Møteinnkalling
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Tidspunkt:

20.03.2020, kl 11:00

Sted:

Næringsbygget/Skype,

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter.
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post.

Arild Olsen
lokalstyreleder
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Vår referanse:
2020/252-1-A20

Saksbehandler:
Anne Jahre

Dato:
19.03.2020

Stenging av skolen i forbindelse med Covid-19
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
14/20

Møtedato
20.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b vedta følgende:


Longyearbyen skole og SFO stenges for elever 27.3.2020.Hjemmeundervisning via digitale
plattformer slik det gjøres i dag videreføres.

Saksopplysninger:
Den nasjonale stengingen av skoler løper t.o.m. 26.mars 2020.
Da vi ikke vet om denne stengingen blir forlenget er det ønskelig fastslå at skolen og SFO ikke åpner
fredag 27. mars 2020, men fortsetter hjemmeskole siden dette er siste dag før skolens vinter- og
påskeferie.

Vurdering:
Det følger av Longyearbyens lokalstyrets delegasjonsreglement at smittevernloven er delegert til
administrasjonssjefen, med unntak av prinsipielle saker. Skolen er nå stengt etter nasjonale pålegg,
men Longyearbyen lokalstyret har ikke tidligere stengt skole pga.smittehensyn, og dette er derfor en
prinsipiell sak som utgangspunktet skal vurderes av lokalstyret. På grunn av koronasmitten må det
fattes vedtak raskt for å stoppe eventuell smittespredning, og det er derfor ikke tid til å kalle inn
lokalstyret. I hht. delegasjonsreglementet har administrasjonsutvalget da delegasjon til å fatte vedtak,
jf. Svalbardloven § 37 jr. kommuneloven§ 11-8.
Melding om vedtak truffet etter hastebestemmelsen skal forelegges lokalstyret på neste møte.
Det følger av forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter fra Svalbard og Jan Mayen § 9 at
deler av Smittevernloven gjelder på Svalbard og at der er Longyearbyen lokalstyre som har myndighet
som etter loven og forskriftene er lagt til kommunen i Longyearbyen arealplanområde.
Det følger smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b) at kommunestyret kan vedta stenging av
virksomhet som samler flere mennesker, feks skole, når det er nødvendig for å forebygge en
allmenfarlig sykdom eller motvirke at den blir overført. Koronaviruset er en allmenfarlig sykdom.
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Til forskjell fra landet forøvrig går vi inn i en vinterferie og har kun en dag mellom stengt skole og
vinterferieferie. Administrasjonen mener det vil være en unødvendig smitterisiko å holde skolen åpen
kun en dag for så å gå i ferie og anbefaler at skolen fortsetter hjemmeundervisning på digitale flater
slik som i dag også fredag 27.mars 2020.
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Vår referanse:
2020/253-4-N10

Saksbehandler:
Tone G. Sandnesaunet

Dato:
19.03.2020

Søknad om delvis fritak fra driveplikt for taxiløyve pga.
korona situasjonen
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
15/20

Møtedato
20.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Administrasjonsutvalget fritar alle som innehar drosjeløyve delvis fra driveplikten inntil nytt vedtak blir
truffet fra kl 23:00 til 08:00 hver dag på følgende vilkår:



Når det kommer/går nattfly skal drosjeløyvene drives til og fra flyplassen
Ved behov for drosjekjøring mellom kl. 23:00 til 08:00 for samfunnskritiske ansatte, skal dette
bestilles før kl. 21:00 samme dag. Dette gjelder kun kjøring for å komme til/fra arbeid som er
samfunnskritisk, ikke privat kjøring.

Saksopplysninger:
Det følger av retningslinjene for tildeling av transport pkt. 5 at drosjene har driveplikt.
5. Driveplikt
Ruteløyve og drosjeløyve omfattes av driveplikt. Dersom løyvehaver vil frasi seg løyve som
omfattes av driveplikt i løyveperioden, skal det sendes varsel til Longyearbyen lokalstyre
senest 6 måneder før fratreden. Løyvehaver plikter å drive den transport løyvet omfatter i
oppsigelsesperioden med mindre annet bestemmes av Longyearbyen lokalstyre.
De som innehar drosjeløyver søker om at de fritas fra løyveplikten fra kl. 23.00 til kl.08:00 pga. Covid19 situasjonen. De opplyser i søknaden at de inntektene har bortfalt nesten 100 % som følge av
viruset.
Det er Svalbard buss og taxi AS og Longyearbyen Taxi som innehar drosjeløyver i dag.

Vurdering:
Det følger av delegasjonsreglementet at det er Miljø- og næringsutvalget som skal behandle saker om
transportløyve. På grunn av koronasmitten må det fattes vedtak raskt, og det er derfor ikke tid til å
kalle inn utvalget. I hht. delegasjonsreglementet har administrasjonsutvalget da delegasjon til å fatte
vedtak, i alle saker lokalstyreleder velger å legge fram.
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Det er kun et begrenset antall drosjeløyver og disse må derfor omsøkes hvert 5 år. Det stilles krav om
driveplikt 24/7 blant annet for at vi skal ha tilgang på drosjer i en beredskapssituasjon og for å sikrer at
personer i samfunnskritiske stillinger kan komme til og fra arbeid.
Departementet har på fastlandet gitt delegasjon til fylkeskommunene å frita drosjeløyve innehavere fra
driveplikten, men viser til at det må tas hensyn til behovet for å opprettholde et tilfredsstillende
transporttilbud, som bl.a. å sikre at personer i samfunnskritiske stillinger kan komme til og fra arbeid,
se vedlagt brev.
Administrasjonen ser at det er svært vanskelige tider nå for drosjenæringen. På den andre siden er
drosje det eneste transporttilbudet utenom flybussen i Longyearbyen. Å frita drosjenæringen delvis fra
driveplikten vil si at det ikke er tilgang på transporttilbud i en beredskapssituasjon eller for å få
samfunnskritisk personell på jobb på natta.
Administrasjonssjefen mener likevel at det kan gis fritak fra driveplikten mellom kl. 23:00 til kl. 08:00
hver dag inntil videre, da det er korte avstander i Longyearbyen og de fleste i samfunnskritiske
stillinger har tilgang på bil. Videre mener vi de som har samfunnskritisk stillinger ivaretas ved at det
kan bestilles drosje før kl. 2100, hvis det er behov for drosjekjøring til og fra jobb om natta.
Administrasjonssjefen mener videre det er et smitteverns tiltak at det ikke skal drives drosjekjøring for
private om natten som blant annet er på fest. Det vil også være et tiltak for å hjelpe drosjenæringen å
få senket sine utgifter i en vanskelig økonomisk tid.
Ved nattfly skal drosjeløyvene drives til og fra flyplassen.
Det er usikkert hvor lenge Covid-19 situasjonen vil vare, og administrasjonen anbefaler derfor at
vedtaket om delvis fritak fra driveplikten vare på ubestemt tid inntil nytt vedtak fattes. Til orientering
bortfalle dagens drosjeløyver 31.12.2020.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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Vår referanse:
2020/241-5G03

Saksbehandler:
Tone G. Sandnesaunet

Dato:
20.03.2020

Presisering av vedtak om utvidet karantenebestemmelser
for tilreisende fra fastlandet
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
16/20

Møtedato
20.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde etter reise fra fastlandet ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver
tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket gjelder fra 18.mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00.
Vedtaket gjelder til 27.mars 2020 kl 18.00.
Utfyllende bestemmelser:
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende
oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, under oppholdet i Longyearbyen.
Reisende som skal videre til områder utenfor Longyearbyen arealplanområde (til for eksempel Svea,
Barentsburg og Ny-Ålesund) må være i karantene inntil de forlater arealplanområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt
karantenested i Longyearbyen. Offentlig transport bør unngås.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet.
Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til
avreise.
Unntaksbestemmelser:
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid ved Longyearbyen sykehus og lege ved Lufttransport
er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Øvrige helsepersonell unntas ikke.
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Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karantene
mv. ved ankomst til Norge. Personen må ha komme direkte fra karatene på fastlandet, det vil si reist
rett fra karanten til flyplassen.
Personer som er samfunnskritisk funksjoner og annet nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets
karantenekrav. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder for øvrig.
Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når
dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover
dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Saksopplysninger:
Etter spørsmål fra innbyggere og søknadene som er kommet inn har administrasjonen sette at det er
behov for å presisere vedtaket noe.

Vurdering:
For det første er presisert at det bare er ansatt helsepersonell ved Longyearbyen sykehus og lege ved
Lufttransport som er unntatt fra karantene. Øvrig helsepersonell er ikke unntatt.
Det er presisert at hvis man har skal komme inn under unntaket som gjelder de som har sittet i
karantene på fastlandet, så skal de ha kommet direkte fra karantene på fastlandet. Det vil si at de
reiser fra karantene direkte til flyplassen.
Videre er det presisert at det ikke bare er samfunnskritisk funksjoner som kan unntas men også annet
nøkkelpersonell. Dette med bakgrunn tilbakemeldinger fra nasjonalt hold at samfunnet ikke skal
stoppe opp med strenge karantene regler. Der det er mulig å utføre arbeid uten å være i særlig
kontakt med andre, så skal dette gjøres så lang som mulig.

Vedlegg:
1 Særutskrift Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet

Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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Vår referanse:
2020/241-1-

Saksbehandler:
Tone G. Sandnesaunet

Dato:
16.03.2020

Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for
tilreisende fra fastlandet
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
13/20

Møtedato
17.03.2020

Behandling i Administrasjonsutvalget - 17.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:

I andre avsnitt under utfyllende bestemmelser tilføyes
(til for eksempel Svea, Barentsburg og Ny-Ålesund)
I siste setning i tredje avsnitt under utfyllende bestemmelser endres «skal» til «bør».

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 17.03.2020
Vedtak:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde etter reise fra fastlandet ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver
tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket gjelder fra 18.mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00.
Vedtaket gjelder til 27.mars 2020 kl 18.00.
Utfyllende bestemmelser:
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende
oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, under oppholdet i Longyearbyen.
Reisende som skal videre til områder utenfor Longyearbyen arealplanområde (til for eksempel Svea,
Barentsburg og Ny-Ålesund) må være i karantene inntil de forlater arealplanområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt
karantenested i Longyearbyen. Offentlig transport bør unngås.
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Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet.
Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til
avreise.
Unntaksbestemmelser:
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing
for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karantene
mv. ved ankomst til Norge. Dette etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen
sykehus.
Personer som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men
nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når
dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover
dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Administrasjonssjefens anbefaling:
Vedtak:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområdet etter reise fra fastlandet ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver
tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket gjelder fra 18.mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00.
Vedtaket gjelder til 27.mars 2020 kl 18.00
Utfyllende bestemmelser:
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende
oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med under oppholdet i Longyearbyen.
Reisene som skal videre til områder utenfor Longyearbyen arealplanområdet må være i karantene
inntil de forlater arealplanområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt
oppholdssted. Offentlig transport skal unngås.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet.
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Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til
avreise.
Unntaksbestemmelser:
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing
for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karatene
mv. ved ankomst til Norge. Dette etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen
sykehus.
Personer som omfattes som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets
karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når
dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover
dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Saksopplysninger:
Koronaviruset er svært smittsomt og Staten har satt i gang omfattende tiltak for å prøve å hindre
smitte av viruset.
Det er flere kommuner i Nord-Norge som har fattet vedtak om utvidet karantenebestemmelser for
tilreisende sør for Dovre. Etter samtaler med smittevernlegen på Svalbard er Longyearbyen lokalstyre
rådet til å utvide karantenebestemmelsene for alle tilreisende fra fastlandet, for å hinder spredning av
Covid-19 i Longyearbyen arealplanområdet.

Vurdering:
Det følger av Longyearbyens lokalstyrets delegasjonsreglement at smittevernloven er delegert til
administrasjonssjefen, med unntak av prinsipielle saker. Vi har aldri tidligere vært i en slik krevende
situasjon at alle fra fastlandet vurderes å settes i karantene, i tillegg er det et inngripende tiltak for den
som rammes. Administrasjonssjefen anser derfor dette som en prinsipiell sak som utgangspunktet
skal vurderes av lokalstyret. På grunn av koronasmitten må det fattes vedtak raskt for å stoppe
eventuell smittespredning, og det er derfor ikke tid til å kalle inn lokalstyret. I hht.
delegasjonsreglementet har administrasjonsutvalget da delegasjon til å fatte vedtak, jf. Svalbardloven
§ 37 jr. kommuneloven§ 11-8.
Melding om vedtak truffet etter hastebestemmelsen skal forelegges lokalstyret på neste møte.
Det følger av forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter fra Svalbard og Jan Mayen § 9 at
deler av Smittevernloven gjelder på Svalbard og at der er Longyearbyen lokalstyre som har myndighet
som etter loven og forskriftene er lagt til kommune i Longyearbyen arealplanområde.
Det følger videre av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c) at når det er nødvendig for å
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan
kommunestyret vedta stans eller begrensning i kommunikasjoner.
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Nasjonale myndigheter har bedt om at det gjøres lokale vurderinger vedrørende pandemi og
smittevernforebyggende tiltak. Smittevernlegen ved Longyearbyen Sykehus anbefaler at det fattes
vedtak om at alle reisende fra fastlandet skal ilegges hjemmekarantene i 14 dager, se vedlegg.
Administrasjonssjefen anbefaler etter samtaler med smittevernlegen at administrasjonsutvalget fatter
vedtak om utvidet karantenebestemmelser for forebygging og begrensninger av koronasmitte i
Longyearbyen arealplanområdet. Dette for å forbygge og begrense smitte og beskytte sårbare
grupper. Administrasjonssjefen anbefaler at det fattes vedtak som vedlagt til saken.
Bakgrunnen for vedtaket er at Longyearbyen er i en særskilt sårbar situasjon i forhold til smitte, da vi
har svært begrenset tilgang på helsehjelp. Det er nå smitte i alle regioner på fastlandet, men fortsatt
ikke påvist smitte på Svalbard. Videre er det ønskelig å få samfunnet tilbake i drift så raskt som mulig.
Ved å sette alle reisende fra fastlandet i karatene og på den måten hindre smitte, håper vi at
samfunnet kan komme tilbake i vanlig drift raskere.
Administrasjonssjefen ser at dette er et svært inngripende tiltak for de som blir omfattet, både for
enkeltmenneske og næringslivet. Administrasjonssjefen mener likevel at hensynet til å hindre smitte
av Covid-19 til Svalbard må veie tyngre i denne perioden for å raskere kunne komme tilbake til vanlig
drift.

Vedlegg:
1
Utvidet karantenebestemmelser for tilreisende
2
Uttalelse fra Longyearbyen sykehus
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Vår referanse:
2020/251-1-

Saksbehandler:
Jo Gytri

Dato:
19.03.2020

Tidsavgrenset fravik fra innkjøpsreglement i Longyearbyen
lokalstyre for å bidra til opprettholdelse av lokalt
næringsliv
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
17/20

Møtedato
20.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Administrasjonsutvalget vedtar at følgende endring i innkjøpsreglementet til Longyearbyen lokalstyre
gjøres gjeldende, for en tidsavgrenset periode, fra 19. mars 2020 til 1. juli 2020:
«Longyearbyen lokalstyre skal, hvor det er økonomisk og praktisk mulig, gjennomføre
innkjøp av varer og tjenester, bygg og anleggsarbeider med lokale leverandører. Leverandører med
tilholdssted i Longyearbyen skal velges, så fremt det ikke medfører en uforholdsmessig stor ulempe»

Saksopplysninger:
Longyearbyen lokalstyre kjøper varer, tjenester, og bygge og anleggsarbeider for betydelige summer
hvert år, og er således en sentral innkjøpsaktør for det lokale næringslivet i Longyearbyen. Lov om
offentlige anskaffelser er ikke gjort gjeldende på Svalbard, men Longyearbyen lokalstyre følger et eget
innkjøpsreglement hvor mye er tuftet på de samme prinsippene som i Lov om offentlige anskaffelser
Utbruddet av Covid-19 gir det lokale næringslivet i Longyearbyen store utfordringer. Longyearbyen
lokalstyre har i kraft av å være en sentral innkjøpsaktør betydelig påvirkning på aktivitetsnivået til
lokale bedrifter.
For å bidra til å holde aktivitetsnivået oppe, og således sikre at Longyearbyen lokalstyre kan yte gode
tjenester og tilbud i fremtiden, er det ønskelig å legge til rette for at Longyearbyen lokalstyre i størst
mulig grad kjøper varer, tjenester, og bygge og anleggsarbeider av lokale bedrifter.

Vurdering:
Longyearbyen lokalstyre sin tjenesteproduksjon er avhengig av robuste, lokale bedrifter. For å bidra til
at lokale bedrifter opprettholder sin normale aktivitet foreslås det derfor at det gjøres en endring i
innkjøpsreglementet til Longyearbyen lokalstyre, for en tidsavgrenset periode.
Følgende endringer foreslås implementert i innkjøpsreglementet, og skal gjelde fra 19. mars 2020, til
1. juli 2020:
«Longyearbyen lokalstyre skal, hvor det er økonomisk og praktisk mulig, gjennomføre
innkjøp av varer og tjenester, bygg og anleggsarbeider med lokale leverandører. Leverandører med
tilholdssted i Longyearbyen skal velges, så fremt det ikke medfører en uforholdsmessig stor ulempe»
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Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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Vår referanse:
2020/254-1-

Saksbehandler:
Bjørn-Øyvind Strand

Dato:
20.03.2020

Håndtering og saksbehandling av gebyrer i forbindelse
med koronasituasjonen
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
18/20

Møtedato
20.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Administrasjonen bes bruke de muligheter som ligger i delegasjonsreglementet for å ivareta de
innbyggere og bedrifter som økonomisk blir rammet av koronasituasjonen. Enkeltsaker av prinsipiell
karakter skal tas opp med AU.

Saksopplysninger:
Vedtatt budsjett med tidspunktet og beløpene for utfakturering av følgende gebyrer:
Veigebyr, strøm, fjernvarme og VAR.
Basert på utfakturerte gebyrer i fjerde kvartal i 2019, fordeler disse seg slik:
Næringsliv utgjør ca. 90 % av gebyrinntektene, og husholdninger ca. 10 %.
Fordeling innad i næringsliv; offentlig ca. 53 % og private ca. 47 %.
Budsjettet for 2020 på disse gebyrene er totalt på kr. 162,4 millioner. Fordelt pr. kvartal blir det kr. 40,6
millioner.
Private husholdninger 10 % pr.: kr. 4,0 millioner
Offentlig næringsliv 53 % av (90 %): kr. 19,4 millioner
Privat næringsliv 47 % av (90 %): kr. 17,2 millioner
Når det gjelder betaling for barnehage og SFO er dette allerede unntatt gjennom nasjonale vedtak.

Vurdering:
Longyearsamfunnet er nå i en spesiell situasjon. Inntekstgrunnlaget for deler av næringslivet og
enkeltpersoner har falt bort. Det er viktig at LL bidrar i dugnaden for å ivareta enkeltindivider, familier
og bedrifter. Samtidig bidra til å holde samfunnet mest mulig rustet til å komme tilbake til normal drift.
LL har muligheter gjennom sitt delegasjonsreglement til å utsette betalingsfrist, utarbeide
nedbetalingsplaner, fremme saker om fritak for avgifter ol. Dette etter søknader fra de som er berørt
av situasjonen. I tillegg til dette kommer avvente innfordringer, ikke pålegge purregebyrer ol..
Administrasjonssjefen mener det er viktig at også LL bidrar i å minske utfordringer og konsekvenser
for enkeltpersoner, familier og næringslivet som særlig rammes av situasjonen. Dette er tiltak som
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allerede ligger i delegasjonsreglementet fra lokalstyret til administrasjonssjef. Det som er viktig i denne
sammenhengen er at saksbehandlingen går raskt og med fokus på de som særskilt blir rammet.
Det er viktig at de tiltakene som LL igangsetter er målrettet og treffer de som reelt har behov for hjelp.
Longyearbyen består av en stor del offentlig virksomhet og bedrifter og enkeltpersoner som ikke
rammes av situasjonen. Disse må betale som vanlig for å sikre at LL kan hjelpe de som trenger det i
denne vanskelige situasjonen.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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Vår referanse:
2020/255-1-

Saksbehandler:
Arild Olsen

Dato:
20.03.2020

Oversikt over oppdrag/arbeid som kan settes ut til lokalt
næringsliv
Utvalg
Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.
19/20

Møtedato
20.03.2020

Lokalstyrelederens anbefaling:
AU ønsker at LL skal bidra til å opprettholde aktivitet i næringslivet i Longyearbyen, og ber
administrasjonen lage en oversikt over oppdrag/arbeid som kan settes ut til lokalt næringsliv eller som
allerede er satt ut med bakgrunn i situasjonen vi er i nå. AU sikter i første rekke til arbeid som er
hensiktsmessig å gjøre nå som bygg står tomme/er stengt, men også annet arbeid som har til hensikt
å holde næringslivet i Longyearbyen i gang.
Oversikten må:
• Skille mellom oppdrag som kan settes i bestilling umiddelbart eller allerede er satt i bestilling og
oppdrag som krever mer forberedelser.
• Vise avhengigheter til eventuell plan- eller byggesaksbehandling.
• Vise hvorvidt oppdrag kan gjøres innenfor rammene i årets budsjett eller trenger ekstra
finansiering. Samt tiltak som kan inngå i den nasjonale krisepakker for Longyearbyen.
Tiltakene skal være rettet mot lokale bedrifter for å holde de i gang i den vanskelige tiden.
AU ber om at administrasjonen effektuerer så mye som mulig innenfor kapasiteten til våre
leverandører.

Saksopplysninger:
Saksopplysninger legges fram muntlig i møtet.
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