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PS 1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Protokoll fra møte 9.12.2019 godkjennes.

PS 2/20 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve
2021-2025
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Terje Aunevik (V) ba om vurdering av sin habilitet da han er daglig leder i Pole Position
Logistics AS.
Jørn Dybdahl (Frp) ba om vurdering av sin habilitet da han har eierinteresser i lokale
turistbedrifter med turvognløyver.
Håvar Fjerdingøy (V) ba om vurdering av sin habilitet da han er daglig leder i Gruve 3 som
har turvognløyve i dag.
Aunevik, Dybdahl og Fjerdingøy fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålene. Liv
Mari Schei (V) tiltrådte som vara for Aunevik. For de to andre møtte det ingen vara.
Vurdering av habilitetsspørmålene:
Pole Position Logistics AS er ikke part i denne saken, og Aunevik er dermed ikke som daglig
leder direkte inhabil etter fvl. § 6 første ledd. Retningslinjene vil imidlertid få betydning for
Pole Positions virksomhet når det gjelder kjøreoppdrag som trenger transportløyve. Som
leder i Pole Position har Aunevik også gitt innspill til saken etter dialogmøtet. Lokalstyret
vurderer derfor at Terje Aunevik er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd. Dette ble enstemmig
vedtatt. Aunevik fratrådte både under behandlingen av habilitetsspørsmålet og saken.
Denne saken får ingen betydning for driften av de selskapene Jørn Dybdahl og Håvard
Fjerdingøy er involverte i, da disse selskapen allerede har transportløyver i tråd med det som
ligger i saken. Med bakgrunn i denne vurderingen ble både Dybdahl og Fjerdingøy
enstemmig vedtatt for habile. Begge deltok dermed under den videre behandlingen av
saken.
Elise Strømseng (Ap) satte fram følgende forslag til endret ordlyd i pkt. 4, andre avsnitt:
"Dersom flere tilbydere søker løyve enn antall løyver som tildeles, skal følgende momenter
vektlegges: Tilbydernes erfaring og kompetanse med tjenesten, passasjersikkerhet,
miljøprofil og tilfredsstillende økonomisk evne."
Trond Erik Johansen (H) satte fram følgende tilleggsforslag:
Lokalstyret ber administrasjonen innarbeide i det foreslåtte regelverket for både turvognløyve
1 og turvognløyve 2 at om en operatør ønsker å drive med guidet sightseeing så må man
kunne dokumentere at den som guider har gjennomført byguide-modulen i Svalbard Guide

Opplæring hos Visit Svalbard, slik at guiden innehar grunnleggende kunnskap om
Longyearbyen.
Administrasjonsutvalgets innstilling med endringsforslagene fra Strømseng og Johansen ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyre legger ut på høring retningslinjer knyttet til forskrift om persontrafikk i
Longyearbyen, og vilkår for tildeling og drift av løyver for persontransport mot vederlag for
2021-2025 med følgende endringer:
Pkt. 2 bokstav f skal lyde:
"Drosjeløyve med vilkår, løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport utenfor
rute med motorvogn registrert for høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet."
Pkt. 4 andre avsnitt skal lyde:
"Dersom flere tilbydere søker løyve enn antall løyver som tildeles, skal følgende momenter
vektlegges: Tilbydernes erfaring og kompetanse med tjenesten, passasjersikkerhet,
miljøprofil og tilfredsstillende økonomisk evne."
Pkt. 4 femte avsnitt skal lyde:
"Turvognløyve II, ingen begrensninger på antall. Turvognløyve II tildeles turoperatører
innenfor aktivitetsturisme og skal knyttes direkte til aktivitet eller sighseeing. Sighseeingen
kan ikke starte eller avsluttes på flyplassen. Turvognløyve II gir ikke rett til å hente
passasjerer på flyplass og kjøre til overnattingssted, eller hente på hoteller og kjøre til
spisested, butikk eller andre aktiviteter der transporten ikke er en naturlig del av aktiviteten.
Turvognløyve II gir ikke tillatelse til ordinær drosjekjøring eller persontransport på oppdrag for
andre."
Pkt. 4 syvende avsnitt skal lyde:
"Drosjeløyve med vilkår, to løyver. Drosjeløyven kan benyttes til transport av crew og andre
ansatte i havnerelevant tjeneste. Transporten må være en del av en totalpakke og skal ikke
betales separat til den enkelt sjåfør. Det er ikke tillat med ordinær drosjekjøring eller kjøre
passasjerer til og fra havnen. Kravene til drosje i punkt 6 og 9 når det gjelder takst,
taksameter og taklykt gjelder ikke."
Pkt. 8 skal lyde:
" 8. Miljøkrav/euro krav til motorkjøretøy
Alle busser som benyttes til ruteløyve for flybuss eller turvognløyve I skal minimum oppfylle
kravet til euro4 ved tildeling. Til løyveperiode 2026-2030, skal alle kjøretøy som skal ha
ruteløyve, turvognløyve I og drosjeløyve være fossilfrie. Øvrige kjøretøy som skal ha løyve
skal oppfylle euro kravene tilsvarende som på fastlandet."

Lokalstyret ber administrasjonen innarbeide i det foreslåtte regelverket for både turvognløyve
1 og turvognløyve 2 at om en operatør ønsker å drive med guidet sightseeing så må man
kunne dokumentere at den som guider har gjennomført byguide-modulen i Svalbard Guide
Opplæring hos Visit Svalbard, slik at guiden innehar grunnleggende kunnskap om
Longyearbyen.

PS 3/20 Innspill om fremtidig boligforvaltning i Longyearbyen
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Terje Aunevik (V) og Per Nilssen (Ap), som begge sitter i ledergruppen i SNSK, ba om
vurdering av sin habilitet.
SNSK er eier av Store Norske Boliger (SNB), som er part i saken. Det antas at ledegruppen i
SNSK trolig vil behandle de rapportene som kommer fra SNB vedrørende denne saken. Med
bakgrunn i dette og henvisning til forvaltningslovens § 6 andre ledd, vedtok lokalstyret med
14 mot 1 stemme at Aunevik og Nilssen er inhabile.
Begge fratrådte under behandlingen av habilitetsspørmålene og selve saken. Liv Mari Schei
(V) møtte som vara for Aunevik og Svein Jonny Albrigtsen (Ap) møtte som vara for
Nilssen.
Stein-Ove Johannessen (H) satte fram følgende forslag:
Lokalstyret slutter seg til innholdet i nytt brev datert 11.02.2020, som ble utlevert i møtet.
Håvar Fjerdingøy (V) satte fram følgende forslag:
Endelig vedtak i saken utsettes til lokalstyremøtet den 24. mars. Videre innkalles det til et
ekstraordinært lokalstyremøte i forkant av møtet den 24. der Statsbygg og Store Norske
Boliger blir invitert til å presentere seg, slik at lokalstyret sikres et bredt grunnlag før eventuell
beslutning om salg av LL sin boligmasse, hvilken boligaktør som kan være å foretrekke for
LL sine ansatte, samt løsninger for hvordan en slik overgang og salg kan løses til det beste
for lokalsamfunnet.
Det ble først stemt over Fjerdingøys forslag, som falt med 10 mot 5 stemmer
Johannessen forslag ble deretter vedtatt med 10 mot 5 stemmer
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret slutter seg til innholdet i nytt brev datert 11.02.2020, som ble utlevert i møtet.

PS 4/20 Politivedtekter for Longyearbyen lokalstyre legges ut på
høring
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret vedtar å legge forskrift om politivedtekter for Longyearbyen lokalstyre, Svalbard,
ut til offentlig høring.
Høringsfrist 27. mars 2020.

PS 5/20 Revisjon av byggeforskriften for Longyearbyen - oppstart
og prosess
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Enhetsleder Annlaug Kjelstad orientert innledningsvis nærmere om saken.
Teknisk utvalg sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret vedtar å gjennomføre prosess med revisjon av Byggeforskrift for Longyearbyen
(bfL), med det omfang og de hovedtema som beskrevet i saksframlegget.

PS 6/20 Galleri Svalbard - Avklaring, rammevilkår, økonomisk drift
og eventuell relokalisering
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret ber administrasjonen utrede mulige alternativer for å bringe driften av Galleri
Svalbard i lønnsomhet samt sikre at samlingene bevares og formidles på en god måte.

Avvikling, avhending, samlokalisering med andre aktører, leie av lokaler fra eksterne aktører,
tilpasning av andre lokaler i LLs eie og nybygg av lokaler er alternativer som skal utredes.
Saken skal legges frem til politisk behandling for lokalstyret før sommerferien 2020.

PS 7/20 Delegasjonsreglement for Longyearbyen lokalstyre 20202024 - Politisk
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt, med følgende endring:
Punkt 3.11 Administrasjonssjefen - Kulepunkt 10 og 11 slås sammen og ordlyden endres til:
"salg av eiendeler med unntak av salg av fast eiendom, anlegg, aksjer og andeler"
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret vedtar administrasjonssjefens forslag til nytt delegasjonsreglement, med følgende
endring:
Punkt 3.11 Administrasjonssjefen - Kulepunkt 10 og 11 slås sammen og ordlyden endres til:
"salg av eiendeler med unntak av salg av fast eiendom, anlegg, aksjer og andeler".

PS 8/20 Årsrapport 2019 Longyearbyen brann og redning
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Teknisk utvalg sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Årsrapport fra brann og redning tas til orientering.

PS 9/20 Korkpengetildelingen 2019 - Godkjenning av tildeling av
høyere tilskuddsbeløp
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Håvar Fjerdingøy (V), som er nestleder i styret i Longyearbyen Bluesklubb, ble med
henvisning til forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) enstemmig erklært for

inhabil. Fjerdingøy fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet og saken, Liv Mari
Schei (V) møtte som vara.
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
Lokalstyret godkjenner følgende tildeling av korkpenger for 2019:
Søker:
Longyearbyen Bluesklubb

Formål:
Beløp:
Dark Season Blues og anskaffelse, oppgradering kr 400 000
og vedlikehold av teknisk utstyr
LL - Enhet for kultur og idrett, Innkjøp/utskifting av bevegelige lyskastere
kr 535 000
Kulturhuset

PS 10/20 Fritak fra politiske verv - Arnt Vegar Jensen
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
1. Arnt Vegar Jensen fritas fra sine verv som medlem i lokalstyret og varamedlem i
administrasjonsutvalget og valgstyret fra 30.1.2020 og ut valgperioden.
2. Kristoffer Høgset Halvarp trer inn som nytt fast medlem i lokalstyret for Frp, og som ny 5.
varamedlem for listen Ap/H/Frp i administrasjonsutvalget og valgstyret.

FO 1/20 Spørsmål/interpellasjon fra Kristoffer Halvarp (Frp) Uttalelse til Polaravdelingen om farskap
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Interpellanten Kristoffer Høgset Halvarp (Frp) leste opp sin interpellasjon:
Ikke-gifte utenlandske borgere med d-nummer som får barn født i Norge under opphold på Svalbard,
har problemer med å få registrert farskap. Gifte utenlandske foreldre får registrert farskapet. En
unødvendig forskjellsbehandling mellom gifte/ugifte utenlandske arbeidere.
Dette medfører at mange utenlandske arbeidere på Svalbard ikke juridisk er far til sitt barn, med alle
utfordringer og bekymringer det medfører.

Vi ønsker et vedtak på at lokalstyreleder ber polaravdelingen undersøke med finansdepartementet
(der skatteetaten/folkeregisteret er underlagt) hva som er bakgrunnen for denne
forskjellsbehandlingen og hva som skal til for å rette dette opp.
Få utenlandske nasjoner vil registrere farskap på barn født i Norge. Vi mener at Norge har ansvar for
å registrere nødvendige opplysninger tilknyttet far, for barn som fødes i Norge under perioder der en
utenlandsk borger med d-nummer er tilknyttet folketrygden via jobb for en norsk arbeidsgiver på
Svalbard.

Lokalstyreleder Arild Olsen fikk aksept for at begge interpellasjonene som ble lagt
fram (FO 1/20 og FO 2/20) kunne besvares samlet, og det ble gitt følgende svar:
Interpellasjon fra FrP Lokalstyremøtet 11.02.2020
Viser til interpellasjon fra FrP vedrørende behovet for et offisielt ID-kort/ID-dokument på gyldig
medlemskap i norsk folketrygd/lovlig opphold på Svalbard for ikke Norske Statsborgere, samt
interpellasjon om ikke gifte utenlandske borgere med D-nummer som får barn født i Norge under
opphold på Svalbard, og som har problemer med å få registret farskapssak.
Begge forholdene er ønsket tatt opp med Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Begge sakene er ønsket tatt opp i Lokalstyret i vedtaksform.
Da begge sakene er av lik karakter og vil gi samme svar, ber jeg om forståelse for at sakene svares ut
samtidig. De vil naturligvis i det videre ha ulike prosesser/tidsakser og behandles/følges opp separat.
Først vil jeg si at det er veldig bra for Longyearbyen at Lokallaget FrP har en særskilt kontakt med
våre utenlandske sambygdinger. På den måten har dere satt søkelyset på en gruppe som er viktig for
demokratiet, men som fort kan bli avglemt grunnet ulike forhold. Språkbarriere er et eksempel. FrP har
satt søkelyset på to viktige prinsipielle og viktige spørsmål.
Selv hadde undertegnede ikke denne kunnskapen, og min første reaksjon er at forholdene virker som
en uforholdsmessig belasting for en stor gruppe mennesker. I sær farskapssaken synes mer som en
unødig systemsvikt som rammer enkelte mennesket unødig. Jeg velger å tro at særlig dette forholdet
ikke er en bevisst politikk.
Begge sakene er muntlig varslet inn til Polaravdelingen, og er også nå oversendte elektronisk som et
første ledd i å få saken opp på bordet. LS-lederen har bedt Polaravdelingen om et foreløpig svar den
9. mars d.å da det er kontaktmøte mellom LL og Polaravdelingen i Longyearbyen. Sett slik er et
vedtak i overflødig.

Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
(Det ble ikke fattet vedtak i saken)

FO 2/20 Spørsmål/interpellasjon fra Kristoffer Halvarp (Frp) Uttalelse til Polaravdelingen om ID-kort
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Interpellanten Kristoffer Høgset Halvarp (Frp) leste opp sin interpellasjon:

Det er ønskelig at lokalstyrelederen tar opp med Polaravdelingen behovet for et offisielt IDkort/IDdokument på gyldig medlemskap i norsk folketrygd/lovlig opphold på Svalbard. Et dokument
som beskriver særegenheter med Svalbard (manglende utlendingslov/men rettigheter ved jobb for
norsk arbeidsgiver) slik at den som viser det frem for eksempel sammen med gyldig ID kan
dokumentere at man er legal arbeider på Svalbard med visse rettigheter fra Norge.
Bakgrunnen for tanken om ID dokument;
Europeiske nasjoner skriver ut sine statsborgere fra nasjonal forsikringsordning etter perioder som
arbeider i utlandet. Ved retur hjem trenger arbeiderne i flere land (Tyskland/Tsjekkia
spesielt) bekreftelse på at de har hatt gyldig medlemskap i en annen trygdeordning, for å kvalifisere til
å umiddelbart bli tatt inn i sin hjemlige trygdeordning etter retur fra Svalbard.
Nasjonale myndigheter forventer en EØS-blankett utstedt av NAV. Men EØS regler gjelder ikke på
Svalbard. Det dokumentet de trenger er derfor ikke tilgjengelig. Det innebærer at disse trenger
et annet dokument for å bli tatt tilbake i nasjonal helseforsikring.
For ikke-europeere: På reiser vil Svalbardarbeidere uten lovlig opphold i Europa oppleve å fremstå i
passkontroller og overfor immigrasjonsmyndigheter som illegal arbeidskraft. Man kan ikke vise
frem gyldig oppholdskort, fordi man ikke har oppholdstillatelse og passet avslører lengre opphold
utenfor eget hjemland på et tidsbegrenset turistvisa/schengen visa. Et offisielt dokument vil enkelt
forklare bakgrunnen. Det handler om en arbeiders rett til å kunne dokumentere at man er legal
arbeider.
I noen asiatiske land har lovlige utenlandsarbeidere egne rettigheter. Svalbardarbeidere mister disse i
egne hjemland, pga. mangelen på offisiell dokumentasjon. Det kan være fritak for flyplassavgifter eller
rabatter på hjemlige nasjonale tjenester.
Et slikt kort/dokument kan enkelt utstedes ved et offentlig kontor ved behov. Behov er når man skal
forlate Svalbard. Det må ha begrenset gyldighet og kan kun skrives ut når gyldig arbeidskontrakt
er forelagt og historikken tilsier at dette er en Svalbardarbeider. Egne retningslinjer må utarbeides for
å hindre misbruk.

Lokalstyreleder Arild Olsen besvarte deretter begge interpellasjonene samlet, jfr. sak FO
1/20.
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
(Det ble ikke fattet vedtak i saken)

