Møteprotokoll
Utvalg:

Lokalstyret

Tidspunkt:

18.05.2020, kl 18:00

Sted:

Næringsbygget/Teams

Følgende politikere møtte:
Arild Olsen
Elise Strømseng
Per Nilssen
Kristin Furu Grøtting
Anders Lindseth
Kjetil Figenschou
Stein-Ove Johannessen
Ida Lehn
Jørn Dybdahl
Kristoffer Høgseth Halvarp
Terje Aunevik
Karine Margrethe Hauan
Helle Jakobsen
Håvar Fjerdingøy
Olivia Ericson

Vara for:
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Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Andre frammøtte:
Hege Walør Fagertun
Morten Dyrstad
Anne Jahre
Noah Andreas L. Johannessen
Siri Hanseid Bendiksen
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AP
AP
AP
AP
H
H
H
FRP
FRP
V
V
V
V
MDG

Pål Berg

administrasjonssjef
sektorsjef teknisk
sektorsjef oppvekst og kultur
ungdomsrepresentant
barnetalsperson

Merknad:
Med bakgrunn i koronasituasjonen ble møtet innkalt på kort varsel og møtet ble 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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Arild Olsen
leder

…………………………………………………….
Svein Olav Ween
sekretær

Saksliste
Utv.saksnr.
PS 27/20
PS 28/20
PS 29/20

Tittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Gebyr for opplag ved kai - Faktura- og gebyrsatser 2020
Justering av foreldrebetaling i barnehage og SFO i forbindelse med Covid-19

Orienteringer:
- Orientering om arbeidet knyttet til koronasituasjonen

PS 27/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Lokalstyret - 18.05.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Lokalstyret - 18.05.2020
Protokoll fra møte 28.4.2020 godkjennes.

PS 28/20 Gebyr for opplag ved kai - Faktura- og gebyrsatser 2020
Behandling i Lokalstyret - 18.05.2020
Kjetil Figenschou (H) satte fram følgende forslag:
For å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen lokale bedrifter som bruker
havna har fått på grunn av Covid-19, er det nødvendig å kunne tilby
situasjonstilpassede avtaler en det gjeldende gebyrer regulativet åpner opp for,
samtidig som økonomien på havna ivaretas. Hensikten med vedtaket er å gi
havnesjefen mulighet til å inngå individuelle avtaler om reduserte gebyrer I
forbindelse med bruk av havna og på denne måten skape aktivitet i havna.
Samtidig har situasjonen avdekt mangler vedrørende opplag til kai i gjeldende
gebyrregulativ og som vi ikke har innført per i dag, men som er innarbeidet ved
havner på fastlandet. Det er av stor viktighet at gebyrer er enkelt forståelige ut fra den
tjenesten gebyret skal dekke. Videre er det viktig med transparent saksbehandling og
likebehandling.
Lokalstyret vedtar følgende tidsbegrensede myndighet til havnesjefen:
Havnesjefen gis myndighet til å fravike fra gjeldende gebyrregulativ for 2020 for
Longyearbyen lokalstyre, kapittel 20. Særskilt skriftlig avtale kan inngås mellom
Longyearbyen Havn og kunde. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020 og
gjelder ut året 2020.
Figenschous forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 18.05.2020
For å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen lokale bedrifter som bruker havna
har fått på grunn av Covid-19, er det nødvendig å kunne tilby situasjonstilpassede avtaler en
det gjeldende gebyrer regulativet åpner opp for, samtidig som økonomien på havna ivaretas.
Hensikten med vedtaket er å gi havnesjefen mulighet til å inngå individuelle avtaler om
reduserte gebyrer I forbindelse med bruk av havna og på denne måten skape aktivitet i
havna.
Samtidig har situasjonen avdekt mangler vedrørende opplag til kai i gjeldende gebyrregulativ
og som vi ikke har innført per i dag, men som er innarbeidet ved havner på fastlandet. Det er

av stor viktighet at gebyrer er enkelt forståelige ut fra den tjenesten gebyret skal dekke.
Videre er det viktig med transparent saksbehandling og likebehandling.
Lokalstyret vedtar følgende tidsbegrensede myndighet til havnesjefen:
Havnesjefen gis myndighet til å fravike fra gjeldende gebyrregulativ for 2020 for
Longyearbyen lokalstyre, kapittel 20. Særskilt skriftlig avtale kan inngås mellom
Longyearbyen Havn og kunde. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020 og gjelder
ut året 2020.

PS 29/20 Justering av foreldrebetaling i barnehage og SFO i
forbindelse med Covid-19
Behandling i Lokalstyret - 18.05.2020
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Lokalstyret - 18.05.2020
Ved redusert åpningstid i barnehagene eller SFO, som følge av koronasmitten, skal
foreldrebetalingen for disse tjenestene reduseres tilsvarende.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond og enhetene kompenseres tilsvarende for
tap av inntekter. Ordningen begrenses til 1. august.

