrag inn i det videre arbeidet, inklusive
utredninger og forankringsprosesser. KS-programmet skal også sørge for at arbeidet forankres i KS ulike
medlemsarenaer, herunder KommIT-rådet og sentralt kommunedirektørutvalg.
Intensjonserklæringer
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner som
representerer over halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge. Videre statlig arbeid med
tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget, i henholdsvis august
og desember i år.
Intensjonserklæringene vil bli sendt til kommunene i slutten av april sammen med saksunderlag som
oppsummerer anbefalingene fra forprosjektet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som vil sende ut
intensjonserklæring. KS vil bistå kommunene i den videre prosessen. KS vil i tillegg gjøre tilgjengelig en
digital verktøykasse som inkluderer en skisse til saksfremlegg samt presentasjon og video. Deltakelse i
programmet Akson er frivillig og må vurderes av den enkelte kommune. Målet er at så mange kommuner
som mulig behandler saken før 1. juli.
Intensjonserklæringene innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse, men er uttrykk for støtte til at det skal
arbeides videre med å realisere Akson. Signeringen innebærer at kommunene får mulighet til å være med
å påvirke tiltaket videre.
Kommunal beslutningsprosesser
For å sikre god og effektiv informasjonsflyt og tilrettelegge for nødvendige forankringsprosesser i
kommune, vil vi sørge for løpende informasjon gjennom KS-regionene og ved egne samlinger. Også
foregangskommunene som inngår i det nasjonale arbeidet vil kunne være ressurser i arbeidet regionalt.
KS gjennomfører i tillegg jevnlige webinarer for å orientere om hva Akson er og gi status på det videre
arbeidet. Neste mulighet er 17. april fra klokka 08.30 eller 15. mai.
Det vil bli lagt til rette for et nasjonal webinar med deltakelse fra Helse- og omsorgsdepartementet i løpet
av mai. Meld dere på webinarene på akson@ks.no. Som deltaker får du også tilgang på presentasjoner og
andre sentrale dokumenter om prosjektet som vi legger ut i Teams.
Ta gjerne kontakt med programdirektør for Akson i KS, Terje Wistner, eventuelle spørsmål eller innspill til
det videre arbeidet.
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Lasse Hansen
Administrerende direktør KS

Kristin W. Wieland
Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Side 3 av 3

288

289

290

291

292

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1155 -10

Arkiv:

216

Saksbehandler: Hilde Grønaas
Dato:

11.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
71/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS
Henvisning til lovverk:
Lov om interkommunale selskaper § 4
Vedlegg
2

Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS

3

Saksfremlegg - ny selskapsavtale KomRev NORD IKS

4

Ny selskapsavtale 1.7.2020

Rådmannens innstilling
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.

Saksopplysninger
Flere kommuner og fylkeskommuner har vedtatt at de ønsker å bli medeiere av KomRev Nord
IKS:
• Flakstad kommune
• Moskenes kommune
• Narvik kommune
• Nordland fylkeskommune
• Røst kommune
• Senja kommune
• Tana kommune
• Tjeldsund kommune
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• Troms og Finnmark fylkeskommune
• Værøy kommune
• Vestvågøy kommune
• Vågan kommuneSe vedlegg.
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen.
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Med
bakgrunn i dette ber Kom Rev Nord IKS om at oppdatert selskapsavtale legges fram til
behandling.
Se forøvrig vedlegg.
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Fra: Lars-Andre Hanssen (lars-andre.hanssen@komrevnord.no)
Sendt: 07.05.2020 13.35.28
Til:
Kopi:
Emne: Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS
Vedlegg: Saksfremlegg - ny selskapsavtale KomRev NORD IKS.pdf;Ny selskapsavtale 1.7.2020.pdf
Hei!
Vedlagt finner dere ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS samt informasjon om bakgrunnen for oversendelsen.
Den nye selskapsavtalen vil være gjeldende fra 1.7.2020.
Vi håper kommunestyret kan behandle ny selskapsavtale så raskt som mulig og sende vedtak til oss når saken er
behandlet. Saken skal rett til kommunestyret. Det er kommunestyret som organ som skal vedta ny selskapsavtale.
Har dere spørsmål kan disse rettes til undertegnede.
Vi gjør oppmerksom på at oversendelsen kun skjer elektronisk.

Ha en fin dag!

Mvh
Lars‐André Hanssen
Administrerende direktør
KomRev NORD IKS
_________________________
E‐post: lah@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 07/41 69 52 80
Adresse: Vestregata 33
9008 Tromsø
www.komrevnord.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til ordfører
Deres ref:

Vår ref:
162-20/LAH

Saksbehandler:
Lars-Andre Hanssen

Telefon:
41 69 52 80

Dato:
06.05.2020

lah@komrevnord.no

KOMREV NORD IKS - NY SELSKAPSAVTALE
KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil
styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til våre eiere.
Det er derfor hyggelig å meddele at flere kommunestyrer og fylkesting har vedtatt at de ønsker å
bli eier av KomRev NORD IKS. Dette gjelder både nye kommuner/fylker og kommuner/fylker
som har vært gjenstand for kommunesammenslåing.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flakstad kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nordland fylkeskommune
Røst kommune
Senja kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Værøy kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen.
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Med
bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i
kommunestyret med følgende innstilling:
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.

Med hilsen

Lars-Andrè Hanssen
Administrerende direktør

Vedlegg: Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS
Kopi: Postmottak
Besøks- og postadresse:
Sjøgt. 3
9405 HARSTAD
post@komrevnord.no

Avdelingskontor:
Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland,
Svolvær og Tromsø
www.komrevnord.no
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Telefon:
77 04 14 00

Organisasjonsnummer:
986 574 689

SELSKAPSAVTALE
for KomRev NORD IKS
§ 1 Selskapet
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.
januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens §
4.
Selskapet har følgende deltakere pr 1.7.2020:
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vardø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
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§ 2 Rettslig status
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.

§ 3 Hovedkontor
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om
kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi.
KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904
om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan
også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og skal gjennom dialog og samhandling med
folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke
tilliten til kommunal forvaltning.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 544 709,seksmillioner sekshundre og firetusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital.

Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune

eier 15,28 % av selskapet
eier 15,28 % av selskapet
eier 1,71 % av selskapet
eier 1,07 % av selskapet
eier 0,53 % av selskapet
eier 0,96 % av selskapet
eier 0,53 % av selskapet
eier 0,69 % av selskapet
eier 0,61 % av selskapet
eier 0,53 % av selskapet
eier 0,53 % av selskapet
eier 6,98 % av selskapet
eier 1,30 % av selskapet
eier 0,61 % av selskapet
eier 0,75 % av selskapet
eier 0,95 % av selskapet
eier 0,44 % av selskapet
eier 0,71 % av selskapet
eier 0,46 % av selskapet
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Lebesby kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vardø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune

eier 0,53 % av selskapet
eier 0,96 % av selskapet
eier 0,69 % av selskapet
eier 0,53 % av selskapet
eier 2,07 % av selskapet
eier 4,81 % av selskapet
eier 1,43 % av selskapet
eier 0,31 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 4,52 % av selskapet
eier 0,91 % av selskapet
eier 2,84 % av selskapet
eier 0,56 % av selskapet
eier 1,00 % av selskapet
eier 0,99 % av selskapet
eier 1,68 % av selskapet
eier 18,30 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 3,06 % av selskapet
eier 0,38 % av selskapet
eier 2,67 % av selskapet

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
• Representantskapet
• Styret
• Daglig leder

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner
velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en
representant hver i representantskapet.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
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§ 8 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.
Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:
• Valg av leder i representantskapet
• Valg av nestleder i representantskapet
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor
I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte.
Ordinært representantskapsmøte skal behandle:
1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret (se § 9 – Styret)
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om
representantskapets leder finner behov for dette.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.
Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til
styret.

§ 9 Styret
Styret i selskapet består av syv medlemmer med varamedlemmer. Seks styremedlemmer og tre
varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og
styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges
hvert år.
Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om
interkommunale selskaper § 10 åttende ledd.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.
Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets
formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid
ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av
daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 10 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

§ 11 Daglig leder
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for offentlighet og ivaretakelse av
personvern skal gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalen § 20.
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste fire årene og
årsbudsjett.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer.
Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne
gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte
budsjettrammer for selskapet.
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Budsjettet skal følge forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for interkommunale selskaper.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold
til styret.
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som
gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor.
Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

§ 17 Personalreglement
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har
fastsatt rammen.
Styret fastsetter daglig leders lønn.

§ 19 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet.
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper.

§ 22 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av
egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5.
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp
sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale
selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale
selskaper §§ 30 og 32.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/357 -9

Arkiv:

242

Saksbehandler: Hege Anita Sørensen
Dato:

09.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato

72/20
Lyngen kommunestyre
17.06.2020

Omdisponering av Lerøymidler-budsjettdekning
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Særutskrift Søknad om omdisponering av Lerøymidler

Rådmannens innstilling
Kr 100 000,- bevilges fra disposisjonsfondet.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020
2020

Ansvar
2410
9000

Tjeneste
3851
8800

Art
14701
19401

Prosjekt

Økes
100 000,100.000,-

Reduseres

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I sak 11/20 innvilget formannskapet søknad fra Lyngsalpan Scooterforening på kr 100 000,Det ble ikke vedtatt budsjettdekning.
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Dette var midler til prosjekter som var gitt av Lerøy i 2011, men som ikke ble realisert og
utbetalt. Pengene ble da stående på disposisjonsfondet og må derfor bevilges på nytt.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
K-sak 50/11
F-sak 11/20
Økonomiske konsekvenser
Belastes disposisjonsfondet.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/357 -6

Arkiv:

242

Saksbehandler: Hege Anita Sørensen
Dato:

16.01.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap

Møtedato
27.01.2020

Søknad om omdisponering av Lerøymidler
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Særutskrift - Søknader og innspill angående gave på kr 150 000 fra Lerøy Aurora AS
2 Lyngsalpan scooterforening.
Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.01.2020
Behandling:
Ordfører Dan-Håvard Johnsen melder seg inhabil og forlater møtet under behandling av saken.
Varaordfører Jan A. Rydningen overtar som møteleder under behandling av saken.
Forslag fra Frp v/Lene Granli, SP v/Jan A. Rydningen og Laila A. Westby:
Midlene tildeles i sin helhet Lyngsalpan Scooterforening.
Foreningen har arbeidet mye med denne saken og har brukt en del tid og penger allerede i
utredning/tilrettelegging. Scooterforeningen gjør en formidabel jobb for hele Lyngen samfunnet,
både for private og næringsliv.
Vi håper at Lyngsalpan Scooterforening kan komme i dialog med reindriftsnæringen igjen, og ta
opp tråden vedrørende crossbanen i Nord-Lenangen, som skal bli et godt aktivitetstilbud både
sommer og vinter.
Det voteres over forslag fra rådmannen og over forslag fra Frp v/Lene Granli, SP v/Jan A.
Rydningen og Laila A. Westby.
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer forslag fra Frp v/Lene Granli, SP v/Jan A. Rydningen og Laila A.
Westby. Mot 3 stemmer, SL v/Stein Are Olsen, KRF v/Eirik Larsen og AP v/Sølvi Jensen.
Varaordfører Jan A Rydningen benytter seg av dobbeltstemmen.
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Vedtak:
Midlene tildeles i sin helhet Lyngsalpan Scooterforening.
Foreningen har arbeidet mye med denne saken og har brukt en del tid og penger allerede i
utredning/tilrettelegging. Scooterforeningen gjør en formidabel jobb for hele Lyngen samfunnet,
både for private og næringsliv.
Vi håper at Lyngsalpan Scooterforening kan komme i dialog med reindriftsnæringen igjen, og ta
opp tråden vedrørende crossbanen i Nord-Lenangen, som skal bli et godt aktivitetstilbud både
sommer og vinter.
Rådmannens innstilling
Rådmannen avslår søknaden og ber om at midlene fra Lerøy Aurora lyses ut på nytt med de
kriterier som gjaldt ved tildelingen i 2011.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lerøy Aurora tildelte i 2011 en gave på kr 150 000,- til Lyngen kommune. Gaven skulle brukes
til idrett og kultur i Lyngen. Etter saksbehandling og vedtak ble det tildelt penger til 2 tiltak,
Motorcrossbane i Nord-Lenangen v/Lyngsalpan scooterforening kr 100 000,- og
Skateboardanlegg i Lyngseidet-området v/Lyngen skateboardklubb kr 50 000,Skateparken ble realisert, men crossbanen ble ikke det, og pengene har stått urørt siden.
Scooterforeninga søkte i vår om å få pengene utbetalt til vedlikehold av tråkkemaskin og
utvikling av bane til scooterdrag.
Lerøy Aurora stilte visse betingelser for hva gaven kunne brukes til:
1. Midlene skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler i kommunen.
2. Midlene skal være en utløsende faktor for å gjennomføre store fysiske prosjekter som
vanskelig kan realiseres uten støtte. Det er en fordel om støtten kan være med på å utløse
andre midler, både offentlig og privat, samt dugnadsinnsats. Midlene skal ikke brukes til
drift.
3. Midlene skal som hovedregel prioriteres til prosjekter for idrett/kultur hvor barn og unge
er involvert. Dette kan fravikes ved andre gode prosjekter hvis kommunen ønsker dette.
4. Midlene skal som hovedregel brukes på kun ett prosjekt.
Formannskapet ble gitt fullmakt til å behandle saka på nytt hvis ikke prosjektene kunne
realiseres.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
K-sak 50/11
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
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Vurdering av alternativer og konsekvenser
Da midlene ble lyst ut i 2011 kom det inn 12 forslag der det var mange tiltak spesielt rettet mot
barn og unge. Rådmannen vurderte den gang at man burde slå et slag for barn og ungdom som
ikke fant sin plass innenfor det eksisterende fritidstilbudet, og innstilte derfor på å gi penger til
skatepark og helårs motorcrossbane i Nord-Lenangen.
Lyngsalpan scooterforening har ikke klart å realisere crossbanen, men ber om å få utbetalt
pengene. Kr 60 000 for å vedlikeholde tråkkemaskinen som brukes til å tråkke et løypenett på
nesten 10 mil -og 40 000,- for å utvikle den årlige «scooterdraggen» med en skikkelig bane.
De opplyser at løypenettet benyttes av næringsaktører og lyngsværinger generelt.
Det har vært forsøkt å få tilbakemelding fra Lerøy Aurora vedr saken, men det har ikke lykkes å
få et tilfredstillende svar. Rådmannen kan ikke se at vedlikehold av tråkkemaskin og bygging av
scooterbane faller inn under vilkårene som ble satt. Rådmannen mener det er fornuftig og
rettferdig å lyse ut midlene på nytt slik at de som ikke ble tilgodesett med penger tilbake i 2011,
kan ha mulighet å søke på midlene på nytt. I tillegg kan det være andre og nye prosjekter som
kommer barn og unge til gode som har dukket opp og kan la seg realisere med disse midlene.
Rådmannen opplyser om at Lyngsalpan scooterforening i k-sak 73/17 fikk tilskudd på kr
25 000,- til kjøp av tråkkemaskin. Det henstilles til å søke næringsaktørene og/eller
næringsforeningen om midler til drift og vedlikehold av denne.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/271 -4

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Aspås Kjærvik
Dato:

10.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
73/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Søknad om støtte fra næringsfondet - ekstraordinære midler til kampanje for
turistbedrifter i Nord-Troms
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Lyngen kommune bevilger 150 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond til en
Kraftfull markedsføringskampanje av turistbedrifter i Nord-Troms.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene i Nord-Troms bidrar med samme beløp, og at det
søkes ekstern finansiering fra Innovasjon Norge og Troms og Finnmark Fylkeskommune. Visit
Lyngenfjord får ansvaret for å lage og markedsføre kampanjen.
Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020

Kr

Ansvar
9000

Tjeneste
19401

Art

Prosjekt

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan
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Økes

Reduseres
150000

-

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Reiselivsbedriftene ble stengt ned 12. mars og har siden i all hovedsak vært stengt. Dette betyr
bortfall av inntekter i den mest hektiske perioden i året. Konsekvensen for mange er svært
anstrengt økonomi uten anledning til utviklingsarbeide eller markedsføring.
Basert på myndighetenes anbefalinger ser man imidlertid for seg å kunne ønske velkommen il
norske gjester fra midtsommer i år. Gradvis vil man åpne mot utvalgt land og regioner med lite
smitte.
Reiselivsbedriftene i Lyngen og Nord-Troms har tidligere i hovedsak rettet sin markedsføring
mot det internasjonale markedet, herunder både sentral Europa og Asia. Nå når dette markedet
er utelukket de nærmeste månedene og i en periode på minimum 6-12 måneder, må
reiselivsbedriftene justere sin markedsføring og rette denne mot det norske markedet og etter
hvert det nordiske.
Dette betyr justering av budskapet, justering av opplevelsespakkene, nye reklamevideoer mm og
økt markedsføring via digitale medier. I arbeidet ligger det også en pakke på å hjelpe de enkelte
bedriftene i gang med egenmarkedsføring slik at de blir mer selvhjulpne i ettertid.
Kommunene Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har derfor tatt initiativ til et felles løft i
markedsføringen, som skal gjennomføres som en kraftfull kampanje i regi av Visit Lyngenfjord.
Selskapet er eid av kommunene og har allerede utviklet svært gode innholdssider på nett.
Selskapet er derfor det naturlige valget når man nå skal satse tungt på å fremme regionen mot
nye markeder og hjelpe regionens bedrifter i gang igjen.
Storfjord og Nordreisa kommune har allerede bevilget 150.000 hver under forutsetning av at
Kåfjord og Lyngen gjør det samme. Kåfjord kommune har innstilt på tilsvarende beløp.
Visit Lyngenfjord har fått tilskudd fra Innovasjon Norge på 400.000 og har søkt Troms- og
Finnmark fylkeskommune om tilsvarende beløp.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/194 -3

Arkiv:

417

Saksbehandler: Lillian Larsen
Dato:

25.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/20
45/20
74/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
03.06.2020
17.06.2020
17.06.2020

Inntak av lærlinger
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 14-2 og 14-3
Opplæringslova kap. 4

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 03.06.2020

Behandling:
Utsettelsesforslag fra ass. rådmann Sigmund Forfang:
Saken utredes bedre og meldes opp til neste møte i Lyngen Formannskap 17. juni 2020.
VEDTAK:
Lyngen Formannskap tiltrer forslag fra ass. rådmann Sigmund Forfang. Enst.
Vedtak:
Saken utredes bedre og meldes opp til neste møte i Lyngen Formannskap 17. juni 2020.

Rådmannens innstilling
Budsjettdekning:
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I henhold til tidligere vedtak (KS-sak 71/15) knyttes det økonomimidler til inntak av lærlinger i
2020, og årsbudsjett 2020 endres slik:
Årsbudsjett
2020
2020

Ansvar
3450
9000

Tjeneste
2530
8800

Art

Prosjekt

Sum
310 000
-310 000

En forutsetning for å ha det vedtatte antall lærlinger (6 stk.), er at kostnadene i 2020 finansieres
ved bruk av disposisjonsfondet. Fra 2021 må det settes av midler til lærlingelønn samt
administrasjon/oppfølging av lærlingene. Det er ikke budsjettert med lønn til lærlinger utover
tilskudd fra «KomOpp».
Kr 1 200 000 pr. år søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021

- 2024

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
I KS-sak 71/15 ble det fattet vedtak om årlig inntak av 3 lærlinger hver høst. Totalt skal Lyngen
kommune ha 6 lærlinger til enhver tid.
Å ha lærling i virksomheten bidrar til å vitalisere arbeidsplassen. Det gjør at de andre som
arbeider med/rundt lærlingen må skjerpe seg og stille spørsmål med sin egen måte å løyse
oppgavene på. Lærlingen spør nemlig “hvorfor?”
Å jobbe med opplæring av unge mennesker er dessuten givende på mange måter. Bedriftene får
bidra i sosialisering av lærlingene til fag og arbeidsliv. Inntak av lærling gir kommunen
mulighet til å rekruttere ung arbeidskraft for framtida.
Som en del av lærlingens verdiskapning i virksomheten, kan siste års lærling i noen tilfeller
brukes istedenfor vikar. Dette er med på å sikre en forsvarlig drift.
Lærebedriften har i verdiskapningstida anledning til å pålegge lærlingen arbeidsoppgaver som
virksomheten ellers har utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016 -2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.
Økonomiske konsekvenser
Lærlinger som inngår lærekontrakt etter reglene i opplæringsloven, skal
lønnes etter de uttømmende bestemmelser i kapittel 6 i Hovedtariffavtalen.
Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn utbetales bare
for verdiskapingstiden. Lønnen til lærlinger fastsettes som en prosentvis andel av
minstelønn for fagarbeider, eksklusive tillegg.
Fag som følger hovedmodellen, har 2 år opplæring i skole og 2 år i bedrift/ virksomhet.
Læretiden i bedrift/virksomhet består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. I denne
tiden lønnes lærlingen slik:
1. halvår: 30%
2. halvår: 40%
3. halvår: 50%
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4. halvår: 80%
En lærling skal ha utbetalt et års fagarbeiderlønn, fordelt over to år.
Bedriftens andel av basistilskudd er kr. 2 966 pr. måned i to år for lærlinger med
utdanningsrett.
Kostandene pr. lærling vil da være:
Lønn
kr. 350 800
Feriepenger
kr. 42 096
Pensjon
kr. 63 144
Kompensasjon veileder kr. 12 000
Basistilskudd
kr. - 71 184
SUM
kr. 396 856
En forutsetning for å ha det vedtatte antall lærlinger (6 stk.), er at kostnadene i 2020
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Fra 2021 må det settes av midler til
lærlingelønn samt administrasjon/oppfølging av lærlingene. Det er ikke budsjettert med
lønn til lærlinger utover tilskudd fra «KomOpp».
Den som er veileder for lærlingen bør få en månedlig kompensasjon på kr. 500.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Å ikke ha tilstrekkelig med helsepersonell, kan føre til at innbyggere som har krav på tjenester
etter «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.», ikke får det. Det er en aldrende
befolkning i Lyngen kommune, og behovet for tjenestene vil ikke avta. Behovene vil tvert imot
øke.
Det er ikke bare befolkningen i Lyngen som blir eldre, men også ansatte.
Miljøkonsekvenser
Ingen
Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Lyngen kommune erfarer at det er utfordrende å få kvalifisert arbeidskraft, spesielt innenfor
omsorgssektoren. Det å ta imot lærlinger er et tiltak for å rekruttere fremtidig ung arbeidskraft.
Alle sektorene i kommune vil være aktuelle for å ta imot lærlinger, og det foreslås derfor at
budsjettet plasseres på en sentral ramme.
Lyngen kommune vil være tjent med at vi bidrar til å heve utdanningsnivået i kommunen. Vi vil
på kort og lang sikt være tjent med at det finnes kvalifisert arbeidskraft.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/422 -25

Arkiv:

614

Saksbehandler: Liv-Merethe Sørensen
Dato:

02.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
75/20
46/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre
Lyngen formannskap

Møtedato
17.06.2020
17.06.2020

Leiekontrakt Lyngseidet Handelssted AS - kontorlokaler barneverntjenesten
Henvisning til lovverk
Lov om arbeidsmiljø kap. 4
Vedlegg
1 Leiekontrakt
2 Tilbud renhold Lyngseidet Handelssted
3 Tilbud adgangskontroll BV

Rådmannens innstilling
Leiekontrakt mellom Lyngen kommune og Lyngseidet Handelssted AS, med årlig husleie inkl.
felleskostnader og renhold kr. 277 260,- innarbeides i økonomiplan 2021-2024.
Dekning av husleie inkl. renhold fra juni – des 2020 med kr 161 735,- dekkes av
disposisjonsfondet.
I hht leieavtalen har NAV og Lyngen kommune tatt kostnadene med deling av 2 kontor,
kommunens andel er kr. 28.700. Adgangskontroll som eies av kommunen er stipulert til
kr. 59 229,-. Samlet engangskostnad kr. 89 400,- dekkes av disposisjonsfondet.
Budsjettdekning: Økning av ramme 4 med kr 277 260,- i økonomiplan 2021-2024
Årsbudsjett
2020

Ansvar
3311
3311

Tjeneste
2441
2441

Art
11901
12601
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Prosjekt
Husleie
Renhold

Sum
141 085,20 650,-

2020
2021-2024

3311
9000
3311
3311

2441
19401
2441
2441

Engangskost.
11901
12601

Husleie
Renhold

89 400,251 135,241 860,35 400,-

Kr 277 260,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 - 2024
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune har fra 01.04.17 og fram til 01.06.20 leid kontorlokaler til barneverntjenesten
i Lyngen servicesenter (LSS).
Barneverntjenesten består av 4 årsverk og kontorlokalene i LSS er uegnet med kun 3 kontor uten
møterom. Ansatte har opplevd uheldige episoder i kontorlokalene der rømningsveien er blokkert
og ingen andre ansatte i kontorene eller i lokalene forøvrig.
Samlokalisering av NAV og BV har mange fordeler i forhold til samarbeid, faglig utvikling og
oppfølging av felles brukere.
Barneverntjenesten sine kontorlokaler i LSS er ikke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 4-1 og
4-3 som omhandler generelle krav til arbeidsmiljøet.
§ 4-1 «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske
helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og
forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.
§ 4-3 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger
som følge av kontakt med andre.
Da NAV opplyste at de ikke lenger hadde behov for hele sitt lokale i LSS, startet planlegging
med samlokalisering av NAV og BV i NAV sine lokaler. NAV sa opp leieforholdet med LSS 1.
mars 2020 med 3 mnd. oppsigelse. NAV og Lyngen kommunes leiekontrakt med Lyngseidet
handelsted AS gjelder fra 18.05.20 – 18.05.25.
Kommunens leieforhold med LSS pågår til 2027, men benyttes av Fagforbundet og
kommunepsykolog.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Leieavtale mellom Lyngen kommune og Lyngseidet handelssted AS fra 18.05.20 – 18.05.25.
Økonomiske konsekvenser
Årlig samlet husleie med kr 277 260,- søkes innarbeidet i økonomiplan for 2021-2024.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
I henhold til Lov om arbeidsmiljø kap. 4 skal arbeidsmiljøet være fullt forsvarlig ut fra en
enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes
fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen
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utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
Miljøkonsekvenser
Folkehelse/friluftsliv
Vurdering av alternativer og konsekvenser
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Hovedveien 4
9062 Furuflaten
951 31061

lyngen-renhold@online.no

Lyngseidet Handelssted AS

org. Nr. 995 627 930

Strandveien 10
9060 Lyngseidet

19.05.2020

Deres ref: John Giæver

TILBUD PÅ LEVERING AV FAST RENHOLD

Vi takker for deres henvendelse om pristilbud på renhold av deres lokaler på Lyngseidet. Vi kan legge
fram følgende tilbud.
Lyngen Renhold AS kan påta seg å foreta fast renhold av alle deres lokaler for kr 9290 eks mva pr
mnd. Viser til vedlagte spesifiserte renholdsplan og arbeidsbeskrivelse.
Prisen fordeler seg som følger: Fellesområder: Kr 2460
Barnevernet:

Kr 2130

NAV:

Kr 4700

Inkludert i prisen er alle direkte kostnader knyttet til leveransen, så som lønn og sosiale kostnader,
maskiner og utstyr, arbeidsledelse, forbruksmateriell og matteleie.
Vi håper tilbudet er av interesse, og ser fram til å etablere et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Lyngen Renhold As

Hilde Larssen
Daglig leder
Vedlegg: Renholdsplan og arbeidsbeskrivelse
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Thermoglass AS

TILBUD nr

114663

Organisasjonsnr
Bankgiro

49010511754

Postboks 2046
9507
Telefon:

ALTA
78443680

Faks: 78443699

10251
Lyngen Kommune
Teknisk Etat
Kjosveien 24
9060
LYNGSEIDET

Varenr.

Leveringsadresse:
Lyngseidet Handelssted

Varetekst

Antall

Tilbudsdato
Gyldig til
Vår referanse
Deres referanse

28-04-2020
12-05-2020
Tore F. Jensen
Barnevernet

Selger

Tore F. Jensen

Pris Rab%.

9403201AB26 CODEHANDLE DOOR VR8812 DIN L (PAR)
2000131384 Montering og idriftsetting
2000131380 Sum Utstyr, Montert og idriftsatt

1,00
1,00
1,00

STK

5,00
5,00
5,00

STK

3050,00

Dører med Smartair TS1000 Sylinder 6 stk.
"SMARTAIR E-SYL EURO R-S UOC 39/39
Montering og idriftsetting
Sum Utstyr, Montert og idriftsatt

7250,00

Fellesdører med NAV 2 stk
2000131380
999900228

Mva

Sum

0

Toalettdører med Codehandel Vrider for kode 1 stk.

6521423
2000131384
2000131380

856839532 MVA

Sum Utstyr, Montert og idriftsatt
Rigg og drift

1,00
1,00

RS

0
0
9062,5
0
1812,5
208,25

3050,00

36250,00
7250,00
833,00

Sum eks.mva

47383,20

+ 25% m.v.a. av kr 47383,2

11845,80

Totalsum

59229,00

Tilbud på Offline Adgangssystem.
På innvendige dører er det beregnet å benytte eksisterende vridere og sylinderskilt.
Det er ikke medtatt utgifter til reise, opphold og diett men kan
sammordnes med annet oppdrag i området og reisefordeles.
Forbehold om leveringsdagens priser.
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7250,00
833,00

0
0
762,5
0

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/125 -69

Arkiv:

151

Saksbehandler: Kåre Fjellstad
Dato:

09.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/20
76/20

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020
17.06.2020

Rådhuset: Dekning av husleierestanse for 2018
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Det bevilges kr 182 500 til dekning av ubetalt husleie for rådhuset i 2018.
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
Årsbudsjett
2020
2020

Ansvar
4410
9000

Tjeneste
1302
19401

Art
11901

Sum
182 500
182 500

Saksopplysninger
Kommunestyrets budsjettvedtak for 2018 la til grunn at det skulle inngås ny avtale mellom LSS
og kommunen om leie av rådhuset fra 1.1.2018. Avtalt leiesum i da gjeldende avtale var på kr
1,899 mill pr år, budsjettvedtaket for 2018 avsatte kr 1,570 mill til leiesum. Ny leieavtale ble
signert mellom Lyngen kommune v/ordfører og LSS den 24.7.2018.
Daværende rådmann opplyste at det forelå en avtale mellom ham og daværende daglig leder i
LSS om at totale årsleien for 2018 skulle være i tråd med budsjettert leiesum. Denne avtalen har
ikke vært mulig å dokumentere eller på annen måte bekrefte i ettertid. Partene har en ulik
oppfatning av hva som er korrekt leiesum for året 2018. Det er utbetalt leie tilsvarende budsjett,
noe som etter rådmannens forståelse var i henhold til avtale. LSS hevder den nye leiesummen
trådte i kraft fra avtalen ble signert, noe som vil gi en høyere totalsum for 2018. LSS har på dette
grunnlag fremmet krav mot kommunen på kr 182 382.
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Vurdering
Da det ikke foreligger noen avtale om at den totale årsleien for 2018 skulle være som
budsjettert, må leieavtalen som ble signert i juli 2018 legges til grunn. På bakgrunn av dette
mangler innbetaling tilsvarende kravet fra LSS. Da det ikke finnes dekning i årets driftsbudsjett,
anbefaler rådmannen at det bevilges midler til dekning av beløpet fra disposisjonsfondet.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/54 -126

Arkiv:

033

Saksbehandler: Sigmund Forfang
Dato:

09.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
77/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Nord-Troms strategier 2020-2023 Nord-Troms Regionråd
Vedlegg
Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023
Ordførerens innstilling
Kommunestyre godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord-Troms Regionråd.
Saksopplysninger
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene
skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene.
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Forslaget
behandles av representantskapet i april, før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene
(juni).
Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som styringsverktøy
for inneværende valgperiode.
Følgende prosess er gjennomført for utarbeidelse av Nord-Troms Strategier 2020-2023:
Milepæler og framdrift
2020
Januar
Februar
M1
M2
M3
M4
M5

Mars

Beskrivelse: milepæler
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April

Mai

Juni

M1
M2
M3
M4
M5

Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01
Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag
Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og rådmannsutvalg, 24.25.02. Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms
ungdomsråd) 18.03.20
Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 30.03.)
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU
Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 28.04.
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til kstyrebehandling, frist 1. juni
Behandling i alle k-styrer (juni)

Hovedføringer i forslaget til Nord-Troms Strategier 2020-2023:
1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument for perioden med
følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid”
2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en
bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet gjennom fokus på
miljø og klima.»
3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder:
a. Infrastruktur
b. Kompetanse
c. Samfunnsutvikling
4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder:
a. Organisering
b. Samarbeid
c. Kommunikasjon
VURDERING
Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles
forventning om hva regionrådet skal prioritere i perioden 2020-2023. De satsingsområdene og
strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne perioden.
Hver av eierkommunene har derved et medansvar for at dette blir gjennomført. Det overordnede
strategi- og styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.
Gjennom å involvere flere i utarbeidelsen av strategiene har vi forventinger om en bredere
forankring av planen. Vi har i planprosessen hatt fokus på at planen skal være kort, oversiktlig
og ha konkrete tiltak som er gjennomførbare.
I første del av planperioden må vi ha fokus på ny organisering av samarbeidet. I juni 2018 ble
det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på organiseringen av regionrådet. Dette
er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å forenkle overgangen til ny organisasjonsform som
blir «interkommunalt politisk råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk
råd krever utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner. Dette er
planlagt høsten 2020.
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte til
høsten. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og
forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan.
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Tidligere behandling av saken:
1.
2.
3.
4.
5.

29.01.20 Vedtak i Nord-Troms Regionråd (oppstart)
24.-25.02.20 Felles strategisamling styret og rådmannsutvalget i regionrådet
18.03.20 Innspillmøte med RUST (regional ungdomssatsing i Nord-Troms)
30.03.20 Planforslag behandlet i Nord-Troms Regionråd
28.04.20 Nord-Troms strategier 2020-2023 behandlet i representantskapsmøte
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Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020

Nord-Troms strategier
2020-2023

Alle bilder: Jan R. Olsen

1

340

1 BAKGRUNN
Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen
kommune.
Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet
for å bidra til en klar og felles forventning om hva regionrådet
skal prioritere i perioden 2020-2023. De satsingsområdene og
strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne
perioden. Hver av eierkommunene har derved et medansvar for
at dette blir gjennomført. Det overordnede strategi- og
styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.
Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret,
rådmannsutvalget og sekretariatet.
Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune.
Representantskapet avholder møte en gang i året. Styret er sammensatt av ordførerne i de 6
medlemskommunene. Styret betegnes som regionrådet.
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder og sekretær i rådmannsutvalget samt daglig leder.

Figur 1: Organisasjonskart

2
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2

VISJON

“Våre kontraster, vår framtid”

3

FORMÅL

Nord-Troms Regionråd er et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse
mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i regional- og nasjonal sammenheng.

4

HOVEDMÅLSETTING

Nord-Troms Regionråd har som mål å
utvikle Nord-Troms til en bærekraftig
region med positiv befolkningsutvikling
og vekst i arbeidslivet.

3
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5

SWOT

Styrker





Svakheter





Aktivt og engasjert regionråd
Tradisjon for godt samarbeid
Likeverdige parter med samsvarende

Rolleavklaring
Forankring
Informasjon

utfordringer.












Lik kommunestørrelse
Kulturelt mangfold
Felles kultur
Sterke kulturinstitusjoner
Attraktiv region
Sentralt plassert i den nye regionen
Potensiale for interkommunalt samarbeide
Digital motorvei
Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål
Store vekstmuligheter (areal, ressurser,
turisme)










Kyst og innland. Fjord og fjell
Store og verdifulle verneområder
Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, solid
stor sjømatnæring, kraft og helse
Vi bidrar til landes selvforsyning av mat
Arbeidsinnvandring
Grense mot Finland og Sverige
Nærheten til Tromsø og Alta
Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet

Muligheter



Trusler




Store fornybare ressurser kan skape
næringsaktivitet



Småbedrifter en kvalitet –enklere
Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes
bedre for bedriftsetablering og tilflytting



Desentralisere flere
utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)



Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes








framover?










For få unge flytter tilbake etter
utdanning

beslutningsprosess



Avstander og kommunikasjon

Demografi
Lave fødselstall
Manglende inkludering
Stor turnover blant innbyggerne
Infrastruktur: FV og E6/E8
Lavt kompetansenivå i deler av
regionen

Vi kan rigge oss som en bærekraftig region
Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering
Prosjekt Trainee





Arbeidsinnvandring
Lite tradisjon for FoU i næringslivet
Færre, relativt sett i forhold til

Nord-Troms konferanse

snitt tall for Norge, tar

Infrastruktur

høyere utdanning

I midten, god plass



Vanskelig å skaffe arbeidskraft

Utdanningstilbud: VGS og NTSS
Mye turister i regionen

4
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6

SATSINGSOMRÅDER

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet om å utvikle NordTroms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet:
1.

Infrastruktur

2.

Kompetanse

3.

Samfunnsutvikling
o

Næringsutvikling

o

Omdømmebygging

FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. Bærekraftmålene består av 17
mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og
sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer
enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.
Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, ref. Sundvoldenerklæringen fra 2013. Viktige bærekraftsprinsipper er (Regjeringen.no 18.02.2018):


Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning



Økt verdiskaping i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord



Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn
omstilling.



Internasjonalt samarbeid er viktig for en
bærekraftig regional utvikling i nord

Vi skal bruke de bærekraftsmålene som er tilpasset
vår region som utgangspunkt for
satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og
infrastruktur er sentrale sektorer for regional
utvikling i nord, og dette sammenfaller med NordTroms Regionråd sine satsingsområder.

5
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6.1

Satsingsområde 1: Infrastruktur

Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et
stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene samt på E6 og E8. Det må arbeides
for bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og
fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i
perioden. Det gjelder både bredband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.
Status:
Regionrådet har igangsatt et arbeid med å utvikle en sammenhengende infrastruktur som skal binde
de ulike regionene i fylket og Nord-Norge tettere sammen. I 2019 ble det utarbeidet 2 rapporter;
«Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» og «Status og strategier transportinfrastruktur
Nord-Troms. Rapportene synliggjør regionale fordeler og mulig verdiskaping, og setter fokus på
sammenhengende transportkorridorer og fjerning av flaskehalser langs E6 sør for Langslett og på E8
øverst i Skibotndalen. I tillegg har vi E6 Kvænangsfjellet som deler Norge i to når det er stengt. Flere
strekninger i Nord-Troms er rasutsatte.
Nord-Troms dekker et stort
geografisk område med spredt
bosetting, og hvor det er
avgjørende med gode
kommunikasjoner også sjøveien.
Både på ferger og hurtigbåter er
det et stort behov for flere
avganger, bedre materiell og
reduserte takster for å kunne
møte behovet til næringslivet og
befolkninga.
På energiforsyning mangler det
tilstrekkelig kapasitet for fremtid
vekst i befolkninga og i
næringslivet, og
spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på
kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger
med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må
prioriteres.
Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen
er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må
løses. Nedstengning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for
mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.

6
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Mål:
1.

Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem valgte
transportkorridorer i Nord-Troms;

2.



Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn



Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen



Korridor 3: FV 866 Skjervøy - E6 Olderdalen



Korridor 4: FV91 Ullsfjordforbindelsen



Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer

Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god
korrespondanse mellom de ulike tilbudene. Spesielt er det viktig med et godt tilpasset
flytilbud.

3.

Arbeide for å sikre flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt
med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.

4.

Jobbe for å sikre tilstrekkelig strømforsyning i regionen

5.

Bedre bredband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at
regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og
mobiltelefoni. Nødnett, bredbånd og mobilnett må dimensjoneres for å takle krisesituasjoner
der samfunnet er ekstra avhengig av gode og stabile kommunikasjonsløsninger.

6.

Sikre robuste og alternative kommunikasjonsløsninger som sikrer mobilitet innen regionen
samt at regionen er knyttet til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør,
mot Tromsø og Finland

7.

Løfte fram havnene med mål om å styrke sjøtransportens konkurranseevne

Tiltak

2020 2021 2022 2023

Oppdatere faktagrunnlag for å underbygge behov på samferdsel og
infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og næringsliv, herunder
oppdatere statistikk på antall stenginger på Kvænangsfjellet,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

fergeruter, hurtigbåtruter osv.
Jobbe aktivt mot besluttende myndigheter for å bedre kollektivtilbud
innad i regionen og med nærliggende regioner, inkludert et godt
flytilbud.
Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale
myndigheter.

x

Fortsette jobben med å forankre faktagrunnlaget angående
samferdselsbehov i regionen, herunder arbeide mot sentrale- og
fylkeskommunale myndigheter for å få gjennomført nødvendige tiltak
på de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms.
Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger på Arnøya,
i Kåfjord, Lyngseidet-Oteren og Grasnes.
Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer
bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede
løsninger for innbyggere og virksomheter.
Støtte opp om alle initiativer for realisering av jernbane med
forlengelse til Nord-Troms og Finnmark.
Følge opp Havneprosjekt fase III/Etablering av IKS Nord-Troms Havn.

x

x

x

x
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6.2

Satsingsområde 2: Kompetanse

Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig
fagkompetanse innen videregående og høyere utdanning. Dette vil være avgjørende for å skape
levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud som
møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og
variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og
færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens
struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.
Status:
Kompetanse har vært satsingsområde for Nord-Troms Regionråd i mange år, og Nord-Troms
Studiesenter (NTSS) har vært en viktig motor i arbeidet. NTSS har tilbudt studier innen økonomi,
ledelse, lærerutdanning og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer. Som
del av kompetansesatsingen har NTRR gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms
Studiesenter og Troms Fylkeskommune; «Kompetanseløft i Nord-Troms». Prosjektet har tilført
regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og seminarer.
Like fullt har Nord-Troms utfordringer i forhold til det generelle kompetanse- og utdanningsnivået i
befolkningen, sammenlignet med nasjonale måltall.
Nasjonale undersøkelser viser at flertallet av kommunene i regionen har for svak kvalitet i
grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre
dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.
På videregående nivå er regionen tilknyttet to videregående skoler: Nord-Troms Videregående skole
med skolested Storslett/Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skole i Nordkjosbotn. Begge skolene
har god gjennomføringskraft. Det vil være avgjørende å arbeide for at skoletilbudene
opprettholdes slik at regionens virksomheter sikres tilgang på nødvendig kompetanse. Et godt, variert
og desentralisert videregående skoletilbud, spesielt innen yrkesfag som er tilpasset regionalt
arbeidsmarked, er av stor betydning for attraktiviteten til vår region.
Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom
Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve
kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.
Mål:
1.

Forsterke rollen til Nord-Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for
kompetanseutvikling i regionen herunder økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud og
andre kompetansetiltak

2.

Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til
kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.

3.

Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.

4.

Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk

5.

Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov
for

6.

Felles strategi og tiltak for å sikre rekruttering av ledere og personer i nøkkelstillinger til
regionen

8
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Tiltak

2020

Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som

2021

2022

2023

x

x

x

x

x

x

x

x

senter for kompetanseutvikling
Etablere Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing på

x

kompetanseutvikling i regionen
Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie

x

Påvirke skoleeierne (fylkeskommunen) til å utvikle fleksible modeller
for utdanning, tilpasset elevtall og arbeidslivets behov
Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med

x

x

bindingstid i hele regionen
Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som

x

skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen
Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nord-Troms
Støtte opp om prosjekter som bidrar til økt satsing på samisk og
kvensk språk
Bidra til å videreutvikle og støtte opp om kompetansemiljøet innen de

x

blå næringene på Skjervøy

9
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6.3

Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling er et omfattende område, og Nord-Troms Regionråd har satt spesielt fokus på
næringsutvikling og omdømmebygging. Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom
det finnes attraktive jobb- og botilbud. Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge
oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi
arbeider på alle plan for å skape en attraktiv region for innbyggere i alle aldersgrupper.
Regionrådet har gjennom
mange år arbeidet for å gi
ungdom gode opplevelser. Vi
har tro på at ungdom som
blir hørt og sett i lokalmiljøet
i større grad vil vurdere
hjemkommunen som aktuelt
bosted i voksen alder. Den
regionale ungdomssatsingen
vil fungere som en paraply for
– og styrke de tiltakene som
er i gang i kommunene.
Det regionale arbeidet vil
også ha rollen som pådriver
og koordinator for nye aktiviteter. Regionale kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne.
En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke
til seg flere tilflyttere.

Status:
En positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet. I
likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og en befolkning som
stadig blir eldre.
Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både
tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser. Regionen har i dag behov for
arbeidskraft på mange områder innen sjømatnæringen, reiseliv, industri og offentlig sektor m.fl. For å
utvikle regionen ytterligere er det ønskelig å øke omfanget av arbeidsplasser, spesielt innen privat
næringsliv. Det vil kreve tilgang på risikovillig kapital, noe som tradisjonelt har vært en begrensende
faktor i Nord-Troms.
Vekst vil også kreve tilgang på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som
ønsker å teste ut regionen før de velger å kjøpe egen bolig. Flere kommuner opplever at de ikke har
nok tilgjengelig/tilrettelagt boligareal, heller ikke næringsareal. Det vil være avgjørende å sørge for at
det er tilgang på næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del
av dette må kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er
nødvendig for å klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.

10
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Som ledd i å skape en attraktiv region må
også dialogen med ungdommen styrkes med
fokus på å komme ut med et positivt budskap
som synliggjør muligheter som ligger i å
bosette seg i regionen. Både private og
offentlige virksomheter må spesielt vektlegge
hvilke kompetansebehov de har nå og hva
som forventes fremover. Forventninger hos
yngre mennesker spesielt til det grønne
skiftet, vil også kreve at regionen synliggjør
satsinger som bidrar til å skape samfunn som
ivaretar hensynet til miljø og klima.

Mål:
1.

Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på
FN sine bærekraftsmål

2.

Prioritere satsing på unge som koordineres gjennom satsingen på RUST- RUST - Regional
Ungdomssatsing i Nord-Troms

3.

Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang blant annet på
boliger og næringsareal

4.

Vektlegge tiltak som bidrar til at barnefamilier etablerer seg i regionen

5.

Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad

6.

Entreprenørskapssatsing i skolene (fortsette satsingen etter HoppIdè-prosjektet)

7.

Satsing på økning i bedriftsetableringer i regionen

Tiltak

2020 2021 2022 2023

Etablere Nord-Troms Plankontor (Koordinere planarbeid mellom

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kommunene i regionen, og trekke inn relevante miljøer som kan bidra til
oppdaterte planverk)
Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme
interessene for næringslivet i Nord-Troms
Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om
å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen
Utarbeide regional strategisk næringsplan Nord-Troms
Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant slik
at NTRR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger
Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen
(ungdomsmedvirkning)
Felles profilering av Nord-Troms som verktøy for å rekruttere fremtidig
arbeidskraft

11
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7

INTERNE FOKUSOMRÅDER

Nord-Troms Regionråd har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I
2020-2023 er følgende områder prioritert:
1.

Organisering

2.

Samarbeid

3.

Kommunikasjon

7.1

Fokusområde 1: Organisering

Status
Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt. I ny
kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27
må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne
dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd.
Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan
som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet
representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt
Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid
og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.
NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange
sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms
Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder.

Mål:
1.

Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22.
juni 2022

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et
politisk samarbeidsorgan

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing

Tiltak

2020

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny
kommunelov
Signere ny

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet
– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 01.01.21
Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner,
herunder nytt saks- og arkivsystem

2021

2022

2023

x
x
x
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18:










To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller
fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å
forvalte tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige
deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.
Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum
kjønnsbalanse.
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig
samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.

13
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7.2

Fokusområde 2: Samarbeid

Status

I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny
fylkesstruktur. Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og
Finnmark. De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart. Det er derfor avgjørende at regionrådet har en
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms.

Mål:
1.

Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region

2.

Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål

3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms

Tiltak

2020

2021

2022

2023

x

x

x

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte
samarbeidsmuligheter

x

(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark)
Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og
strategier
Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til NordTroms Regionråd

x

x
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7.3

Fokusområde 3: Kommunikasjon

Status
NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak,
målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTRR benyttet pressemeldinger, annonser i
papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og
sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for
kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes. SWOT analysen avdekker at det er behov for
tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til
å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert
kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring.

Mål:
1.

Kommunikasjon skal være middel for å nå NTRR’s strategiske mål

2.

NTRR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon.

3.

Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt

4.

NTRR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper

5.

Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen

6.

Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og regionrådet

Tiltak

2020

2021

2022

2023

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019


Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger,
innlegg på SoMe, o.s.v



Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å
fremme budskapet

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som
allerede er utarbeidet
Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå


Definere møteplasser



Utarbeide årshjul

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle
kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes
opp på sakslisten
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/83 -141

Arkiv:

614

Saksbehandler: Kåre Fjellstad
Dato:

10.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
78/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Økonomisk situasjon: Prosjekt Lenangen skole og barnehage
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Redegjørelsen tas til orientering

Saksopplysninger
Viser til byggeleders orientering til kommunestyret i sak 6/19 den 19.12.2019.
Lyngen kommune startet opp i 2015 med planlegging av ny skole og ombygging av barneskole til
barnehage i Lenangen.
Eksisterende skole ble revet høsten 2016.
Midlertidig skole ble etablert ved siden av barneskolen i august 2016.

Kommunestyret vedtok, i sak 12/17, en kostnadsramme på kr 79 685 523 eks. mva. for
oppføring av ny skole og ombygging av paviljong til barnehageformål.
Grunnarbeidet ble mer omfattede enn først prosjektert, noen planløsninger endret for å
tilfredsstille brukerkrav og planlagt gjenbruk av møbler/inventar lot seg ikke gjenbruke som
forutsatt, dette forårsaket overskridelse av fastsatt ramme. Kommunestyret gjorde derfor, i sak
44/18 den 13.06.18, vedtak om økning av rammen til kr 83 568 932 eks mva. I ettertid er
prosjektet tilført kr 6 031 068 slik at gjeldene økonomisk ramme nå er kr 89 600 000 eks mva.
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Regnskaper viser at prosjektet pr 9.6.20 er belastet med kr 91 295 325, dette gir et avvik i
forhold til siste fastsatte ramme på kr 1 695 325 eks mva. Det forventes ikke flere kostnader i
prosjektet.

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ingen vurdering
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2018/97 -12

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Daniel Høgtun
Dato:

09.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
79/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Reguleringsplan Sommarsetet - førstegangsbehandling
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 12-11
Vedlegg
1 Sommarsetet_200605_A2_1000
2 SommarsetetResortPlanbestemmelserEndeligVer2020-06-05
3 SommarsetetResortRegPlanEndeligVer20-2020-06-05
4 VedleggA-F

Rådmannens innstilling
Planforslaget sendes på høring, og legges frem for offentlig ettersyn jf. § 12-11 i plan- og
bygningsloven.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
North Star Holding AS fremmer reguleringsplanforslag for Sommarsetet. Plantypen er en
detaljregulering, der tiltaket er til et turistanlegg som tar sikte på et «high end»-segment av
markedet. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel (BFT50), og
planforslaget er i så måte i tråd med overordnet plan.
Tiltakshaver har informert om at mer detaljerte grunnundersøkelser, samt rammeplan for VA er
klar innen kort tid, og vil inkluderes i høringsbrevet.
Vedlegg inkluderer plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, og ROS-analyse.
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Vurdering av alternativer og konsekvenser
Kommunen har anledning til å fremme alternativt forslag til regulering av arealet.
Administrasjonen har ikke funnet grunn til å fremme et alternativ i dette tilfellet.
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TEGNFORKLARING
Plandata
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Fritid- og turistformål
Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
Veg
Annen veggrunn - grøntareal
Havn
Parkering

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
Blågrønnstruktur
Naturområde
Turveg

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
Faresone - Flomfare
Sikringsone - Frisikt

Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008
Sikringsonegrense

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008

X 7727900

Regulerings- og bebyggelsesplanområde
Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel
Abc

Påskrift feltnavn

Abc

Påskrift reguleringsformål/arealformål

Abc

Påskrift areal

Abc

Påskrift bredde

Abc

Påskrift radius

Abc

Påskrift plantilbehør

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Lyngen kommune
Ekvidistanse 1

Dato for basiskart:
X 7727800

Koordinatsystem:

UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag:

NN2000

m

Kartmålestokk 1:1000
0
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Nasjonal arealplan-ID

Detaljregulering

Sommarsetet

Plantype:
Detaljplan
Forslagsstiller:
North Star Holding AS

Lyngen
kommune

Saksnummer:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøringsdato for planvedtak:
Dato for siste revisjon av plankart:

05.06.20

Behandlingsorgan

Planvedtak:
Sluttbehandling
2. gangs behandling (merknadsbehandling)
Høring offentlig ettersyn planforslag fra
1. gangs behandling planforslag
Høring oppstartsmelding/planprogram fra
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

Dato

01.03.2020

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
Viggo Jørn Dale/Høgtuns Plankontor AS
X 7727700

X 7727600
Y 704900

Y 704800

Y 704700

Y 704600

Y 704500

359

Møtesaksnr

Sign

Detaljreguleringsplan for planområde BFT50,
vedtatt i Lyngen kommunes arealplan 2017 – 2029
(Dokument 3 – Planbestemmelser)
Sommarsetet gnr./bnr. 92/4, 92/9, 92/27 og 92/37
Offentlig ettersyn xx.xx.2020 – xx.xx.2020

Plan-ID Lyngen Kommune 1938-2020-xx

North Star Holding AS
Brinkveien 5, 9060 Lyngseidet / Org. nr. 919 200 863 / www.viggojdale@gmail.com / Mob: 924 92 700
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§ 1.0

Avgrensning
Det regulerte området gjengis på detaljreguleringsplankart datert 05.06.2020.

§ 2.0

Arealformål
Planområdet reguleres til følgende arealformål i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser:
A. Bebyggelse og anlegg:
–
–
–
–
–

Hotell/serviceenhet, (BFT1 og BFT2)
Boenheter for utleie - frittliggende, (BFT1 – BFT3 og BFT 5)
Boenheter for kombinasjonsformål utleie/bolig, (BKB1)
Sekundær serviceenhet og naust, (BFT4)
Bolig, (BFS1)

B. Samferdsel og teknisk infrastruktur:
–
–
–
–

Kjøreveg, (SV1 – SV5)
Annen veggrunn og tekniske anlegg, (SVG1)
Parkering, (SPA1)
Gangvei, (GT1)

C. Grønnstruktur:
–
–

Grøntområde, (GN1-4)
Blå-grønn sone, (G1)

D. Bruk og vern av sjø og vassdrag:
–

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende molo/strandsone, (SHA1)

§ 3.0

Fellesbestemmelser

§ 3.1

Grunnforhold
Før det gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres tilfredsstillende grunnforhold.
For alle søknadspliktige tiltak skal ansvarlig søker sørge for at det foreligger en geoteknisk vurdering
av tiltaket ved søknad om igangsettingstillatelse.

§ 3.2

Terrenginngrep
Anlegg av infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng.
Inngrep i planområdet skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget. Eventuelle
overskuddsmasser etter terrenginngrep skal deponeres på steder der de ikke virker skjemmende.

§ 3.3

Vegetasjon
Stedlig vegetasjon skal bevares der dette er hensiktsmessig. Ny-vegetering kan etableres som del av
utviklingen av planområdet.
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§ 3.4

Forurensning
Det skal ved søknad om tiltak avklares om tiltaket vil medføre fare for utslipp/forurensning. Kravet
omfatter også ved graving eller utfylling i vann eller på land i anleggsperioden. Håndtering av
eventuelle utslipp og iverksetting av tiltak skal dokumenteres og avklares med
forurensningsmyndighetene.

§ 3.5

Brannsikkerhet
Utrykningsetatenes krav til tilfredsstillende framkommelighet i, og gjennom planområdet, skal være
oppfylt. Forskriftsmessige rømningsveier der slike er påkrevd, skal være dokumentert ved søknad om
rammetillatelse.

§ 3.6

Havnivåstigning og stormflo
Alle bygning eller anlegg- og bygningsdeler under kote 2 m over gjennomsnittlig vannstand skal kunne
tåle påvirkning av sjøvann og bølgepåvirkning.

§ 3.7

Vann og avløp
Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av alt overvann. Søknad skal i nødvendig
utstrekning angi tiltak, og vise hvordan overflatevann håndteres i planområdet.

§ 3.8

Gjennomføring av planen og forholdet til sektorlover
Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, (jfr.
Kulturminneloven § 8, andre ledd), skal arbeidene straks stanses i den utstrekning det kan berøre
kulturminner. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Troms og Finnmark
fylkeskommune og Sametinget varsles umiddelbart. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig
– og senest innen 3 uker – om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det.
Tiltakshaver skal tilstrebe å ivareta eksisterende kulturminner i planområdet.

§ 3.9

Universell utforming
Tilgjengelighet til utleieenhetene for bevegelseshemmede ivaretas gjennom tilrettelegging av inntil 4
utleieenheter for universell utforming, samt av serviceenheter med hotelldel.

§ 4.0

Bebyggelse og anlegg

§ 4.1

Hotell og serviceenheter (BFT)
Hotel og serviceenhet kan oppføres enten i felt BFT1 eller BFT2. I tillegg kan det oppføres en
sekundær serviceenhet i felt BFT4.
Serviceenhet og hotelldel kan oppføres terrassert på inntil 4 plan, inkl. underjordisk garasjeanlegg.

§ 4.2

Utleieenheter – frittliggende hytter (BFT)
Utleieenheter i form av frittliggende hytter kan oppføres i felt BFT1 – BFT3, samt i BFT5 og BKB1.
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§ 4.3

Kombinasjon utleieenhet/bolig (BKB)
Utleieenheter i felt BKB1 kan benyttes til kombinasjonsformål utleieenhet/bolig.

§ 4.4

Båtgarasje/Naust (BFT)
Det kan oppføres 2 naust på inntil BYA 60 m2 hver i felt GN3.
Det kan oppføres naust/båtgarasje i felt BFT4. Med naust/båtgarasje menes bygning for
oppbevaring av båt(er) og tilhørende utstyr. Naust/båtgarasje kan bygges i direkte tilknytning til
sekundær serviceenhet regulert, (jfr. planbestemmelsenes § 4.1).

§ 5.0

Samferdsel og tekniske anlegg

§ 5.1

Veger (SV)
Internvei fremføres i henhold til planens kartgrunnlag datert 05.06.2020.
Tilpasning og justering av vegformål innenfor regulert trafikkareal tillates i forbindelse med bygging av
planområdets veier.

§ 5.2

Gangveier (GT)
Det etableres i størst mulig grad gangveier og stier som atkomsten til anleggets ulike enheter og
fasiliteter for å minimere veibygging. Gangveiene skal tilrettelegges i størst mulig grad for
bevegelseshemmede.
Det kan etableres gangveier og bryggeinstallasjoner som har funksjon som gangvei i planformålene
SHA1, GN4, BFT4, GN3 og BFT3.

§ 5.3

Annen veggrunn – grøntareal, (SVG, GN)
Veienes sidearealene kan benyttes til nødvendig annet trafikkareal som teknisk infrastruktur, fyllinger,
skjæringer, grøfter, støyskjerming, rekkverk, stabiliserende tiltak, og sikkerhetssoner.

§ 5.4

Parkering (SPA)
Det kan opparbeides parkeringsareal i felt SPA1.
Parkering av gjesters kjøretøy skal primært skje i felt SPA1, eventuelt i service/hotelldelens
underjordiske garasjeanlegg. Det er ikke anledning for gjester å parkere egen bil eller leiebil på
utsiden av utleieenhetene. Bevegelseshemmede er unntatt for denne bestemmelsen, og kan parkere
eget kjøretøy utenfor boenheten.

§ 5.5

Tekniske anlegg
Infrastruktur for vann, avløp, elektrisk kraft og e-kom, legges i bakken. Trafofunksjoner plasseres i
samråd med nettleverandør.
Infrastruktur for vann, avløp og overflatevann anlegges i hht. prinsipper nedfelt i planens Vedlegg C
Rammeplan vann og avløp. Det tilrettelegges atkomst for slamtømming på en mest mulig
hensiktsmessig måte.
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§ 6.0

Grønnstruktur

§ 6.1

Grøntområde (GN)
Felt GN1 – GN4 etableres som grønnstrukturer i planområdet.

§ 7.0

Bruk og vern av sjø og vassdrag

§ 7.1

Molo (SHA)
Det kan etableres molo eller annen egnet infrastruktur i tilknytning til felt BFT4 som del av
infrastrukturanlegget for småbåtanlegget.
Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser i sjø før det kan gis igangsettingstillatelse/
byggetillatelse til molo.
Berørte regionale og statlige etater skal uttale seg om tiltak i sjø før tillatelse til tiltak kan gis.

§ 7.2

Småbåtanlegg (SHA)
Det kan innenfor arealformål SHA1 anlegges småbåtanlegg med inntil 6-10 båtplasser.
Berørte regionale og statlige etater skal uttale seg om tiltaket før tillatelse til tiltaket kan gis, og
tiltaket skal behandles etter både plan og bygningsloven samt Havne- og farvannsloven.

§ 8.0

Arealutnyttelse

§ 8.1

Felt BFT1
a)
b)
c)
d)
e)

§ 8.2

Det kan i felt BFT1 oppføres serviceenhet/hotellbygg med inntil 30 rom/leiligheter.
Bygget kan oppføres over 4 plan inkludert underjordisk garasjeanlegg.
Det kan i felt BFT1 oppføres inntil 8 utleieenheter, (frittliggende hytter).
Det kan i felt BFT1 oppføres en midlertidig serviceenhet som ved oppføring av større
serviceenhet/hotellbygg, bygges om til utleieenhet.
Utnyttelsesgrad for felt BFT1 fastsettes til inntil 60 %.

Felt BFT2
a)
b)
c)

Det kan i felt BFT2 oppføres inntil 4 utleieenheter, (frittliggende hytter).
Serviceenhet/hotellbygg kan som alternativ til oppføring i felt BFT1, oppføres i felt BFT2 innenfor
samme rammer for utbyggingsomfang som fastsatt for felt BFT1.
Utnyttelsesgrad for felt BFT2 fastsettes til inntil 35 % ved oppføring av hytter, og 60 % ved
oppføring av serviceenhet/hotellbygg.
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§ 8.3

Felt BFT3
a)
b)
c)
d)

e)
f)

§ 8.4

Felt BFT4
a)
b)
c)
d)

§ 8.5

Det kan i felt BFT6 oppføres inntil 4 utleieenheter, (frittliggende hytter).
Utnyttelsesgrad for felt BKB1 fastsettes til inntil 35 %.

Felt BFS1
a)
b)
c)
d)
e)

§ 8.8

Det kan i felt BFT5 oppføres inntil 6 utleieenheter, (frittliggende hytter)
Utnyttelsesgrad for felt BFT5 fastsettes til inntil 35 %.

Felt BKB1
a)
b)

§ 8.7

Det kan i felt BFT4 oppføres en sekundær serviceenhet.
Det kan i felt BFT4 oppføres ett naust/båtgarasje.
Sekundær serviceenhet og naust/båtgarasje kan bygges sammen til en enhet.
Utnyttelsesgrad for felt BFT4 fastsettes til inntil 40 %.

Felt BFT5
a)
b)

§ 8.6

Det kan i felt BFT3 oppføres inntil 8 utleieenheter, (frittliggende hytter).
Utnyttelsesgrad for felt BFT3 fastsettes til inntil 40 %.
Det kan i felt BFT3 oppføres en enhet som har funksjon som nordlysobservatorium.
Det kan i felt BFT3 oppføres oppvarmet saltvannsbasseng med BRA på inntil 100 m2 i
strandsonen. Bassengets BYA, (bebygde areal), inkluderes ikke i maksimum utnyttelsesgrad for
felt BFT3, men kommer i tillegg.
Bassengets bak- og sidevegger skal etableres av eksisterende bergformasjoner, slik at anlegget
får form av den stedegne geomorfologien.
Bergside i bakkant av felt BFT3 skal undersøkes geologisk for å dokumentere eventuell fare for
utrasinger og utglidninger før det kan gis oppstarttillatelse for tiltak. Ved rasfare skal det
iverksettes sikringstiltak før det gis oppstarttillatelse for tiltak. Dokumentasjon på sikring
vedlegges byggesøknad.

Det kan i felt BFS1 oppføres inntil 1 bolig med tilhørende garasje, (frittliggende bolig).
Utnyttelsesgrad for felt BFS1 fastsettes til inntil 30 %.
Alle nye bygg innenfor BFS1 skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i
planområdet.
Fjøs kan bygges om og renoveres. Fasadegrep skal være i samspill med annen arkitektur i
planområdet.
Det kan ikke i felt BFS1 føres opp bygg av midlertidig karakter, (telt, plasthaller, m.m).

Felt GN1 – GN4
a)

Det kan i felt GN1 – GN4 ikke gjennomføres snauhogst, men kun foretas vedlikehold av
vegetasjon.
b) Det kan i felt GN3 oppføres 1 naust i hht. tinglyste rettigheter på eiendom gnr. 92/bnr. 4.
c) Det kan i felt GN3 føres opp et naust av grunneier av gnr. 92/bnr. 4.
d) BYA for hvert enkelt naust kan ikke overskride 60 m2.
f) Naustene skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i planområdet.
g) Tiltakshaver skal tilstrebe å utarbeide utenomhusplan for planområdet.
h) Det kan ikke føres opp bygg av midlertidig karakter, (telt, plasthaller, m.m).
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§ 8.9

Felt SPA1
a)
b)
c)

Felt SPA1 opparbeides som parkeringsareal for anleggets besøkende samt andre kjøretøy.
Det kan innenfor felt SPA1 føres opp garasjebygg for anleggets driftsutstyr og kjøretøy.
Garasje/redskapsbygg innenfor SPA1 skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i
planområdet.
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1.0

Planens hovedformål og rammebetingelser

1.1

Formålet med planen og planarbeidet
For alle større bygge- og anleggsprosjekt som kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til oppstart av anleggsaktivitet,
(plan- og bygningsloven1, § 12-1). En reguleringsplan defineres som et detaljert arealplankart
med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser utarbeidet
med hjemmel i plan- og bygningsloven. Reguleringsplaner skal i hht pbl, § 1-1, bl.a. sikre at:
-

-

-

Bærekraftig utvikling legges til grunn for det enkelte plan- og utviklingsprosjekt på en slik
måte at hensynene til økonomisk og sosial utvikling balanseres mot ivaretakelse av miljøhensynene når planens forskjellige næringstiltak iverksettes, gjennomføres og er driftsmessig operative.
Kunnskapsgrunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser i planområdet utarbeides.
Byggesaksbehandling i planområdet får en faglig forankring gjennom plandokumentasjonen, slik at byggetiltak utføres forsvarlig.
Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter
ivaretas, samt at langsiktige løsninger og konsekvensene for miljø- og samfunn beskrives
og drøftes for og i mot.
Samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver ivaretas.
Hensynet til universell utforming ivaretas.
Hensynet til barn- og unges oppvekstvilkår ivaretas.
Hensynet til estetisk utforming av omgivelsene ivaretas.

Reguleringsplaner kan utformes som enten områderegulering, eller detaljregulering, (jfr. Pbl,
§§ 12-2, 12-3). Foreliggende plan har form som detaljreguleringsplan, men hvor arealdisponeringen er vist på et prinsipielt nivå med veilinjer og utbyggingsområder. Begrunnelsen for
denne løsningen er koplet til at prosjektutviklingen av bygg og anlegg, inklusiv arrondering og
plassering, forutsetter en fleksibel planmodell.
Hovedformålet med detaljreguleringsplan for Sommarsetet Resort, er å klarere areal for utbygging av reiselivsrelatert næringsvirksomhet med tilhørende nødvendig infrastruktur og grøntområder.
Med reiselivsrelatert næringsvirksomhet forstås serviceanlegg, (resepsjon, restaurant, kjøkken, kurs- og konferanseareal, kontorer, mm.), hotellfunksjoner, leiligheter og hytter for utleie,
aktivitetsanlegg, veg og parkeringsareal, naust og småbåtanlegg, samt tekniske anlegg. Planen regulerer også inn nødvendige areal til boligformål i tilknytning til driften av anlegget.
Videre regulerer planen også arealer som ivaretar grønne strukturer, blå/grønne soner, vegtasjonssoner og parkdrag. Planen regulerer også inn boligformål for eksisterende hytte på eiendom gnr. 92/bnr. 4. Planen ivaretar også kulturminner som er registerert i planområdet.
Planens hovedformål og hovedmilepæler er strukturert og vist i tabell 1.0. Tabellen gir også
oversikt over hvilke kapittler og avsnitt de forskjellige plantemaene gjennomgås, drøftes og
behandles.

1

Plan- og bygningsloven, heretter også forkortet pbl.
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Tabell 1.0 Hovedformål og hovedmilepæler for reguleringsplan og planprosess for Sommarsetet Resort.
Hovedformål og hovedmilepæler

Håndteres i

1. Fastsette formålet med planen.

Avsnitt 1.1

2. Vurdere og avklare opplegg for medvirkning i planprosessen.

Avsnitt 1.3

3. Avgrense og fastsette geografisk avgrensing av
planområdet.

Avsnitt 2.2

4. Fastsette rammer for utredningsarbeidet gjennom å
identifisere, vurdere og avklare hvilke problemstillinger som vurderes som vesentlige for planen, og
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Kapittel 3.0

5. Vurdere og avklare hva som er relevant for planarbeidet av registreringer, dokumentasjon og utredninger som foreligger. I tillegg vurdere hvilke tema
det er behov for mere kunnskap om for å klarlegge
virkningene av planforslaget.

Avsnitt 3.3

6. Med referanse til pkt. 4 og 5 – utarbeide planløsning, plandokumenter, plankart, dokumentasjon og
rapporter, som beslutningsgrunnlag for vedtak av
planen.

-

7. Vedtak av planen med tilhørende plandokumenter.

- Lyngen kommunestyre

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
KU-utredning geoteknikk
VAO-rammeplan

Planen er utarbeidet av Viggo Jørn Dale på oppdrag av North Star Holding AS, (planbeskrivelse og planbestemmelser), og Høgtuns Plankontor AS, (plankart). Forslagsstiller, (tiltakshaver), er North Star Holding AS, (org. nr. 919 200 863), Brinkvegen 5, 9060 Lyngseidet. Geoteknikkrapport er utarbeidet av SWECO Narvik AS, mens TroVA AS, er ansvarlig for planens
håndtering av vann, avløp og overvann gjennom produksjon av separat VAO-rammeplan.
1.2

Nærmere om planbeskrivelse og planens forhold til andre planer
Som en generell regel gjelder det at alle planer etter loven skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, (pbl § 4-2). Dette gjelder uansett planens omfang og betydning.
Planbeskrivelsen skal vise planens forhold til andre planer som gjelder for området, eller om
planen medfører endringer for det området planen gjelder for og omgivelsene generelt. Planbeskrivelsen danner således dokumentasjonsunderlaget for sammenhengen i plansystemet.
Planbeskrivelsen skal inngå i planforslaget når det sendes på høring. Beskrivelsen skal være
så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynene og virkningene av
3
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planen. En god planbeskrivelse gir et klart bilde av hva planen vil medføre for berørte parter,
interesser og hensyn.
Klargjøringen av den foreliggende planens forhold til andre planer, gjennomgås i avsnitt 2.3
Planstatus. Håndtering av lovverkets krav om at planen skal gi et bredt bilde av hensynene og
virkningene av planen for berørte parter, interesser samt miljø og samfunn, samt drøftinger av
disse temaene, presenteres og gjennomgås i kapittel 4.0 Planbeskrivelse med konsekvensutredning og konsekvensvurdering.
Planbeskrivelsen for detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort inngår i dokumentsett
som legges fram for endelig politisk behandling av planen.
1.3

Medvirkning
Håndtering av medvirkning i planarbeid er beskrevet i plan og bygningslovens §§ 5-1, 5-2 og
12-8. Bestemmelsene omhandler og definerer det ansvaret forslagsstilleren har for å legge til
rette for medvirkning i planprosesser.
Foremålet med bestemmelsene om medvirkning er å sikre at den som fremmer planforslag
inntar en aktiv rolle med å legge til rette for at alle berørte interesser får reelle muligheter til å
medvirke i planarbeidet. Bestemmelsene må også sees i sammenheng med foremålsparagraf
§ 1-1 i planloven hvor det er fastsatt at all planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning. For detaljert informasjon om medvirkning, vises det til planlovens kap. 5 og 12.
Sentrale aktører i medvirkningsprosessen for detaljreguleringsplaner av denne type og størrelse, vil primært være regionale statlige etater, regionale og kommunale myndigheter og
grunneiere. Videre skal det legges til rette for medvirkning fra naboer, private virksomheter,
organisasjoner samt lag og foreninger som blir direkte influert av planforslaget. Også barn og
unge, samt brukere av planområdet, kan være aktører som i særlig grad blir berørt, og som
således må sikres deltakelse i den grad dette er relevant. Oversikt over de mest sentrale aktørene for den foreliggende planen er vist i Tabell 2.0.
Tabell 2.0 Oversikt over sentrale aktører i planprosessen for Sommarsetet Resort.
-

-

Lyngen kommune
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkeskommune
Sametinget

NVE
Kystverket
Private grunneiere

Organiseringen av medvirkning, informasjonsformidling og dialog er planlagt ivaretatt på forskjellige måter og gjennom flere typer prosesser og på flere ulike arenaer:
-

Formaliserte prosesser for kunngjøring av planoppstart
Formaliserte høringsprosesser for planen/plandokumenter
Særmøter med Lyngen kommune, (forhåndskonferanse, avklaringsmøter)
Avklaringsdialog med sektormyndigheter, (mail, telefonsamtaler, møter)
Skriftlig informasjon til grunneiere av bnr. 92/bnr. 42 og 92/9 med invitasjon til å komme
med kommentarer til planens prinsipper i forkant av kunngjøring om planoppstart.

Vedrørende gjennomføring av konkrete tiltak for håndtering av planens opplegg for medvirkning, oppsummeres dette som følgende:

2

Heretter omtales gnr./bnr. også med tall, eksempelvis 92/27, alternativt som gnr./bnr. 92/4, 92/9, 92/27 og 92/37 når flere eiendommer omtales.
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Formalisering av prosesser for kunngjøring av oppstart: Kunngjøring om oppstart av planarbeidet er ivaretatt i hht. Plan- og bygningslovens bestemmelser gjennom skriftelig henvendelse til relevante sektormyndigheter, kunngjøring i Framtid i Nord 06.02.2020, samt gjennom
kunngjøring på Lyngen kommunes hjemmesider.
Grunneiere bnr. 92/4 og 92/9: Grunneierne av bnr. 92/4 og 92/9 er 24.02.2020 oversendt informasjonsgrunnlag for prinsipiell uttalelse til før kunngjøring om planoppstart, (kartgrunnlag,
utkast til planbestemmelser og skisse over den prinsipielle arealdisponering i planområdet).
Frist for uttalelse ble satt til 08.03.2020. Til dette initiativet kom det her 28.02.2020 tilbakemelding fra grunneier av gnr. 92/bnr. 9, (Einar Aabrekk). Hovedpunktene i tilbakemeldingen omhandler imidlertid ikke relevante innspill for planarbeidet. Dokumentet fra Aabrekk vedlegges
ikke plandokumentene. Det vises i stedet til formelle tilbakemeldinger på planoppstartvarselet.
Formaliserte høringsprosesser for planen/plandokumenter: Informasjonsgrunnlag, planer
og dokumenter er gjort tilgjengelig digitalt på følgende hjemmesider:
-

www.lyngen.kommune.no

Planens dokumenter er i hht. planlovens retningslinjer lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset.
Høringsfrist for planen er fastsatt av Lyngen kommune i hht. plan- og bygningslovens minimumsbestemmelser.
Forhåndskonferanse/avklaringsmøter: Forhåndskonferanse om planen mellom Lyngen
kommune og forslagsstiller ble avholdt 26.02.2018. Referat frå oppstartmøtet legges til grunn
som rammebetingelse for utarbeidelse av planen. Referat fra møtet inngår som del av plandokumentasjonen.
1.4

Innspill til varsel om oppstart
Innenfor fristen for tilbakemelding på varsel om oppstart 29.03.2020, har tiltakshaver mottatt
innspill fra 6 institusjoner – Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kystverket, NVE, Sametinget,
Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune. Innspillene er oppsummert og systematisert i Tabell 3.0. Tabellen gir også informasjon om hvordan de forskjellige innspillene og
kommentarene er håndtert av tiltakshaver.
Tabell 3.0 Oversikt over innspill fra sektormyndigheter – oppsummering og håndtering.
Sektormyndighet

Kommentarer fra sektormyndighet

Håndtering

Fylkesmannen i
Troms og Finnmark

• Krav om geotekniske undersøkelser.

• Gjennomført, (Vedlegg B)

• Fjellskred/sekundærvirkninger. Vurdering av planområdet etter KU-forskriftens § 10, 2. ledd, pkt. h som følge av
at utbyggingsområdet kan omfattes av
Vedlegg II, pkt. 11j og 12c.
• Jord- og flomskred

• Konsekvensvurdert, (jfr.
(Kap. 3.0, avsn. 4.2.1 og
4.2.3)

• Strandsone – fastsetting av byggegrense mot sjø.
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• Konsekvensvurdert, (avsn.
4.2.3), VAO-rammeplan
utarbeidet, (Vedlegg C).
• Lagt inn i reguleringsplankartet.

Tabell 3.0 Oversikt over innspill fra sektormyndigheter – oppsummering/håndtering, (forts.).
Sektormyndighet

Kommentarer fra sektormyndighet

Fylkesmannen i
Troms og Finnmark

• Truede naturtyper og grøntareal

Kystverket

NVE

• Utvidelse av planområdet til også å
omfatte deler av gnr. 92/bnr. 9 – ingen
merknader fra fylkesmannen.
• Barn og unge, univerell utforming,
støy, klimaendringer, havnivåstigninger, naturmangfold, estetikk og
byggeskikk.
• Planforslagets kartdel sendes i SOSIformat og PDF-fromat til Kartverket for
kontroll før offentlig ettersyn.
• Planområdet slik det fremkommer av
oppstartvarsel av 01.03.20, berører
ikke statens forvaltningsareal i kommunal sjøområde.
• Krav om geotekniske undersøkelser.
• Jord- og flomskred.

Sametinget
Statens vegvesen
Troms og Finnmark fylkeskommune

• Sekundærvirkning fjellskred Nordnes/Revdalsfjellet.
• Konsesjonsvurdering av vassdrag og
grunnvannstiltak.
• Berøring av energianlegg.
• Krav om befaring.
• Sommarsetet Resorts konsekvenser
for gående, syklende, kollektivtrafikk
og biltrafikk, (trafikksikkerhet)
• Avkjørsel fra fv. 7920.
• Kulturminner
• Generell aktsomhets- og meldeplikt
vedrørende kulturminner

Håndtering
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.4.2.
• Grønt- og naturelementene utgjør et viktig element, og vil bli særskilt
ivaretatt gjennom egen
plan for uteområdene.
• Gjennomføres.
• Konsekvensvurdert og ivarettts, (jfr. Kap. 4.0)
• Ivaretas av Lyngen kommune
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.5.9).
• Gjennomført, (Vedlegg B)
• Konsekvensvurdert,
(Avsn. 4.2.3), VAO-rammeplan utarbeidet, (Vedlegg C).
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.2.2).
• Ikke aktuelt tema.
• Ikke aktuelt tema.
• Gjennomført 02.06.2020.
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.4.3).
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.5.8).
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.5.8)
• Konsekvensvurdert, (jfr.
avsn. 4.4.3)
• Innarbeidet i planbeskrivelsen, (jfr. avsnitt 4.4.3,
og i planbestemmelsene).

Innspill fra sektormyndighetene er lagt ved plandokumentene som Vedlegg E.
Det er i tillegg mottatt innspill 22.03.2020 til oppstartvarsel og detaljreguleringsplan fra grunneierne av gnr. 92/bnr. 4, (Are Biendel), og gnr. 92/bnr. 1, (Øystein Fossmo). Hovedinnholdet er
her at man ikke ønsker utbygging av Sommarsetet til næringsformål. Man ønsker i stedet boliger, samt at arealene opprettholdes til landbruksformål. Det er tiltakhavers vurdering at kommentarene i innspillet ellers er av en slik art, at de ikke er relavante for planens innhold og
6
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utforming. Det er ikke mottatt innspill til oppstartvarsel og plan fra grunneier på gnr. 91/bnr 9,
(Aabrekk).
1.5

Lovgrunnlaget for planarbeidet
Detaljreguleringsplan for Sommarsetet Resort planlegges med hjemmel i Plan- og bygningsloven. For gjennomføring av bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves reguleringsplan, (PBL, § 12-1). Lovgrunnlaget for utarbeidelse av planer er nedfelt i følgende lovverk, foreskrifter, bestemmelser og rundskriv:
-

Plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredninger

I tillegg kommer en rekke andre sektorlovverk som også er førende for planarbeidet, og som i
større og mindre grad skal hensyntas. Behovet for håndtering etter andre særlover skjer konkret ved at særlovverkene blir ivaretatt gjennom fagutredninger, dokumentasjon og undersøkelser, og hvor det faglige innholdet innarbeides i plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, eventuelt vedlegges plandokumentasjonen som egne rapporter. Denne tilnærmingen erstatter således særlovsbehandlingen av de ulike plantemaene. I plandokumentasjonen skal
det gå klart fram at sektortemaene som berører planområdet er behandlet etter sektorlovverket. Videre skal vurderingene av de forskjellige sektortemaene som gjøres, fremgå gjennom
plandokumentasjonen, (jfr. eksempelvis prinsippene for håndtering av Naturmangfoldlovens
paragrafer §§ 8 – 12). De mest sentrale sektorlovene for denne planen er:
Tabell 4.0 Oversikt over relevante lovverk for planarbeidet for Sommarsetet Resort.
-

-

Jordlova
Naturmangfoldloven
Kulturminnelova

Veglova
Havne- og farvannslova

Relevante særlover og særlovstema, og hvordan disse berører planen, synliggjøres og drøftes
i kapittel 3.0 Planforslag for Sommarsetet Resort – utredningsmessige rammer, samt identifisering av sentrale planspørsmål/tema og relevante særlovverk, samt i kapittel 4.0 Planbeskrivelse med konsekvensutredning og konsekvensvurdering.
1.6

Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser
For å konkretisere nasjonale forventninger til planlegging og markere nasjonal politikk på viktige områder relevant for planlegging, er det til plan og bygningsloven koplet opp bestemmelser knyttet til statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser, (jfr. PBL, §§ 6-1, 6-2, 63). De mest sentrale retningslinjene og bestemmelsene for Sommarsetetplanen omhandler:
-

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, (SPR,
25.11.2011)
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, (SPR 28.09.2018)
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442/2012).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, (FOR1995-09-20-4146)

Føringene som ligg i retningslinene og bestemmelsene gjelder for hele landet, eller for avgrensede regioner, og skal legge til grunn for all offentlig planlegging, samt for alle enkeltvedtak i
plansaker som statlige, regionale og kommunale organer treffer. Virkningen av retningslinjene
for den foreliggende planen, er behandlet i kapittel 4.0 Planbeskrivelse med konsekvensutredning og konsekvensvurdering.
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1.7

Krav om planprogram
Som del av det norske plansystemet og de generelle utredningskravene til planarbeid, er det
bygget inn i lovverket krav om utarbeidelse av planprogram. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9, skal det for alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som ledd i varslingen om planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, (pbl, § 4-1). Kravet om planprogram, og hvilke plankategorier som har krav om dette,
presiseres nærmere gjennom konsekvensutredningsforskriftens Kapittel 4.0 Utarbeidelse og
høring av planprogram eller melding med forslag om utredningsprogram samt fastsetting av
plan- eller utredningsprogram. Her fastsettes det at det skal utarbeidelse planprogram for følgende tiltak og plantyper, (selve kravene er spesifisert i KU-forskriftens Kapittel 2, §§ 6 og 8):
-

For kommuneplanens arealdel etter pbl. § 11-5, regionale planer etter pbl. 8-1, kommunedelplaner etter pbl. § 11-1, samt områdereguleringer etter pbl. § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i KU-forskriftens vedlegg I og II.

-

Reguleringsplaner etter pbl. for tiltak i KU-forskriftens vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er KU-utredet i en tidligere plan, og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.

-

Tiltak som i KU-forskriftens vedlegg I som behandles etter andre lover enn pbl.

-

Tiltak etter annet lovverk, (enn plan og bygningsloven), dersom saken gjelder et tiltak etter
KU-forskriftens § 6, første ledd, bokstav c, (omfatter i praksis kun tiltak etter KU-forskriftens vedlegg I som behandles etter andre lovverk enn plan og bygningsloven).

I tillegg utdyper og spesifiserer KU-forskriften tematikken rundt krav om planprogram gjennom
Kapittel 2 Planer og tiltak som omfattes av forskriften, (jfr. § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn). Vedrørende krav
om planprogram, fastsettes det i § 8 at følgende plantyper ikke skal ha planprogram:
-

Reguleringsplaner for tiltak etter KU-forskriftens vedlegg II.

-

Tiltak etter KU-forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl.

Med referanse til lov- og forskriftsgrunnlaget gjennomgått i avsnittene overfor, er det forslagsstillers vurdering at detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort ikke faller inn under lovverkets bestemmelser og krav til planprogram. Begrunnelsen for denne vurderingen, hjemles
og forankres som følgende:
-

Planens funksjonelle innhold og tiltak kategoriseres ikke inn under KU-forskriftens Kapittel
4, samt forskriftens vedlegg I.

-

Planen kategoriseres inn under KU-forskriftens Kapittel 2 vedlegg II, plan- og tiltakstype
12 – planer som ikke skal ikke ha planprogram.

Hovedkonklusjon vedrørende planprogram: Med referanse til den foreliggende planens
funksjonelle innhold, arealmessige omfang, overordnede avklaringer i Lyngen kommunes
arealplan, samt at planområdet inngår i arealplanens avgrensning av sentrumsområdet for
Lyngseidet, er det forslagsstillers hovedkonklusjon at utredningsplikten for den foreliggende
detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort ivaretas tilstrekkelig gjennom planens utsvar
av plan- og bygningslovens bestemmelser i § 4-2 om planbeskrivelse og konsekvensutredning.
8
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1.8

Krav om konsekvensutredning – lov og forskriftsgrunnlaget
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, skal alle
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, inneholde en særskilt
vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens influens på miljø og samfunn.
Lovens bestemmelser og prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av konsekvensutredninger,
samt bestemmelser om hvilke plantyper, tema og problemstillinger som skal konsekvensutredes, er presisert og utfylt i mer detaljert grad gjennom Forskrift om konsekvensutredninger,
(FOR 2017-06-21/854).
Formålet med bestemmelsene i KU-forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir
tatt i betraktning under forberedelsene av planer og tiltak, og når det skal tas stilling til om, og
på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Saksbehandlingen etter KU-forskriften
skal videre ivareta krav til utredning og dokumentasjon som følger av annet lovverk, (sektorlover), og som er relevante i forhold til den beslutningen som konsekvensutredningen(e) skal
ligge til grunn for.
Når det gjelder krav om konsekvensutredninger, er hovedbestemmelsene som følgende:
Alltid krav om konsekvensutredning: Kravet om konsekvensutredninger, og hvilke plankategorier som har krav om dette, presiseres nærmere gjennom konsekvensutredningsforskriftens Kapittel 2 Planer og tiltak som alltid omfattes av forskriften og Kapittel 3 Vurdering av om
planer eller tiltak etter (forskriftens § 8) krever konsekvensutredning. I kapittel 2 fastsettes det
at det alltid skal utarbeides konsekvensutredning for følgende tiltak og plantyper:
-

For kommuneplanens arealdel etter pbl. § 11-5, regionale planer etter pbl. 8-1, kommunedelplaner etter pbl. § 11-1, samt områdereguleringer etter pbl. § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i KU-forskriftens vedlegg I og II.

-

Reguleringsplaner etter pbl. for tiltak i KU-forskriftens vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er KU-utredet i en tidligere plan, og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.

-

Tiltak som i KU-forskriftens vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.

-

Tiltak etter annet lovverk, (enn plan og bygningsloven), dersom saken gjelder et tiltak etter
KU-forskriftens § 6, første ledd, bokstav c, (omfatter i praksis kun tiltak etter KU-forskriftens vedlegg I som behandles etter andre lovverk enn plan og bygningsloven).

I tillegg utdyper og spesifiserer KU-forskriften tematikken rundt krav om konsekvensutredninger gjennom Kapittel 2 Planer og tiltak som omfattes av forskriften, (jfr. § 8 Planer og tiltak
som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn).
Vedrørende krav om planprogram, fastsettes det i § 8 at følgende tiltak og plantyper skal KUutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn:
-

Reguleringsplaner for tiltak etter KU-forskriftens vedlegg II.

-

Tiltak etter KU-forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn plan- og bygningsloven.

9
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Ansvarlig myndighet3 skal før planarbeidet starter, (jfr. PBL § 12-8), og senest seks uker etter
at forslagstilleren har gitt opplysninger etter KU-forskriftens § 9, ut fra alle tilgjengelige opplysninger, vurdere om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Hvis planen får
slike virkninger, skal planen konsekvensutredes. Ansvarlige myndigheters vurdering og beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal begrunnes. Begrunnelsen skal fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet og ved utleggelsen
av planforslaget til offentlig ettersyn, (KU-forskriften, § 11). Dersom det etter planmyndighetens vurdering ikke settes krav til planen om konsekvensutredning, eller at tiltaket er tilstrekkelig belyst i plandokumentene, skal dette også begrunnes, samt fremgå av innstilling til vedtak
om tiltaket/planen, (jfr. KU-forskriften, § 12). Grunnlaget for ansvarlig planmyndighets vurdering om et planforslag skal konsekvensutredes, skal baseres på forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i hht. kriteriene fastsatt i
KU-forskriftens § 10.
Vurdering av krav om konsekvensutredning - kriterier for vurdering om planer eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn: I vurderingen av om en plan eller et
tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved
planen eller tiltaket. Det legges her til grunn et sett kriterier som planen eller tiltaket vurderes
etter, (jfr. KU-forskriftens § 10, annet ledd, pkt. a) – d). Dette betyr at det skal gjennomføres
KU-utredninger i den grad egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:
a) Stort planområde og utforming, (arealkriterium).
b) Omfattende bruk av naturressurser herunder areal-, jord-, mineral-, vann- og biologiske
ressurser, (ressurskriterium).
c) Avfallsproduksjon og utslipp, (forurensningskriterium).
d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer, (risikokriterium).
I vurderingen av om planen får vesentlige virkninger for miljø og samfunn, (og således er underlagt krav om KU-utredning), skal det videre gjøres vurderinger av i hvilken grad planens og
tiltakets lokalisering og påvirkninger på omgivelsene omfatter eller kan medføre eller komme i
konflikt med, (jfr. KU-forskriftens § 10, fjerde ledd, pkt. a) – h):
a) Verneområder etter Naturmangfoldlovens, (NML), Kap. V eller Markalovens § 11, utvalgte
naturtyper, (NML, Kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter Kulturminneloven, (KML).
b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktig for friluftsliv.
c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt
i medhold av Plan- og bygningsloven, (PBL), av 27. juni 2008, nr. 71, eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av PBL av 14. juni 1985, nr. 77.
d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk, og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.
e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.
f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eks. som følge av vann- eller luftforurensning.
g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp.
h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, skred og flom.

3

Ansvarlig myndighet er planmyndigheten, (kommunen), for den aktuelle planen etter plan- og bygningsloven, eventuelt vedtaksmyndigheten, (”sektormyndigheter”), etter andre lovverk/særlover.
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I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at
virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller
begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av
forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak.
For en overordnet vurdering av relevante lovverk for utarbeidelse av denne planen, vises det
til planbeskrivelsens avsnitt 1.4 Lovgrunnlaget for planen. For en mer detaljert gjennomgang
av relevante sektorlovverk, og hvordan viktige plantema håndteres i forhold til disse, vises det
til Kapittel 3.0 Planforslag for Sommarsetet Resort – utredningsmessige rammer, samt identifisering av sentrale planspørsmål/tema og relevante særlovverk.
Ansvar for endelig vurdering og beslutning om plantiltaket faller inn under bestemmelsene i
KU-forskriften om krav/ikke krav til KU-utredninger, er tillagt planmyndigheten etter plan- og
bygningsloven, og vedtaksmyndighetene, (sektormyndigheter), etter andre lovverk, (sektorlover).
Hovedkonklusjon vedrørende konsekvensvurdering: Kravet om hvilke tema som i hht. lovog forskrifter skal konsekvensutredes, drøftes og avklares i kapittel 3.0 Planforslag for Sommarsetet Resort – planmessige rammer samt identifisering av sentrale planspørsmål/tema.
1.9

Planens dokumenter
Med referanse til gjennomgangen av de mest sentrale formelle rammebetingelsene for utarbeidelse av reguleringsplaner i avsnittene ovenfor, vil plangrunnlaget for Sommarsetet Resort
inneholder hoveddokumentasjon:
-

Plankart - detaljregulering, (juridisk bindende)
Planbestemmelser, (juridisk bindende)
Planbeskrivelse, (dette dokumentet), med vedlegg:
® KU-utredninger i hht. KU-forskriften
® ROS-analyse
® VAO-rammeplan

Planbehandlingen vil bli lagt opp slik at kravene til offentlighet og lokal medvirkning, m.m.,
oppfylles, (jfr. avsnitt 1.2).
Formell arealplan- og vedtaksmyndighet for planen er Lyngen kommune.
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2.0

Planområdet

2.1

Beliggenhet og status
Lyngseidet er kommunesenter i Lyngen kommune, og har ca. 800 innbyggere. Kommunens
administrative apparat og servicetjenester er i all hovedsak lokalisert her. Viktige bygg og institusjoner er rådhus, helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger, skole, barnehage, kulturbygg, idrettsanlegg, offentlig infrastruktur, fergekai, mm. I tillegg har flere ulike private handel-, service-, og produksjonsbedrifter lokalisering på Lyngseidet. I randsonene vest, nord og sør for
kommunesenteret utgjør landbruk en betydelig kultur- og næringsaktivitet hvor driftsformen
hovedsakelig baserer seg på sauehold og noe skogbruk. Kommunikasjonsmessig er Lyngseidet et knutepunkt for trafikken Tromsø – Alta via fv 91 og fergestrekningen Lyngseidet – Olderdalen. Farleden for fergestrekningen går ca 200 meter fra planområdets grense mot sjø.

Foto 1: Planområdet BFT50s lokalisering i forhold til Lyngseidet slik som vedtatt i kommuneplanen for
Lyngen kommune, arealdelen, (2017 – 2029), (Kartkilde: Nordatlas).

Atkomst til planområdet skjer fra Lyngseidet via Stigenvegen, gjennom boligområdet på nordsiden av Lyngseidebukta. ÅDT for fv. 7920 er under 300. Vegen er klassifisert som BkT8,
(maks tillatt aksellast 8 tonn).

Foto 2: Privat atkomstvei inn i planområdet fra fv. 7920.

Avkjøring til planområdet skjer 1,6 km fra Lyngseidet sentrum til høyre fra fv. 7920 ned bakke
via privat grusveg.
12

379

2.2

Planavgrensning
Kart 1 viser detaljer lokalisering av planområde BFT50 slik som vedtatt i arealplan for Lyngen
kommune 2017 – 2029.

Kart 1: Planavgrensning for Sommarsetet Resort (BFT50), slik som vedtatt i kommuneplanen for Lyngen
kommune, arealdelen. (Kartkilde: Nordatlas).

Planområdet ligger innenfor Lyngen kommunes arealplans definerte sentrumsavgrensing for
Lyngseidet. Grensen for dette går mellom eiendommene gnr./bnr. 92/27 og 92/1.
I varselet om planoppstart ble det utover de arealene som i arealplanen definerer BFT50, inkludert et tilleggsareal på ca. 14 da. av eiendom gnr. 92/bnr. 9. I den planversjonen som fremmes kommunen for Sommarsetet Resort, er disse tilleggsarealene i all hovedsak tatt ut. Det
eneste som er beholdt, er en mindre del av del, (ca. 1,2 da), av eiendom gnr/bnr. 92/9 i grenseområdet mellom 92/9 og 92/37. Disse arealene er lagt inn for å få etablert et mest mulig rasjonelt plangrunnlag for det planlagte molo og småbåtanlegget, (jfr. Kart 4).

Kart 2: Revidert planavgrensning for Sommarsetet Resort slik som meldt i oppstartvarsel. (Kartkilde:
Nordatlas).
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Planområdet er lokalisert i sørvendt helling med en vertikalhøyde som strekker seg fra 0 moh.
til ca. 48 moh. ved kryss på fv 7920. Planområdets størrelse slik som avgrenset i planforslaget, dekker ca. 26 dekar, (26 000 m2.
Arealet i planområdet består i all hovudsak av gressbevokst overflate. I østre del er topografien karakterisert av eksponert fjell/berg i dagen delvis dekket av relativt grunne løsmasser. I
øst, samt i området mot fv. 7920, er arealene vegetert med bjørk. Skogsvegetasjonen er ikke
kommersielt drivbar.
Standsonen har en bredde på ca. 15 meter ved fjære sjø, med en total lengde på ca. 200 meter. Sjøfrontens vestlige del består delvis av relativt store rullesteiner. Møt øst er strandsonen
formet av eksponerte bergstrukturer/polerte svaberg, (jfr. Foto 5 og 6).
Planområdet er pr. 2020 i lite bruk, bortsett fra at arealene på bnr./gnr. 92/4, 92/27 og 92/37
benyttes til vår og vinterbeite. Arealene brukes i fritids- og rekreasjonssammenheng minimalt.
Området benyttes heller ikke som leke- og uteområde for barn- og unge.
Bebyggelsen i planområdet består av en mindre hytte, fjøs og uthus på eiendom gnr. 92/bnr.
4. I tillegg er det oppført et naust i strandsonen på eiendom gnr. 92/bnr. 37, samt en midlertidig plasthall på eiendom gnr. 92/bnr. 4. Hytten har privat tilrettelagt infrastruktur for vei, vann
og avløp, (jfr. ulike foto for inntrykk).
På eiendom gnr. 92/bnr. 9 er det oppført bolig og fjøs som er SEFRAK-registrert. Dette er bygninger som i hovedsak er eldre enn år 1900, men ikke fredet etter Kulturminnelova. I enkelte
kommuner og fylker, (bl.a. Nord-Troms), er grensen for registrering satt lengre inn på 1900tallet. De aktuelle bygningene er oppført flere år senere etter 1900. Boligen har privat tilrettelagt infrastruktur for vei, vann og avløp. Bolig og fjøs ligger imidlertid utenfor planområdet.
Det er også registrert to grunnmurer i planområdet på hhv. gnr. 92/bnr. 4 og gnr. 92/bnr. 27.
Muren på 92/4 er sannsynligvis etter det gamle hovedhuset på Sommarsetet, mens muren på
92/27 synes å stamme fra et mindre fjøs/uthus. På gnr. 92/bnr. 27 er det også registert en
mindre sjå som utgjør en del av bygningskomplekset på 92/4.
Det er ikke lagt ekom/bredbånd inn i området. Vannforsyning til hytte på 92/4 kommer fra kommunal vannledning som ligger overfor bebyggelsen på oversiden av fv. 7920. Avløp i området
er privat, og basert på slamavskiller med avløp til sjø. Strømforsyning skjer via 400 V luftspenn.
Planområdet grenser til landbrukseiendom i nord, (gnr. 92/bnr. 1), boliger i vest og nord-vest.
Foto 3 – 20 viser visualiserer ulike deler av planområdet.
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Foto 3: Topografi og vegetasjon – skrånende gressmark mot sør og bjørkeskog i øst.

Foto 3: Planområdet mot nord.
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Foto 4 Planområdet mot nord. Arealplanens sentrumsgrense for Lyngseidet løper langs gjerde til høyre.

Foto 5: Planområdet mot vest – strandsone med Lyngseidet og Goalsevarre i bakgrunnen.
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Foto 6: Planområdet mot øst med Nordnesfjellet i bakgrunnen.

Foto 7: Planområdet mot øst med Nordnesfjellet i bakgrunnen.

17

384

Foto 8: Planområdet mot sør-vest – strandsone for naust og småbåtanlegg.

Foto 9: Planområdet mot sør-øst med strandsone bestående av rullesteiner.
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Foto 10: Planområdet mot øst med eksponerte svaberg.

Foto 11: Planområdets østligste del ved grensen mot eiendom gnr. 92/bnr.1.

19

386

Foto 12: Planområdets sentrale del – arealene fra sjøen og oppover planlegges som grøntområde.

Foto 13: Strandsonen på gnr./bnr. 92/4, (nærmest), og 92/37, (lengst bort).
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Foto 14: Planområdets arealer mot sør fra gnr. 92/bnr. 27.

Foto 15: Strandsonen på gnr./bnr. 92/4, (nærmest) og 92/37, (borterst).
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Foto 16: Bergformasjonene på eiendom gnr. 92/bnr. 9. Område avsatt til molo/småbåtanlegg.

Foto 17: SEFRAK-registrert hus og fjøs på eiendom gnr. 92/bnr. 9. Plangrensen går ca. 100 m. til høyre
for fjøsen.
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Foto 18: Gammelt uthus/sjå på gnr. 92/bnr. 27 er oppført på grensen mot gnr. 92/bnr. 4.

Foto 19: Grunnmur fra det som muligens har vært hovedhuset på Sommarsetet. Muren ligger i sin helhet
på gnr. 92/bnr. 4.
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Foto 20: Rester etter mulig grunnmur fra uthus/liten fjøs – beliggenhet på gnr. 92/bnr. 27. Gammelt uthus
på foto 18 og grunnmur fra hovedhus på foto 19, sees i bakgrunnen.

2.3

Planstatus

2.3.1

Regionale planer
Fylkesplan for Troms 2014 – 2025 har som mål å fokusere på sentrale tema for utviklingen av
Troms4. Disse temaområdene omfatter nordområdepolitikk, næringsutvikling, FoU og kompetanse, senterstrategi, folkehelse og arealpolitikk. Fylkesrådet vil gjennom fylkesplanen særlig
medvirke til at det legges til rette for lokal og regional verdiskaping innenfor dagens og fremtidens næringsvirksomhet. Fylkeskommunen understreker at planen også er viktig for statlige
og kommunale institusjoner, og at den må ses i sammenheng med øvrige fylkeskommunale
planer og strategier i tråd med regional planstrategi.
Vedrørende næringsutvikling, arealpolitikk og samferdsel trekkes følgende hovedsatsingsområder for fylkeskommunal aktivitet fram som relevante rammebetingelser for planarbeidet og
planens hovedinnhold:
-

Reiselivsutvikling basert på regionalt, nasjonalt og globalt utviklingsperspektiv.
Satsing på næringsklynger og etablering av kritisk masse for ytterlig næringsutvikling innenfor næringsfelt med særskilte konkurransefortrinn, inkludert reiseliv.
Distriktsrettet næringspolitikk som stimulerer generell entreprenørskap og næringsutvikling. For de mindre regionene i Troms er det en viktig strategi å satse på konsentrasjon og
oppbygging av noen satsinger som kan gi ringvirkninger til omkringliggende næringsliv.

4

Fom. 01.01.2020 er Troms og Finnmark fylkeskommuner slått sammen. Vedtatte regionale planer er gjeldende inntil nye for
hele nye Troms og Finnmark fylkeskommune blir utarbeidet og vedtatt. Sammenslåing av fylkesmannsembetene for Troms og
Finnmark er gjennomført fom. 01.01.2019.

24

391

-

-

-

-

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig
måte for å gi samfunn og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang.
Utvikling av kommunal infrastruktur som f.eks. næringsarealer, industrikaier, veg, vann og
avløp m.m., samt kommunikasjonsinfrastruktur i form av bl.a. bredt bredbånd og mobildekning.
Medvirke til etablering av en regional arealforvaltning som er forutsigbar og legger til rette
for god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og
godt planverk i kommunene.
I arealplanlegging og arealforvaltning skal det legges vekt på å sikre arealressurser på sjø
og land som kan gi grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Kartlegging, identifisering og verdivurdering skal ligge til grunn og tiltak skal avveges
mot ikke-kommersielle interesser.
Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og handels-/servicetilbud.
Etablering av næringsvirksomhet og tjenesteyting, samt offentlige tjenester, (skole, barnehage, helse- og omsorgsinstitusjoner m.m.), skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av
arealer og infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet.

Relevant innhold i settet av regionale planer og regionale rammebetingelser legges til grunn
for utforming av detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort.
2.3.2

Kommunale planer
Viktigste premissgiver for planforslaget for Sommarsetet Resort er Lyngen kommunes plansystem og kommunens rolle som arealforvaltningsmyndighet. Lyngen kommune har vedtatt
følgende overordnede planer som danner retningslinjer og premisser for planforslaget:
Kommuneplanens samfunnsdel: Lyngen kommune har utarbeidet samfunnsplan for perioden 2017 – 2029, (vedtatt 12.02.2018, KST-sak 2018/3). I samfunnsdel utgjør næringsutvikling et viktig satsingsområde, og følgende mål er nedfelt som styrende for offentlig og privat
tilrettelegging og utvikling:
-

-

Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all næringsetablering.
Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye næringsaktører, herunder være en populær destinasjon for naturbasert reiseliv, opprettholde landbruksnæringen blant de sterkeste i regionen og styrke havbruksnæringen.
Det skal tillates spredt boligbygging i hele kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn som rammebetingelse for strategiske valg,
utarbeidelse og innholdet i planforslaget for Sommarsetet Resort.
Kommuneplanens arealdel, (Plan-ID 1938-2017 – 01): Lyngen kommune har i KST-møte
12.02.2018, (KST-sak 3/2018), vedtatt ny versjon av kommuneplanens arealdel for 2017 2029.
I forbindelse med kunngjøringen om oppstart, ble det fra forslagsstiller 20.05.2017 meldt inn
forslag om avsetting av grunneiendommene gnr./bnr. 92/4, 92/9, (mindre del i tilknytning til fv.
7920), 92/27 samt 92/37 til næringsformål. Innspillet ble tatt til følge av administrasjonen og
politisk nivå, og ble deretter innarbeidet i arealplanen. Innspillet om innarbeiding av de aktuelle
eiendommene i planen er politisk behandlet, og er juridisk bindende for Lyngen kommune, (jfr.
plan- og bygningsloven § 11-6), gjennom kommunestyrets vedtak av ny arealplan 12.02.2018,
(KST-sak 3/2018). Tiltakets ID i arealplanen er BFT50. I henhold til arealplanens
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planbestemmelser og retningslinjer, (Kap 3, I henhold til de generelle bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, (pbl § 11-9, avsnitt 3.1), er planområde BTF 50 underlagt krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Planområdet for Sommarset Resort, slik som vedtatt i Lyngen
kommunes arealdel, er vist i Kart 2.

Kart 2: Utsnitt av arealplankart for Lyngen kommune, 2017 - 2029. Opprinnelig vedtatt planområde for
Sommarset Resort avgrenset av fiolette grenser. Sentrumsområdet for Lyngseidet avgrenset som gult
område i kartutsnittet. Kartkilde: Lyngen kommune.

Konsekvens for detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort: Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn som rammebetingelse for strategiske valg, utarbeidelse og innholdet
i planforslaget for Sommarsetet Resort.
Kystsoneplan for Lyngenfjorden: Lyngen kommune har 11.11.2015, (KST-sak 2015/63),
vedtatt interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord, (Kystsoneplan for Lyngenfjorden). Utsnitt av kystsoneplanens grense mot planforslaget for Sommarsetet Resort, er
vist i Kart 3.

Rottenvik

Planområdet

Sommarsetet

Lyngseidet

Seilingsled ferge Lyngseidet - Olderdalen
Kart 3: Kystsoneplan for Lyngenfjorden – strekningen Lyngseidet - Rottenvik. Kartkilde: Lyngen kommune.
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Konsekvens for detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort: Kystsoneplanen for Lyngenfjorden legges til grunn som rammebetingelse for strategiske valg, utarbeidelse og innholdet i
planforslaget for Sommarsetet Resort.
Private og offentlige reguleringsplaner: Det er ikke vedtatt private eller offentlige reguleringsplaner som har influerende virkning på planforslaget, (jfr. utsnitt av arealplan i Kart 2).
Strategisk næringsplan 2016: Lyngen kommunes strategiske næringsplan er praktisk orientert, og skal fungere som et retningsgivende, strategisk dokument for næringsarbeidet.
Målsettinger i planen som berører reiselivsvirksomhet omfatter følgende hovedpunkter:
-

Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye aktører.
Lyngen kommune skal posisjonere seg som en populær destinasjon for naturbasert reiseliv.
Lyngen kommune skal ha en moderne infrastruktur tilpasset næringslivets krav.

For å nå disse mål relatert til reiseliv, er det utledet følgende overordnede strategier:
-

Tilrettelegge for nyetablerere og grundervirksomhet i kommunen.
Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv.
Utvikle infrastrukturen innad i kommunen.

På operativt nivå, definerer kommunen følgende tiltak for realisering av næringsplanens strategier:
-

Tilrettelegge næringsarealer

Konsekvens for detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort: Strategisk næringsplan 2016
for Lyngen kommune legges til grunn som rammebetingelse for strategiske valg, utarbeidelse
og innholdet i planforslaget for Sommarsetet Resort.
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3.0

Planforslag for Sommarsetet Resort – utredningsmessige rammer samt identifisering
av sentrale planspørsmål/tema og relevante særlovverk
Formålet med kapittel 3.0 omhandler identifikasjon og avklaring av sentrale planspørsmål og
plantema, og oppsummeres punktvis som følgende:

3.1

-

Fastsette rammer for utredningsarbeidet gjennom å identifisere, vurdere og avklare hvilke
problemstillinger og plantema som vurderes som vesentlige for planen, og som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

-

Vurdere og avklare hva som er relevant for planarbeidet av registreringer, dokumentasjon
og utredninger som foreligger.

-

Vurdere og avklare hvilke tema det er behov for mere kunnskap og utredning om for å
klarlegge virkningene av planforslaget, samt som grunnlag for utarbeidelse av konkrete
planløsninger, (vurdering av behovet for konsekvensutredninger).

Utredningsarbeidets rammer – avklaring av vesentlige problemstillinger og plantema
Området og arealene som detaljreguleringsplanene for Sommarsetet Resort omfatter, er av
begrenset størrelse. Dette, sammen med at området har et landlig preg, bidrar til at rammene
for utredningsarbeidet innsnevres betydelig når det skal gjøres vurderinger av hvilke problemstillinger og plantema som er vesentlige for planen, og som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn. Planens utredningsbehov er derfor ikke knyttet opp mot det samme brede
spekter av utredningstema som skal vurderes og behandles eksempelvis i planer i byer og
tettbygde strøk. Med referanse til disse rammene, vil derfor planens vesentlige problemstillinger og eventuelle virkninger, primært være knyttet opp mot naturmiljø- og naturgeografiske
plantema.
Med forankring i det foreliggende kunnskapsgrunnlaget om samfunns- og naturgeografiske
problemstillinger, tema og planspørsmål i planområdet og planområdets influensradius, identifiseres følgende sentrale tema og planspørsmål som kan ha vesentlige virkninger for planen,
planens tiltak og planens omgivelser:
Geoteknikk: Planområdet ligger i marin sone, og byggegrunnen kan således potensielt sett
være influert av kvikkleire. Det vises i denne sammenheng til større kvikkleireskred i regionen,
(Nordreisa/Sokkelvik/Sørkjosen, Balsfjord/Bergneset og Lyngen/Geitnes). Alle disse skredene
genererte store menneskelige og materielle skader. Området Geitnes – Lyngseidet er undersøkt og kartlagt i 2017/18 med geoteknikk i regi av NVE som følge av kvikkleireraset på Geitnes i 2010. Sommarsetet ble imidlertid ikke inkludert i dette undersøkelsesprogrammet. Som
del av planbestemmelsene for planområdet, (BFT50), er det i planbestemmelsene til Lyngen
kommunes arealplan 2017 – 2029, innarbeidet krav om gjennomføring av geotekniske undersøkelser som del av detaljreguleringsplanen for Sommarsetet reiselivsområde.
Håndtering: Temaet konsekvensutredes, (jfr. avsnitt 4.2.1, Vedlegg A).
Vann, avløp, overvann, (VAO): Offentlig infrastruktur for vann- avløp og overvann er i
Lyngen kommune i all hovedsak kun utbygd i tettstedene. For forsyning av planområdet med
vann, (inklusiv kapasitet til slukkevann), vil dette skje via kommunens offentlige vannledning.
Avløp og overvannshåndtering vil imidlertid måtte basere seg på privat løsning. Ettersom planen tilrettelegger for utbygging av en relativt stor overnattingskapasitet, er det uavklart i hvilken grad kommunens ledningsnett på strekningen Lyngseidet – Rottenvik har tilstrekkelig dimensjon/kapasitet. Vedrørende overflatevann og mindre bekkeløp, utgjør dette ingen større
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utfordring i planområdet. Temaene er tatt opp under forhåndskonferansen mellom forslagsstiller og Lyngen kommune. Det vil bli utarbeidet en egen VAO-rammeplan som grunnlag for
VAO-utbyggingen i planområdet. Denne rapporten vil inngå i plandokumentasjonen.
Håndtering: Temaet konsekvensvurderes, (jfr. avsnitt 4.5.7, Vedlegg C).
Fjellskred Nordnes/sekundærvirkning tsunami: Nordnesfjellet utgjør et potensielt rasfarlig
område, og vil kunne generere i hht. NVEs beregninger et større fjellskred på opptil 11 millioner m2 masse. Skredet vil i følge de samme beregninger generere en sekundærvirkning i form
av en tsunami som vil påvirke planområdet som ligger i en avstand av ca. 4 km. på motsatt
side av utløpsområdet for Nordnesskredet. Utløsningsområdet er døgnkontinuerlig satelittovervåket av Norsk Fjellovervåkning AS. Med referanse til gjeldende kartgrunnlag for sekundærvirkningen, (oppskyllingshøyden), vil all planlagt bebyggelse i planområdet planlegges
høyere enn beregnet høyeste oppskyllingskote.
Med referanse til plantemaets status gjennomgått i avsnittet overfor, vil fjellskred/sekundærvirkningen ikke kreve særskilt håndtering i den foreliggende planen. Temaet er imidlertid av en
slik karakter og alvorlighet, at det synes naturlig å vurdere, drøfte og berøre det innenfor dette
avsnittet.
Håndtering: Temaet konsekvensvurderes, (jfr. avsnitt 4.2.2).
Veg og trafikk Lyngseidet – Rottenvik: Strekningen Lyngseidet – Rottenvik, (første 4 km. av
fv. 7920 Lyngseidet – Koppangen), har kommunens dårligste veistandard med flere private
utkjøringer. Det er imidlertid igangsatt arbeid med reguleringsplan for strekningen Lyngseidet –
Rottenvikeidet, (strekningens første 2 km).
Håndtering: Temaet konsekvensvurderes, (jfr. avsnitt 4.5.8).
Jordbruk og skogbruk: Planforslaget innebærer omdisponering av noe under 16 dekar dyrkbare arealer til fordel for næring og utbygging. Av disse arealene er allerede ca. 11 dekar, (fordelt på eiendommene gnr. 92/bnr. 4, 92/27 og 92/37), omdisponert til næringsformål gjennom
Lyngen kommunes arealplan for 2017 – 2029 gjennom vedtaket av planområde BFT50. De
resterende 5 dekarene ligger på eiendom gnr. 92/bnr. 9, og grenser direkte mot eiendom
92/37. Arealene er i drift til forproduksjon, og høstes av bruk på 92/1.
Det er forslagsstillers vurdering at totalt ca. 14 dekar av eiendom 92/9 bør innlemmes i planområdet, og omreguleres til næring/reiselivsvirksomhet, (jfr. avsnitt 4.3.1 for konsekvensvurderinger).
Håndtering: Temaet konsekvensvurderes, (jfr. 4.3.1).
Småbåtanlegg: Planen regulerer inn arealer for småbåtanlegg i grenseområdet mellom eiendommene på 92/37 og 92/9. Tiltaket vil innebærer bygging og utfylling av molo i sjø. Sjøbunnsarealene er ikke inkludert i den geotekniske undersøkelsen som er gjennomført av
SWECO AS på planens landarealer. Det vil i planbestemmelsene for detaljreguleringsplanen
bli lagt inn rekkefølgebestemmelser som krever gjennomføring av geotekniske undersøkelser i
sjø før det kan gis klarering til anleggsstart gjennom byggesaksbehandling.
Håndtering: Temaet konsekvensutredes som del av prosjektering, byggesaksbehandling og
prosjektoppstart, (jfr. avsnitt 4.5.9).
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3.2

Vurdering og avklaring av hvilke foreliggende registreringer, dokumentasjon og utredninger som er relevant for planen
Med referanse til avsnitt 2.3 Planstatus og gjennomgangen av relevante styrende nasjonale,
regionale og kommunale dokumenter, og derigjennom også for planarbeidet for Sommarsetet
Resort, er formålet med dette avsnittet å vurdere hva av eksisterende dokumentasjon og utredninger som er relevant for det foreliggende planarbeidet.
For planområdet og planens influensfelt, vil settet av relevante registreringer, dokumentasjoner og utredninger, i all hovedsak være nedfelt i kommunale dokumenter av ulik type. I praksis
vil dette si Lyngen kommunes samfunnsplan og arealplan. Dette henger sammen med at det i
det aktuelle området ikke er gjennomført noe større grad av kartleggings- og utredningsarbeid,
planarbeid, næringsutvikling, eller lignende. Informasjon og kunnskap med betydning for Sommarsetet Resort, er derfor i den grad dette foreligger, samlet i det kommunale planverket.

3.3

Vurdering av behov for ytterligere kunnskap og konsekvensutredninger av detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort samt håndtering av plantema som ikke krever konsekvensvurdering
Planområdet for Sommarsetet Resort utgjør arealmessig en mindre plan på 37,7 dekar,
(37 700 m2). Som følge av planens begrensede areal, funksjonelle innhold og tiltak, vil den i
liten grad generere negative effekter for natur, miljø og samfunn i Lyngseidetområdet. Næringsaktiviteten planen tilrettelegger for, vil ikke medføre uforholdsmessige og store utslipp eller forurensning. Aktiviteter som følge av planens tiltak, vil heller ikke skape grunnlag for store
ulykker eller katastrofer. De største effektene knyttet til planen og planens tiltak, er koplet til
samfunnsaspektet ved planen og planens tiltak. Dette ved at aktivitetene som planen klarerer
for, vil generere økt og bredere næringsvirksomhet i form av lokalt/regionalt reiselivstilbud,
kompetanseheving, økt lokal sysselsetting, økt etterspørsel etter lokale varer og tjenester, økt
skattegrunnlag for Lyngen kommune, samt markedsføring av Lyngenregionen.
Tabell 5.0 gir en skjematisk oversikt over og avklaring av hvordan sentrale plantema og planspørsmål skal håndteres og belyses i planen. I forbindelse med arbeidet med å øke kunnskapsgrunnlaget om planens virkninger, opereres det her med begrepene Konsekvensutredes
og Konsekvensbeskrives.
Konsekvensutredning relateres til at de lokale virkningene av planen og planens tiltak teoretisk
genererer for planområdet, miljø og samfunn, mulige konsekvenser som kan bli utløst av planen og tiltak i planområdet, samt eventuelt virkninger ulike ytre forhold har på planområdet,
ikke er tilstrekkelig kjent på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag. For å fremskaffe et
tilstrekkelig sikkert kunnskapsgrunnlag om de temaene og tiltakene i planen som det foreligger
ikke tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag om, gjennomføres det derfor konsekvensutredning(er). Konsekvensutredningene har form av faglige og vitenskapelige objektive/uavhengige
utredninger, basert på teoretiske og empiriske tilnærmingsmodeller samt kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling, analyser og konklusjoner.
Konsekvensvurdering relateres til at de lokale virkningene det aktuelle plantemaet teoretisk
genererer for planområdet, miljø og samfunn, mulige konsekvenser som kan bli utløst av planen og tiltak i planområdet, samt eventuelt virkninger ulike ytre forhold har på planområdet,
er tilstrekkelig kjent, slik at disse temaene og deres mulige konsekvenser, kan underlegges en
objektiv vurdering på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag. Dette kunnskapsgrunnlaget kan bestå av offentlige register og databaser, eksisterende private og offentlige planverk,
(eksempelvis kommunens arealplan med tilhørende konsekvensvurderinger og -utredninger),
samt eksisterende dokumentasjon, undersøkelser og rapporter, mm.
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Tabell 5.0 Håndtering av utredningskrav i hht. KU-forskriftens bestemmelser.
Plantema

Vesentlig virkning
for miljø og samfunn

Lovverk

KU-utredes

Kvikkleire

Ja

Plan og bygningsloven

Ja

Risiko for alvorlige ulykker som følge av kvikkleire

4.2.1

Konsekvensutredes

Fjellskred

Ja

Plan og bygningsloven

Nei

Risiko for alvorlige ulykker som følge av fjellskred,
(primærhendelse) og flodbølge, (sekundærhendelse)

4.2.2

Konsekvensvurderes

Jord- og flomskred

Nei

Plan og bygningsloven

Nei

Risiko for flom og oversvømmelser.

4.2.3

Konsekvensvurderes

Havnivåstigning

Ja

Plan og bygningsloven

Nei

Risiko for flom og oversvømmelser.

4.2.4

Konsekvensvurderes

Landbruk og skogbruk

Nei

Jordlova
Skogbrukslova

Nei

Omdisponering av dyrkbart areal

4.3.1

Konsekvensvurderes

Reindrift

Nei

Reindriftsloven

Nei

Reindrift

4.3.2

Konsekvensvurderes

Fiskeri og havbruk

Nei

Fiskerilova
Akvakulturlova

Nei

Oppdrett

4.3.3

Konsekvensvurderes

Vannkvalitet

Nei

Vannressursloven

Nei

Samfunnssikkerhet

4.3.4

Konsekvensvurderes

Landskap

Nei

Naturmangfoldloven

Nei

Verdifulle landskap

4.4.1

Konsekvensvurderes

Natur og miljø

Nei

Naturmangfoldloven

Nei

Verdifulle naturtyper og arter

4.4.2

Konsekvensvurderes

Kulturmiljø og kulturminner

Nei

Kulturminnelova

Nei

Kulturminner

4.4.3

Konsekvensvurderes
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Konsekvenser

Håndteres
i avsnitt

Håndtering i planen

Tabell 5.0 Håndtering av utredningskrav i hht. KU-forskriftens bestemmelser, (fortsatt)
Plantema

Vesentlig virkning
for miljø og samfunn

Lovverk

KU-utredes

Konsekvenser for

Håndteres
i avsnitt

Håndtering i planen

Næring og sysselsetting

Ja

Ikke relevant

Nei

Samfunnsutvikling

4.5.1

Konsekvensvurderes

Barn og unge

Nei

Plan og bygningsloven

Nei

Leke-, aktivitet- og nærmiljøområder

4.5.2

Konsekvensvurderes

Friluftsliv

Nei

Friluftsloven

Nei

Friluftsliv

4.5.3

Konsekvensvurderes

Universell utforming

Nei

Plan og bygningsloven

Nei

Tilgjengelighet

4.5.4

Konsekvensvurderes

Folkehelse

Nei

Folkehelseloven

Nei

Folkehelse
Bo- og levekår

4.5.5

Konsekvensvurderes

Støy og forurensning

Nei

Forurensningslova
Plan og bygningsloven

Nei

Bo- og levekår
Folkehelse

4.5.6

Konsekvensvurderes

Teknisk infrastruktur

Nei

Plan og bygningsloven

Nei

Samfunnsutvikling
Næringsutvikling

4.5.7

Konsekvensvurderes

Samferdsel, trafikk og veg

Nei

Veglova

Nei

Trafikk fv. 7920
Trafikksikkerhet

4.5.8

Konsekvensvurderes

Havn og farvann

Nei

Havn og farvannslova
Forurensningslova

Nei

Skipsfart
Småbåtanlegg

4.5.9

Konsekvensvurderes

Kommunal økonomi

Ja

Kommuneloven

Nei

Kommunal økonomi og virksomhet

4.5.10

Konsekvensvurderes

Statlige/regionale retningslinjer og
bestemmelser

Nei

Plan og bygningsloven

Nei

Bo- og levekår
Samfunns- og næringsutvikling

4.5.11

Konsekvensvurderes

32

399

Håndtering og mer detaljert drøfting av plantemaene, samt beskrivelse av hvordan temaene
håndteres i planen og ved utbygging, er lagt til kapittel 4.0 Planbeskrivelse med konsekvensutredning og konsekvensvurdering.
Med referanse til KU-forskriftens kapittel II, (§§ 6-10), Planer og tiltak som omfattes av forskriften, er det forslagsstillers vurdering og konklusjon at detaljreguleringsplan for Sommarsetet
Resort faller inn under KU-forskriftens krav om konsekvensutredning for deltema geoteknikk.
Dette som følge av at planområdet er utsatt for risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer
som følge av naturfare knyttet til kvikkleire.
Konsekvensutredningstemaene for geoteknikk rasfare fra fjellskred med påfølgende sekundær
trussel fra tsunami, håndteres i avsnittene 4.2.1. Rapportgrunnlag fra KU-utredningen for geoteknikk, er lagt ved planen som eget vedlegg, (Vedlegg 1 – Grunnundersøkelse Sommarsetet,
SWECO AS, Prosjektnummer 10210222, 14.02.2020).
3.4

Oppsummering og konklusjon
Planforslaget for Sommarsetet Resort med tilhørende drøfting av løsninger og plangrep, er
forankret i overordnede rammebetingelser for planarbeid fastsatt i nasjonale lovverk, forskrifter
og retningslinjer, regionale planføringer, samt lokale planføringer i form av kommuneplanens
samfunnsdel, arealdel, kommunedelplaner samt relevante private og offentlige reguleringsplaner.
Planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, KU-rapporter og annen dokumentasjon danner
beslutningsgrunnlaget for den administrative-politiske behandlingen av planen.
Selve planbeskrivelsen gjennomgås i kapittel 4.0 Planbeskrivelse med konsekvensutredning
og konsekvensvurdering.
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4.0

Planbeskrivelse med konsekvensutredning og konsekvensvurdering
I kapittel 4.0 gjennomgås planbeskrivelsen inkludert konsekvensutredning og konsekvensvurderinger for Sommarsetet Resort. For de plantemaene som krever det, drøftes ulike problemstillinger, tiltak og løsninger.
Innledningsvis i avsnitt 4.1 Planområdet – funksjoner og innhold, beskrives planområdets ulike
funksjonelle innhold, samt bygge-, og anleggstiltak som planlegges, og som samlet vil utgjøre
Sommarset Resort. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen, rettes deretter i de påfølgende avsnittene oppmerksomheten mot konsekvensene og virkningene planens funksjonelle
innhold genererer for planområdet og planområdets influensområde.

4.1

Planområdet – funksjoner og innhold
Planavgrensningen for Sommarsetet Resort er behandlet i avsnitt 2.2 Planavgrensning, samt
vist i Kart 2. Kart 4 viser det detaljerte planforslaget for planområde BFT50.
Hovedformålet for planforslaget er å:
•
•
•

Klarere areal for reiselivsrelatert næringsvirksomhet, naust og småbåtanlegg samt areal til
boligformål og nødvendig infrastruktur.
Klarere areal for nødvendig atkomst til planområdet, samt internt i planområdet.
Optimalisere arealbruken i området slik at det oppnås gode og effektive arealløsninger for
næringsvirksomhet og andre tilhørende funksjoner.

Arealregnskap for planforslaget er vist i Tabell 6.0.
Tabell 6.0 Arealregnskap for Sommarsetet Resort.
Felt
BFT1
BFT2
BFT3
BFT4
BFT5
BKB1
BFS1
GN1
GN2
GN3
GN4
G1
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5
SVG1
GT
SPA1
SHA1

Formål

Areal m2 (ca)

Næring, (hotellfunksjon/enheter for utleie)
Næring, (hotellfunksjon/enheter for utleie)
Næring, (enheter for utleie)
Næring, (sekundærserviceenhet/naust)
Næring, (enheter for utleie)
Næring/Bolig, (enheter for utleie/bolig for driftsformål)
Bolig
Grøntareal
Grøntareal
Grøntareal
Grøntareal
Blå/grønn sone
Fylkesvei 7920
Atkomstvei planområdet, (bredde 3,0 m)
Internvei planområdet, (bredde 3,0 m)
Internvei planområdet, (bredde 2,5 m)
Internvei planområdet, (bredde 2,5 m)
Annen veigrunn - grøntareal
Gangsti
Parkeringsplasser
Molo/småbåtanlegg

Totalt

4 000
1 400
3 300
500
3 000
1 600
2 000
900
3 800
800
400
200
400
600
300
200
700
100
0
800
800
25 800
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TEGNFORKLARING
Plandata
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Fritid- og turistformål
Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
Veg
Annen veggrunn - grøntareal
Havn
Parkering

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
Blågrønnstruktur
Naturområde
Turveg

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
Faresone - Flomfare
Sikringsone - Frisikt

Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008
Sikringsonegrense

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008

X 7727900

Regulerings- og bebyggelsesplanområde
Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel
Abc

Påskrift feltnavn

Abc

Påskrift reguleringsformål/arealformål

Abc

Påskrift areal

Abc

Påskrift bredde

Abc

Påskrift radius

Abc

Påskrift plantilbehør

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Lyngen kommune
Ekvidistanse 1

Dato for basiskart:
X 7727800

Koordinatsystem:

UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag:

NN2000

m

Kartmålestokk 1:1000
0

10

20

30

40 m

Nasjonal arealplan-ID

Detaljregulering

Sommarsetet

Plantype:
Detaljplan
Forslagsstiller:
North Star Holding AS

Lyngen
kommune

Saksnummer:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøringsdato for planvedtak:
Dato for siste revisjon av plankart:

05.06.20

Behandlingsorgan

Planvedtak:
Sluttbehandling
2. gangs behandling (merknadsbehandling)
Høring offentlig ettersyn planforslag fra
1. gangs behandling planforslag
Høring oppstartsmelding/planprogram fra
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

X 7727700

X 7727600
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Y 704900

Y 704800

Y 704700

Y 704600

Y 704500
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Dato

01.03.2020

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
Viggo Jørn Dale/Høgtuns Plankontor AS

Kart 4: Reguleringsplanforslag for Sommarsetet Resort.

Møtesaksnr

Sign

Hovedformålet med detaljreguleringsplan for Sommarsetet Resort, er å klarere areal for utbygging av reiselivsrelatert næringsvirksomhet med tilhørende nødvendig infrastruktur.
Med reiselivsrelatert næringsvirksomhet forstås serviceanlegg, (resepsjon, restaurant, kjøkken, kurs- og konferanseareal, kontorer, mm.), hotellfunksjoner, leiligheter og hytter for utleie,
aktivitetsanlegg, veg og parkeringsareal, naust og småbåtanlegg, samt tekniske anlegg. Planen regulerer også inn nødvendige areal til boligformål i tilknytning til driften av anlegget.
Sommarsetet Resort planlegges utbygd etter følgende gjennomføringsplan:
Tabell 7.0 Utbyggings- og gjennomføringsplan for Sommarsetet Resort – hovedprinsipp.
Fase
Fase 1
Fase 2
Fase 3a
Fase 3b
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

Innhold
Infrastruktur VVA
Utleieenheter
Felles serviceenhet
Utleieenheter
Utleieenheter
Utleieenheter
Boutique Hotell
Sekundær serviceenhet

Antall

Oppstart

Ferdig

Ikke relevant
9
1
2
4
4
20 suiter/leiligheter
1

2020
2020
2022
2022
2024
2026
2028
2030

2020
2021
2022
2022
2024
2026
2028
2030

Funksjonene i planområdet omtales nærmere i påfølgende avsnitt.
Infrastruktur VA
Offentlig infrastruktur for vann og avløp er i Lyngen kommune bare utbygd i kommunens tettsteder. I utgangspunktet vil derfor VA-løsningene for Sommarsetet Resort bli prosjektert og
utbygd i privat regi. Det vil på et senere tidspunkt være aktuelt å innlede forhandlinger med
Lyngen kommune om overtakelse og drift av VA-anlegget.
Trafikkareal (SV, GT, SPA, SVG)
Planområdet dekker ca. 25 dekar, og dette medfører at det er behov for gode løsninger for
den interne infrastrukturen i området. Effektive trafikkareal er en forutsetning for å få utnyttet
arealene i planområdet mest mulig effektivt og hensiktsmessig, (jfr. plan- og bygningslovens
bestemmelser om rasjonell og helhetlig planlegging). Videre er det viktig å få anlagt tilgang
atkomst til alle enhetene på en effektiv og miljømessig optimal mulig måte. I utgangspunktet
skal det ikke kjøres bil til de ulike hyttene og anleggsdelene. Gjestene skal, når de ankommer
med egne kjøretøy, parkere i underjordisk garasjeanlegg, evt. på felles parkeringsanlegg i planområdets øverste område. Transport av bagasje til hyttene vil skje i regi av Sommarsetet Resort. Allikevel vil det være behov for atkomst til boenhetene ved bruk av bil for å serve enhetene i sammenheng med drift og vedlikehold, brøyting, snørydding og strøing vinterstid. Atkomst til de enkelte boenhetene er også viktig i beredskapssammenheng for brann, redning
og syketransport. Videre er det nødvendig for forretningskonseptet, å ha kjørbar atkomst til
molo/småbåtanlegget.
Næring – serviceenhet og hotell (BFT)
Planen skal tilrettelegge for oppføring av et mindre High-End hotell, (Boutique Hotell). Serviceenhet/hotell vil ha atkomst, (gjester/forsyninger), fra vest- og nordsiden. Det vil bli anlagt parkeringsanlegg under bakkeplan. Bygget planlegges med 2 – 4 plan inklusiv underjordisk
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parkeringsanlegg. Serviceenhet, (administrasjon, møteareal, restaurant, kjøkken, bar, lagerareal, tekniske rom, mm.), vil bli realisert i Fase 3a. Suite- og leilighetsdelen planlegges oppført i Fase 6, (jfr. Tabell 7.0).
Det avsettes i tillegg arealer for en frittliggende, sekundær serviceenhet5 i nærhet til småbåtanlegget, (jfr. plankartets BFT4).
Næring – hytter for utleie (BFT)
Utleiedelen av Sommarsetet Resort planlegges utbygd i Fase 2, 3b, 4, 5 og 6. Enhetene i
Fase 2 planlegges med en BRA-størrelse på ca. 50 m2. Enhetene i de senere fasene vil være
betydelig større, og ha BRA på 80 – 150 m2. Det vil også være aktuelt å bygge ultimate HighEnd hytter med størrelse på over BRA 200 m2.
Bolig – kombinasjon næring/bolig (BKB)
Sommarsetet Resort har behov for å regulere inn et mindre areal til boligformål. Dette gjøres i
praksis ved å regulere noen enheter i Felt BKB1 som kombinasjon mellom Næring (utleie)/Bolig.
Dette gjøres for å kunne tilby bosted til anleggets personale raskt, samt for å ivareta driftsmessige oppgaver. Det private boligmarkedet på Lyngseidet for utleie er presset med få boliger til
salg eller leie. Samtidig vises det til at det leies ut et betydelige antall leiligheter i Lyngen via
AirBnb til turister. Disse objektene benyttes ellers som fritidsboliger av eierne resten av året.
Bolig (BFS)
Hytten på gnr. 92/bnr. 4 har i flere år vært i bruk som utleiebolig. Planen foreslår å formalisere
grunnen som hytte, fjøs og uthus står på, til boligformål ved å avsette arealene på oversiden
av internvei SV3 til slikt formål.
Naust (BFT)
Planområdet tilrettelegger for naust/båtgarasjefunksjoner langs sjøfronten for å betjene prosjektets småbåter og maritimt relaterte utstyr.
Småbåtanlegg (SHA1)
I forretningskonseptet for utbyggingsprosjektet legges det til grunn som et sentralt element tilbud til gjestene flere ulike aktivitetsmuligheter. Sjø- og fjordrelaterte opplevelser knyttet til
fjordfiske og RIB-turer er derfor sentralt i konseptet. Det er derfor behov og viktig å ha avsatt
arealer for denne type infrastruktur og aktiviteter. Dette betyr at planen innarbeider areal for en
mindre molo med småbåtanlegg med 6 - 10 liggeplasser.
Molo og småbåtanlegg planlegges realisert i en senere fase som følge av at et slikt anlegg vil
være relativt kostbart.

5

Sekundær serviceenhet planlegges for KK-markedet og annet type utleie. Enheten vil ha plass for 20 – 40 bespisningsplasser,
toalett, lagerfunksjoner, samt et mindre kjøkken.
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Foto 21: Del av planområde som reguleres til småbåtanleggformål med 6 - 10 småbåtplasser.

Grøntareal (GN, G)
Som en viktig del av konseptet for Sommarsetet Resort, legges det til grunn at planområdet
ikke skal overbebygges. Det er viktig for opplevelsen at gjester, som følge av planens utforming og bygningenes struktur og plassering i terrenget, får følelse og inntrykk av at anlegget
skaper gode og romslige uterom. Alle utleieenhetene skal ha utsikt mot sjø, og gjestene skal
når de sitter inne i stuen, ikke se andre enheter/bygningsstrukturer.
En god opplevelse av anlegget og utbyggingsområdet forutsetter at arealene ikke utnyttes for
tett, og at det er rom for å bevare grønne rom mellom utleieenhetene, hotell, småbåtanlegg,
naust og trafikkareal. Det er derfor i planen innarbeidet tilstrekkelig slike grønne og parkaktige
strukturer gjennom at nedre del av eiendom gnr. 92/bnr. 4 er regulert som Grøntområde.
For detaljert utforming av planområdets grønnstrukturer, planlegges engasjering av landskapsarkitekt for utarbeidelse av utenomhusplan.
4.2

Samfunnssikkerhet

4.2.1

Geoteknikk – konsekvensutredes
I Lyngen kommunes arealplanbestemmelser og retningslinje for 2017 – 2029, (avsnitt 3.4), pålegges forslagsstiller å dokumentere grunnforhold i planområdet dersom det ikke ligger på fjell
i dagen. Byggegrunnen for planområde BFT50 er i all hovedsak lokalisert på områder med
løsmasser. NGUs løsmassekart viser at grunnen i planområdet består av tykt dekke marine
strandavsetninger og noe bart fjell.
Forslagstiller har med referanse til arealplanens bestemmelser engasjert SWECO Narvik AS
for å gjennomføre grunnundersøkelser i planområdet. Undersøkelsene ble gjennomført våren
2019, og det ble boret 13 undersøkelseshull på eiendommene 92/9, 92/37, 92/4 og 92/27.
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Resultatet fra den geotekniske konsekvensutredningen oppsummeres som følgende:
-

Planområdet er bebyggbart

For ytterligere detaljert informasjon om undersøkelsens metode, undersøkelsesopplegg, analyse og konklusjoner/tilrådninger, vises det til Vedlegg B, (Grunnundersøkelse Sommarsetet,
Prosjektnummer 2020/10210222, SWECO Narvik AS, 14.02.2020).
Hovedkonklusjon konsekvensutredning: De geotekniske forholdene i planområdet genererer ikke negative konsekvenser for utbygging og tiltak i planområdet eller planområdets influensområde. Dette betyr også at byggegrunnen ikke utgjør et farelement for utnyttelsen av området, med mulige alvorlige og negative konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.
4.2.2

Fjellskred og flodbølge – konsekvensvurderes
Nordnesfjellet utgjør et potensielt rasfarlig område, og vil kunne generere i hht. NGIs beregninger, (NGI Rapport, 01.06.2017), et større fjellskred på opptil 11 millioner m3 masse. Området er døgnkontinuerlig satellitt/GPS-overvåket av Norsk Fjellovervåkning. Som beredskapstiltak, er det installert SMS-varsling for alle innbyggere i Nord-Troms. Planområdet for Sommarsetet Resort ligger cpå Motsatt side av Lyngenfjorden - ca. 4 km fra Nordneslokalitetene.

Foto 22: Fjellskred fra Nordnes – de ustabilt områdene «Jettan» og «Indre Nordnes», ligger i området
markert med rødt.

Oppskyllingshøyde for en flodbølge, (sekundærhendelse), som resultat av utglidning av det
ustabile fjellpartiet, (primærhendelse), er beregnet av NVE til i Lyngseidebukta, å kunne nå
kotehøyde ca. 6. NVEs beregnede oppskyllingshøyde på kote 6 er lagt til grunn i kommuneplanen for Lyngen, arealdelen, som rammebetingelse for ulike bygge- og anleggstiltak.
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I tillegg til Nordnesfjellet, er det avdekket svake soner i Revdalsfjellet nord for Skibotn. Dette
området ligger ca. 12 km i luftlinje fra Sommarsetet Resort, og er beregnet av NGI til å ha en
samlet masse på 5,8 mill m3, (NGI Rapport, 01.06.2017). Revdalsfjellet har periodisk overvåkning, og er ikke under døgnkontinuerlig observasjon.

Foto 23: Fjellskred fra Revdalsfjellet – ustabilt områder ligger i området markert med rødt.

For utbyggingen av Sommarsetet Resort, legges kotehøyde for sekundærvirkningene fra Revdalsfjellet til grunn som byggegrense for detaljreguleringsplanens overnattingsfunksjoner. De
fleste bygg samt den tekniske infrastrukturer ligger imidlertid godt over de beregnede oppskyllingshøydene fra Nordnes- og Revdalsfjellet. I felt SHA1, vil molo og småbåtanlegg, naust,
samt den sekundære serviceenheten ligge naturlig nok på kote 0. Gjennomgang av lov- og
forskriftsgrunnlaget for klarering av utleieenheter med maksimalt 25 sengeplassers i felt BFT3,
samt sekundær serviceenhet i felt BFT4, gjennomgås og hjemles i påfølgende avsnitt.
I hht. PBL, § 28-1, kan grunn kun bebygges, (eller eiendom opprettes eller endres), dersom
det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak. For bebygging i områder utsatt for mulig fjellskred, er kravene som må imøtekommes
ved bygging nedfelt gjennom Forskrift om tekniske krav til byggverk, (Byggteknisk forskrift,
heretter referert til som TEK17).
I hht. TEK17, § 7-3, første ledd, skal byggverk hvor konsekvensen av skred, herunder sekundærvirkningene, er særlig store, ikke plasseres i skredfarlig område. Nye prosjekter og tiltak
skal gjennom plangrunnlaget, fastsette sikkerhetsklassen for skred med tilhørende eventuelle
sekundærvirkninger. Sikkerhetsklassifikasjonen er vist i Tabell 8.0.
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Tabell 8.0: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK17 § 7-3.

Sikkerhetsklasse for skred

Konsekvens

Største nominelle årlige sannsynlighet

S1
S2
S3

Liten
Middels
Stor

1/100
1/1000
1/5000

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens for disse dersom utløst. Dette kan være
byggverk der personer normalt ikke oppholder seg. Garasjer, uthus, båtnaust, mindre brygger,
lagerbygninger med lite personopphold er eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen.
I S2 inngår byggverk hvor skred vil generere middels konsekvenser dersom disse byggene
rammes. Dette kan være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Boliger
med maksimalt 10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder der
det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus
og havneanlegg er eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen.
I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser dersom disse byggene blir truffet. Dette kan være byggverk med flere boenheter og personer enn i S2, samt for eksempel
skoler, barnehager, sykehjem og lokale beredskapsinstitusjoner
Det er også krav til sikkerhet for tilhørende uteareal, men TEK17 åpner for at kommunen kan
vurdere kravet til sikkerhet basert på eksponeringstiden for personer, antall personer som oppholder seg på utearealet med videre.
TEK17 åpner for at byggverk i S1 – S3 kan oppnå nødvendig sikkerhet ved at det blir gjennomført sikringstiltak.
For byggverk og tiltak som planlegges oppført i hht. planforslaget, fastsettes sikkerhetsklassene med forankring i følgende vurderinger basert på rettlederen til TEK17, (dibk.no):
-

Planområdet ligger delvis under og delvis over kote 6. For utleiehyttene som planlegges
under kote 6 fastsettes sikkerhetsklassen til nivå S2. Vurderingen gjøres på bakgrunn av
at det i planen under kote 6 planlegges og tilrettelegges for oppføring av 4 frittliggende utleieenheter hvor det samlet oppholder seg ikke mer enn 25 gjester.

-

For sekundær serviceenhet, naust, småbåtanlegg og annen infrastruktur som planlegges i
hht. planforslaget under kote 6, fastsettes sikkerhetsklassen til nivå S1. Vurderingen gjøres på bakgrunn av at dette er arealer hvor personer normalt ikke oppholder seg over
lengre tid, og hvor personer kan enkelt flytte seg fra området dersom katastrofesituasjoner
inntrer.

Det anmerkes særskilt at planforslagets hovedserviceenhet og hotellfunksjoner ligger på kote
> 10, og er således plassert utenfor både Revdalsfjellet og Nordnesskredets influensområder
for sekundærvirkninger, (flodbølge).
I hht. TEK17 er det gjennom § 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred, gitt rom for utbygging av arealer og byggverk innenfor sikkerhetsklassene S1 – S3. For
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byggverk som ikke omfattes av § 7-3, første ledd, kan det likevel tillates utbygging i områder
med fare for flodbølger som skyldes fjellskred der alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning.
b) Personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntidsovervåkning, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det
skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelig å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer, og evakueringstiden skal være på maksimum
12 timer.
c) Det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer.
d) Fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet.
e) Utbyggingen er avklart i regional plan, kommunedelplanens arealdel eller reguleringsplan,
(områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning.
Den nedre delen av planområdet, (under kote 6), ligger innenfor oppskyllingshøyden fra et
eventuelt Nordnesskred. Med referanse til bestemmelsene i TEK17, § 7-4, a) – e), begrunnes
og forankres planforslagets plan for utbygging av bygg og annen infrastruktur nedenfor kote 6
som følgende:
a) Konsekvenser byggerestriksjoner: Arealene i planforslaget skal brukes til turismerettet
næring, noe som er i tråd med kommunens ønske om å satse på denne type næring, jfr.
kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029. Kommunen har opplevd en stor økning i antallet turister de siste årene, og det er bred politisk enighet om å satse på næringen. Arealene ved sjøen er således meget attraktive som ledd i utviklingen av en helårlig reiselivsnæring, og et byggeforbud langs hele kyststripen langs Lyngenfjorden vil medføre store
konsekvenser. Lyngen kommune har hatt en betydelig befolkningsnedgang de siste 30-40
årene. Denne utviklingen har store negative virkninger for den generelle samfunnsutviklingen i Lyngen, og for Lyngen kommune som organisasjon og tjenesteprodusent. Et viktig
virkemiddel for å bevare innbyggertall, samt øke dette, er næringsutvikling og etablering
av nye arbeidsplasser. Reiseliv- og opplevelsesturisme er et næringsområde hvor kommunen har særskilte muligheter, og det er derfor viktig at det tilrettelegges for aktører som
ønsker å satse innenfor denne sektoren. I den sammenheng er næringsarealer nær Lyngseidet med sjøfront et viktig lokaliseringskriterium for etablering av attraktive reiselivsanlegg. Dersom det gjennom den foreliggende planen ikke gis grunnlag for utbygging av reiselivsanlegg, vil dette være negativt for kommunen som følge av at de planlagte investeringene ikke enkelt kan flyttes til andre lokaliteter.
b) Personsikkerheten: Personsikkerheten er ivaretatt gjennom at Nordnesfjellet overvåkes i
sanntid i regi av Norsk Fjellovervåkning AS. Lyngen kommune deltar sammen med Kåfjord og Storfjord kommuner i et felles beredskapssystem som er basert på sanntidsovervåkning, varsling og evakuering. Varslingstiden for Nordnesskredet er lengre enn 72 timer,
og evakueringstiden fra anlegget vil være maksimum 12 timer. I kombinasjon med overordnet beredskapsplan og beredskapsplan for Nordnes er sikkerheten for liv og helse ivaretatt. Det vil bli utarbeidet en egen varslings- og evakueringsplan for reiselivsanlegget,
(planområdet).
De aktuelle byggene i planforslaget som er lokalisert under koten for oppskyllingshøyden
er kun hytter, naust og lagerbygg. Hyttene har i all hovedsak 2 sengeplasser hver, og det
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er direkte atkomst til bakkeplan. Evakuering fra hytter, naust og lagerbygg skjer via interne
kjøreveger, og vurderes som enkelt å iverksette/gjennomføre.
c) Alternative utbyggingsområder: Området som behandles i planforslaget er et av de få
utbyggingsområdene som har tett nærhet til Lyngseidet med sjøfront som kan utvikles i
reiselivsrelatert næringssammenheng. Dersom det gjennom den foreliggende planen ikke
gis grunnlag for utbygging av reiselivsrelatert infrastruktur også innenfor 6 meters sonen,
vil dette være negativt for forslagsstiller og samfunnsutviklingen i Lyngen kommune. Dette
som følge av at de planlagte investeringene ikke enkelt kan flyttes til andre lokaliteter. Tiltaket er et privat initiativ, og tiltakshaver er avhengig av å kunne benytte egne eiendommer til de foreliggende utbyggingsplanene.
d) Fysiske sikringstiltak: En eventuell flodbølge vil trolig medføre at konstruksjoner vil bli
kraftig skadet og/eller ødelagte av sekundærvirkninger fra et fjellskred fra Nordnes. Dimensjonering av bygningsmasse og installasjoner slik at de i størst mulig grad motstår
flodbølger gjennomføres i forbindelse med prosjektering av bygningsmassen.
e) Klarering av utbyggingen i plan: Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Lyngen
2017 – 2029, Arealdelen. Det aktuelle området, (BFT50), er vedtatt lagt inn som næringsareal, reiseliv. NVE og Fylkesmannen i Troms har vært involvert i arbeidet med å avklare
byggeforbudet i hht. TEK17 §§ 7-3 og 7-4 i arealplanprosessen og i forbindelse med arbeid med reguleringsplaner for Lyngseidet og Vollnes. Med foreliggende plandokumentet,
oppfylles kommunens og sektormyndighetenes krav til at det utarbeides egen reguleringsplan for Sommarset planområde.
I østre del av planområdet, (eiendom 92/27), er det lokalisert en tilnærmet vertikal bergvegg
med ca 4-5 meters høydeforskjell. Terrenget viser at det tidligere har rast steinblokker fra veggen. Det vil derfor kunne antas at det kan løsne flere blokker og større steiner.

Foto 24: Bergskrent i planområdets østre del hvor det kan utløses ras i form av blokker og større steiner.

I forbindelse med oppføring av næringsbygg i området under skrenten, vil det bli gjort faglig
utsjekk av den konkrete rasfaren fra fjellveggen fra ekstern konsulent. Dette innarbeides som
rekkefølgebestemmelse for utbygging av BFT3, (jfr. Planbestemmelsenes § 8.3).
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av konsekvenser av fjellskred og flodbølge for miljø og samfunn, er det
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forslagsstillers vurdering at detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort oppfyller lovverkets bestemmelser for å kunne gi byggetillatelse for oppføring av infrastrukturer, bygg og tiltak
for tiltak i sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 innenfor sekundærvirkningssonen for fjellskred fra
Nordnesfjellet/Revdalsfjellet. I hht. vurderingene i dette avsnittet, fastsettes følgende byggegrense for planområdet:
-

For tiltak i sikkerhetsklasse S1 settes byggegrense sammenfallende med planavgrensning
mot sjø.
For tiltak i sikkerhetsklasse S2 og S3 settes byggegrense sammenfallende med NVEs beregnede oppskyllingshøyde fra fjellskred/tsunami fra Revdalsfjellet.

Virkningene av sekundæreffektene ved et fjellskred vil ikke berøre majoriteten av overnattingskapasiteten på Sommarsetet Resort. Unntaket er 4 utleieenheter med totalt maksimum 25
sengeplasser som planen tilrettelegger for i felt BFT3. I tillegg vil en tsunami fra et eventuelt
fjellskred influere på bygg og infrastruktur som planlegges i utbyggingsområdets felt SHA1,
(molo/småbåtanlegget). I byggene innenfor SHA1 vil imidlertid varigheten for opphold være av
kortere karakter, samtidig som evakuering ved katastrofealarm vil være enkel å iverksette og
gjennomføre.
Ras av blokker og større steiner fra bergvegg i planområdets østre del vil kunne utgjøre en
potensiell trussel merd fare for alvorlig skade på materiell, liv og helse. Den potensielle faren
som dette representerer, har imidlertid lav sannsynlighet. Den potensielle virkningen av faretrusselen, håndteres gjennom ekstern faglig klarering av raspotensialet fra bergveggen, samt
gjennom rekkefølgebestemmelser om at slik vurderinger/undersøkelser skal gjennomføres før
det gis tillatelse til tiltak i planens felt BFT3, (jfr. Planbestemmelsene, § 8.3).
Konsekvensene av sekundærvirkningene ved fjellskred fra Nordnesfjellet, vil med referanse til
planens håndtering av lovkrav, samt etablerte, iverksatte og operative beredskaps- og varslingsprosedyrer, være håndterbare. Utbygging av felt BFT3 kan dermed gjennomføres og tillates uten fare for miljø og samfunn.
4.2.3

Jord- og flomskred – konsekvensvurderes
Dimensjonerende skredtype for planområdet er jord- og flomskred. Det er imidlertid ikke registrert forekomster av disse skredtypene i planområdet. Den eksisterende topografien i planområdet gir heller ikke indikasjoner på tidligere jord- og flomskred. Planområdet avgrenses i
overkant av fv. 7920 og den interne atkomstvegen til planområdet. Disse vegene er i all hovedsak bygget og fundamentert på berggrunn/faste masser, og fungerer således som barrierer mot potensielle utløsningsområder for jord- og flomskred høyere i terrenget/området. Planområdets gjennomsnittlige helningsgrad er under 25 grader.
Aktsomhetskartet for jord- og flomskred i planområdet, (Kart 5 Aktsomhetskart for jord- og
flomskred), viser områder med potensiell skredfare. Områdene med potensiell skredfare er
lokalisert i grensen mellom eiendommene gnr. 92/bnr. 9 og 92/37.
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Kart 5: Aktsomhetskart, (brun skravering), for jord- og flomskred, (Kilde: NVE, 2020).

Foto 25: Overflatedrenering i grensen mellom eiendommene gnr. 92/bnr. 37 og gnr. 92/bnr. 9 i vårløsningen. Bekkeløp i planområdet ivaretas som naturlig drenering gjennom arealformål blå-grønn sone.

Dreneringssituasjonen i planområdet skjer gjennom overflatedrenering, samt via to mindre
bekkefar/dreneringsløp som har utspring innenfor planområdet. Bekkene har minimal vannføring under snøsmeltingen og gjennom høsten. Om sommeren er de tilnærmet tørre. I tillegg er
lengden veldig kort – ca. 100 meter. De to dreneringsløpene utgjør imidlertid sannsynligvis
den største risikoen for utløsning av jord- og flomskred.
Sannsynligheten for at jord- og flomskred skal oppstå langs disse bekkene, vurderes imidlertid
som særdeles lav. Basert på analyse av dagens topografi og informasjon fra NVEs kart- og
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informasjonsgrunnlag vedrørende jord- og flomskred, vurderes sannsynligheten for jord- og
flomskred i planområdet som å være under 1/5000.
Planområdet er ikke truet av flomfare som følge av store nedbørsmengder over kort tid, eller
under kraftig snøsmelting. Bekkeløpene i planområdet vil bli ivaretatt for drenering av overflatevann.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av jord- og flomskred, foreligger det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen
reell fare for alvorlige virkninger av jord og flomskred på miljø og samfunn i planområdet. Planarbeidet har i stedet bidratt til økt kunnskap om grunnforholdene i Lyngseidetområdet.
4.2.4

Havnivåstigning – konsekvensvurderes
Nedre del av planområdet ligger i strandsonen, og er således influert av havnivåstigning.
I rapporten Sea level change for Norway – past and present observations and projections to
2100 gis tall for framtidig havnivåstigning og returnivåer for stormflo for alle norske kystkommuner. I følge rapporten vil havnivået stige langs hele norskekysten, med regionale variasjoner. Variasjonene skyldes at noen landområder hever seg raskere enn andre etter at innlandsisen under forrige istid smeltet. Den største havnivåstigningen forventes å komme på
sør- og vestlandskysten, mens landområdene innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden fortsatt stiger så mye at det utjevner noe av havnivåstigningen. Tallene i rapporten er korrigert for
landheving. På Lyngseidet er det i 2090 beregnet en havnivåstigning på ca. 66 cm. over middel høyvannstand, og vist i Kart 6, (Kilde: Statens Kartverk, 2020).
Foto 22 viser returpunkt for høyvannstand i planområdet pr. 2020. Beregnet økning i middel
høyvannstand fram mot år 2090 vil i hht. beregninger ligge ca. 60 – 70 cm over nivået som er
dokumentert på bildet.

Kart 6: Teoretisk maksimal havnivåstigning, (returpunkt), for Lyngseidet beregnet etter middel høyvannstand pr. 2090, (Kartkilde: Statens Kartverk, 2020).

Bygningsmessig og annen infrastruktur vil bli planlagt for å håndtere forventet stigning av havnivået og stormfloer i hht. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing av 28.09.2018.
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Foto 26: Returpunkt for høyvannstand i planområdet dokumentert våren 2019.

Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av havnivåstigning og stormflo i arealplanarbeid, foreligger det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen reell fare for alvorlige virkninger av havnivåstigning eller stormflo
på miljø og samfunn i planområdet.
4.3

Naturressurser

4.3.1

Jordbruk og skogbruk – konsekvensvurderes
Eiendommene gnr./bnr. 92/27, 92/37 og 92/4 er i lite bruk til jordbruksformål, og bærer preg av
dette. Arealene høstes ikke, eller benyttes i liten grad til annen form for landbruksproduksjon.
Den eneste virksomheten er at deler av planområdet benyttes noe til vår- og sommerbeite av
landbrukseiendommen på gnr./bnr. 92/1. Det foreligger her en beiteavtale mellom eierne av
92/1, 92/4 og 92/9. Det foreligger ikke avtale om beitebruk på eiendommene 92/27 og 92/37.
Planen har ikke konsekvenser for skogbruksressurser som følge av at det ikke eksisterer drivverdig skog i planområdet.
Arealplan for Lyngen kommune 2017 – 2029 og det foreliggende planforslaget for Sommarsetet Resort medfører omdisponering av landbruksarealer som vist i Kart 6 Oversikt landbruksarealer på Sommarsetet.
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Kart 7: Oversikt over landbruksarealer på Sommarsetet for eiendommene gnr./bnr. 92/27, 92/4, 92/37 og
Dato: 05.06.2020 18:37 - Eiendomsdata verifisert: 05.06.2020 18:21 - Side 1 av 3
92/9. Planområdet avgrenset av rød strek. (Kartkilde: Gårdskart, 2020).

Detaljert oversikt over type arealer og fordelingen/størrelsen på disse pr. 2020, er systematisert og vist i Tabell 9 Oversikt over areal som omdisponeres.
Tabell 9 Oversikt over areal som omdisponeres. For eiendom gnr. 92/bnr. 9 er arealene som
ligger innenfor det utvidede planområdet tatt med, (jfr. Kart 7). Størrelsen for disse arealene er
beregnet vha. kartfunksjoner i gardskart.no, (Kilde: Gårdskart, 2020).
Fulldyrket
jord

Innmarksbeite

Produktiv
skog

Annet markslag

Bebygd
areal

Sum

92/27

1,9

2,4

0,1

6,1

0,3

10,8

92/37

2,8

0,0

2,7

0,3

0,3

6,1

92/4

3,0

0,7

1,1

1,1

0,9

6,8

92/9

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

Totalt areal

7,7

3,1

3,9

8,7

1,5

24,9

Eiendom
Gnr./bnr.

Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av jordbruk og skogbruk i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers
vurdering, ingen større negative virkninger for jordbruket i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.
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Foto 27: Typisk vegetasjonsstruktur i planområdet.

Virkningene for den mest berørte jordbruksaktøren, gårdsbruket på gnr. 92/bnr. 1, er marginale ved at arealplanen/detaljreguleringsplanen avgir i underkant av 10 dekar vår/høstbeite til
annetn næringsvirksomhet. Enheten på 92/1 er imidlertid en av de største gårdene i Lyngen,
og har store arealer på egen eiendom og i Rottenvikområdet som kan benyttes til både vår og
vinterbeite. Vedrørende vår- og sommerbeite i nærheten av driftsbygningen, disponerer 92/1
ca. 65 dekar sammenhengende arealer på eiendommene gnr./bnr. 92/1, 92/2, 92/3 og 92/5 til
dette formålet, (Kilde: Gårdskart, 2020). Det kan dokumenteres gjennom foto at disse arealene våren 2020 ikke var i bruk som vårbeite.
Med referanse til faktastatus for arealsituasjonen for gårdsbruket på bnr. 92/bnr. 1, er det forslagsstillers vurdering at brukets driftsgrunnlag ikke er truet som følge av at arealene på
92/27, 92/4 og 92/37 omdisponeres til utbyggingsformål og næringsvirksomhet. Utbyggingen
og næringsaktiviteten som knyttes til realiseringen av Sommarsetet Resort vil medføre investeringer på kr. 80 – 100 millioner, samt skape flere arbeidsplasser og multiplikatoreffekter for
Lyngen kommunes offentlige og private sektor. Vedtaket av detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort med tilhørende utbygging og næringsaktivitet, har mao. klart større positive
enn negative effekter sammenlignet med å la arealene fremdeles være disponible for landbruket.
Det anføres også som relevant for konsekvensvurderingen knyttet til omdisponering av jordbruksarealer til næringsformål, at arealene fra gnr. 92/bnr. 27 og inn til Lyngseidet sentrum, er
i kommunens arealplan definert som sentrumsområde. I hht. kommunens arealplan og politikk
for tettsteds- og sentrumsutviklingen i Lyngen, (Sentrumsløftet), er jordbruket ikke en prioritert
næring og aktivitet i sentrumsområdene – her ønskes fokus på bolig-, offentlig og privat tjenesteyting, samt næringsvirksomhet.
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4.3.2

Reindrift – konsekvensvurderes
Planen har ikke konsekvenser for reindrift.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av reindrift i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering,
ingen større negative virkninger for reindriften i planområdet/planområdets influensradius som
følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.

4.3.3

Fiskeri og havbruk – konsekvensvurderes
Planen har ikke konsekvenser for fiskeri og havbruk.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av fiskeri og havbruk i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers
vurdering, ingen større negative virkninger for fiskeri og havbruk i planområdet/planområdets
influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.

4.3.4

Vannkvalitet – konsekvensvurderes
Planen har ikke konsekvenser for vannkvaliteten i området.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av vannressurser i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for vannkvalitetssituasjonen i planområdet/planområdets
influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.

4.4

Natur og kultur

4.4.1

Landskap – konsekvensvurderes
En utbygging i hht. planforslaget vil bli synlig fra sjøsiden, og vil påvirke landskapsbildet på
Sommarsetet. Dette kan avbøtes gjennom at tiltaket tilpasses landskapet gjennom bevisst
plassering, utforming og materialvalg.
Tiltaket vil imidlertid også bidra til forsterke bildet av Lyngseidet som tettsted og handels- og
servicesentrum for Lyngenfjorden, samt understreke ”tettstedsbildet” av Lyngseidet.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av landskapsbildet i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for landskapsbildet i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.
Utbygging av Sommarsetet Resort vil bidra til å forsterke tettstedsbildet av Lyngseidet.

4.4.2

Natur og miljø – konsekvensvurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12
Det er ikke registrert truede, sårbare eller utvalgte naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap i Naturbase (29.12.2019). Det
foreligger heller ingen registreringer av sårbare eller truede arter innenfor området (Artsdatabanken 29.12.2019). Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i planområdet vurderes som
godt. Tiltakets størrelse er beskjedent og virkningen på naturmiljøet vil være begrenset.
-

§ 9 Føre-var-prinsippet: § 9 kommer ikke til anvendelse da kunnskapsgrunnlaget vurderes
som tilfredsstillende og arealformålets art ikke vil medføre store inngrep og forringelse av
området.
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-

§ 10 Økosystemets og samlet belastning: Planforslaget vil medføre økning av aktiviteten i
området, men på en slik måte at naturmiljøet ikke vil bli belastet uforholdsmessig tungt.
§§ 11-12 Kostnader og driftsteknikker: Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, (jfr. NML § 11), samt bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,
(jfr. NML § 12), vil være utbyggers ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på naturmangfoldet i området, (jfr. NML §
11), vil bli hensyntatt gjennom:
® Fremstilling av reguleringsplan som tar vare på naturkvalitetene og naturressursene i
planområdet, (foreliggende plandokument).
® Plassering og utbygging av infrastruktur i planområdet på en slik måte at naturkvalitetene og naturressursene i planområdet ivaretas.
® Arkitektonisk utforming av bygningsstrukturer på en slik måte at naturkvalitetene og
naturressursene i planområdet ivaretas.

Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av natur og miljø i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for natur og miljø i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.
4.4.3

Kulturmiljø og kulturminner – konsekvensvurderes
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne med ID 9073 Mortensnes, (Sommarsetet), på
grensen mellom 92/27 og 92/1. Fornminnet beskrives i følge Riksantikvarens kulturminne.no
som følgende:
”Gammetuft som fremtrer tydelig i terrenget. Noe uklar mot SV, men ellers godt markert. Tufta er rund. Vollene synes å være bygd av jord og stein. Bevokst med gress.
Diameter ca 9 m (utvendig mål), vollenes bredde ca 1 m, høyde ca 0,3 - 0,4 m”.
Det anmerkes at det registrerte kulturminnet i hht. kartdatabasen er lokalisert i sin helhet på
eiendom gnr./bnr. 92/1. Kulturminnet vil ikke bli berørt ved en utbygging i hht. foreliggende
planforslag.
I planområdet er det imidlertid registrert 3 eldre, men uregistrerte bygningsrester. Disse består
av:
-

Grunnmur etter bolighus, (gnr. 92/bnr. 4)
Gammelt uthus/sjå, (gnr. 92/bnr. 27)
Grunnmur etter uthus/fjøs, (gnr. 92/27)

Det er gjennomført befaring av Sametinget 02.06.2020, og bygningsstrukturene i registrert i
forbindelse med denne. Det er ikke avklart pr. juni 2020 hvorvidt de aktuelle funnene kan stadfestes som samiske kulturminner. Dersom de er samiske, vil de sannsynligvis være definert
som samiske kulturminner. Bygningsmassene er ikke av en slik alder at de kan bestemmes
som å være automatiske fredede kulturminner av rent norsk opphav.
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Foto 28: Grunnmur etter bolighus på gnr. 92/bnr. 4, (nærmest), og uthus/sjå, (gnr. 92/bnr. 27, (borterst).

Som følge av at det ved utlegging av planen til offentlig ettersyn ikke bestemt hvilken kulturminnemessig status de har, er de ikke lagt inn i planens kartgrunnlag, (Hensynssone evt. vernet gjennom båndlegging). Ved opptegning av plankartet, er det imidlertid tatt høyde for at
strukturene kan være bevaringsverdige i hht. kulturminnelovens bestemmelser. Dette er gjort
ved at internvei SV4 er lagt i en større bue rundt sjå/uthus på gnr. 92/bnr. 27. Restene av bolighus på gnbr. 92/bnr. 4 ligger i en del av planområdet som uansett ikke skal bebygges.
Grunnmur på gnr. 92/bnr. 27 er lokalisert slik at den ikke pr. 2020 kommer i konflikt med planens utbyggingstiltak. Ved utbygging i Fase 3a, vil dette objektet kunne komme i konflikt med
byggetiltak. Samtidig påpekes det at funnet vil kunne integreres i konseptets fysiske strukturer
på en god måte.
Ved realisering av Sommarsetet Resort, er det imidlertid utbyggers intensjon å ivareta alle kulturminner som del av reiselivsanlegget. Utbyggers tilnærming er her at slike elementer vil tilføre anlegget viktig kulturhistorie og opplevelsesverdi. For de bygningsmessige strukturene
som er plassert på gnr. 92/bnr. 27, vil tilltakshaver søke offentlige midler for restaurering og
bevaring.
Dersom det avdekkes andre, uregistrerte kulturminner, vil disse bli ivaretatt i hht. kulturminnelovens bestemmelser.
Tiltakshaver forutsetter at Sametinget/Troms og Finnmark fylkeskommune avgjør de registrerte funnenes status i forbindelse med planens offentlige høring og påfølgende merknadsbehandling. Status og merknader vil da bli lagt inn som del av planens juridiske rammeverk.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av kultur og kulturminner i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for kultur og kulturminner i
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planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene
denne legger til rette for. Registrerte funn vil bli ivaretatt gjennom offentlig ettersyn og merknadsbehandling, og tiltakshaver planlegger å integrere funnene i Sommarsetet Resort.
4.5

Samfunn

4.5.1

Næring og sysselsetting – konsekvensvurderes
Planforslaget vil ved full utbygging, generere betydelig direkte og indirekte næringsvirksomhet
og sysselsetting i lokalsamfunnet og Lyngen kommune. Planområdet regulerer mulighet for
etablering 80 – 120 sengeplasser i et High-End konsept, og generere investeringer i størrelsesorden kr. 80 – 100 millioner knyttet til selve utbyggingen. Realisering av Sommarsetet Resort vil videre medføre positive effekter i form av betydelige ringvirkninger for andre aktører og
Lyngen kommune gjennom etterspørsel etter varer, tjenester og servicefunksjoner. Det nevnes her særlig:
-

Lokalt eierskap med vilje og ønske om tilbakeføring av økonomi til lokalsamfunnet
Behov for faglært og ufaglært arbeidskraft
Kompetanseutvikling innenfor hotell- og servicefag
Kompetanseutvikling innenfor regnskap, revisjon, markedsføring og salg
Etterspørsel og kjøp av lokale råvarer
Etterspørsel og kjøp av lokale tjenester innenfor opplevelsesaktiviteter
Etterspørsel og kjøp av lokale service og vedlikeholdstjenester
Skatteinntekter for Lyngen kommune

Planens overnattingskapasitet vil tilføre Lyngen og Lyngseidet en rendyrket hotellfunksjon.
Denne servicetjenesten har vært etterspurt av Lyngen kommunestyre over flere perioder. Med
full utbygging gir planen grunnlag for betydelig næringsvirksomhet og potensiale for å kunne
generere et omsetningsnivå på flere titalls millioner kroner, samt skape et betydelig sett arbeidsplasser innenfor servicesektoren.
Sommarsetet Resort har i tillegg til interesse lokalt, og interesse regionalt og nasjonalt. Dette
fordi konseptet fokuserer på reiselivets internasjonale High-End segment. Dette er felt som
næringsmessig og økonomisk er lite utbygd, kjent og fokusert på i norsk reiselivssektor.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av næring og sysselsetting i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, store positive ringvirkninger i planområdet/planområdets influensradius som
følge av detaljreguleringsplanen og tiltakene denne ligger til rette for.
4.5.2

Barn og unge – konsekvensvurderes
Planen vil ikke medføre konsekvenser for barn og unge.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av barn og unges interesser i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for barn og unge i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette
for.

4.5.3

Friluftsliv – konsekvensvurderes
Planforslaget ligger i et område som ikke er vurdert i kartleggingen av friluftsområder i kommunen ettersom området fremstår som utbygd. Området er ikke i bruk til offentlig rekreasjon.
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Arealene som skal reguleres ligger stort sett innenfor strandsonens 100-metersbelte. Planområdet har imidlertid i gjeldende arealplan for Lyngen kommune planstatus som Sentrumsformål.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av friluftsliv i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering,
ingen større negative virkninger for friluftslivet i planområdet/planområdets influensradius som
følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.
4.5.4

Universell utforming – konsekvensvurderes
Planforslaget legger ikke opp til universell utforming utover bestemmelsene i lover og forskrifter om temaet.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av universell utforming i arealplansaker og byggesaker, vil planområdet og planområdets tiltak bli utformet og tilrettelagt på en slik måte at gjester og besøkende til Sommarset
Resort som har behov for tilrettelegging av det fysiske miljøet, får grunnleggende behov ivaretatt.

4.5.5

Folkehelse – konsekvensvurderes
Planforslaget vil ikke medføre konsekvenser for folkehelsen.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av folkehelse i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering,
ingen større negative virkninger for folkehelsetema i planområdet/planområdets influensradius
som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til rette for.

4.5.6

Støy og forurensing – konsekvensvurderes
Planforslaget vil ikke medføre konsekvenser for støy og forurensning.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av støy og forurensning i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers
vurdering, ingen større negative virkninger som følge av støy og forurensning i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne
legger til rette for.

4.5.7

Teknisk infrastruktur vann og avløp – konsekvensvurderes
Anlegget vil bli tilknyttet kommunal vannledning. Det anlegges privat avløpsanlegg og utslippsledning til sjø i hht. forurensningsloven og plan- og bygningslovens bestemmelser og forskrifter. Det er utarbeidet separat plan for vann, avløp og overflatevann som viser hvordan temaet
håndteres innenfor planområdet, (jfr. Vedlegg C Plan for vann, avløp og overvann for Sommarsetet Resort, TroVA AS, 2020).
Utbygging vil ikke komme i konflikt med eksisterende infrastruktur i bakken, (kabler, rør, mm.).
Elforsyningen og bredbånd inn i planområdet vil bli lagt i bakken, og således ikke bidra til visuell forurensning.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av teknisk infrastruktur i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers
vurdering, ingen større negative virkninger for den tekniske infrastrukturen i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne legger til
54

421

rette for. Planen og planens tiltak vil derimot skape behov for at Lyngen kommune forserer og
prioriterer fornying og utvidelse av offentlig infrastruktur i Lyngseidet sentrumsområde.
4.5.8

Samferdsel, trafikk og veg – konsekvensvurderes
Fylkesveg 7920 har dårlig standard, og strekningen Lyngseidet – Sommarsetet er smal og
svingete med flere avkjørsler som ikke tilfredsstiller vegnormalene pr. 2020. ÅDT er lavere enn
300 kjøretøy i døgnet med tilnærmet ingen tungtransport. Planens ulike tiltak vil medføre noe
økning i trafikken, men ikke slik at belastningen på fv. 7920 vil bli påvirket særskilt negativt.
Trafikken inn i planområdet er pr. 2020 ikke regulert gjennom plan, men vil bli dette etter at
foreliggende plan er vedtatt. Innkjøring til planområdet skjer via godt oversiktlig kryss som i
hht. SVVs håndbok V100, Kapittel E, (Siktkrav), Tabell E.3, er tilfredsstillende i hht. vegmyndighetenes krav til sikt.

Foto 29: Avkjørsel fra fv. 7920 inn i planområdet skjer ned bakken midt på bildet.

Kollektivtransport til planområdet vil skje via dagens ruter til og fra Koppangen, (Troms og
Finnmark fylkestrafikk). Det er ikke anlagt busstopp i området. Det vil være god plass til stopp
for buss hvor parkert biI står i foto 25. Når det gjelder gjestenes ankomst, vil majoriteten bli
hentet/transportert til fra Lyngseidet/Tromsø med kjøretøy fra Sommarsetet Resort av, (privatbiler), Alternativt vil de ankomme i privatbiler eller leiebiler. Det planlegges ikke busstrafikk
(charter) til Sommarsetet Resort.
Gående og syklende vil benytte fv. 7920 til/fra Lyngseidet og Koppangen. Det forventes i liten
grad at brukerne av reiselivsanlegget vil være fotgjengere i løpet av oppholdet på anlegget.
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Det er i planområdet/krysset mot fv. 7920 tilstrekkelig areal for plan oppstillingsflate før utkjøring på fylkesvegen. Oppstillingsflaten vil ha tilnærmet 90 graders vinkel mot hovedvegen, (jfr.
foto 29).
Lyngen kommune har iverksatt arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen
Lyngseidet sentrum – Rottenvikeidet, (bakketopp bak i foto 29). Denne planen forventes å
være politisk ferdigbehandlet og vedtatt i 2020.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av samferdsel, trafikk og vei i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for samferdsel, trafikk og vei i planområdet/planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne
legger til rette for.
Planen og planens tiltak vil derimot bidra til at det fra Lyngenregionen/Nord-Troms forsterkes
behov for at Troms og Finnmark fylkeskommune forserer og prioriterer fornying og utvidelse
av offentlig vei og samferdsel på strekningen Tromsø – Lyngen, (rv. 91, Ullsfjordfergen/Ullsfjordforbindelsen, Pollfjelltunnellen, samt fv. 7920) i Lyngseidet sentrumsområde. Dette som
følge av vekst i regionen som reiselivsarena.
4.5.9

Havn og farvann – konsekvensvurderes
Planen inneholder tilrettelegging for utbygging av privat småbåtanlegg som del av aktivitetstilbudet i anlegget/utbyggingsområdet. Størrelsen på båtanlegget er avgrenset til 6-10 båtplasser, og ligger under det som flere kommuner har fastsatt som minimumsgrense for krav om
egen reguleringsplan, (12 plasser).
Småbåtanlegget og trafikken som genereres, vil ikke påvirke offentlig infrastruktur til sjøs, (farleder/bileder), friluftsområder, naturmiljøet eller annet samfunnsliv negativt. Kystsoneplanen
for Lyngenfjorden, (jfr. Kart 3 i avsnitt 2.3.2), viser at Sommarsetetplanens småbåtanlegg ikke
kommer i konflikt med farleder eller bileder i Lyngenfjorden.
Båtene i småbåtanlegget vil tilhøre reiselivsprosjektet, og atkomst til anlegget vil ikke være
mulig å benytte for andre enn næringsaktørene som opererer i planområdet.
Innregulering av småbåtanlegg i planområdet er ikke i strid med kystsoneplan for Lyngenfjorden.
Før det gis tillatelse til utbygging av småbåtanlegget, skal det utføres geotekniske undersøkelser i sjø, (jfr. planbestemmelsenes §§ 7.1, 7.2). Prosjektering av anleggets molodel, utføres av
ekstern fagkonsulent. I forbindelse med del-prosjektets prosjekterings- og planleggingsdel,
samt under utførelsen av entreprisearbeidet, skal Kystverket involveres i prosessen. Tiltaket
skal ved sluttbehandling, behandles både etter plan og bygningsloven, og havne og farvannsloven.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av havne- og farvannstema i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers vurdering, ingen større negative virkninger for havne- og farvannsaktiviteten i planområdet/ planområdets influensradius som følge av detaljreguleringsplanen eller tiltakene denne
legger til rette for.
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Foto 30: Området for planlagt småbåtanlegg.

4.5.10 Kommunal økonomi – konsekvensvurderes
Planforslaget vil tilrettelegge for tiltak som vil generere næringsutvikling, sysselsetting, økonomisk vekst og skatteinntekter for Lyngen kommune. Se også pkt. 4.5.1 Næring og sysselsetting for ytterligere drøfting og oversikt over virkninger relatert til den kommunale økonomien.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av kommunal økonomi i arealplansaker, genereres det i henhold til forslagsstillers
vurdering, store positive ringvirkninger i planområdet/planområdets influensradius som følge
av detaljreguleringsplanen og tiltakene denne ligger til rette for.
4.5.11 Statlige og regionale planretningslinjer og bestemmelser – konsekvensvurderes
Planforslaget omfattes ikke av statlige og regionale planretningslinjer og bestemmelser.
Hovedkonklusjon konsekvensvurdering: Med referanse til lov, forskrifter og veiledninger for
håndtering av statlige og regionale planretningslinjer og planbestemmelser i arealplansaker, er
disse etter forslagsstillers vurdering, tilfredsstillende ivaretatt gjennom detaljreguleringsplanen
for Sommarsetet Resorts planbeskrivelse, planbestemmelse, (juridisk bindende), og plankart,
(juridisk bindende),
4.6

Oppsummering og konklusjon
Detaljreguleringsplan for Sommarsetet Resort er utformet i samsvar med bestemmelsene for
plantiltak BFT50 i Lyngen kommunes arealplan 2017 – 2029, plan- og bygningsloven med forskrifter, samt i henhold til andre relevante særlover. Formålet med planen er å klargjøre arealene på eiendommene gnr./bnr. 92/27, 92/37 og 92/4 for reiselivsrelatert næringsvirksomhet. I
tillegg omfatter planen noen areal på gnr. 92/bnr. 9. Dette for å få til en mer effektiv og helhetlig planløsning for de sjørelaterte aktivitetene i regi av Sommarsetet Resort.
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Detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort bygger på en planbeskrivelse som inneholder
en utførlig og presis beskrivelse som gir et dekkende bilde av hensynet bak og virkningene av
planen. I dette ligger synliggjøring av hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og
hensyn. Planbeskrivelsen danner således en supplerende og objektivt informasjonskilde til
plankart og de bestemmelsene som skal gjelde i planområdet.
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5.0

Risiko og sårbarhetsanalyse
For å sikre at all risiko og sårbarhet som har betydning for om planområdet som utredes er
egnet til utbyggingsformål, samt eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, fastsetter plan- og bygningsloven at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, (ROS-analyse), for planområdet, (jfr. pbl, § 4-3). ROS-analyser er således å betrakte
som en systematisk metode for beskrivelse og beregning av risiko og sårbarhet. Forskriften
må også sees i sammenheng med planlovens § 3-1, bokstav h) om at all planlegging etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø
og viktig samfunnsstruktur samt materielle verdier.
For planer som omfattes av kravet om KU-utredninger, forutsetter planloven at ROS-analyse
inngår som del av KU-utredningen, og at opplegget for dette blir fastsatt i planprogrammet.
Det legges videre til grunn at analysen inngår som en viktig premiss for planarbeidet, og dette
så tidlig som mulig i prosessen slik at planen eventuelt kan endret eller justeres dersom valgte
løsninger ikke er forenelig med sikker ROS. Gjennom identifisering av risikofaktorer, (både naturgitte og faktorer knyttet til eksisterende virksomhet knyttet til omkringliggende områder),
skal analysen gi planmyndigheten grunnlag for å vurdere om det er forsvarlig å åpne for utbygging, og hvilke tiltak som i tilfelle må iverksettes for å forebygge mot skader. Analysen skal
også vise eventuelle endringer i ROS-forhold som følge av planlagt utbygging. Ut frå lovteksten kan det forstås som at handteringa av ROS-tema sikter til nye risikofaktorer som skyldes
den planlagte utbyggingen. Med referanse til lovens forskifter i § 3-1, pkt. h) om ivaretakelse
av samfunnssikkerhet, må imidlertid lovverket også tolkes som at risikovurderingen skal omfatte endring i risiko- og sårbarhetsforholdene for eksisterende bebyggelse. Arbeidet med
etablering av sikring-, fare- og hensynssonar, (eksempelvis støy og flom), skal skje på grunnlag av innspill fra relevante plan- og tilsynsmyndigheter, (jfr. pbl, § 3-2). Eventuelle risiko-, sårbarhets- og fareområder avmerkes som fare- eller hensynssoner i kartgrunnlaget, samt at
planbestemmelsene skal definere rammer og betingelser for bygging.
ROS-vurdering av planforslaget er fremstilt i planens Vedlegg A ROS-vurdering Sommarset
Resort.
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6.0

Oppsummering og konklusjon
Oppsummeringsvis er det forslagsstillers vurdering, at detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort og de tiltak planen legger til rette for, tilfører Lyngen kommune og Lyngseidet viktig
lokalt engasjement, grundervirksomhet, investeringsvilje og innovasjonsevne. Denne type privat initiativ er generelt viktig for videreutvikling av alle typer lokalsamfunn, og spesielt for
Lyngen kommune som de siste 30 årene har hatt en av de høyeste relative befolkningsnedgangene i hele Norge.
Lyngen kommune har reiseliv som satsingsområde. Kommunen har her et konkurransefortrinn
i forhold til mange andre distriktskommuner gjennom Lyngsalpans merkevareidentitet både
nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Lyngen et lokaliseringsfortrinn med nærhet til Tromsø,
sevicetilbudene der, samt storflyplass.
Planområdet er pr. 2020 ikke utbygd, og består av i all hovedsak av jordbruksarealer som i liten grad er i drift. Området har stort potensial i reiselivssammenheng som følge av konseptets
særegenhet, beliggenhet og interessen for Lyngen i reiselivssammenheng. For planlegging og
arkitektonisk utforming av reiselivsanlegget, er det engasjert arkitekturkompetanse med internasjonale kvaliteter og nivå.
Realisering av tiltak som detaljreguleringsplanen legger til rette for, vil generere utbygginger i
form av et High-End hotellkonsept og eksklusive boenheter for utleie. Dette vil igjen etablere
en større reiselivsmotor i Lyngen med lokalt eierskap. Sommarsetet Resort svarer ut flere års
politisk etterlysning av lokal satsing på reiseliv og hotellfunksjoner. Gjennom denne planen
imøtekommes denne etterlysningen, og det tilrettelegges gjennom planen for en betydelig
overnattingskapasitet på 60 – 100 sengeplasser totalt med full utbygging. Sommarsetet Resort
vil gjennom sin eksklusive prisnisje, være et reelt oppholdsalternativ for gjester som planlegger besøk i Tromsøregionen. Dette fordi Sommarsetet Resort tilbyr en standard, kvalitet og
service som pr. 2020, kun tilbys få steder i Norge, om noen overhode.
Det fremheves videre at næringsaktiviteten planen legger til rette for, skaper grunnlag for flere
titalls lokale arbeidsplasser, generere kompetanseheving innenfor reisleivssektoren lokalt i
Lyngen, skaper en unik kompetanse og kunnskap om det eksklusive reisleivssegmentet, skaper etterspørsel etter lokale varer og tjenester, bidrar med skatteinntekter, bidrar til nasjonal
og internasjonal markedsføring av Lyngen kommune, Nord-Troms og Norge, samt flere andre
positive ringvirkninger.
Med referanse til planens positive virkninger for miljø og samfunn i Lyngen kommune, er det
tiltakshavers vurdering av detaljreguleringsplanen for Sommarsetet Resort vedtas slik som utredet og fremlagt gjennom plandokumentasjonen.
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7.0

Planens dokumenter og vedlegg
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3

: Planbeskrivelse
: Plankart
: Planbestemmelser

Vedlegg A
Vedlegg B
Vedlegg C
Vedlegg D
Vedlegg E
Vedlegg F

: Risiko og sårbarhetsanalyse, (Viggo Jørn Dale)
: Grunnundersøkelse Sommarsetet, (SWECO Narvik AS)
: Rammeplan Vann og avløp, (TroVA AS)
: Rapport befaring Sommarsetet Resort, (Sametinget, ikke publisert)
: Innspill fra sektormyndigheter og private aktører til planoppstart
: Referat forhåndskonferanse 23.02.2018
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2019/305 -3

Arkiv:

Q14

Saksbehandler: Kåre Fjellstad
Dato:

02.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
80/20
49/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre
Lyngen formannskap

Møtedato
17.06.2020
17.06.2020

Omlegging av veitrase i Furuflaten-finansiering av tiltaket
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Budsjettdekning:
Kostnadsrammen for prosjekt 15014 økes fra kr 2,416 mill eks mva til kr 3,266 mill eks mva.
Økningen finansieres ved låneopptak.
Kr 1,4 mill eks mva til omlegging og oppgradering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med
tiltaket finansieres innen eksisterende investeringsramme på ansvar 4700, prosjekt 15711.
Årsbudsjett
2020
2020
2020
2020

Ansvar
4400
9000
4700
4700

Tjeneste

Art

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
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Prosjekt
15014
49999
15711
15014

Sum
850 000
-850 000
-1 400 000
1 400 000

Kommunestyret vedtok, i sak 25/20, å re-budsjettere kr 2,416 mill til gjennomføring av nytt
kryss og omlegging av vei-trase i Grønnvoll-/Bakkevollveien. Etter at reguleringsendring og
detaljprosjekteringen er gjennomført er grunnlaget for å fastsette totale kostnader mer pålitelige.
Det fremstår nå klart hvilke kostnadsnivå grunnkjøp, vann/avløp og ferdigstilling av vei vil ligge
på. Da fastsatt ramme ikke vil være tilstrekkelig til å fullføre tiltaket som planlagt, legges saken
fram til politisk behandling før forpliktende avtaler inngås i prosjektet.
For å finansiere tiltaket fullt ut vil det være nødvendig å øke kostnadsrammen for prosjekt 15014
med kr 850 000, til kr 3 266 000 eks mva. Ombygging og oppgradering av vann- og
avløpsanlegg kommer i tillegg, og foreslås finansiert over eksisterende investeringsramme.
Gjeldende arealplan avsetter et område i tilknytning til Grønnvollveien som boligformål(B23),
det stilles vilkår at nye tiltak blant annet skal benytte samme adkomstveg som øvrige boliger i
området. Tidligere vedtatte reguleringsplan som fortsetter å gjelde etter at arealplanen er
godkjent, framstår som hvite felter på arealplankartet:

Det fremgår av reguleringsplanenes rekkefølgebestemmelse at nytt kryss skal være opparbeidet
før det gis tillatelse til boligbygging i felt B 16.
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Dette er et krav som er satt av Stanens Vegvesen som sektormyndighet, da eksisterende løsning
ikke oppfylle dagens krav til stigning og utforming.
Vurdering
Gjennomføring av vei-omlegging anses som en forutsetning for å kunne tillate oppføring av
boliger i tilknytning til Grønnvollveien. Dette er satt som rekkefølgekrav i områder som i dag er
regulert til boligformål (B16), videre regulering og opparbeidelse av boligområder i tilknytning
til Grønnvollveien må derfor også påregne samme krav.
Området Furuflaten har de senere år opplevd forholdsvis stor tilflytting og byggevirksomhet.
Det anses derfor som viktig å legge til rette for nye områder så snart som mulig. Rådmannen
anbefaler derfor å stille nødvendige midler til rådighet for videre utvikling av områder langs
Grønnvollveien til boligformål.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/195 -3

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

19.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
81/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Søknad om salgsbevilling for salg av alkohol via nettbutikk - Macks
Ølbryggeri AS
Henvisning til lovverk:
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
Vedlegg
1 Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Ludwig Mack Brygghus
2 Firmaattest

Rådmannens innstilling
Det er gjort en samlet vurdering av søknaden og tiltaket. Basert på disse vurderingene anbefaler
rådmannen å avslå søknaden.
Det er innhentet vurderinger fra NAV og Politiet som ikke har kommentarer til søknaden.

Budsjettdekning:
Årsbudsjett

Kr

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan
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Økes

Reduseres

-

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Ludvig Mack Brygghus søker om nettsalgbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7% alkohol.
Behovet har blitt spesielt aktuelt ifm corona utbruddet. Salget skal gjøres fra egen nettbutikk og
bringes ut til kunde innenfor gjeldende åpningstider. Utbringingen skal gjøres med egne biler eller
innleid tjeneste og vil bli utlevert til mottaker, basert på gyldig legitimasjon og vurdering av grad av
edru tilstand.
I samtale med søker opplyses det om at det ikke er endelig besluttet om tiltaket skal iverksettes eller
når nettsalget skal åpnes.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Lyngen kommune har lovmessig anledning til å utstede salgsbevilling for nettsalg.
Økonomiske konsekvenser
For søker vil tiltaket kunne bety økt omsetning og inntjening. Tiltaket vil konkurrere med
eksisterende 3 utsalg.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Kommunens tre butikker selger i dag alkohol inntil 4,7% alkoholmengde innenfor vedtatte
tidspunkter og med god alderskontroll og visuell kontroll av kjøper. Regelverket følges godt opp av
butikkenes ansatte og kontrolltiltakene fra Nordenfjeldske er gode og gjennomførbare.
Ved utlevering er det en risiko for at disse reglene kan bli omgått. Det ligger i sakens natur at en
utbringer gjerne vil avhende leveransen selv om ankomst skulle være utenfor «åpningstider» og selv
om mottaker i samme grad ikke klarer å dokumentere alder eller tilstrekkelig edruelighet.
Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert.
Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ikke vurdert.
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Referansenummer: SXDFFE

Registrert dato:06.04.2020 10:09:53

Antall vedlegg: 7

Innledning
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om
gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til
bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved
overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved bevillingshavers konkurs.
Henvendelsen gjelder
B

Søknad om ny bevilling

Bevillingssøker/-haver
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

979605811
Foretak/lag/forening

Ludwig Mack Brygghus
Adresse

Postboks 6142
Postnummer

9291
Poststed

TROMSØ
Telefon

90100695
E-post

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bente
Etternavn

Bredrup
Adresse

Heimdalveien 6B
Postnummer

Poststed

9006

TROMSØ

Telefon

90100695
E-post

Bente.Bredrup@mack.no
Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
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B

Ja

Type bevilling
B

Salg

Virksomhetens navn

Ludwig Mack

Adresse

Postnr.

Poststed

Storgata 4

9008

Tromsø

Storgata 4

9008

Tromsø

Brygghus Avd Kjeller
5
B

Servering/skjenking

Ludwig Mack
Brygghus- Avd
Ølhallen

Utsalgsstedet
Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.
Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Nettbutikk
Adresse

Postboks 6142
Postnummer

Poststed

9291

TROMSØ

Telefon
Gårdsnr
Bruksnr

Mandag
Åpent til klokken [tt.mm]

Ønsket salgstid fra

Ønsket salgstid til klokken

klokken[tt.mm]

[tt.mm]

08

20

08

20

08

20

08

20

08

20

08

18

Åpent fra klokken [tt.mm]

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

Alkoholholdige drikkevarer inntil 4,7 % og alkoholfrie drikkevarer. Kan hende vi kommer til å levere enkelte
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matprodukter for andre produsenter, alt i forpakninger i så fall (ingen produksjon av mat hos oss)
Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept

Varene skal kun selges gjennom nettbutikk. Ingen fysisk butikk.

Styrer og stedfortreder
Opplysninger om styrer
Fødselsnummer

23016843830
Fornavn

Bente
Etternavn

Bredrup
Adresse

Heimdalveien 6B
Postnummer

9006
Poststed

TROMSØ
Skattekommune

Tromsø
Er det oppnevnt en stedfortreder
B

Ja

Opplysninger om stedfortreder
Fødselsnummer

05078629748
Fornavn

Nils
Etternavn

Lindhult
Adresse

Prestengata 9
Postnummer

9008
Poststed

TROMSØ
Skattekommune

Tromsø

Kunnskapsprøve
Opplysninger om styrer og avlagt prøve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
B

Ja

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2015
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt
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Tromsø
Opplysninger om stedfortreder og avlagt prøve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
B

Ja

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2017
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Tromsø

Annen forretningsdrift
Har bevillingssøkeren annen forretningsdrift på den eiendommen der alkoholsalget skal foregå
B

Nei

Eiersammensetning
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform
B

Andre organisasjonsformer

Eiersammensetning
D

Foretak/organisasjon(er)

Opplysninger om foretak/organsisajon
Org.nr.

975967093

Foretak/organisasjon

Mack Ølbryggeri AS

Adresse

Skattekommune

Postboks 6142, 9291 Tromsø

Eierandel i prosent

100%

Tromsø
Opplysning om privatperson(er)

Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
B

Nei

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
B

Nei

Vedlagt dokumentliste
Salgsprøven Bente.pdf
Salgsprøven Nils.pdf
Attest for skatt og merverdiavgift.pdf
Aksjeeiebok.pdf
Etablererprøven Bente.pdf
Firmaattest.pdf
Prosedyre - Rutiner for internkontroll salg via nettbutikk.pdf
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/55 -3

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

11.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
82/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Søknad om skjenkebevilling - utendørs - Sandnes Restaurant AS
Henvisning til lovverk:
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
Vedlegg
1 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - utendørs - Sandnes Restaurant AS
2 Tegning uteområde
3 Firmaattest
4 Skatteattest
5 Etablererprøve for serveringsvirksomhet
6 Kunskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling

Rådmannens innstilling
1. Sandnes restaurant AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl,
vin og brennevin utendørs i perioden fram til 31.12.2023, under de forutsetninger som nevnt
i pkt. 3
2. Yngve Johansen godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen. Reidun Nilsen godkjennes
om stedfortreder for bevillingen.
3. Skjenkeområdet er uteterasse/uteveranda/avgrenset uteområde slik dette er skissert i

vedlagte tegninger.
4. Skjenking av rusbrus, øl og vin utendørs mellom kl. 12:00 – 23:00 fra mandag til og med
søndag.
5. Skjenking av brennevin utendørs mellom kl. 21:00 – 23:00 fra mandag til og med søndag.
6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i
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bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov
ivaretas.
7. Da dette kun er utvidelse av eksisterende bevilling, ilegges ikke gebyr.
Forutsetninger for bevillingene
Det er innhentet uttalelser fra NAV og Politiet, disse har ikke merknader til søknadene.
Lyngen kommune har engasjert Nordenfjeldske Kontroll AS til å foreta salg- og skjenkekontroller.
Overtredelser vil bli behandlet i hht. alkoholforskriftens kap 10, jfr også K-sak 13/18: «Tildeling av
prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen mm – delegasjon av
myndighet.»

Budsjettdekning:
Årsbudsjett

Kr

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan

Økes

Reduseres

-

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Det vises til kommunestyre vedtak 13.02.2020, sak 19/20. Sandnes Restaurant søker om utvidelse
av allerede eksisterende bevillinger gitt i ovennevnte sak. Utvidelsen gjelder skjenking og
servering utendørs, se vedlagte tegning vedrørende uteområde.
Yngve Johansen søkes godkjent som styrer for serverings- og skjenkebevillingen med Reidun Nilsen
som stedfortreder. Kunnskapsprøve om alkoholloven er tidligere gjennomført og bestått av begge.
I henhold til alkohollovens § 1-7, 2. ledd, innhentes det uttalelse fra Troms Politidistrikt og NAV.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Iht. overordnet planverk.
Økonomiske konsekvenser
Ikke vurdert.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ikke vurdert.
Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert.
Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ikke vurdert.
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Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Referansenummer: RRWYXI

Registrert dato:12.03.2020 16:02:07

Antall vedlegg: 8

Innledning
Henvendelsen gjelder

B

Melding om endringer hos bevillingshaver

Bevillingssøker/-haver er
B

Foretak/lag/forening

Bevillingssøker/-haver
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

823816502
Foretak/lag/forening

Sandnes Restaurant AS
Adresse

Sandnesveien 30
Postnummer

9068
Poststed

NORD-LENANGEN
Telefon

Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn
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Yngve
Etternavn

Johansen
Adresse

2493
Postnummer

Poststed

9068

NORD-LENANGEN

Telefon

E-post

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

Endringer
Bevillingstype
D

Skjenkebevilling

Det er ikke mulig å melde endring i alkoholgruppe. Dette krever søknad om ny skjenkebevilling. Ved eierskifte må det også søkes
om ny bevilling. Se siden Innledning.

Endringen gjelder
D

Driftskonsept m.m.

Det kan dessuten bli nødvendig å søke ny bevilling ved spesielt omfattende forandringer. I så fall får bevillingshaver beskjed om
dette under saksbehandlingen.

Driftskonsept m.m. (Endring)
Driftskonsept
Type virksomhet

Servering/skjenking skal foregå/foregår
D

Utendørs

Antall sitteplasser utendørs

501

40
Periode for uteservering
Fra og med dato

0101
Til og med dato

3112
Ved uteservering må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.
Bruk av arealet

Vi søker om uteservering ihht vedlagt tegning. Dette i tillegg til severings bevilgningen vi er innvilget nå.
Mer om skjenkestedet
Aldersgrense

Skjenkeareal innendørs

Skjenkeareal utendørs

Rutiner ved skjenkestedet

Vedlagt dokumentliste
Tegning uteservering.pdf
Firmaattest Sandnes Restaurant AS.pdf
Registerutskrift.pdf
Godkjent vedtak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.pdf
Skatteattest Sandnes Restaurant AS.pdf
Etablerer prøven.pdf
Kunnskapsprøven skjenkebevigning.pdf
Aksjeeierbok Sandnes Restaurant AS.pdf

502

503

504

505

Skatteoppkreveren i Lyngen
U.off. offl. § 13, sktbl. § 3-2

Sandnes Restaurant AS
Lenangsveien 2493
9068 NORD-LENANGEN

Attest for skatt og merverdiavgift
Attesten er produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
18.11.2019. For spørsmål om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spørsmål om øvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt skatteoppkrever.
Gjelder:
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer

823 816 502
823 816 502 er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:
Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift

0

Forskuddsskatt og restskatt foretak

0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift)

0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver)

0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver)

0

Ansvarskrav (skatt)

0

Renter og gebyr (skatt)

0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig)

0

Ansvarskrav (Mva)

0

Renter og gebyr mv. (Mva)

0

Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert
Skatteetaten.no

Skatteoppkreveren i Lyngen
skatt@lyngen.kommune.no
www.lyngen.kommune.no
Tlf

Tlf 800 80000
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/840 -14

Arkiv:

G21

Saksbehandler: Liv-Merethe Sørensen
Dato:

09.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
83/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Orientering om legetjenesten i Lyngen
Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Forskrift om fastlegeordningen i kommunene.

Rådmannens innstilling
Orienteringen blir tatt til følge.

Saksopplysninger
Formannskapet ba i møte 03.06.20 om orientering om legetjenesten og legetilbud i Ytre Lyngen.
Generelle opplysninger om saken
Fra politisk hold, er det blitt bedt om en orientering om legetjenesten og legetilbud i Ytre
Lyngen.
Lyngen kommune har i dag 2 leger med fastlegeavtaler der en av legene er kommuneoverlege i
50 %, 1 hjemmel for turnuslege og 1 kommunalt legeårsverk som blir delt av 3 leger. Det er
disse 3 leger som ivaretar legevaktordningen, samt turnuslegen som har vakt hver torsdag.
Fram til juli 2019 hadde Lyngen kommune en legehjemmel med fastlegeavtale ved Lenangen
helsesenter.
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Fastlegehjemmelen ble i henhold til rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforeningen,
utlyst 2 ganger og vi mottok en og samme søknad i begge utlysningene
Vi oppfattet det slik at søker ikke ønsket å etablere seg i de ledige lokalene til Lenangen
helsesenter. Lyngen kommune og boet har kommet til enighet om at kommunen har anledning
til ansette lege istedenfor å inngå fastlegeavtale.
Per i dag er vikar lokalisert ved Lyngen legekontor.
Kommuneoverlegen er fast ansatt i 50 % stilling og skal være tilknyttet rådmannens stab som
medisinsk rådgiver, og har i tillegg egen driftsavtale med kommunen som fastlege med 600
pasienter på sin liste. I kommuneoverlegestillingen ligger bl annet ansvar for
samfunnsmedisinsk beredskapsoppgaver, tvunget psykisk helsevern, smittevern, miljørettet
helsevern, psykososial støttefunksjon, kvalitetssikring av helsetjenesten, klagebehandling og
rådgivning til annet helsepersonell.
I Rådmannsutvalget og i kommuneoverlege nettverket pågår det en drøfting om felles
kommuneoverlegefunksjon fra 2021 for å ivareta en del av felles kommuneoverlegeoppgaver.
Hvis dette blir en realitet, reduseres kommunal stilling som kommuneoverlege tilsvarende.
De 2 fastlegene har avtaler om Nord-Norgespermisjon. Nord-Norges permisjon ble opprettet i
1980- årene av KS og legeforeningen. Det var et stimuleringstiltak for å få dekt legemangelen i
Nord-Norge. Den gikk ut på at de som var ansatt som distriktsleger, skulle har rett til 4 måneder
permisjon med lønn hvert 3.år, i tillegg skulle lege ha rett til 2 ukers tjenestefri hvert år. Denne
avtalen opphørte 31.12.1998. Leger som hadde slike vilkår pr 31.12.98 beholder likevel
vilkårene personlig så lenge de sitter i samme stilling/avtalehjemmel. Når de er ute i permisjon
har de 100 % lønn fra kommunen. Kommunen har ansvar for å ansette vikar i fraværet, samt å
betale reise og husleie for vikaren.
Legetilbud i Ytre Lyngen
Lyngen kommune ser for seg lokalisering ved Lyngen legekontor med kontordager ved
Lenangen omsorgssenter. En slik løsning vil være gunstig for beboere og ansatte ved Lenangen
omsorgssenter.
Kommunen har fått signaler om at Lyngen legekontor ikke har plass til ett ekstra legekontor i
tillegg. Ved kontordager ved Lenangen omsorgssenter kan det tilrettelegges for sambruk av
lokalene som fysioterapeuten benytter i dag, og da bør inngang på nordsiden av bygget utbedres
til hoved inngang for legetjenesten med mulighet for mottak av ambulanse.
Legevaktordningen
I 2014 sa Storfjord kommune opp samarbeidsavtalen med Lyngen kommune. De ønsket å inngå
samarbeid med Balsfjord kommune. Lyngen kommune var med i utredningen om en felles
legevakt, men da det ble klart at legevakta ville bli på Storsteinnes i Balsfjord, ble det vurdert
som for lang avstand for befolkningen fra Ytre Lyngen.
De 3 legene som deler en fastlegestilling (600 pasienter), er 40 % tilsynslege på
sykehjemmet/langtidsavd, legeansvar for KAD-seng, samt har legevakt i 2 uker og påfølgende 4
uker fri. De starter vakta kl 12.00 og har vakt til kl 08 neste dag, de har fri døgnet fra torsdag til
fredag. Turnuslege har vakt.
Legene er kommunalt ansatt med en fast årslønn, alle vakttillegg er inkludert i fastlønna. Alle 3
er godkjente allmennleger, så det blir ikke stilt krav om bakvakt av annen lege.

510

Da legene er kommunalt ansatt, går inntektene fra Helfo og betalingsautomaten til
arbeidsgiver/Lyngen kommune. Det er gjort avtale med legene om at de får 30 % av
inntjeningen, dette som et stimuleringstiltak for å ta riktige takster og å behandle flest mulig.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Vedtak i politisk sak 2015/840. Orientering om lege- og legevaktordningen i Lyngen kommune.
Orienteringen blir tatt til følge. Foreløpig opprettholder Lyngen kommune dagens
legevaktsordning.
Økonomiske konsekvenser
Ikke vurdert
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Å ikke ha en egen legevakt i Lyngen kommune før Pollfjelltunnelen er sikret eller at
Ullsfjordforbindelsen er etablert, vil medføre helserisiko for befolkningen. Ved stengte veier pga
ras og uvær, kan Lyngen kommune nord for Pollfjelltunnelen bli isolert. Er det ikke lege på vakt
i kommunen, vil det være fare for folks liv og helse.
Folkehelse/friluftsliv
Det å ha en lege og legevakt som er tilgjengelig for befolkning skaper trygghet og er med på å
skape god folkehelse.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Å ha et legetilbud i Ytre Lyngen er med på å skape trygghet for befolkningen. Kontordager ved
Lenangen omsorgssenter vil være gunstig både for beboerne og ansatte ved omsorgssentret.
Før det blir sikre kommunikasjonsforbindelser gjennom Pollfjelltunnelen eller fergefri
forbindelse til Tromsø, er det ikke tilrådelig å ikke ha en egen legevakt i Lyngen kommune.
Innbyggere, særlig de som bor fra Svensby og utover, vil få en kjøretid fra 2- 2.5 time for å
komme seg til lege. Det er ikke gode tjenester for befolkningen.
Dagens legevaktordning er av meget god kvalitet, og det gir trygghet for befolkningen. Det er
også med på å gi trygghet for helsepersonell som jobber i kommunen. Legen har muligheter for
å komme når det er behov for legetilsyn/hjelp for pasienter og beboere, det er med på å gi et
godt og trygt arbeidsmiljø.
Når kommunikasjonsforbindelsene gjennom Pollfjelltunellen er sikret eller fergefri forbindelse
til Tromsø er på plass, bør det kanskje foretas en ny uhildet utredning av organisering av
legetjenesten/ legevakt i Lyngen kommune.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/263 -3

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

08.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
84/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Prinsipiell vurdering av støtte til geotekniske grunnundersøkelser
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling. Saken fremmes etter en behandling av en søknad til
næringsfondet, hvorpå Næringsutvalget besluttet å fremme saken for prinsipiell vurdering i
kommunestyret.
Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Med jevne mellomrom og i økende grad mottar Lyngen kommune ved Næringsutvalget,
søknader om støtte til finansiering av geotekniske grunnundersøkelser knyttet til
prosjekter i regi av bedrifter og andre organisasjoner. Oppføring av privatboliger og anlegg
tilknyttet private boliger blir ikke vurdert av Næringsutvalget og er her holdt utenfor ifm. denne
vurderingen.
En geoteknisk grunnundersøkelse er en kartlegging som utføres av grunnforhold, herunder
grunnens beskaffenhet og sammensetning, inkludert jord, grunnvann og bergflate. Resultatet fra
undersøkelsen danner typisk grunnlag for geoteknisk vurdering og prosjektering, for eksempel
gravearbeider eller fundamentering av en konstruksjon. En geoteknisk grunnundersøkelse består
typisk av feltarbeid og påfølgende laboratorieforsøk på eventuelle jordprøver.
Klimaet er i endring og forskerne anser at risikoen for ustabile grunnforhold som økende. Dette
betyr at behovet for å gjøre gode geotekniske undersøkelser vil øke, ikke minst fordi offentlige
myndigheter, forsikringsselskaper, entreprenører og andre vil kreve dette som et naturlig
element i et prosjekt.
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Søknader på finansiering av geotekniske undersøkelser som forprosjekt
En positiv grunnundersøkelse danner ofte grunnlag for fortsatt utvikling av et byggeprosjekt,
ved negativ undersøkelse stoppes tiltaket, flyttes eller det må utføres forebyggende tiltak før
prosjektet gjennomføres. Av ovennevnte grunner er det naturlig å vurdere grunnen isolert før
videre tiltak og vi vil derfor se flere søknader relatert til geotekniske undersøkelser fremover.
En typisk geoteknisk grunnundersøkelse i privat regi (bedrifter eller organisasjoner) koster
mellom 100.000 og 200.000, avhengig av omfang. Det fins ikke noe tall på hvor mange
undersøkelser som gjøres i Lyngen i løpet av et år, men 5-10 årlige undersøkelser fremover, er
ikke usannsynlig.
Søknader på finansiering av geotekniske undersøkelser som element i komplett prosjekt
Vi kommer også til å se en del søknader fremover der det søkes på finansiering av komplette
prosjekt der geotekniske undersøkelser inngår. Selv om det i disse prosjektene er like stor sjanse
for redusert eller ikke videreført prosjekt ved funn av ustabile masser, er kommunens risiko for
tap av innvilget tilskudd lavere siden man her oftest bidrar til kun en mindre andel av
totalprosjektet og hvorpå grunnundersøkelser igjen utgjør en mindre andel av totalprosjektet.
Vurdering
Erfaringer fra tildelinger i sammenlignbare saker, er at første tildeling ofte danner presedens for
behandling av søknader i ettertid. Det som ser ut som enkelttildeling kan derfor få betydelige
økonomiske konsekvenser.
Vi ber om følgende vurderinger:
-

Rådmannen ber kommunestyret vurdere, - på prinsipielt grunnlag, hvorvidt det er
ønskelig at Lyngen kommune skal finansiere geotekniske grunnundersøkelser ved bruk
av næringsfondet, helt eller delvis, gjennom tilskudd.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/371 -1

Arkiv:

P30

Saksbehandler: Kåre Fjellstad
Dato:

10.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
85/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Oppretting av prosjektgruppe for utvikling av Nord Lenangen havn
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Kommunestyret utnevner representanter og gir disse mandat til prosjektgruppe for utvikling av
Nord Lenangen havn.

Saksopplysninger
Den sterkt økende aktiviteten innenfor fiskeri medførte at Lyngen kommune avsatte 500.000.i årsbudsjettet for 2020, for å se på muligheten til å utvikle havna til beste for brukerne.
Det har forgått en rekke møter våren 2020 mellom havneaktører og Lyngen kommune for å
kartlegge muligheter samt ønsker fra brukerne.
For å gi dette prosjektet nødvendig fremdrift er det kommet innspill fra politisk ledelse at det
formaliseres en prosjektgruppe blant de deltagerne som har jobbet mest med havna i Nord
Lenangen.
Vurdering
Prosjektgruppen sammensetning samt mandat avgjøres av kommunestyret.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2018/159 -34

Arkiv:

M10

Saksbehandler: Kåre Fjellstad
Dato:

10.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
86/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Nytt tiltak i tillegg til vedtatte prioritering: hovedplan vann og avløp
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 1,8 mill eks mva innenfor prosjekt 15711 til
forbedring av vannkvaliteten fra Elvejord vannverk.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok, i sak 9/20 den 13.2.20, hvilke tiltak som skal prioriteres på vann og
avløp. Innenfor vannledningsnettet, prosjekt 15711, er det fortsatt midler tilgjengelig i tillegg til
vedtatte prioriteringer. Det vil derfor være mulig å utføre oppgraderings-tiltak som dekkes
innenfor eksisterende økonomisk ramme.
Lyngen kommune har fått tilbakemelding fra abonnenter ved Elvejord vannverk om manglende
vannkvalitet. Klagene går ut på misfarging av vannet. Våre vannprøver viser at kvaliteten stort
sett er tilfredsstillende, men det kan forkomme kokepåbud 1-2 ganger pr år.
Lyngen kommune ønsker å utbedre forholdet ved å monter et filter som fjerner misfarging og
dermed abonnentenes opplevelse av vannets kvalitet.
Det er ikke innhentet pristilbud på montering av nødvendig filter, ei heller foretatt prosjektering
av slikt anlegg. Det er derfor ikke mulig å fastslå nøyaktig pris på tiltaket på nåværende
tidspunkt. Ut fra de antydninger og fagvurdering som er gjort antas at dette kan utføres innenfor
kostnadsramme begrenset oppad til 1,8 mill.
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Vurdering av alternativer og konsekvenser
Montering av filter som fjerner misfarging av vannet vil forbedre forbrukernes opplevelse av
vannkvaliteten og gi reiselivsbedrift, som er tilknyttet anlegget, et forbedret produkt.
Slikt filter kan også bidra til å redusere tilfeller med kokepåbud da farge i vannet kan nedsette
effekten av UV-behandlingen. Det må midlertid påregnes at tilfeller med kokepåbud kan oppstå
selv om filter blir montert, da vannforsyningen skjer ved overflatevann og ytre
forurensningskilder ikke kan kontrolleres fullt ut.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/447 -95

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Daniel Høgtun
Dato:

15.06.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
87/20

Utvalgsnavn
Lyngen kommunestyre

Møtedato
17.06.2020

Områderegulering for Lyngseidet - 2.gangs behandling
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslovene §12-12
Vedlegg
- se egen fil
- s
e

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar Områdeplan for Lyngseidet etter §12-12 i plan- og bygningsloven.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Oppstart på områderegulering var så langt tilbake som 2014, og er nå klar for politisk
behandling. Planen har som utgangspunkt å utvikle Sentrumsområdet til sitt fulle potensiale, og
har vektlagt fremkommelighet uten bil, estetikk og nærhet til sjø og fjell i stor grad.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Områderegulering for Lyngseidet ligger innenfor sentrumsformål i kommuneplanens arealdel,
og erstatter delvis reguleringsplan for Lyngseidet, som fortsatt er gjeldende i vestlig retning mot
Eidebakken.
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Økonomiske konsekvenser
Områdeplanen gir langsiktig og fleksibel bruk av næringsarealer, og legger opp til et betydelig
antall boliger. Sentrumsområdet er i mye grad tilpasset dagens situasjon, og fremtidens behov.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Trafikksikkerheten blir betraktelig forbedret, med fortau og 30-sone langs parkveien.
Realisering av promenaden vil også gjøre at folk ferdes mindre langs veien.
Miljøkonsekvenser
Planforslaget vil ha positive innvirkninger på klima og miljø, da man i stor grad legger til rette
for ikke-motorisert ferdsel i sentrumsområdet. Man må dog veie det opp mot miljøskadene ved å
bygge ut flere områder, da utbygging som hovedregel er miljøskadelig.
Folkehelse/friluftsliv
I tillegg til at det skal bli lettere å komme seg fram i sentrum til beins, spark eller sykkel, så har
planen lagt til rette for grønne traséer på begge sider av parken, hvor man kan ferdes opp til
fjells fra sentrumsområde, på ski eller til fots. Man vil også knytte sammen gangfelt sørover mot
Jensvoll.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Planen gir et godt utgangspunkt for samfunnsutvikling, men tiltak, bygg og anlegg må fortsatt
realiseres. Den største faren ligger i at vi selv huller ut planen med dispensasjoner.
Kommunen har fortsatt mulighet å detaljregulere deler av plan, eller kreve at utbygger gjør det,
dersom man ikke vil bygge etter formingsveilederen.
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