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Administrasjonssjefens anbefaling:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar å tildele korkpenger for 2019 i samsvar med vedlagte oppsett.

Sammendrag og konklusjon:
Longyearbyen lokalstyre v/oppvekst- og kulturutvalget foretar årlig en tildeling av midler som LL mottar
fra overskuddet ved Nordpolet i Longyearbyen. Lokalstyret har vedtatt at rammen for tildelingen for
2019 skal være 4 millioner kroner. Vanligvis blir tildelingen gjort i november/desember, men på grunn
av lokalstyrevalget i høst måtte tildelingen for 2019 forskyves til januar 2020.
Det kom inn i alt 43 søknader, hvorav to kom inn etter utløp av søknadsfristen. Oppvekst- og
kulturutvalgets medlemmer har fått utdelt en egen perm med alle søknadene. Denne inneholder også
en oversikt over hvem som har fått tildelt midler og hvem som har fått avslag på sine søknader siden
2008.
Administrasjonssjefen har gjort en vurdering av søkerne og søknadene og legger fram forslag til
fordeling av korkpengene. Oversikt over søkerne og administrasjonssjefens forslag er lagt ved som
eget vedlegg til saken.

Saksopplysninger:
I henhold til vedtatt delegasjonsreglement er det Oppvekst- og kulturutvalget som har myndighet til å
avgjøre søknader om tilskudd fra "korkpengeordningen". Tildelingen skal skje med utgangspunkt i
«Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS», vedtatte kriterier for tildeling av korkpenger samt
innenfor den rammen og de hovedprioriteringene som er vedtatt av lokalstyret.
Lokalstyret vedtok i møte den 16/9-2019, sak 49/19, at rammen for tildelingen av korkpenger for 2019
skal være på 4 millioner kroner. Det ble videre vedtatt at det ikke skulle defineres særskilte
satsningsområder for årets tildeling. Dette betyr at det vil være kriteriene som framgår av «Veiledning
og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea
(Korkpenger)» som legges til grunn for vurdering av søknadene, der det i pkt. 1 står at:
«Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS» fått i oppgave
å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for
befolkningen i Longyearbyen og Svea.
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Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom
tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og
Svea.»
Videre står det at lag, organisasjoner og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen
i Longyearbyen og Svea kan søke. Det framheves også at det via korkpengene er ønskelig å
stimulere til et aktivt, kreativt og nyskapende velferdstilbud. For at mangfoldet blant aktivitetene økes
skal det også vektlegges at nye aktiviteter også kan få støtte.
Det vises forøvrig til veiledningen som følger vedlagt.
Frist for å søke om korkpenger var satt til 20.10.2019. Dette ble kunngjort på LLs nettside, facebook
og i Svalbardposten. Det kom inn 41 søknader innen søknadsfristen og 2 etter at fristen var gått ut.
Dette er en økning på sju sammenlignet med 2018. Det er likevel betydelig færre enn tidligere år, da
antallet var i overkant av 50.
Økningen i antall søknader gjør også at samlet søknadsbeløp er høyere enn i fjor. Inkludert søknader
innkommet etter fristen er den samlede søknadssummen på kr 7 333 700, noe som er en økning på
nesten 1,9 mill. kroner fra 2018.

Vurdering:
Generelle vurderingsprinsipper
I forbindelse med gjennomgangen av korkpengeordningen har det blitt diskutert om det skal kunne gis
tilskudd over flere år for faste søkere/mottakere. Det er imidlertid ikke gjort noe vedtak om dette. Det
er også flere uavklarte spørsmål knyttet til en slik endring i prinsippene. Vedtak om en endring må i så
fall gjøres av lokalstyret.
Faste kulturelle bidragsytere
Administrasjonssjefen mener det viktig å bidra med støtte til de faste kulturelle bidragsyterne i
lokalsamfunnet. Søkere som kommer inn under denne kategorien er Longyearbyen Blandakor, Store
Norske Mandskor, Tundradundrene, Longyearbyen Storband og Spitsbergen Revylag. Dette er, og
har vært, viktige bidragsytere ved forskjellige festforestillinger og andre offentlige arrangement i
Longyearbyen gjennom flere år. Det er også flere andre lag, foreninger og klubber som bidrar med
andre gode aktivitetstilbud til befolkningen og som det er viktig å støtte opp under.
Aktiviteter for barn og ungdom
Ved tidligere tildelinger har det blitt lagt vekt på at aktivitetstilbud for barn og ungdom skal ha høy
prioritet. Søkere som vurderes i denne kategorien er Camp Svalbard, UKM og Sirkus Svalnardo. Dette
er gode og populære tilbud der barn og ungdom får utfordringer som de kan lære seg å mestre.
I tillegg vil også mange av tilbudene til Svalbard Turn og enkelte andre lag og foreninger kunne
vurderes i denne kategorien.
Større kulturarrangementer
Søkere som det har vært naturlig å sammenligne er Polarjazz, og Longyearbyen Bluesklubb/Dark
Season Blues. Disse står bak store arrangementer som engasjerer mange frivillige på
arrangementsiden og som har et stort publikum. Administrasjonssjefen foreslår at disse aktivitetene i
utgangspunktet vurderes noenlunde likt. Kunstpause og Longyearbyen litteraturfestival er andre
arrangementer som engasjerer og skaper aktivitet i byen.
Store søknadsbeløp
Søknaden med det største søknadsbeløpet er en fellessøknad fra 14 av de aktive gruppene i Svalbard
Turn. Søknadsbeløpet er på kr 1 390 000. Svalbard Turn har også søkt om støtte på kr 375 000 til
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bokprosjekt og kr 702 000 til prosjektstøtte til «Svalbardhallen 2025».
Longyearbyen Bluesklubb søker om kr 437 000 til gjennomføring av Dark Season Blues og innkjøp av
teknisk utstyr. LL Enhet for kultur og idrett søker om kr 535 000 til innkjøp av bevegelig lys i
Kulturhuset.
Det er fem søknader med søknadssum på mellom 200 000 - 300 000 kroner.
Tildeling av tilskuddsbeløp over kr 300 000 til prosjekter som er av prinsipiell og betydelig karakter
omfattes ikke av delegasjon gitt fra lokalstyret til oppvekst- og kulturutvalget. Disse sakene skal
avgjøres av lokalstyret etter anbefaling fra oppvekst- og kulturutvalget.
I tråd med tidligere års tildelinger anbefaler administrasjonssjefen at det også i år gis et tilskuddsbeløp
på over kr 300 000 til Svalbard Turn. Begrunnelsen for at denne vurderes å være innenfor
delagasjonen til OKU er at dette er en samlesøknad fra alle gruppene i Svalbard Turn.
Det er fire andre søknader der søknadsbeløpet er på over kr 300 000. Det er imidlertid ingen av disse
administrasjonssjefen vil anbefale at blir tildelt et beløp ut over delegasjonen til OKU.
Deler ikke oppvekst- og kulturutvalget administrasjonssjefens syn på dette kan de aktuelle søknadene
som det er ønskelig å innvilge med mer enn kr. 300 000 forelegges lokalstyret for behandling.
Avslag på søknad
Administrasjonssjefen anbefaler at det gis avslag på 7 søknader. Forslagene til avslag begrunnes med
at søknadene ligger utenfor eller noe på siden av det som er angitt som føringer for tildeling av
korkpenger. Det vises også til tidligere vedtak og praksis vedrørende sammenlignbare søknader.
For sent innkomne søknader
Søknadene fra Jusshjelpa i Nord-Norge Spitsbergen Makerspace er levert inn etter søknadsfristens
utløp. Tidligere praksis har vært at søknader innkommet etter fristen ikke blir behandlet. I 2018 ble det
imidlertid gjort et unntak fra dette, da det ble vedtatt å ta alle søknadene som var kommet inn for sent
med i behandlingen. Administrasjonssjefen ber OKU vurdere om de to for sent innkomne skal tas opp
til behandling.
Generelle vilkår for alle som innvilges tilskudd:
I svarbrevet til alle søkerne hvor vedtaket formidles vil også følgende presiseres:
 Krav om fremlegging av dokumentasjon knyttet til bruk av korkpengene.
 Dersom aktiviteten i en forening opphører skal utstyr innkjøpt for korkpenger tilfalle
Longyearbyen lokalstyre.
 Foreninger som mottar korkpenger forplikter seg til å stille opp, delta eller bidra til
arrangementer og aktiviteter i Longyearbyen.
Forslag
Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger og en konkret vurdering av de tiltak og prosjekter det
søkes om midler til, legger administrasjonssjefen fram et forslag om tildeling på til sammen
kr 3 431 500. Det gjenstår dermed kr 568 500 i forhold til den rammen lokalstyret har satt for
korkpengetildelingen for 2019. Grunnet inhabilitet overlater administrasjonssjefen vurderingen av
søknaden fra Longyearbyen fotoklubb til OKU/OKUs leder. Det er derfor ikke lagt inn noen vurdering
og anbefaling på denne søkeren.
Administrasjonssjefens vurdering av søknadene:
1. FAU Kullungen barnehage – Dukketeater for barn
Det søkes om kr 33 000 for å hente opp en teatertrupp for å sette opp en dukketeater-forestilling
for barn i Kulturhuset.
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Formålet med tiltaket er å gi barn i alderen 0-8 år en kulturopplevelse innenfor scenekunst og da
mer spesifikt dukketeater. Tanken er at også Polarflokken barnehage, og evt. 1.-3. klasse ved
skolen, inviteres til arrangementet.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, og anbefaler at FAU Kullungen barnehage
tildeles kr 30 000.
2. Longyearbyen skole 10. klasse – Klassetur våren 2020
Det søkes om kr 40 000 til dekning av utgifter i forbindelse med avslutningstur for 10. klasse.
Turopplegget er ikke endelig avgjort, men vil ligne på avslutningsturene som er gjennomført
tidligere år. Trolig blir det tur til Svea og Isfjord Radio med overnatting for 20 elever samt voksne.
Formålet med turen er å gjennomføre en sosial og lærerik snøskutertur som en avslutning etter ti
års skolegang. Målet er at alle i klassen skal være med, og det er derfor ønskelig at kostnadene
ikke skal skape begrensninger for hvem som har mulighet til å delta.
Det har gjennom flere år blitt gitt korkpengestøtte til klasseturer for 10. klasse.
Administrasjonssjefen anbefaler at 10. klasse ved Longyearbyen skole tildeles kr 30 000 til
klassetur.
3. Longyearbyen skole, ungdomstrinnet – Oppsetting av musikal
Det søkes om kr 25 000 til oppsetting av musikal for ungdomstrinnet ved Longyearbyen skole.
Ungdomstrinnet ved skolen har hatt tradisjon for å sette opp en musikalforestilling hvert andre år.
Dette er nå endret til hvert tredje år, og planen er at det skal settes opp en forestilling på slutten av
skoleåret 2020. Dette er et prosjekt der alle elevene involveres og der de får anledning til å jobbe
på tvers av trinn. Elevene er både skuespillere og scenearbeidere og de jobber med kostymer,
sminke, PR, økonomi mv.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen skole, ungdomstrinnet tildeles kr 25 000 til
oppsetting av musikal i 2020.
4. Longyearbyen skole – Utlån av utstyr til friluftsliv
Longyearbyen skole søker om kr 149 000 til innkjøp av friluftsutstyr som kan lånes ut slik at enda
flere barn og unge kan komme seg ut på tur.
Longyearbyen skole har en del friluftsutstyr som benyttes i forbindelse med aktiviteter på skolen.
Dette utstyret brukes også av andre lag og foreninger, samt på Camp Svalbard. Skolen ønsker å
utvide tilbudet for å kunne bidra til at enda flere kan komme seg ut på tur. Målgruppen er barn og
unge i Longyearbyen i alderen 6-20 år. Utstyrslageret skal også kunne benyttes av andre lag og
foreninger.
Administrasjonssjefen vurderer dette som et svært positivt tiltak og anbefaler at Longyearbyen
skole tildeles kr 149 000 til innkjøp og oppgradering av friluftsutstyrslageret på skolen.
5. LL - Enhet kultur og idrett, Kulturskolen – Festforestilling – Magi i mørketid
Kulturskolen søker om kr 39 500 til årets prosjekt/festforestilling «Magi i mørketid».
Med utgangspunkt i tittelen «Magi i mørketid» har kulturskolen høsten 2019 hatt et prosjekt som
munnet ut i en festforestilling i Kulturhuset, som også markerte kulturskolens 25-årsjubileum.
Forestillingen ble gjennomført den 29. november.
Det har årlig blitt gitt tilskudd til tilsvarende arrangementer i regi av kulturskolen, og
administrasjonssjefen anbefaler at Kulturskolen tildeles kr 39 500 til kulturskolens prosjekt i 2019.
6. LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard høst- og vintercamp
Det søkes om kr 200 000 for å gjennomføre vinter- og høstcamp 2020. dekning av utgifter til
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transport, mat, forbruksmateriell, mv.
Camp Svalbard er en friluftslivcamp for ungdom bosatt i Longyearbyen, og arrangeres over en
helg. Det arrangeres to camper i året; en i august/september og en i mars/april. Begge er store
satsingstiltak som gjennomføres av Ung i Longyearbyen. Det søkes om samlet støtte til begge
campene.
Dette er et positivt og unikt tilbud til ungdommene i Longyearbyen, og det er spesielt viktig at det
er et lavterskeltilbud i forhold til utstyr og ferdighetsnivå.
Administrasjonssjefen anbefaler at Camp Svalbard høst og vinter tildeles kr 200 000.
7. LL - Enhet barn og unge – UKM Svalbard – Reise til fylkesmønstring
Enhet for barn og unge søker om kr 100 000 til Ung Kultur Møtes (UKM) til dekning av reiseutgifter
for deltakere på fylkesfestivalen på Finnsnes i Troms.
UKM er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Prosjektet har alltid vært populært i
Longyearbyen, og det deltar mange ungdommer både på og bak scenen. Søknadssummen er
dobbel så høy som i fjor. Årsaken til økningen forklares med økte reise- og oppholdsutgifter.
UKM er et tradisjonelt tilbud til barn og unge i Longyearbyen. Administrasjonssjefen anbefaler at
det tildeles kr 100 000 til reise- og oppholdsutgifter for deltakere til fylkesmønstringen på
Finnsnes.
8. Liverbirds Svalbard – Fotballskole for barn
Det søkes om kr 36 000 for å arrangere fotballskole for barn i alderen 10 – 15 år.
Liverbirds Svalbard, som er en lokal supporterklubb for Liverpool FC, har årlig arrangert
fotballskole for barn i Longyearbyen siden 2014. Dette har vært et populært mørketidstiltak som
har som formålet å skape fotballglede, samt å gi Longyearbyens trenere ny inspirasjon.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Liverbirds Svalbard tildeles kr 36 000 i tilskudd til fotballskole
for barn.
9. Sirkus Svalnardo – Drift, sirkusuke, trening og treningshelger
Det søkes om kr 106 000 til drift av Sirkus Svalnardo, utstyr, honorar og reise-/oppholdsutgifter til
instruktør i forbindelse med sirkusuke og treninger.
Sirkus Svalnardo er et populært tiltak for barn og unge i skolealder. Årlig arrangeres det en
sirkusuke med ca. 70 deltakere, der det også er venteliste for å bli med. Sirkusuka avsluttes med
to forestillinger i Kulturhuset.
Sirkus Svalnardo har vært prioritert i forbindelse med tidligere tildelinger av korkpenger. De har
ingen andre inntektskilder er derfor fullfinansiert av korkpenger.
Administrasjonssjefen anbefaler at Sirkus Svalnardo tildeles kr 75 000.
10. Svalbard Kirkes Speidergruppe – Leirdeltakelse, rekruttering, lederutvikling og utstyr
Det søkes om kr 120 000 til deltakelse på speiderleir, herunder kontingent og reiseutgifter, samt
lederutdanning og utgifter i forbindelse med andre aktiviteter.
Svalbard Kirke Speidergruppe har administrativ tilknytning til Svalbard Kirkes stab. Speidergruppa,
som er et tilbud for fra 4. til 10. trinn, har vokst jevnt de senere årene og har for tiden 42 speidere
og et lederteam på fem. Deltakelse på speiderleir er årets høydepunkt og vil kunne gi speiderne
motivasjon til videre speiderarbeid og lederoppgaver. Speidergruppen har også satt seg som mål
å styrke lederutviklingen, og ønsker derfor at speiderlederne skal få delta på et eget
lederutviklingsprogram.
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Administrasjonssjefen anbefaler at Speidergruppa tildeles kr 80 000 til utstyr og deltakelse på
speiderleir.
11. Svalbard Kirke – Fastlandstur med konfirmantene
Det søkes om kr 31 000 til fastlandstur med 10 konfirmanter.
Det har vært tradisjon for å reise på tur til Oslo med konfirmantene. Der er planen å besøke
Nobels fredssenter, 22.-julisenteret, Kirkens bymisjon, Stortinget og Domkirken.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard kirke tildeles kr 20 000 til fastlandstur for
konfirmantene.
12. Ungt entreprenørskap Troms – Prosjektet: Hva skal vi gjøre etter kullet?
Det søkes om kr 171 000 i tilskudd til oppstart av prosjektet «Hva skal vi gjøre etter kullet?».
Ungt Entreprenørskap Troms ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med Longyearbyen
skole. Det er utarbeidet et pedagogisk opplegg, hvor elevene gjennom flere faser skal komme
fram til bærekraftige løsninger på lokale miljøproblemer.
Skolen er positiv til prosjektet, men det er per i dag ikke inngått noen avtale om en gjennomføring.
Det er dermed heller ikke realistisk at prosjektet blir gjennomført vinteren/våren 2020 slik det er
skissert i søknaden. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås. Det kan fremmes
ny søknad om støtte til tiltaket når det er inngått avtale og et formelt samarbeid med skolen og en
ny gjennomføringsplan er fastsatt.
13. LL - Enhet kultur og idrett – KunstPause Svalbard 2019
Det søkes om kr 70 000 til KunstPause 2019.
Kunstpause Svalbard hører inne under satsningsområdene. Administrasjonssjefen mener at
Kunstpause Svalbard er et godt tilbud som har et variert og høyt kunstnerisk nivå som store deler
av befolkningen har glede av.
Administrasjonssjefen anbefaler å tildele kr 70 000 til Kunstpause Svalbard.
14. LL - Enhet kultur og idrett - Biblioteket – Longyearbyen litteraturfestival
Det søkes om kr 100 000 til gjennomføring av Longyearbyen litteraturfestival i 2020.
Litteraturfestivalen har blitt arrangert de tre siste årene og det planlegges ny festival i 2020.
Målgruppen for festivalen er alle innbyggerne i Longyearbyen og det gis derfor også tilbud om
litterære opplevelser til både barn, ungdom og voksne.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak for Longyearbyen, og anbefaler å tildele
kr 100 000 til festivalen.
15. Longyearbyen Bluesklubb - Dark Season Blues og teknisk utstyr
Det søkes om kr 437 000 til å arrangere festivalen Dark Season Blues 2020 og til nyanskaffelser,
oppgradering og vedlikehold av teknisk utstyr.
Dark Season Blues er en av de store kulturarrangementene i Longyearbyen, og er bluesklubbens
hovedarrangement. Av søknaden går det fram at det er krevende å arrangere konserter/festivaler.
De siste årene har festivalen gått med underskudd, og det kan være muligheter for at festivalen i
2020 vil bli skalert ned eller evt. ikke bli gjennomført. Korkpengestøtte vil kunne være avgjørende
for den videre aktiviteten.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Bluesklubb tildeles samme beløp som i 2018
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kr 180 000 til Dark Season Blues og til teknisk utstyr.
16. Polarjazz – Festival i 2020
Det søkes om kr. 300 000 i støtte til gjennomføring av Polarjazz-festivalen i 2020.
Polarjazz er også en av de store kulturarrangementene i Longyearbyen. Av søknaden går det
fram at det er krevende å arrangere konserter/festivaler. I likhet med Dark Season Blues har
Polarjazz også hatt økonomiske utfordringer og gått med underskudd de siste årene, og det var
lenge snakk om å legge ned festivalen. Det planlegges nå ny festival i 2020. For å kutte kostnader
skaleres den ned ved at den forkortes med én dag og antallet artister reduseres.
Administrasjonssjefen anbefaler at Polarjazz tildeles samme beløp som i 2018 kr 180 000 til
gjennomføring av festival i 2020.
17. Smak Svalbard – Smak Svalbard 2020 - matfestival
Det søkes om kr 100 000 til Smak Svalbard.
Smak Svalbard er en matfestival over fire dager, og det skal være en møteplass for befolkningen
der restauranter, spisesteder, matprodusenter og privatpersoner kan presentere sin kultur og sine
matspesialiteter.
Dette er et positivt tiltak for Longyearbyen som skaper aktivitet og interesse rundt temaet mat.
Målgruppen for tiltaket er i all hovedsak lokale bedrifter, gründere og ildsjeler for lokalmat.
Administrasjonssjefen mener derfor at tiltaket faller utenfor korkpengeordningens formål siden
dette først og fremst retter seg inn mot aktører i næringslivet.
Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
18. Lindy Longyearbyen – Arctic Lindy Exchange - dansefestival
Det søkes om kr 60 000 i støtte for å arrangere Lindy Hop-dansefestival.
Lindy Longyearbyen planlegger å arrangere en Lindy Hop-dansefestival over to dager i
Longyearbyen. I forbindelse med dette ønsker de å invitere instruktører og et danseband.
Arrangementet vil være åpent for lokalbefolkningen og det vi bli gitt kurs for nybegynnere.
Dette er en nytt tiltak og administrasjonssjefen anbefaler at Lindy Longyearbyen tildeles kr 40 000
til drift dansefestivalen Arctic Lindy Exchange.
19. Longyearbyen Blandakor – Innøving av repertoar for konsert i 2020
Det søkes om kr 210 000 til innøving av repertoar, konsert og drift av koret – herunder
dirigentutgifter.
Blandakoret planlegger å sette opp nyskrevet musikk av en person bosatt i Longyearbyen. I
forbindelse med dette er de avhengig av å hente opp noen musikere og repetitør fra fastlandet.
Blandakoret er etablert som en viktig kulturinstitusjon gjennom mange år. De opptrer ved flere
arrangementer i tillegg til at de holder egne konserter. I tråd med tidligere år anbefales det å tildele
blandakoret korkpenger. Administrasjonssjefen finner imidlertid ikke at det er rom for å gi tilskudd
på det nivået det søkes om, men anbefaler at Longyearbyen Blandakor tildeles kr 100 000 til drift
av koret.
20. Longyearbyen dykkerklybb – Drift og vedlikehold av utstyr og lokaler
Det søkes om kr 60 000 til drift samt vedlikehold av utstyr og lokaler.
Longyearbyen dykkerklubb har en del utstyr som krever skikkelig vedlikehold og forsvarlig lagring
og klubben er derfor dyr å drive. Etter gjennomført kursing i 2019 har klubben fått flere
medlemmer og aktiviteten har økt. Antall medlemmer er ca. 15.
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Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen dykkerklubb tildeles kr 50 000 til vedlikehold og
drift av klubben.
21. Longyearbyen filmklubb – Innkjøp av projektor og utstyr
Det søkes om kr 50 000 til drift av klubben og innkjøp av projektor.
Det søkes hovedsakelig om midler til innkjøp av ny laserprojektor til filmklubben. Bakgrunnen for
dette er at de i dag er avhengig av en eldre prosjektor som tilhører Kulturhuset. Denne er stadig i
bruk til andre formål og er derfor ikke alltid tilgjengelig for klubben.
Filmklubben er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud. Hovedsakelig er retter aktiviteten seg mot
ungdom og voksne, men de har også enkelte tilbud til barn. Antall medlemmer er ca. 45.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen filmklubb tildeles kr 50 000 til kjøp av projektor.
22. Longyearbyen fotoklubb – Bygging av foto-/videostudio, kurs og utstyr
Det søkes om kr 35 000 til bygging av foto-/videostudio, kursaktivitet og utstyr knyttet til dette.
Grunnet inhabilitet etter forvaltningslovens § 6 kan ikke administrasjonssjefen legge fram egen
vurdering og anbefaling vedrørende denne søknaden.
23. Longyearbyen isbaderklubb Ispinnene – Badstu i Sjøområdet
Det søkes om kr 149 000 til oppføring av badstu i Sjøområdet.
Tanken er at badstuen skal kunne brukes av Longyearbyens innbyggere og at den skal driftes ved
hjelp av frivillig innsats og muligens via medlemskontingent eller betaling for bruk.
For at et slikt prosjekt skal kunne realiseres må det foreligge formell tillatelse fra grunneier og
godkjenning fra LL. Det er også noe usikkerhet omkring drift og framtidig vedlikehold. Det har
tidligere blitt gitt avslag på søknaden fra en annen søker om tilskudd til mobil badstu.
I tillegg til at det er flere uavklarte forhold knyttet til prosjektet så mener administrasjonssjefen at
dette også er noe utenfor korkpengeordningens formål, og anbefaler derfor at søknaden avslås.
24. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps – Kompetanseheving, oppgradering av utstyr
Det søkes om kr 241 000 til kompetanseheving og oppgradering av søk- og redningsutstyr.
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er en stor og viktig organisasjon som samarbeider tett med
annen offentlig beredskap i Longyearbyen.
Longyearbyen er avhengig av Hjelpekorpsets kvalitet og kompetanse, de jobber mye med
forebyggende arbeid som kurs og opplæring, informasjonsarbeid. De hjelper også til under lokale
arrangement og de engasjerer mange av innbyggerne i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps tildeles kr 150 000 til
innkjøp og oppgradering av utstyr.
25. Longyearbyen Storband – Drift og utvikling av storbandet
Det søkes om kr 192 000 til drift, herunder dirigentutgifter, utstyr og utvikling av storbandet.
Longyearbyen Storband, som har 22 medlemmer, er en viktig del av Longyearbyens kulturliv. De
bidrar ved ulike arrangementer, f.eks. festivaler, kulturarrangementer, på 1. og 17. mai og tenning
av julegran. De ønsker også å etablere en fast danseaften om høsten.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Storband tildeles kr 100 000 til drift og utstyr.
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26. Longyearbyen symfoniorkester – Oppstart, seminar og utstyr
Det søkes om kr 50 000 til oppstart, seminar og utstyr til et nyetablert symfoniorkester.
Longyearbyen symfoniorkester ble etablert høsten 2019. Dette er et tilbud til barn og ungdom,
kulturskoleelever, studenter og fastboende med interesse for samspill. Formålet er å skape en
samspillarena innenfor klassisk musikk for barn, unge og voksne som spiller et
orkesterinstrument.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak og tilskudd til fritidstilbudet i Longyearbyen,
og anbefaler at Longyearbyen symfoniorkester tildeles kr 50 000 til oppstart, seminar og utstyr.
27. Norske Redningshunder Svalbard – Utdanning av redningsekvipasjer
Det søkes om kr 80 000 til fortsettelse på utdanning av redningsekvipasjer.
Målet er å få på plass en fast lavinehundetjeneste i Longyearbyen. Dette er et positivt tiltak, og en
fast etablert lavinehundetjeneste vil være et nyttig bidrag til redningstjenesten i Longyearbyen.
Norske Redningshunder Svalbard fikk i 2017 kr. 70 000 i forbindelse med etableringen og kr
100 000 i 2018 til utdanning av redningsekvipasjer. De har også mottatt støtte fra Hurtigruten
Foundation og de har i dag stående midler på egen konto.
Administrasjonssjefen anbefaler at Norske Redningshunder Svalbard tildeles kr 80 000 til
utdanning av redningsekvipasjer.
28. Spitsbergen Revylag – Solfestrevy 2020
Det søkes om kr 80 000 til oppsetting av Solfestrevy 2020.
Spitsbergen Revylag er et positivt bidrag til kulturlivet i Longyearbyen, og Solfestrevyen er en fin
tradisjon som har fått korkpengestøtte gjennom mange år.
Administrasjonssjefen anbefaler at Spitsbergen Revylag tildeles kr 70 000 til Solfestrevyen 2020.
29. Store Norske Mandskor - Drift av koret
Det søkes om kr 104 500 til dirigenttjeneste, korseminar, noter og annet utstyr.
Store Norske Mandskor, som har 25 medlemmer, er en viktig bidragsyter ved flere arrangementer
i Longyearbyen og tar også på seg ulike sangoppdrag gjennom året.
Administrasjonssjefen mener det er viktig å støtte opp om koret og anbefaler at Store Norske
Mandskor tildeles kr 80 000 til drift av koret.
30. Svalbard amatørradioklubb – Innkjøp av sambandsutstyr
Det søkes om kr 80 000 til innkjøp av ny basestasjon, antenne og handapparater.
Svalbard amatørradioklubb ble etablert i Longyearbyen på begynnelsen av 80-tallet. Klubben har i
dag 24 medlemmer. Klubben bidrar med samband ved større arrangementer som for eksempel
Svalbard skimaraton. Utstyret de har kan også brukes for å opprette nødsamband i forbindelse
med beredskapssituasjoner.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard amatørradioklubb tildeles kr 60 000 i tilskudd til
innkjøp av nytt sambandsutstyr.
31. Svalbard Irish Dance Ensamble – Innkjøp av plater til beskyttelse av gulv
Det søkes om kr 20 000 til innkjøp av gulvplater som skal brukes til beskyttelse av gulv mot skader
fra steppesko.
Svalbard Irish Dance Ensamble (SIDE) er en dansegruppe som er åpen for alle over 16 år i
Longyearbyen. SIDE øver i Kulturhuset der steppsko ikke kan brukes fordi det vil ødelegge
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parkettgulvet. De ønsker derfor midler til innkjøp av plater som kan legges på gulvet under trening.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Irish Dance Ensamble tildeles kr 20 000 i tilskudd til
innkjøp av gulvplater.
32. Svalbard Turn – Hovedsøknad - Utstyr, aktivitetsstøtte mv.
Det søkes om kr 1 390 000 til anlegg og fornyelse av utstyr, aktiviteter og arrangementer,
deltakelse på stevner og konkurranser på fastlandet, kompetanseheving for trenere/instruktører.
Svalbard Turn har ca. 900 medlemmer og står for det meste av organisert trim og idrettstilbud for
befolkningen i Longyearbyen. Det legges ned et betydelig antall timer frivillig arbeid for å holde
aktivitetene/tilbudene i gang. Søknaden er en samlesøknad fra 14 av de aktive gruppene.
Administrasjonssjefen vil fremheve at Svalbard Turn er en av de viktigste foreningene i
Longyearbyen med høy aktivitet, ikke minst aktiviteten for barn og unge.
I 2018 fikk Svalbard Turn en reduksjon i støtten fra korkpengene. Bakgrunnen for dette var at
lokalstyret i møte den en 19.11.2018, sak PS 66/18, vedtok at Svalbard Turn skulle gis fritak for
leie av Svalbardhallen med uteanlegg fra og med 2019. I følge saksutredningen utgjør dette kr
300 000 i reduserte årlige utgifter for Svalbard Turn. Dette må tas med i vurderingen når
tilskuddsbeløpet skal fastsettes.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Turn tildeles kr 500 000. Svalbard Turn prioriterer
selv mellom gruppene.
33. Svalbard Turn, – Prosjektledelse for alpinbakken
Det søkes om kr 80 000 i støtte til et forprosjekt til planlegging av framtidig løsning for
alpinbakken.
I «Delplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2024» står alpinbakken i Lia oppført som et framtidig
skianlegg. Dagens anlegg har midlertidig tillatelse til drift ut 2020 slik det står i dag. Siden
skianlegget ikke står oppført i LLs budsjett så ønsker Svalbard Turn at det gis støtte til et
forprosjekt der det engasjeres en prosjektleder for å utrede saken videre. Prosjektet er tenkt som
et samarbeid mellom LL og Svalbard Turn.
Ved behandlingen av handlingsprogrammet i lokalstyrets møte den 09.12.2019 ble det vedtatt å ta
inn et eget tiltak i HP om at eksisterende alpinbakke skal gjøres permanent. Dette skal
gjennomføres i 2020 og administrasjonssjefen er ansvarlig for dette.
Administrasjonssjefen mener derfor at grunnlaget for en videre behandling av denne søknaden
ikke er tilstede og at søknaden derfor må avslås.
34. Svalbard Turn, – Bokprosjekt – Svalbard Turns historie
Det søkes om kr 375 000 i støtte til et bokprosjekt i forbindelse med Svalbard Turns 90årsmarkering i 2020.
Svalbard Turn har vært en sentral institusjon og hatt stor betydning for lokalsamfunnet i
Longyearbyen gjennom mange tiår. Her er det mye historie som er viktig å ta være på for
ettertiden. Med bakgrunn i dette vil administrasjonssjefen anbefale at Svalbard Turn tildeles
kr 100 000 til bokprosjektet.
35. Svalbard Turn, – Svalbardhallen 2025
Det søkes om kr 702 000 i støtte til å foreta en utredning av behovet og mulige løsninger for
videreutvikling av dagens idrettsanlegg samt vurdering av etablering av nye anlegg.
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I handlingsprogrammet som ble vedtatt av lokalstyret i møte den 09.12.2019 er det et eget tiltak
som sier at det skal igangsettes en prosess for utvidet hallkapasitet, herunder også klargjøre mulig
finansiering gjennom bruk av korkpenger. Det vil derfor komme en egen sak til lokalstyret om dette
i 2020.
Administrasjonssjefen mener derfor at grunnlaget for en videre behandling av denne søknaden
ikke er tilstede og at søknaden derfor må avslås.
36. Tundradundrene – Drift av koret
Det søkes om kr 185 000 til drift av koret, herunder dirigentutgifter og seminar.
Tundradundrene er et damekor med 26 medlemmer. Koret stiller opp med sang på diverse
kulturarrangementer og ønsker å bidra med positivitet og hyggelige stunder for byens befolkning.
Administrasjonssjefen viser til at dette er et kor som er åpent for alle og mener det er rimelig at
koret blir vurdert på samme måte som de andre korene i byen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Tundradundrene tildeles kr 80 000 til drift av koret.
37. Icepeople/Mark Sabbatini – Produksjon og utgivelse av Icepeople
Icepeople v/Mark Sabbatini søker om kr 75 000 til dekning av produksjon og publisering gratisavis
på engelsk.
Icepeople er en viktig kilde til nyheter om dagsaktuelle hendelser for de som ikke behersker norsk.
Dette er et digitalt og trykt medium som når ut til tilreisende og lesere over hele verden og bidrar til
oppmerksomhet om Svalbard. Sabbatini tar ikke ut lønn og dekker stort sett alle utgifter selv.
Administrasjonssjefen vurderer dette som et positivt tiltak der målgruppen er noen som ikke nås
av så mange andre tiltak. Det er også av allmennytte at det lokalt er et mangfold av avismedier.
Administrasjonssjefen anbefaler at Marc Sabbatini/Icepeople tildeles kr 75 000 til dekning av
kostnader ved utgivelse av gratisavisa Icepeople i Longyearbyen.
38. LL - Enhet kultur og idrett – Galleri Svalbard – Overgang til LED-belysning
Det søkes om kr 141 000 til innkjøp av ny LED-belysning i på galleriet.
Ny belysning er nødvendig blant annet fordi det er vanskelig å få tak i nye glødelamper til
nåværende belysning (produksjonen er stanset). En annen fordel med utskifting til LED er at dette
vil gi en betydelig reduksjon i strømforbruket og dermed også i driftskostnader. Fra søkeren
opplyses det om at den nye belysningen vil kunne gjenbrukes i andre lokaler ved en evt. flytting.
I vedtatte handlingsprogram står det at galleriets framtid skal utredes nærmere i 2020. Med
bakgrunn i dette anbefaler administrasjonssjefen at søknaden avslås.
39. LL - Enhet kultur og idrett - Kulturhuset – Ny bord
Det søkes om kr 212 700 til innkjøp av 80 nye bord, traller og oppbevaring som skal erstatte
utslitte bord i Kulturhuset.
Bordene Kulturhuset var med «på lasset» ved innflyttingen i Kulturhuset. Disse er nå helt utslitte
og det er derfor nødvendig å få kjøpt inn nye bord.
Dette er et tiltak som vil komme brukerne av Kulturhuset til gode. Administrasjonssjefen anbefaler
at det tildeles kr 212 000 til innkjøp av nye bord i Kulturhuset.
40. LL - Enhet kultur og idrett - Kulturhuset – Bevegelig lys
Det søkes om kr 535 000 til innkjøp/utskifting av bevegelige lyskastere i Kulturhuset.
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Kulturhuset har i dag åtte bevegelige lyskastere som er kjøpt brukt. Lyskasterne blir brukt i
forbindelse med både lokale og eksterne aktører i Kulturhuset. Lysene er 20 år gamle og det er
ønskelig å skifte ut disse til nye mer moderne lys.
Dette er et tiltak som vil komme brukerne av Kulturhuset til gode. Administrasjonssjefen anbefaler
at det tildeles kr 300 000 til innkjøp av nye bevegelige lys i Kulturhuset.
41. Karianne Kvalheim – Sosial samlingsplass på Haugen
Det søkes om kr 25 000 til etablering av en sosial samlingsplass på Haugen.
Formålet er å bygge opp en lavterskel møteplass i hovedsak for beboerne på Haugen.
Ved de senere års tildelinger har søknader om midler til lekeplasser og lignende blitt avslått. I tråd
med dette anbefaler administrasjonssjefen at søknaden avslås.
Søknader innkommet etter søknadsfristen:
42. Jusshjelpa i Nord-Norge – Juridisk bistand - Inntakstur
Søknad mottatt 23.10.2019
Det søkes om kr. 11 000 i støtte til inntakstur i forbindelse med tilbud om juridisk bistand til
befolkningen i Longyearbyen.
Den som har sendt inn søknaden på vegne av Jusshjelpa sier at årsaken til at søknaden ble
sendt for sent var at hun hadde notert at fristen var den 25/10.
Det har gjennom flere år blitt bevilget midler til dette formålet. Administrasjonssjefen er i
utgangspunktet positiv til dette tiltaket, men overlater til OKU å vurdere om søknaden skal
behandles.
43. Spitsbergen Makerspace – Innkjøp av utstyr
Søknad mottatt 23.10.2019
Det søkes om kr. 133 000 i støtte til innkjøp av utstyr til en nyetablert forening i Longyearbyen.
Den som har sendt inn søknaden på vegne av Spitsbergen Makerspace sier at søknaden ble
påbegynt i god tid før fristens utløp, men på grunn av sykdom rakk han ikke å ferdigstille den
innen søknadsfristen.
Administrasjonssjefen mener dette er et spennende tiltak som tilbyr noe nytt og annerledes enn
det som finnes av fritidstilbud fra før i Longyearbyen. Administrasjonssjefen er derfor i
utgangspunktet positiv til dette tiltaket, men overlater til OKU å vurdere om søknaden skal
behandles.

Vedlegg:
1 Korkpenger 2019 - Administrasjonssjefens anbefaling
2 Veiledning og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i
Longyearbyen og Svea (Korkpenger)

