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Behandling i Administrasjonsutvalget - 20.03.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 20.03.2020
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b vedta følgende:
 Longyearbyen skole og SFO stenges for elever 27.3.2020.Hjemmeundervisning via digitale
plattformer slik det gjøres i dag videreføres.

Administrasjonssjefens anbefaling:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b vedta følgende:


Longyearbyen skole og SFO stenges for elever 27.3.2020.Hjemmeundervisning via digitale
plattformer slik det gjøres i dag videreføres.

Saksopplysninger:
Den nasjonale stengingen av skoler løper t.o.m. 26.mars 2020.
Da vi ikke vet om denne stengingen blir forlenget er det ønskelig fastslå at skolen og SFO ikke åpner
fredag 27. mars 2020, men fortsetter hjemmeskole siden dette er siste dag før skolens vinter- og
påskeferie.

Vurdering:
Det følger av Longyearbyens lokalstyrets delegasjonsreglement at smittevernloven er delegert til
administrasjonssjefen, med unntak av prinsipielle saker. Skolen er nå stengt etter nasjonale pålegg,
men Longyearbyen lokalstyret har ikke tidligere stengt skole pga.smittehensyn, og dette er derfor en
prinsipiell sak som utgangspunktet skal vurderes av lokalstyret. På grunn av koronasmitten må det
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fattes vedtak raskt for å stoppe eventuell smittespredning, og det er derfor ikke tid til å kalle inn
lokalstyret. I hht. delegasjonsreglementet har administrasjonsutvalget da delegasjon til å fatte vedtak,
jf. Svalbardloven § 37 jr. kommuneloven§ 11-8.
Melding om vedtak truffet etter hastebestemmelsen skal forelegges lokalstyret på neste møte.
Det følger av forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter fra Svalbard og Jan Mayen § 9 at
deler av Smittevernloven gjelder på Svalbard og at der er Longyearbyen lokalstyre som har myndighet
som etter loven og forskriftene er lagt til kommunen i Longyearbyen arealplanområde.
Det følger smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b) at kommunestyret kan vedta stenging av
virksomhet som samler flere mennesker, feks skole, når det er nødvendig for å forebygge en
allmenfarlig sykdom eller motvirke at den blir overført. Koronaviruset er en allmenfarlig sykdom.
Til forskjell fra landet forøvrig går vi inn i en vinterferie og har kun en dag mellom stengt skole og
vinterferieferie. Administrasjonen mener det vil være en unødvendig smitterisiko å holde skolen åpen
kun en dag for så å gå i ferie og anbefaler at skolen fortsetter hjemmeundervisning på digitale flater
slik som i dag også fredag 27.mars 2020.

