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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret ber administrasjonen iverksette bestilling og utførelse av oppdrag hos entreprenører i
Longyearbyen for å opprettholde aktivitet. Hensikten med vedtaket er at arbeidsstokken og
kompetanse til nødvendige lokale bedrifter ikke forsvinner fra øya.
Det bevilges til Administrasjonssjef kr 4 million. Midlene hentes fra disposisjonsfondet og overføres til
driftsbudsjettet.
Det forutsettes tett samarbeid med andre oppdragsgivere i byen for å sikre en fordeling av oppdrag i
bransjen.

Saksopplysninger:
AU bestilte i sak 2020/255-1 en oversikt over mulige oppdrag til næringa:

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 20.03.2020
AU ønsker at LL skal bidra til å opprettholde aktivitet i næringslivet i Longyearbyen, og ber
administrasjonen lage en oversikt over oppdrag/arbeid som kan settes ut til lokalt næringsliv eller som
allerede er satt ut med bakgrunn i situasjonen vi er i nå. AU sikter i første rekke til arbeid som er
hensiktsmessig å gjøre nå som bygg står tomme/er stengt, men også annet arbeid som har til hensikt
å holde næringslivet i Longyearbyen i gang.
Oversikten må:
 Skille mellom oppdrag som kan settes i bestilling umiddelbart eller allerede er satt i bestilling
og oppdrag som krever mer forberedelser.
 Vise avhengigheter til eventuell plan- eller byggesaksbehandling.
 Vise hvorvidt oppdrag kan gjøres innenfor rammene i årets budsjett eller trenger ekstra
finansiering. Samt tiltak som kan inngå i den nasjonale krisepakker for Longyearbyen.
Tiltakene skal være rettet mot lokale bedrifter for å holde de i gang i den vanskelige tiden.
AU ber om at administrasjonen effektuerer så mye som mulig innenfor kapasiteten til våre
leverandører
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Administrasjonen har sjekket grunnlaget og ser at oppdragsmengden hos entreprenører i
Longyearbyen har endret seg den siste tiden som følge av Coronasituasjonen.
En tilbakemelding vi har fått, etter å ha vært i kontakt med entreprenører viser at de fleste melder at
de må permittere personell innen kort tid hvis ikke oppdragsmengden tar seg opp. Med kort tid menes
fra nå og frem mot sommeren. På mellomlang sikt (fra ca 01.07 og ut året) vil denne situasjonen
endres dramatisk hvis ikke situasjonen normaliserer seg.
Evt bevilgninger som kommer i revidert nasjonalbudsjett vil gjelde mellomlang og lang sikt. De vil ikke
ha virkning på den kortsiktige situasjonen.
LL har god kontakt med Statsbygg og Store Norske om situasjonen. Begge forserer prosjekter som
bidrag for å avhjelpe situasjonen. LL har forespurt alle interne avdelinger om mulige oppdrag som kan
igangsettes. Det er, på den bakgrunn, opprettet ett konkret og detaljert dokument som viser en
mengde oppdrag som kan gjennomføres. Denne er ikke uttømmende men gir likevel ett godt bilde av
mulighetene for å opprettholde god aktivitet fremover. Noen umiddelbart, andre med noe planlegging.

Vurdering:
På kort sikt er det mulig å få gjennomført mange små og mellomstore oppdrag i LL. Det vil også være
gunstig å igangsette prosjekter i bygg som for tiden er nedstengt dersom nedstenging videreføres.
Uansett vil det være mulig å gjennomføre mange små og mellomstore prosjekter som holder
entreprenørene i arbeid fremover. Listen over oppdrag på kort sikt anslås å ha en totalkostnad på ca
15 – 20 million. Det er ikke grunn til å tro at det er behov for å gjennomføre alle disse oppdragene for
å holde aktiviteten oppe.

Vedlegg:
1
Mulige oppdrag som kan settes i gang for entreprenørene i byen

