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Utv.saksnr.

Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar å videreføre ordningen med listestøtte til partiene/listene som er representert i
lokalstyret.
For listestøtte for årene 2020 til 2023 legges mandatfordelingen fra lokalstyrevalget i 2019 til grunn for
alle årene og støtten beregnes slik:
Satser:
Grunnstøtte pr. parti/liste:
Støtte pr. representant i lokalstyret:

kr 5 000
kr 5 500

Støtte pr. år:
Parti

Antall repr.

Grunnstøtte

Repr.støtte

Sum listestøtte

Arbeiderpartiet

5

5 000

27 500

32 500

Høyre

3

5 000

16 500

21 500

Fremskrittspartiet

2

5 000

11 000

16 000

Venstre

4

5 000

22 000

27 000

Miljøpartiet De Grønne

1

5 000

5 500

10 500

15

kr 25 000

kr 82 500

kr 107 500

Sammendrag og konklusjon:
Det har vært vanlig praksis at partiene/listene som er representert i lokalstyret får utbetalt årlig
listestøtte fra Longyearbyen lokalstyre. Administrasjonssjefen foreslår at ordningen videreføres, men
at satsene økes noe fra forrige periode.

Saksopplysninger:
I henhold til § 13 i partiloven (Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene) så kan de
politiske partiene i kommunene få utbetalt årlig støtte fra staten v/fylkesmannen. Partiloven gjelder
imidlertid ikke på Svalbard, men det har vært praksis at Longyearbyen lokalstyre årlig utbetaler
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listestøtte til partiene/listene som har representanter i lokalstyret. Forrige periode ble det gitt en
grunnstøtte på kr 4 500 pr. parti/liste og en representantstøtte på kr 5 500 pr. representant.

Vurdering:
Da listestøtten vurderes som et viktig bidrag til partienes virksomhet og et bidrag til å opprettholde et
levende lokaldemokrati anbefaler administrasjonssjefen at ordningen videreføres også denne
valgperioden. Lokalstyret har for de to foregående periodene vedtatt satser gjeldende for hele
valgperioden. Administrasjonssjefen foreslår at dette videreføres, men at satsene økes noe fra forrige
periode.
I budsjettet for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 er det avsatt midler til formålet.

