Vår referanse:
2020/805-1-243

Saksbehandler:
Svein Olav Ween

Dato:
11.08.2020

Korkpenger 2020 - Økonomisk ramme for tildeling
Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Lokalstyret

Utv.saksnr.

Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar at det ikke defineres egne satsningsområder for korkpengetildelingen i 2020 ut over
det som går fram av veiledningen til korkpengeordningen, pkt. 1.
Lokalstyret oppfordrer OKU til å ta ekstra hensyn til aktiviteter som er eller kan bli spesielt rammet av
koronasituasjonen og smitteverntiltak.
Oppvekst- og kulturutvalget gis fullmakt til å tildele korkpenger for 2020 til prosjekter og tiltak innenfor
en samlet ramme på inntil 2,5 mill. kr.
Resterende andel av nettooverskuddet, ca. kr.4 066 000 tilføres posten bunden fond for korkpenger.
Av dette skal ca. 1,7 mill. kr gå til betjening av lånet til Kulturhuset og kr. 300 000 til inndekning av
reduserte husleieinntekter i Svalbardhallen, jf. lokalstyrets vedtak i sak PS 66/18.

Sammendrag og konklusjon:
Det har vært vanlig praksis at lokalstyret vedtar ramme og satsningsområder for den årlige tildelingen
av midler fra korkpengefondet. Behandlingen av søknadene og tildelingen av korkpenger er etter
vedtatte delegasjonsreglement delegert til oppvekst- og kulturutvalget.
Det er lagt opp til at behandlingen av korkpengene for 2020 stort sett skal følge det som har vært
normal praksis, dvs. at tildelingen skjer i løpet av høsten. Tildelingen for 2019 var et unntak da det på
grunn av lokalstyrevalget sist høst ble utsatt til januar i år.
Grunnet usikkerhet rundt framtidige overføringer fra Nordpolet AS anbefaler administrasjonssjefen at
rammen for årets tildeling settes noe lavere enn i fjor, samt at det ikke fattes vedtak som binder opp
bruken av korkpenger flere år framover.

Saksopplysninger:
I henhold til forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS skal nettooverskuddet fordeles til
velferdsformål i Longyearbyen og Svea. Longyearbyen lokalstyre kan videre bestemme at deler av det
årlige overskuddet skal avsettes til senere tildelinger.
Vi har fått opplyst at nettooverskuddet ved Nordpolet AS for 2019 er på ca. kr. 6 566 000, og dette
beløpet vil bli overført til Longyearbyen lokalstyre. Beløpet er ca. kr. 22 000 lavere enn i fjor.
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Pr. 31/12-2019 var bundet fond for korkpenger, fratrukket det som ble delt ut i januar i år, på kr. 8,1
mill. kr. I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at det årlig skal brukes 1,7 mill. kr. av korkpengene til
betjening av lånet til Kulturhuset (siste avdrag skal betales i 2025). I tillegg har lokalstyret vedtatt at
det årlige inntektsbortfallet i Svalbardhallen på kr. 300 000 skal dekkes av overskuddsutbetalingen fra
Nordpolet. Bakgrunnen for dette er at Svalbard Turn ble gitt fritak for betaling av leie i Svalbardhallen
med uteanlegg fra og med 2019, jf. vedtak den 19.11.2018 i sak PS 66/18.
I forkant av hver tildeling av korkpenger har lokalstyret vedtatt en årlig økonomisk ramme som
tildelingene skal gjøres innenfor. De fire siste årene har rammene vært:
2016 – 2,9 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var ca. 5,4 mill. kr.)
2017 – 2,9 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var ca. 5,4 mill. kr.)
2018 – 3 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var ca. 7,2 mill. kr.)
2019 – 4 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var ca. 6,6 mill. kr.)
Søknader
I de fire siste årene har det samlede årlige søknadsbeløpet på korkpenger vært:
2016 – 6,8 mill. kr.
2017 – 7,2 mill. kr.
2018 – 5,5 mill. kr.
2019 – 7,3 mill. kr.

Vurdering:
Som følge av koronapandemien har omsetningen på Nordpolet blitt betydelig redusert så langt i år og
signalene fra Nordpolet AS er at det ikke kan påregnes at det blir overskuddsutbetaling det kommende
året. Det er heller ikke godt å si hvilket nivå overskuddsutbetalingen vil ble de kommende årene, da
det både er usikkerhet rundt Nordpolets omsetning i tiden framover og usikkert hvilke konsekvenser
flyttingen til nye lokaler vil få.
På grunn av usikkerheten rundt framtidige overføringer vil administrasjonssjefen mane til nøkternhet
ved årets tildeling og samtidig fraråde at det fattes vedtak som binder opp korkpenger for flere år
framover. Administrasjonssjefen anbefaler at rammen for tildeling i 2020 settes til 2,5 mill. kr.
Resterende del av Nordpolets overskudd for 2019 blir med denne anbefalingen ca. 4,1 mill. kr. Av
dette settes ca. 2,1 mill. kr. av på korkpengefondet, kr. 300 000 går til inndekning av inntektsbortfall i
Svalbardhallen og resten (1,7 mill.) går til betjening av lånet til Kulturhuset. Korkpengefondet vil med
dette være på ca. 10,2 mill. kr. Det vil være viktig å beholde midlene som står på korkpengefondet slik
at dette kan være en buffer i forbindelse med nedbetalingen av lånet på Kulturhuset og for tildelingene
de kommende årene.
Satsningsområder
I kriteriene for tildeling av korkpenger heter det at ved vurdering av søknadene vil det bli tillagt vekt om
tiltaket er i samsvar med de satsningsområder som lokalstyret har trukket opp for tildeling av
korkpenger.
I forkant av den årlige tildelingen har det vært vanlig at lokalstyret vedtar egne satsningsområder som
skal legges til grunn for tildelingen av korkpenger. De to siste årene har det blitt vedtatt at det ikke
skulle defineres særskilte satsningsområder for tildelingen, noe som innebar at kriteriene som står i
pkt. 1 i veiledningen til korkpengeordningen skulle legges til grunn for tildelingen:
1. Innledning
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Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet A»” fått i
oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes
allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.
Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom
tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i
Longyearbyen og Svea.
Det er også anledning til å søke om støtte til større prosjekter. Hva som menes med større
prosjekter er omtalt nedenfor.
Administrasjonen mener dette fungerte greit og at dette kan videreføres ved årets tildeling. Lokalstyret
bes likevel vurdere om det skal defineres egne satsningsområder for årets tildeling, og i så fall hvilke.
Det som vil være naturlig å vurdere ved årets tildeling er om OKU skal oppfordres til å særskilt vurdere
koronarelaterte tiltak. Dette kan for eksempel være at det blir tatt ekstra hensyn til de aktivitetene som
krever særskilt tilrettelegging for å unngå smitte, og prioritere lag/foreninger/aktiviteter som er eller kan
bli ekstra hardt rammet eller belastet på grunn av koronapandemien.
Vedlegg:
1 Veiledning til søkere og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i
Longyearbyen og Svea (Korkpenger)

