Behandling i Lokalstyret - 18.05.2020
Kjetil Figenschou (H) satte fram følgende forslag:
For å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen lokale bedrifter som bruker havna
har fått på grunn av Covid-19, er det nødvendig å kunne tilby situasjonstilpassede avtaler en
det gjeldende gebyrer regulativet åpner opp for, samtidig som økonomien på havna ivaretas.
Hensikten med vedtaket er å gi havnesjefen mulighet til å inngå individuelle avtaler om
reduserte gebyrer I forbindelse med bruk av havna og på denne måten skape aktivitet i havna.
Samtidig har situasjonen avdekt mangler vedrørende opplag til kai i gjeldende gebyrregulativ
og som vi ikke har innført per i dag, men som er innarbeidet ved havner på fastlandet. Det er
av stor viktighet at gebyrer er enkelt forståelige ut fra den tjenesten gebyret skal dekke. Videre
er det viktig med transparent saksbehandling og likebehandling.
Lokalstyret vedtar følgende tidsbegrensede myndighet til havnesjefen:
Havnesjefen gis myndighet til å fravike fra gjeldende gebyrregulativ for 2020 for Longyearbyen
lokalstyre, kapittel 20. Særskilt skriftlig avtale kan inngås mellom Longyearbyen Havn og
kunde. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020 og gjelder ut året 2020.
Figenschous forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 18.05.2020
For å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen lokale bedrifter som bruker havna har fått
på grunn av Covid-19, er det nødvendig å kunne tilby situasjonstilpassede avtaler en det gjeldende
gebyrer regulativet åpner opp for, samtidig som økonomien på havna ivaretas. Hensikten med
vedtaket er å gi havnesjefen mulighet til å inngå individuelle avtaler om reduserte gebyrer I forbindelse
med bruk av havna og på denne måten skape aktivitet i havna.
Samtidig har situasjonen avdekt mangler vedrørende opplag til kai i gjeldende gebyrregulativ og som
vi ikke har innført per i dag, men som er innarbeidet ved havner på fastlandet. Det er av stor viktighet
at gebyrer er enkelt forståelige ut fra den tjenesten gebyret skal dekke. Videre er det viktig med
transparent saksbehandling og likebehandling.
Lokalstyret vedtar følgende tidsbegrensede myndighet til havnesjefen:
Havnesjefen gis myndighet til å fravike fra gjeldende gebyrregulativ for 2020 for Longyearbyen
lokalstyre, kapittel 20. Særskilt skriftlig avtale kan inngås mellom Longyearbyen Havn og kunde.
Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020 og gjelder ut året 2020.

