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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Administrasjonen bes bruke de muligheter som ligger i delegasjonsreglementet for å ivareta de
innbyggere og bedrifter som økonomisk blir rammet av koronasituasjonen. Enkeltsaker av prinsipiell
karakter skal tas opp med AU.

Saksopplysninger:
Vedtatt budsjett med tidspunktet og beløpene for utfakturering av følgende gebyrer:
Veigebyr, strøm, fjernvarme og VAR.
Basert på utfakturerte gebyrer i fjerde kvartal i 2019, fordeler disse seg slik:
Næringsliv utgjør ca. 90 % av gebyrinntektene, og husholdninger ca. 10 %.
Fordeling innad i næringsliv; offentlig ca. 53 % og private ca. 47 %.
Budsjettet for 2020 på disse gebyrene er totalt på kr. 162,4 millioner. Fordelt pr. kvartal blir det kr. 40,6
millioner.
Private husholdninger 10 % pr.: kr. 4,0 millioner
Offentlig næringsliv 53 % av (90 %): kr. 19,4 millioner
Privat næringsliv 47 % av (90 %): kr. 17,2 millioner
Når det gjelder betaling for barnehage og SFO er dette allerede unntatt gjennom nasjonale vedtak.

Vurdering:
Longyearsamfunnet er nå i en spesiell situasjon. Inntekstgrunnlaget for deler av næringslivet og
enkeltpersoner har falt bort. Det er viktig at LL bidrar i dugnaden for å ivareta enkeltindivider, familier
og bedrifter. Samtidig bidra til å holde samfunnet mest mulig rustet til å komme tilbake til normal drift.
LL har muligheter gjennom sitt delegasjonsreglement til å utsette betalingsfrist, utarbeide
nedbetalingsplaner, fremme saker om fritak for avgifter ol. Dette etter søknader fra de som er berørt
av situasjonen. I tillegg til dette kommer avvente innfordringer, ikke pålegge purregebyrer ol..
Administrasjonssjefen mener det er viktig at også LL bidrar i å minske utfordringer og konsekvenser
for enkeltpersoner, familier og næringslivet som særlig rammes av situasjonen. Dette er tiltak som
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allerede ligger i delegasjonsreglementet fra lokalstyret til administrasjonssjef. Det som er viktig i denne
sammenhengen er at saksbehandlingen går raskt og med fokus på de som særskilt blir rammet.
Det er viktig at de tiltakene som LL igangsetter er målrettet og treffer de som reelt har behov for hjelp.
Longyearbyen består av en stor del offentlig virksomhet og bedrifter og enkeltpersoner som ikke
rammes av situasjonen. Disse må betale som vanlig for å sikre at LL kan hjelpe de som trenger det i
denne vanskelige situasjonen.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

