Møteprotokoll
Utvalg:

Administrasjonsutvalget

Tidspunkt:

29.08.2017, kl 15:00

Sted:

Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Følgende faste medlemmer møtte:
Arild Olsen
Eirik Berger
Kristin Furu Grøtting
Kristin Jæger Wexahl
Kjetil Figenschou

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
V
V
MDG
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Ingen
Følgende varamedlemmer møtte:
Ingen
Andre frammøtte:
Hege Walør Fagertun
Elin Dolmseth
Kjersti Ingerø Olsen
Anne Søvold Vikanes

Administrasjonssjef
Økonomisjef
Sektorsjef teknisk
Sektorsjef oppvekst og kultur

Merknad:
Ingen
Underskrift:
Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Arild Olsen
lokalstyreleder

Anne Rakel Østli
sekretær

Saksliste
Utv.saksnr.
PS 17/54
PS 17/55
PS 17/56
-

Tittel
Etablering av Flyplassutvalg for Svalbard Longyearbyen lufthavn,
Longyearbyen
Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025
Høringsinnspill - forslag til endring i forskrift om alkoholordningen på
Svalbard
Informasjons-/diskusjonssaker
-

Utvikling av reiselivet – utfordringer og muligheter ved reiselivssjef
Ronny Brunvoll, Visit Svalbard. Fra planprosess til framtidsscenario,
Masterplanens fase 3, fra ord til handling. Reiselivssjefen
understreket viktigheten av tilrettelegging og drift av infrastruktur og
samarbeid med offentlig forvaltning

-

Fremtidig energibærer i Longyearbyen
Sektorsjef teknisk orienterte om saken og ønsket føringer for videre
framdrift:
- følge pågående initiativ angående mulighetsstudie for hydrogen
som energibærer
- følge OED sitt arbeid med framtidig energibærer i Longyearbyen

-

Orienteringer ved administrasjonssjef
-

Info om oppstart av budsjettprosess for 2019 ved økonomisjefen.
AU må gi innspill og føringer til administrasjonen.

-

Reforhandling av avtaler med NFD om matrikkel 22
Møtet ble lukket med hjemmel i saksbehandlingsforskriften § 7, 5.
ledd. Det utarbeides et eget notat med innspill fra AU.

PS 17/54 Etablering av Flyplassutvalg for Svalbard Longyearbyen
lufthavn, Longyearbyen
Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende omforente forslag ble fremmet:
1. Setning nummer 2 endres til: Lokalstyret er representert ved nestleder.
Lokalstyreleder er personlig vara.
2. De to siste setningene i anbefalingen strykes.
Votering:
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket korrigeres for skrivefeil
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.08.2017:
Administrasjonsutvalget anbefaler at det etableres et flyplassutvalg for Svalbard
lufthavn.
Lokalstyret er representert med nestleder. Lokalstyreleder er personlig vara.
Administrasjonssjefen ved næringsrådgiver er medlem av styret og fungerer som
sekretær.
Styret konstituerer seg selv.

PS 17/55 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve
2021-2025
Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende omforent endringsforslag ble fremmet:
Pkt. 6 i forskriften fjernes.
Votering:
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets anbefaling 29.08.2017:
Lokalstyret vedtar foreslåtte retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025,
uten pkt. 6 som utgår.

PS 17/56 Høringsinnspill - forslag til endring i forskrift om
alkoholordningen på Svalbard
Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2017:
1. Eirik Berger (V) fremmet forslag om at innholdet i Venstres høringsinnspill til
HOD (utdelt i møtet) tilpasses LL som lokalstyrets høringsinnspill.
2. Etter drøfting ble det fremmet et omforent forslag om at AU utarbeider en egen
uttalelse.
Administrasjonsutvalgets anbefaling 29.08.2017:
Lokalstyret vedtar omforent høringsinnspill fra AU.

