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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Som et ledd i å normalisere lokalsamfunnet etter korona-situasjonen de siste ukene skal alle
Longyearbyen lokalstyres tjenester åpnes igjen i tråd med nasjonale bestemmelser.

Sammendrag og konklusjon:
Helsedepartementets Forskrift om smitteverntiltak med mer ved koronautbruddet har som formål å
fastsette smitteverntiltak og tiltak for å hindre eller begrense spredning av korona:
“§ 1.Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av
SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, og for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig
kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig
ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester.
Forskriften skal sikre at smitteverntiltakene som iverksettes av kommuner og statlige
helsemyndigheter er samordnet, jf. smittevernloven § 1-1.”
Torsdag 7.mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for
nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at det
fortsatt er kontroll på smitten. Dette med utgangspunkt i gjeldende forskrift og oppheving av tiltak som
var begrenset av denne.
Det er et ønske fra AU om at Longyearbyen lokalstyres legger til rette for en lokal tilpasning for åpning
av våre tjenester raskere enn de nasjonale bestemmelser der dette er mulig. Administrasjonen har i
samråd med smittevernlegen sett på hvilke tjenester som kan åpnes tidligere enn nasjonal føring.
Disse tjenestene åpnes så raskt dette er praktisk mulig og etter at det er utarbeidet planer for
ivaretakelse av smittevern.
Det er viktig å merke seg at dersom det skulle oppstå en smittesituasjon vil tjenestene kunne stenges
ned.

Saksopplysninger:
Torsdag 7.mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for
nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at det
fortsatt er kontroll på smitten.
Helseministeren presiserer at når man løser opp på tiltakene forutsetter det at man beholder
kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene. At vi må fortsette med
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enkle tiltak som virker og som har få negative konsekvenser: være nøye med håndvask og
hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.
Det ble nasjonalt lagt fram endringer som kommer i perioden 11.mai – 15, juni
Nasjonale endringer i perioden 11. mai – 15. juni:
Fra og med 7. mai ble følgende endringer gjort gjeldende gjennom nasjonale bestemmelser:
 Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller
 Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde
minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle
typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller
oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke
regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer
før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i
karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters
avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for
personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele
arbeidstiden.
Generelt blir det anbefalt at størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt
20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette innebærer også at treninger og
annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter
avstand.
Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør
følges.
Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:
 Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20.
Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være
på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge
kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer
fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan
drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre
på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.
Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:
 Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand
på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai.
Rådene skal gjelde fra 1. juni.
Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:
 Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen
har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 Intensjon om å åpne (…) svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene
i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
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Vurdering:
Lokale bestemmelser for åpning av tjenester utover nasjonale føringer
Det er et ønske fra AU om at Longyearbyen lokalstyre legger til rette for en lokal tilpasning for åpning
av LL sine tjenester og se på muligheten for å åpne tidligere enn nasjonale føringer.
Administrasjonen har i samråd med smittevernlegen sett på hvilke tjenester som kan åpnes tidligere
enn nasjonal føring. Disse tjenestene åpnes så raskt dette er praktisk mulig og etter at det er
utarbeidet planer for ivaretakelse av smittevern.
Generelt ligger en lokal veileder for koronatilpasning til grunn for åpning av bygg og tjenester. Hver
tjeneste skal utarbeide egen plan for handtering av koronatiltak før åpning kan
gjennomføres. Administrativt følges følgende opp:
 Kino for inntil 50 deltagere - åpnes 24.mai. Åpning av kino krever programmering. Det er ikke
mulig å gjennomføre før etter 17.mai.
 Galleriet åpner med regler om antall personer i galleriet samtidig, innenfor gjeldende
smittevernråd - 18.mai
 Kulturhuset for arrangementer med inntil 50 personer - Gjennomført
 Biblioteket - Åpner med begrenset åpningstid 12 – 16. Ikke meråpent bibliotek. Mulighet å sitte
i biblioteket å lese. Barn under 15 år tillates kun sammen med voksne - 18.mai.
 Ungdomsklubben - åpne ungdomsklubben for et redusert antall unge. Evt. klubb utendørs og
på discord slik som vi har i dag - 18.mai.
 UHU - åpnes med begrensning på antall ungdommer i huset. - 18 mai.
 Næringsbygget - åpnes når plan for handtering av koronatiltak foreligger
I møte i AU 8.mai ble det bedt om at følgende tjenester ble åpnet så tidlig som mulig før nasjonale
føringer:
 Det åpnes opp for organisert svømming og skolesvømming så raskt som praktisk mulig
(nasjonal beslutning om åpning 1.juni)
 Tillate skjenkesteder å åpne umiddelbart (nasjonal beslutning om åpning 1.juni)
 Begynne arbeidet med å åpne opp svømmehall for befolkningen generelt og en løsning for å
åpne treningsrom (med ev tiltak for smittevern) - (nasjonal beslutning om åpning 15.juni)
Hva sier Covid-19 forskriften om de tjenester som AU ønsker å åpne tidligere:
§ 14.Stenging av enkelte virksomheter
Følgende virksomheter skal holde stengt:
a) serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og
utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
b) treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker og lignende tilbud.
Covid-19-forskriften §14 regulerer stenging av virksomheter ref a) og b).
 Det åpnes opp for organisert svømming og skolesvømming så raskt som praktisk mulig
(nasjonal beslutning om åpning 1.juni)
I hht nasjonal forskrift vil det være i strid med denne dersom LL skulle gjøre et vedtak
om framskynding av åpning av organisert svømming og skolesvømming før 1.juni.
 Tillate skjenkesteder å åpne umiddelbart (nasjonal beslutning om åpning 1.juni)
Serveringssteder er benevnt og omhandles av forskriften. Det er uklart hvem som har kompetanse til å
gjøre vedtak her om åpning her. Men uansett vil en åpning før 1.juni være i strid med forskriften.
 Begynne arbeidet med å åpne opp svømmehall for befolkningen generelt og en løsning for å
åpne treningsrom (med ev tiltak for smittevern) - (nasjonal beslutning om åpning 15.juni)
Åpning eller fremskynding av tjenester slik AU har foreslått vil slik administrasjonssjefen ser det være i
strid med nasjonal forskrift. Dette dersom LL skulle gjøre et vedtak om fremskynding av åpning av for
eksempel organisert svømming og skolesvømming før 1.juni. I samtale med smittevernlegen er det en
klar anbefaling at LL bør avvente og følge nasjonale anbefalinger.
12.03.2020 la administrasjonssjefen frem sin beslutning om tiltak om å stenge ned tjenester og bygg
for å unngå smitte i Longyearbyen i tråd med nasjonale vedtak. Den 27.mars kom nasjonal forskrift
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som bla regulerte aktivitet og tjenester for å hindre spredning av koronaviruset. Longyearbyen
lokalstyre har forholdt seg til disse rammene og har fortløpende basert sin aktivitet på bakgrunn av de
nasjonale føringer.
Regjeringen holdt pressekonferanse 7.mai der de la frem en opptrappingsplan fra 7.mai.- 15.juni for å
gradvis gjenåpne samfunnet. Her åpner man gradvis opp de tiltak som er stengt ned og regulert i
omtalte forskrift.
Administrasjonen har sammen med smittevernlegen gått igjennom de nasjonale føringene og sett på
mulighetene for å åpne Longyearbyen lokalstyres tjenester raskere.
På bakgrunn av dette anbefaler administrasjonssjefen at den nasjonale beslutningen om gradvis og
styrt åpning følges slik den foreligger og at LL åpner tjenester så raskt som mulig etter at enhetsvise
planer er klar. Senest innen mandag 18.mai. For Kino må det påregnes oppstart fom 24.mai. Dette
knyttet til ny programmering av kino. Når det kommer smitte til Longyearbyen, kan åpning av tjenester
reverseres.

