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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar administrasjonssjefens forslag til nytt delegasjonsreglement.

Sammendrag og konklusjon:
Lokalstyret skal selv fastsett et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal
delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at lokalstyret ble konstituert. Det sist
fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt
reglement er fastsatt, jf. Svalbardloven § 35b fjerde ledd, jf. kommuneloven § 5-14.
Miljø- og næringsutvalget (MNU) hadde som oppgave å utarbeidet et forslag til delegasjon for MNU.
MNU vedtok et forslag til delegasjon i møte 28.1.2020. Administrasjonssjefen har tatt MNUs vedtak
inn i pkt. 3.5 i forslag til nytt delegasjonsreglement. Ansvar for transportløyve, skjenkebevillinger og
tilskudd til næringsformål er flyttet fra AU til MNU. Videre skal MNU ha et særlig fokus på FNs
bærekraftmål.
Det er gjort endringer i Svalbardloven og kommet ny kommunelov siden delegasjonsreglementet sist
ble vedtatt, og disse lovene er nå innarbeidet i nytt delegasjonsreglement med nye henvisninger.

Vurdering:
Alle tidligere henvisninger til Svalbardloven og kommuneloven er nå endret og i samsvar med
gjeldende lover.
Pkt. 1.1 er endret i nytt delegasjonsreglement og er nå i samsvar med ny kommunelov og endringene i
kapittel 5 i Svalbardloven.
I hht. Svalbardloven § 35b tredje ledd, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd, kan et utvalg gi lederen
eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke
lokalstyret selv har bestemt noe annet. Det har ikke tidligere vært praktisert at utvalgsledere får slik
delegasjon. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at lokalstyret setter begrensninger for slik
videredelegering. Administrasjonssjefen anbefaler derfor følgende ny setning i pkt. 2.5
videredelegering:
«Utvalgene kan ikke delegere til utvalgsleder eller arbeidsutvalg slik Svalbardloven § 35b
tredje ledd, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd, åpner for.»
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I gjeldende delegasjonsregelmenet står det i pkt. 3.1 at lokalstyret har plikt til å ta stilling til
innbyggerinitiativ, jf. Svalbardloven. Plikten til å ta stilling til innbyggerinitiativ er ikke videreført i
endringene i Svalbardlov. Det fremgår av forarbeidene til endringene at innbyggerinitiativet er tatt bort
da det ikke er lovfestet et kommunalt selvstyre på Svalbard og at Longyearbyen lokalstyre er et
lokaldemokrati som må fungere innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk. Administrasjonssjefen har
derfor tatt setningen vedrørende innbyggerinitiativ ut av pkt. 3.1.
Det er etablert et nytt utvalg, miljø- og næringsutvalg. Det er derfor kommet inn et nytt punkt i 3.5 som
gjelder delegasjon til MNU. MNU har selv kommet med forslag til tekst her i møte 28.1.2020, se
vedlegg. Administrasjonssjefen har endret noe på ordlyden, men ikke innholdet. For eksempel er turog transportløyve byttet ut med turvognløyve. Under punktet MNU delegeres myndighet til har
administrasjonssjefen slettet punktet som gjelder transportløyve og skjenkebevilling. Det fremgår av
tabellen under pkt. 4 at dette er delegert til MNU. Dette samsvarer også med slik
delegasjonsreglementet forøvrig er bygd opp.
Administrasjonssjefen anbefaler etter dette følgende ordlyd i pkt. 3.5:
«Medlemmer: 7. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i
MNU.
MNUs ansvarsområde er følgende:
 FNs bærekraftmål
 Skjenkebevillinger
 Regjeringens næring og innovasjonsstrategi
 Tilskudd til næringsformål
 Transportløyver
 Flyplassutvalget
MNU delegeres myndighet til følgende:
 Forme tjenestetilbudet innenfor rammene som er satt av lokalstyret innenfor
ansvarsområdene som er nevnt over og ta avgjørelser i saker som gjelder utvalgets
ansvarsområde
o unntak: MNU har ikke myndighet til å fastsette generelle regler og
retningslinjer som kan få innvirkning på ansvarsområder utenfor MNUs
ansvarsområde
 Implementere regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi.
 Behandle og gi innstilling til lokalstyret i de saker utvalgsleder velger å legge fram for
utvalget
 Være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan innenfor fagområdene der det ikke er
praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling
 Tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og retningslinjene
for støtte til næringsvirksomhet
 Ivareta Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget
Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til MNU:
 Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag i Longyearbyen
 Forskrift om alkoholordningen for Svalbard»
Ansvaret for transportløyver, skjenkebevillinger og tilskudd til næringsformål er flyttet fra AU til MNU.
Videre skal MNU ha et særlig fokus på FNs bærekraftmål og regjeringens nærings og strategiformål.
I pkt. 3.8. står det at det skal være et medlem fra AU i forhandlingsutvalget. Lokalstyret må ta stilling til
om dette medlemmet skal være fra opsjonen og om dette skal presisere i delegasjonsreglementet.
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Dette er et politisk spørsmål, slik at administrasjonssjefen ikke har tatt stilling til spørsmål og latt dette
punktet stå slik det står i gjeldende delegasjon.
Alternativ anbefaling:
Lokalstyret vedtar administrasjonssjefens forslag til nytt delegasjonsreglement, med unntak av pkt. 3.8
første setning som endres slik:
«Medlemmer: 3 (lokalstyreleder, nestleder lokalstyre og et medlem fra opposisjonen i AU)»

Vedlegg:
1 Forslag nytt politisk delegasjonsreglement - vedtatt av lokalstyret XX.XX
2 Særutskrift - MNU-sak PS 2/20 Forslag til delegasjonsreglement for miljø- og næringsutvalget

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

