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Merknad:
I lokalstyrelederens fravær ble møtet ledet av nestleder Kjetil Figenschou. Elise Strømseng ble
enstemmig valgt som settenestleder.
På grunn av koronasituasjonen ble møtet gjennomført som fjernmøte via Teams
Underskrift:
Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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Tittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
1109 - Samlet barnehagetilbud: Beslutningspunkt 1 - videreføring av prosjekt
Utbygging og finansiering av vannledning Elvesletta
Bruk av omstillingsmidler for prosjektering av infrastruktur
Tjenesteutsetting - drift av varme, vann og avløp i Longyearbyen
Energimålere i alle undersentraler
Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia (Plan ID: D39a). Endelig vedtak
av plan.
Sak tatt opp i møtet:
PS 26/20
Regulering av ungdommens kulturstipend
Orienteringer:
-

Oppstart etter koronastenging i barnehagene, skolen og SFO v/sektorsjef oppvekst
og kultur Anne Jahre

-

Informasjon fra styret i Nordpolet AS v/styremedlem Stein-Ove Johannessen (H)

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Protokoll fra møte 14.4.2020 godkjennes.

PS 20/20 1109 - Samlet barnehagetilbud: Beslutningspunkt 1 videreføring av prosjekt
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Terje Aunevik (V) satte fram følgende tilleggsforslag:
Administrasjonssjefen bes innen utgangen av september 2020 legge frem en
evaluering som belyser nærmere kvalitetssikring av kostnadsestimater og
synliggjøring av usikkerhetsforholdene i denne type prosjekter slik at man i fremtiden
minimerer risikoen for tilsvarende saker.
Administrasjonsutvalgets innstilling og Auneviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyret vedtar at prosjektet 6133 Samlet barnehagetilbud ikke videreføres til et
forprosjekt.
Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å starte en konseptutredning for å sikre full
barnehagedekning på lang sikt.
Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å treffe tiltak som sikrer full barnehagedekning i
påvente av en permanent løsning.
Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å legge fram forslag til tiltak som sikrer full
barnehagedekning i påvente av en permanent løsning. Dette skal fremlegges før sommeren,
dersom nødvendig innkalles det til ekstra møte for å behandle saken.
Administrasjonssjefen bes innen utgangen av september 2020 legge frem en evaluering som
belyser nærmere kvalitetssikring av kostnadsestimater og synliggjøring av
usikkerhetsforholdene i denne type prosjekter slik at man i fremtiden minimerer risikoen for
tilsvarende saker.

PS 21/20 Utbygging og finansiering av vannledning Elvesletta
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyret anbefaler at det inngås frivillig avtale med utbyggere av Elvesletta for å dekke 2/3
av kostnaden med å legge ny brannvannsledning fra Hilmar Rekstens vei og frem til
Elvesletta. Total kostnad forventes å være NOK 1.500.000 ved samkjøring av andre prosjekt
på torget.
Utgiften til Longyearbyen lokalstyre (1/3) innarbeides i budsjettet for 2021 og dekkes av
utbyggingsfond. Inntekten fra utbyggere (2/3 av utgiften med ledningen) settes inn på samme
fond.

PS 22/20 Bruk av omstillingsmidler for prosjektering av
infrastruktur
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt,
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyret vedtar at detaljprosjektering av høydebasseng for vannforsyning og fyrhus for
fremtidig fjernvarmesikkerhet startes til en forventet kostnad på under 650.000.
Kostnadene med detaljprosjekteringen finansieres med bruk av overføringsmidler fra fond på
1,5 MNOK.

PS 23/20 Tjenesteutsetting - drift av varme, vann og avløp i
Longyearbyen
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Kristoffer Halvarp (Frp) foreslo at følgende tekst legges til som nytt avsnitt mellom første og
andre avsnitt:
Virksomheten som tildeles avtalen må før avtaleinngåelse dokumentere at minimum 5
av FNs bærekraftmål, i tillegg til bærekraftmål nummer 17 er implementert i
virksomhetens verdigrunnlag og daglige drift. Virksomheter som ikke kan
dokumentere dette skal legge frem en realistisk plan for hvordan dette skal oppnåes,
planen skal godkjennes av LL før avtaleinngåelse.
Administrasjonsutvalgets innstilling og Halvarps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyret vedtar at drift av varme, vann og avløp tjenesteutsettes til det private markedet i
Longyearbyen. Dette gjelder også vakt og beredskap for tjenestene.
Virksomheten som tildeles avtalen må før avtaleinngåelse dokumentere at minimum 5 av
FNs bærekraftmål, i tillegg til bærekraftmål nummer 17 er implementert i virksomhetens
verdigrunnlag og daglige drift. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette skal legge frem
en realistisk plan for hvordan dette skal oppnåes, planen skal godkjennes av LL før
avtaleinngåelse.
Administrasjonen lyser ut ny avtale fra 1. februar 2021, med varighet 4 + 2 år, i henhold til
delegasjonsreglementet til administrasjonen.

PS 24/20 Energimålere i alle undersentraler
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Stein-Ove Johannessen (H) satte fram følgende forslag:
Lokalstyre vedtar investering i nye energimålere i de undersentralene som ikke har
dette i dag for å legge til rette for analyse, overvåkning og fakturering etter forbruk.
Tiltaket finansieres som ekstraordinær investering i 2020 og gjennomføres
sensommer/høst 2020.
Tiltaket har budsjetterte kostnader på 5 500 000,- kroner og beløpet finansieres ved
opptak av lån. Lånet dekkes innenfor selvkostområdet.
Vedtaket er forankret i politisk sak PS 66/2019 om «Fastsetting av prinsipper for
fjernvarmegebyrer» og politisk sak PS 11/2018 om Longyearbyen som «Smart Arctic
City».
Johannessens forslag ble satt opp mot administrasjonsutvalgets innstilling, og Johannessens
forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyre vedtar investering i nye energimålere i de undersentralene som ikke har dette i
dag for å legge til rette for analyse, overvåkning og fakturering etter forbruk. Tiltaket
finansieres som ekstraordinær investering i 2020 og gjennomføres sensommer/høst 2020.
Tiltaket har budsjetterte kostnader på 5 500 000,- kroner og beløpet finansieres ved opptak
av lån. Lånet dekkes innenfor selvkostområdet.
Vedtaket er forankret i politisk sak PS 66/2019 om «Fastsetting av prinsipper for
fjernvarmegebyrer» og politisk sak PS 11/2018 om Longyearbyen som «Smart Arctic City».

PS 25/20 Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia (Plan ID:
D39a). Endelig vedtak av plan.
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Jørn Dybdahl (Frp) foreslo å endre antall boenheter i pkt. 3.1.4 i utfyllende bestemmelser
fra inntil 6 boenheter til inntil 8 boenheter.
Det ble først stemt over Dybdahls endringsforslag, som ble vedtatt med 14 mot 1 stemme.
Deretter ble teknisk utvalg sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020
Lokalstyret i Longyearbyen planområde vedtar Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1
Lia (PlanID: D39a), med plankart, utfyllende bestemmelser og risiko- og sårbarhetsanalyse,
sist datert 06.04.20, med følgende endring av første setning i punkt 3.1.4 i utfyllende
bestemmelser: "Innenfor området tillates oppført inntil 8 boenheter."
Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljølova § 52, 2. ledd.

PS 26/20 Regulering av ungdommens kulturstipend
Behandling i Lokalstyret - 28.04.2020
Saken ble lagt fram i møtet, og ingen motsatte seg at den ble tatt opp til behandling.
Kristin Furu Grøtting (Ap), som er leder for oppvekst og kulturutvalget, redegjorde for
bakgrunnen for at saken ble tatt opp.
Furu Grøtting satte deretter fram følgende forslag til vedtak:
Ettersom Ungdommens kulturstipend ikke har vært indeksregulert siden opprettelsen
av stipendet i 2005 økes dette for 2020 fra kroner 10 000 til kroner 15 000.
Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og budsjett 2020 korrigeres
tilsvarende.
Fra 2021 innarbeides økningen i det ordinære budsjettet for enhet Kultur og idrett, og
for fremtiden legges det opp til en jevnlig indeksregulering av stipendet.
Furu Grøttings forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 28.04.2020

Ettersom Ungdommens kulturstipend ikke har vært indeksregulert siden opprettelsen av
stipendet i 2005 økes dette for 2020 fra kroner 10 000 til kroner 15 000.
Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og budsjett 2020 korrigeres tilsvarende.
Fra 2021 innarbeides økningen i det ordinære budsjettet for enhet Kultur og idrett, og for
fremtiden legges det opp til en jevnlig indeksregulering av stipendet

