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PS 40/20

Tittel
Åpning av Longyearbyen lokalstyres tjenestetilbud fra 11. mai

Kjetil Figenschou (H) ba om behandling av følgende sak:
-

Gebyrer Longyearbyen Havn

Elise Strømseng (Ap) ba om behandling av følgende sak:
-

Foreldrebetaling for barnehageplasser og SFO

AU ble enige om å be administrasjonen om å utarbeide saksframlegg for disse sakene og at
sakene tas opp til formell behandling i et nytt møte i AU onsdag 13.5.2020 kl. 13.00.

PS 40/20 Åpning av Longyearbyen lokalstyres tjenestetilbud fra 11.
mai
Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.05.2020
Saken ble lagt fram i møtet. Administrasjonssjef Hege Walør Fagertun og sektorsjef
oppvekst og kultur Anne Jahre orienterte innledningsvis nærmere om saken.
Terje Aunevik (V) satte fram følgende tilleggsforslag:
 Åpne opp for organisert svømming og skolesvømming så raskt som praktisk mulig
 Tillate skjenkesteder å åpne umiddelbart
 Begynne arbeidet med å åpne opp svømmehall for befolkningen generelt og en
løsning for å åpne treningsrom (med ev tiltak for smittevern)
Administrasjonssjefens anbefaling med Auneviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Administrasjonsutvalget - 08.05.2020
Som et ledd i å normalisere lokalsamfunnet etter korona-situasjonen de siste ukene skal alle
Longyearbyen lokalstyres tjenester åpnes igjen i tråd med nasjonale føringer, med følgende
tillegg:
 Åpne opp for organisert svømming og skolesvømming så raskt som praktisk mulig
 Tillate skjenkesteder å åpne umiddelbart
 Begynne arbeidet med å åpne opp svømmehall for befolkningen generelt og en
løsning for å åpne treningsrom (med ev tiltak for smittevern)
Tjenestene åpnes så raskt dette er praktisk mulig og etter at det er utarbeidet planer for
ivaretakelse av smittevern i tråd med de smittevernfaglige rådene som er lagt nasjonalt.
Administrasjonssjefen utarbeider planer og informerer om åpning og tiltak ifm dette
fortløpende.

