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PS 53/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Protokoll fra møte 16.6.2020 godkjennes.

PS 54/20 Referatsaker
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
RS 9/20 og 10/20 tas til orientering.

PS 55/20 Solcelleanlegg på Næringsbygget og/eller Kulturhuset
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Rådgiver Dag Arne Husdal orienterte innledningsvis nærmere om saken og om prosjektet
"Smarte bygg - Smart grunnkjøling."
Håvar Fjerdingøy (V) foreslo at første avsnitt endres til:
Lokalstyret vedtar at det som et pilotprosjekt installeres solcelleanlegg på taket av
Næringsbygget og/eller kulturhuset, avhengig av hva som er hensiktsmessig.
Administrasjonsutvalgets innstilling med Fjerdingøys forslag til endring i første avsnitt ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyret vedtar at det som et pilotprosjekt installeres solcelleanlegg på taket av
Næringsbygget og/eller kulturhuset, avhengig av hva som er hensiktsmessig.
Anskaffelsen finansieres ved å omdisponere kr 150 000,- fra eiendomsavdelingens post
"rehabilitering bad Blåmyra". Denne er på kr 1 450 000,- for 2020, etter omdisponering til
kjøleaggregat og flaggstenger. og reduseres da til kr 1 300 000,-.

PS 56/20 Anskaffelse ny backup-løsning IKT
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyreleder Arild Olsen satte fram følgende forslag:
Saken utsettes på grunn av få anbydere.
Lokalstyrelederens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Saken utsettes på grunn av få anbydere.

PS 57/20 Korkpenger 2020 - Økonomisk ramme for tildeling
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Kristin Furu Grøtting (Ap) satte fram følgende forslag til endring av tredje og fjerde avsnitt:
Lokalstyret vedtar at oppvekst- og kulturutvalget (OKU) gis fullmakt til å tildele
korkpenger for 2020 til prosjekter og tiltak innenfor en samlet ramme på inntil 2,5 mill.
kr. OKUs vedtak av 01.09.2020 justeres i henhold til dette.
Videre satte Furu Grøtting fram følgende tilleggsforslag:
Lokalstyret ber administrasjonen komme tilbake til administrasjonsutvalget med sak
om ekstraordinær nedbetaling av Kulturhuset i sin helhet for inneværende
år. Formålet er å belyse mulig økonomisk handlingsrom for å både ivareta dagens
aktivitet fremover, men også realisering av fremtidige større prosjekter
Lokalstyret ber oppvekst- og kulturutvalget uttale seg om kapasitetsutfordringene ved
dagens idrettshall. Formålet er at administrasjonsutvalget skal kunne sette
økonomiske rammer for et forprosjekt som skal avklare kapasitetsutfordringen ved
idrettshallen.
Forprosjektet skal spesifisere utfordringer, behov og mulige løsninger, innenfor de
økonomiske rammene som et budsjettvedtak gir.
Saken ønskes behandlet i den kommende budsjettprosessen.
Furu Grøttings forslag til endring av tredje og fjerde avsnitt ble vedtatt med 11 mot 4
stemmer.
Resten av oppvekst- og kulturutvalgets innstilling og Furu Grøttings to tilleggsforslag ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyret vedtar at det ikke defineres egne satsingsområder for korkpengetildelingen i 2020
ut over det som går fram av veiledningen til korkpengeordningen, pkt. 1.
Lokalstyret oppfordrer OKU til å ta ekstra hensyn til aktiviteter som er eller kan bli spesielt
rammet av koronasituasjonen og smitteverntiltak.
Oppvekst- og kulturutvalget gis fullmakt til å tildele korkpenger for 2020 til prosjekter og tiltak
innenfor en samlet ramme på inntil 2,5 mill. kr.
Resterende andel av nettooverskuddet, ca. kr. 4 066 000 tilføres posten bunden fond for
korkpenger. Av dette skal ca. 1,7 mill. kr gå til betjening av lånet til Kulturhuset og kr.
300 000 til inndekning av reduserte husleieinntekter i Svalbardhallen, jf. lokalstyrets vedtak i
sak PS 66/18.
Lokalstyret ber administrasjonen komme tilbake til administrasjonsutvalget med sak om
ekstraordinær nedbetaling av Kulturhuset i sin helhet for inneværende år. Formålet er å
belyse mulig økonomisk handlingsrom for å både ivareta dagens aktivitet fremover, men
også realisering av fremtidige større prosjekter
Lokalstyret ber oppvekst- og kulturutvalget uttale seg om kapasitetsutfordringene ved dagens
idrettshall. Formålet er at administrasjonsutvalget skal kunne sette økonomiske rammer for
et forprosjekt som skal avklare kapasitetsutfordringen ved idrettshallen.
Forprosjektet skal spesifisere utfordringer, behov og mulige løsninger, innenfor de
økonomiske rammene som et budsjettvedtak gir.
Saken ønskes behandlet i den kommende budsjettprosessen.

PS 58/20 Politivedtekter for Longyearbyen arelplanområde
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyreleder Arild Olsen satte fram følgende forslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Lokalstyret ber om at § 2-2. Camping mv
på offentlige plasser, friområder o.l. blir utredet nærmere og i dialog med
Sysselmannen, og at det vurderes:
•
•

Ny paragraf, barns ferdsel i sentrum, kveldstid.
Ny paragraf, dyrehold, sentrum.

Lokalstyrelederens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020

Saken sendes tilbake til administrasjonen. Lokalstyret ber om at § 2-2. Camping mv på
offentlige plasser, friområder o.l. blir utredet nærmere og i dialog med Sysselmannen, og at
det vurderes:
•
•

Ny paragraf, barns ferdsel i sentrum, kveldstid.
Ny paragraf, dyrehold, sentrum.

PS 59/20 Listestøtte til politiske partier 2020-2023
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyret vedtar å videreføre ordningen med listestøtte til partiene/listene som er
representert i lokalstyret.
For listestøtte for årene 2020 til 2023 legges mandatfordelingen fra lokalstyrevalget i 2019 til
grunn for alle årene og støtten beregnes slik:
Satser:
Grunnstøtte pr. parti/liste:
kr 5 000
Støtte pr. representant i lokalstyret: kr 5 500
Støtte pr. år:
Parti
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre
Miljøpartiet De Grønne

Antall
repr.
5
3
2
4
1
15

Grunnstøtte
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
kr 25 000

Repr.støtte
27 500
16 500
11 000
22 000
5 500
kr 82 500

Sum
listestøtte
32 500
21 500
16 000
27 000
10 500
kr 107 500

PS 60/20 Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen
Svalbardposten - Dagny Valaker
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Stein-Ove Johannessen (H) foreslo Are Nundal som ny styrerepresentant.

Administrasjonsutvalgets innstilling og Johannessens forslag til ny styrerepresentant ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Dagny Valaker fritas fra sitt verv som styrerepresentant for Longyearbyen lokalstyre i
Stiftelsen Svalbardposten fra 1.6.2020.
Som ny styrerepresentant velges: Are Nundal

PS 61/20 Permisjon fra politiske verv - Liv Mari Schei
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Pkt. 1 i administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 utgår da det ikke ble lagt fram forslag på ny varamedlem.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
1. Liv Mari Schei gis permisjon fra sine verv som 1. varamedlem i lokalstyret for Venstre og
3. varamedlem for Venstre i oppvekst- og kulturutvalget fra 1.8.2020 til 1.8.2021.

PS 62/20 Fritak fra politiske verv - Bente Næverdal
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Trond Erik Johansen (H) satte fram følgende forslag:
Som nytt medlem i teknisk utvalg velges: Kjersti Storø (Ap)
Som ny leder i teknisk utvalg velges: Jørn Dybdahl (Frp)
Administrasjonssjefens anbefaling og Johansens forslag til nytt medlem og ny leder ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
1. Bente Næverdal fritas fra sitt verv som medlem og leder av teknisk utvalg fra 16.6.2020.
2. Som nytt medlem i teknisk utvalg velges: Kjersti Storø (Ap)
3. Som ny leder i teknisk utvalg velges: Jørn Dybdahl (Frp)

PS 63/20 Fritak fra politiske verv - Ida Lehn
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Kjetil Figenschou (H) satte fram følgende forslag:
Som nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret velges: Kristin Furu Grøtting
Administrasjonssjefens anbefaling og Figenschous forslag til nytt medlem ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
1. Ida Lehn fritas fra sine verv som medlem i lokalstyret, administrasjonsutvalget og
valgstyret fra 1.6.2020.
2. Trond Erik Johansen trer inn som nytt fast medlem i lokalstyret for Høyre.
3. Som nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret velges: Kristin Furu Grøtting

PS 64/20 Fritak fra politiske verv - Pål Berg
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Jovna Zakarias Dunfjell (MDG) satte fram følgende forslag:
Som nytt medlem i miljø- og næringsutvalget velges: Olivia Ericson (MDG)
Håvard Fjerdingøy (V) Satte fram følgende forslag:
Som nytt medlem i miljø- og næringsutvalget velges: Trond Strugstad (V)
Pkt. 1 og 2 i administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Dunfjells forslag til nytt medlem i MNU ble satt opp mot Fjerdingøys forslag. Dunfjells forslag
ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
1. Pål Berg fritas fra sine verv som medlem i lokalstyret og miljø- og næringsutvalget fra
1.9.2020.
2. Olivia Ericson trer inn som nytt fast medlem i lokalstyret for MDG.

3. Som nytt medlem i miljø- og næringsutvalget velges: Olivia Ericson (MDG)

PS 65/20 Valg av medlemmer til ad hoc-utvalg - Revidering av
Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene
Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Jørn Dybdahl (Frp) satte fram følgende omforente forslag:
Lokalstyret beslutter å oppnevne et ad hoc-utvalg som skal jobbe med Ruspolitisk
handlingsplan og skjenkebestemmelsene. Utvalget skal bestå av følgende
medlemmer:
1. Stein Ove Johannessen (H), leder
2. Helle Jakobsen (V)
3. Kristin Furu Grøtting (AP)
4. Espen Rotevatn (MDG)
5. Jørn Dybdahl (FrP)
Lokalstyret ber administrasjonen om å finne:
En -1- representant fra ungdommen og en -1- representant fra FAU.
Dybdahls forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyret beslutter å oppnevne et ad hoc-utvalg som skal jobbe med Ruspolitisk
handlingsplan og skjenkebestemmelsene. Utvalget skal bestå av følgende medlemmer:
1. Stein Ove Johannessen (H), leder
2. Helle Jakobsen (V)
3. Kristin Furu Grøtting (AP)
4. Espen Rotevatn (MDG)
5. Jørn Dybdahl (FrP)
Lokalstyret ber administrasjonen om å finne:
En -1- representant fra ungdommen og en -1- representant fra FAU.

Skrot i Longyearbyen – Spørsmål fra ungdomsrepresentant Noah
Johannessen
Ungdomsrepresentant Noah Andreas L. Johannessen stilte følgende spørsmål:
«I Longyearbyen så finnes det mange næringstomter dessverre er det veldig mye skrot på
de fleste av tomtene. Dette er en ulempe når Longyearbyen skal bli en turistby og det de ser
rundt omkring skrot. Det er også en ulempe fordi det ser ikke veldig fint ut, men
Ungdomsrådet vil først og fremst skryte litt over lokale aktører og Lokalstyret. Vi er glad for at
det er mange lokale aktører som tar initiativ til å holde byen vår ren og vi er veldig fornøyd
med at Lokalstyret arrangerer den årlige søppelplukkingen og gir oss litt sommerjobb.
Hva gjør LL for at det skal være ryddig og fint på næringstomter og hvordan kan Lokalstyre
gå foran som et godt eksempel på egne næringstomter?»
Lokalstyreleder Arild Olsen ga følgende svar på spørsmålet:
«Flott at ungdommen engasjerer seg både i denne og mange andre saker.
Longyearbyen lokalstyre (LL) har og gjør mye. Ikke bare i samarbeid med organisasjoner,
bedrifter og grunneier er det gjort en rekke grep for å bedre forholdene, men også med den
myndighet vi besitter.
Bydugnaden - som har gått over fra å være en LL-basert aktivitet til å bli et svært tydelig og
positivt engasjement hos Aktiv i friluft, er tiltak som gjennomføres årlig for å rydde før
sommeren. Longyearbyen lokalstyre har også sammen med Aktiv i friluft tatt en runde på
byens næringstomter, i den hensikt å kåre byens ryddigste næringstomt. Ref.
Svalbardposten (nett) 26.06.2020.
I tillegg har vi ungdomsryddingen som også er en politiske oppgave å sørge for blir
budsjettprioritet.
-Altså positiv oppmerksomhet.
Og administrasjonen har jobbet internt for å øke fokus på forsøpling ved ferdigstillelse av
infrastrukturprosjekter.
Det er også besluttet av lokalstyret at vi skal bruke en 50 % stilling til utomhus i fremtiden.
Denne vil være på plass i løpet av høsten. Denne personen skal ha ett særlig blikk på
nettopp at det er rent og pent i byen vår. Vi har stor tro på at ett slikt fokus kan bedre
forholdene fremover.
Vi har også hatt flere avklaringsmøter for å avklare det juridiske, og har i år hatt et
oppstartsmøte med Sysselmannen og Nærings- og fiskeridepartementet (grunneier) i forhold
til hva vi kan gjøre for å holde byen mer ryddig. Dette er en aktivitet som har vart over år og
som har gitt svært god effekt.
For næringstomtene til LL er det driftstekniker som er ansvarlig for å følge opp selve bygget
som også skal sørge for at det er rent og pent rundt bygget.

For boligtomtene er det i utgangspunktet beboerne som skal holde orden.
I forhold til lagring av ting til infrastruktur (rør, stolper, kummer og annet), så kan vi absolutt
bli bedre! Dette kommer administrasjonen til å jobbe mer med fremover.
Det er som nevnt innledningsvis flott at ungdommen engasjerer seg både i denne og mange
andre saker. Og vi er avhengig av gode innspill, ideer og påpekinger. Det er derfor fint om
ungdomsrådet, (eller alle for den sakens skyld), kommer med konkrete forslag til tiltak og
gjerne om områder de mener må ryddes i.»

