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LOKALSTYRELEDERENS 
 KOMMENTAR 

Kjære arktiske sambygding!

Nok et år er passert og et helt nytt lokalstyre er satt. En blan-
ding mellom nye og gamle politikere, et nytt parti er kommet til. 
Dynamikken er automatisk blitt større.

Longyearbyen er fortsatt er i store samfunnsendringer etter at 
den gigantiske snuoperasjon ble påbegynt tidlig på nittitallet 
med å normalisere Longyearbyen. Den dominerende berg-
verksnæringen skulle suppleres med forskning og turisme. 
Målet var en variert nærings- og samfunnsstruktur som under-
støttet familiesamfunnet og norsk Svalbardpolitikk.

Mulighetene og skaperkraften som lå i denne strategien hadde 
nok ingen sett for seg. Antall innbygger har nær doblet seg, 
og i dag bidrar de 2300 innbyggerne til å holde aktivitet i en 
lokal gruve, et eget universitetssenter, kommersiell og 
forsknings basert rom-/jordaktivitet, bygg og anlegg, reiseliv, 
havn, energi verk, ølbryggeri, sjokoladeri, telekommunikasjon, 
skole, barnehage og mye, mye mer. Vi er det nordligste 
 samfunnet i verden med en tilnærmet normal samfunns-
struktur.

Vi setter oss stadige nye mål på vegne av Longyearbyen. 
Blant annet jobber vi med å snu oss fra fossile energikilder, til 
utelukkende å benytte fornybart. FN-bærekraftsmål og sirku-
lærøkonomi er også i støpeskjeen både politisk og administra-
tivt for å implementeres som våre arbeidsverktøy for den vide-
re samfunnsutvikling.

Selv om det er mye godt arbeid som er utrettet, så har det 
dukket opp ulike problemstillinger i takt med endringene.

Brorparten av arbeidslivet drives av seriøse bedrifter som bi-
drar til å bygge Longyearbyen. Det er likevel slik at noen utfor-
drer våre grunnleggende verdier. I de siste årene har flere 
saker knyttet til useriøse arbeidsforhold blitt avdekket. Dette 
skal det ryddes opp i. Det skal være trygt og forutsigbart å 
være en del av arbeidslivet i Longyearbyen. Men like viktig, 
det skal lønne seg å være lokal seriøs bedrift. Dette tar vi på 
det største alvor.

Derfor gjøres det en rekke tiltak for å få bukt med problemet. 
Tydelige rammer gjennom forskrifter og lovarbeid. Også de 
statlige og offentlige lokale organer har en unik mulighet til å 
ta skikkelig tak gjennom sin forbruker- og innkjøpsmakt.

Det må selvsagt skapes en kultur for å være fagorganisert. 
Her har Svalbard Guide Association gått foran som et godt 
eksempel på det å skape kultur for å organisere seg i sitt yrke.

Det må kort og godt bli slik at flest mulig kommer like godt ut 
av de reguleringer som uansett må settes for den enkelte an-
satte og bedrift.

Naturfarene som har preget oss i de siste årene endrer også 
Longyearbyen. Dette arbeidet har satt dagsorden. Arbeidet 
med å få kontroll har selvsagt tatt mye tid, men med iherdig 
innsats kommer også de gode resultatene. I fjellsiden har det 
kommet fysiske sikringstiltak. Samtidig er brorparten av de 
139 boenhetene som skal rives nå tomme for folk, og proses-
sen med å sanere bygninger pågår for fullt. Det er ingenting 
som tilsier at vi ikke skal fullføre dette arbeidet. Et arbeid vi 
ikke ville ha greid uten et godt og tett samarbeid med Norges 
vassdrag- og energidirektorat og Sysselmannen på Svalbard.

En viktig brikke i dette arbeidet er oppføring av nye boliger. 
Erstatningsboliger samtidig som et eksisterende boligbehov 
skal tilfredsstilles er en krevende øvelse. Selv om flere pro-
sjekter er i emning og flere nye boligprosjekter er gjennomført 
av private aktører, så er boligmangelen en stadig vedvarende 
utfordring. Her er det viktig at alle skjønner hvilket ansvar og 
hvilke muligheter de har.

Lokalstyreledere Arild Olsen. Foto: Eva Grøndal

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  •  ÅRSBERETNING 2019

3



Longyearbyens lokalstyres (LL) oppgave er å være planmyn-
dighet og tilby infrastruktur. Vi skal altså være en pådriver og 
tilrettelegger, men det er ikke LLs oppgave å bygge boliger.

Statens har vært tydelig på at deres primære oppgave er tilby 
boliger til deres ansatte.

Staten er også grunneier og tilbyr leieavtaler for tomter. Men 
de tar ikke et ansvar for at det bygges/tilbys nye boliger for 
privatmarkedet utover at Store Norske Boliger kan leie ut boli-
ger til bedrifter. Her kan det ligge fremtidige muligheter for at 
ting bedrer seg, men i grove trekk betyr det at aktiviteten må 
tilpasses til tilgangen på boliger for ansatte. Her har alle et 
ansvar, inklusive den enkelte bedrift.

På tross av alle endringen så har vi beholdt mye av det som er 
det beste med Longyearbyen. Som frivillighet - den står fort-
satt sterkt. Det er ryggmargen i vår identitet. Kunst-, kultur- og 
idrettsarenaene i kulturhovedstaden «den lille metropolen» er 
mange. De ulike aktivitetene innbyggerne kan ta del i året 
rundt er en mestringsarena som bidrar til økt folkehelse og 
samhold på tvers av samfunnet. Det er viktig i seg selv, ikke 
minst i en tid der mye endrer seg.

Tilslutt er det mange som skal takkes for innsatsen. Takk til 
politiske og administrative kollegaer, lokale myndigheter og 
institusjoner, næringslivet og Polaravdelingen i Justisdeparte-
mentet for godt samarbeid i 2019!

Og selvsagt en takk til alle innbyggerne! Sammen har vi stor 
skaperkraft og familiesamfunnet på 78 grader nord er raust, 
varmt og inkluderende. Dette er alles fortjeneste.

Norge er ikke lengre, på grunn av Longyearbyen, en polar-
nasjon med interesse for området, vi har blitt den polarnasjo-
nen som mange andre land har en interesse for. Denne his-
torien skal vi være stolte av å være en del av.

Alt vel i nord!

Arild Olsen
Lokalstyreleder

Spisshus og Sukkertoppen. Foto: Hege Walør Fagertun
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POLITISK ORGANISERING 

Rammer for virksomheten
Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbard-
lovens kapittel 5. Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er 
avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor sitt geo-
grafiske ansvarsområde kan Longyearbyen lokalstyre drive 
virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten, 
og Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for all infrastruktur 
som ikke er tillagt staten eller andre. Myndigheten og virksom-
heten skal forøvrig utøves innenfor nasjonale rammer og 
rammen av norsk svalbardpolitikk.

Sysselmannen har fylkesmannsmyndighet i forhold til Long-
yearbyen lokalstyre. De særskilte forholdene på Svalbard 
medfører at det også er løpende kontakt gjennom året mellom 
Longyearbyen lokalstyre og Polaravdelingen i Justis- og 
 beredskapsdepartementet.

Politisk struktur
Politisk organisering pr 31.12.2019:

Lokalstyrevalget 2019
6. og 7. oktober ble det holdt lokalstyrevalg i Longyearbyen. 
Det ble da valgt representanter og vararepresentanter til lo-
kalstyret for perioden 2019-2023. Fem partier stilte liste til 
valget: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Miljøpartiet 
De Grønne og Venstre.

Det er fastsatt en egen «Forskrift om lokalstyrevalg i Long-
yearbyen». Forskriften bygger på regelverket for valg på fast-
landet, noe som betyr at valget i Longyearbyen gjennomføres 
i all hovedsak på tilsvarende måte som kommunestyrevalget 
på fastlandet. Det ble også benyttet samme valgadministrative 
system (EVA) som kommunene bruker, og med god hjelp fra 
Valgdirektoratet ble valget gjennomført uten større problemer. 

Forhåndsstemmingen foregikk på Infotorget i perioden 16. 
september – 4. oktober, mens Kulturhuset var stemmelokale 
på valgdagene.

Av de i alt 1 827 stemmeberettigede var det 1 132 som avga 
stemme ved valget, dvs. en valgdeltakelse på nesten 62 %.

Antall stemmeberettigede og valgdeltakelse ved de fire siste 
lokalstyrevalgene:

Valgår Stemme
berettigede

Avgitte 
stemmer

Valg 
deltakelse

2019 1 827 1 132 61,96 %

2015 1 631    994 60,94 %

2011 1 592 900 56,56 %

2007 1 563 626 40,05 %

Lokalstyret
Lokalstyret er Longyearbyen lokalstyres øverste organ (tilsva-
rende et kommunestyre) og treffer vedtak på vegne av Long-
yearbyen lokalstyre så langt ikke annet følger av lov eller dele-
gasjonsvedtak. Lokalstyret behandler alle saker av prinsipiell 
og overordnet karakter, mens enkeltsaker og mindre prinsi-
pielle saker er delegert til faste underutvalg eller administra-
sjonen. Lokalstyret velger selv, blant sine medlemmer, leder 
og nestleder. Vervet som leder av lokalstyret er på fulltid. 
Nestledervervet ble vedtatt redusert fra 50 % årsverk til 25 % 
da nytt lokalstyre ble konstituert høsten 2019. 

Lokalstyret består av 15 medlemmer. Etter lokalstyrevalget i 
høst ble sammensetningen for valgperioden 2019 – 2023 slik: 
Arbeiderpartiet (AP) 5 medlemmer, Høyre (H) 3 medlemmer, 
Venstre (V) 4 medlemmer, Fremskrittspartiet (Frp) 2 medlem-
mer og Miljøpartiet de grønne (MDG) 1 medlem. 

Ved utgangen av 2019 hadde lokalstyret følgende sammen-
setning:

Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet
Arild Olsen Arnt Vegar Jensen
Elise Strømseng Jørn Dybdahl
Per Nilssen
Kristin Furu Grøtting Miljøpartiet de grønne
Anders Magne Lindseth Pål Berg

Høyre Venstre
Kjetil Figenschou Terje Aunevik
Stein-Ove S. Johannessen Karine Hauan
Ida Lehn Helle Jakobsen

Håvar Fjerdingøy

Arild Olsen (AP) er valgt som lokalstyreleder og Kjetil 
 Figenschou (H) er valgt som nestleder.

Administrasjonsutvalget (AU)
I Svalbardloven er det bestemt at lokalstyret skal ha et admi-
nistrasjonsutvalg som skal behandle forslag til økonomiplan 
og årsbudsjett. Videre avgjør administrasjonsutvalget selv, 
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eller innstiller for lokalstyret, saker av tverrsektoriell karakter, 
økonomi- og finansforvaltningssaker, tilskudd til næringsfor-
mål, skjenkebevillinger, høringsuttalelser, samt saker som 
ikke naturlig hører inn under andre utvalg og andre saker som 
lokalstyrelederen velger å legge fram for utvalget. Videre er 
utvalget delegert Longyearbyen lokalstyres myndighet etter 
havne- og farvannsloven. 

AU kan når det er nødvendig også treffe vedtak i saker som 
skulle vært avgjort av lokalstyret der det ikke er tid til å innkalle 
lokalstyret. Administrasjonsutvalget representerer ofte lokal-
styret i møter med for eksempel stortingskomiteer, departe-
menter og Sysselmannen. 

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer. Ved utgangen av 
2019 bestod utvalget av:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Arild Olsen (leder) Ap Stein-Ove S. Johannessen H

Elise Strømseng Ap Jørn Dybdahl Frp

Kjetil Figenschou (nestleder) H Per Nilssen Ap

Ida Lehn H Kristin Furu Grøtting Ap

Arnt Vegar Jensen Frp

Terje Aunevik V Karine Hauan V

Håvar Fjerdingøy V

Helle Jakobsen V

Administrasjonsutvalgets medlemmer utgjør også Longyear-
byen lokalstyres valgstyre.

Teknisk utvalg (TU)
Teknisk utvalgs oppgave er, innenfor rammene som er satt av 
lokalstyret, å forme tjenestetilbudet innen fagfeltene vei, vann/
avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning, energiproduksjon/
distribusjon, havnetjenester, brann/beredskap, byggesaks-
behandling, oppmåling og plansaker. Longyearbyen lokal-
styres myndighet etter svalbardmiljøloven er delegert til 
 teknisk utvalg, og utvalget er tillagt oppgaven som fast utvalg 
for plansaker. Videre er utvalget delegert Longyearbyen lokal-
styres myndighet etter byggesaksforskriften og forskrift om 
brannvern. 

Teknisk utvalg har 7 medlemmer. Ved utgangen av 2019 
 bestod utvalget av:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Bente Næverdal (leder) Ap John-Einar Lockert H

Jørn Dybdahl (nestleder) Frp Dan Andre Danielsen Frp

Per Nilssen Ap Tommy Andersen Ap

Trond Erik Johansen H Kristoffer Halvarp Frp

Ilnura Akbirova Frp Stine Teigen H

Rune Seljevold Ap

Torgeir Prytz H

Kjersti Storø Ap

Ottar Svensen Ap

Håvar Fjerdingøy V Trond Strugstad V

Karine Hauan V Robert Nilsen V

Randi Johnsen V

Anneline Pedersen V

Lokalstyret 2019-23. Foto: Eva Grøndal

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  •  ÅRSBERETNING 2019

6



Oppvekst- og kulturutvalget (OKU)
Oppvekst- og kulturutvalgets oppgave er, innenfor rammene 
som er satt av lokalstyret, å forme tjenestetilbudet innen fag-
feltene skole, barnehage, idrett, kultur, ungdomstilbud, folke-
bibliotek og andre saker som grenser inn mot idrett, kultur og 
familiesamfunnet. Videre skal utvalget ivareta Longyearbyen 
lokalstyres interesser innenfor Kåre Tveter-samlingen, Sval-
bardsamlingen, Svalbardhallen og Svalbard museum. Det er 
også OKU som vedtar tildeling av «Korkpenger» (tilskudd til 
lag og foreninger m.fl.) og som står for utdelingen av Tyfus-
statuetten og Ungdommens kulturstipend.

Oppvekst- og kulturutvalget har 7 medlemmer. Ved utgangen 
av 2019 bestod utvalget av:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Kristin Furu Grøtting 
(leder)

Ap Torgeir Prytz H

Stine Teigen (nestleder) H Ilnura Akbirova Frp

Didrik Paulsen Ap Merethe Stiberg Ap

John-Einar Lockert H Khanittha Sinpru H

Diana Halvarp Frp Kristoffer Halvarp Frp

Veronica Langteigen Ap

Mats V. Wilmann H

Svein Jonny Albrigtsen Ap

Tora Hultgreen Ap

Helle Jakobsen V Thomas Nilsen V

André Jenssen V Fred Skancke Hansen V

Liv Mari Schei V

Lisa Djønne V

Miljø- og næringsutvalget (MNU) 
Miljø- og næringsutvalget ble vedtatt opprettet i det nyvalgte 
lokalstyrets konstituerende møte den 28.10.2019. I vedtaket 
står det: «Naturlige saker sorteres under utvalget. Eksempler 
på dette er både FNs bærekraftmål, samt regjeringens næ-
rings- og innovasjonsstrategi for Svalbard og målsettinger ved 
energiomstilling som naturlige oppgaver.»

Utvalgets første oppgave etter konstituering var å utarbeide et 
forslag til et komplett delegasjonsreglement i samarbeid med 
administrasjonen. I dette oppdraget lå det også å avklare 
grensesnitt og oppgavefordeling opp mot AU og TU. Dette 
arbeidet var ikke ferdigstilt ved utgangen av året. 

Miljø- og næringsutvalget har 7 medlemmer. Ved utgangen av 
2019 bestod utvalget av:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Stein-Ove S. Johannessen 
(leder)

H Dan Andre Danielsen Frp

Elise Strømseng (nestleder) Ap Roger Eriksen H
Silje Marie Våtvik Ap Anika Paust Ap
Kristoffer Halvarp Frp Jørn Dybdahl Frp
Mats V. Wilmann H Rainer Helge Braun H

Snorre Olaussen Ap
Stine Teigen H
Frantz Johannes Vangen Ap
Olaf Storø Ap

Karine Hauan V Trond Strugstad V
Pål Berg MDG Tor Kristian Tønnesen V

Helle Jakobsen V
Olivia Ericson MDG

Longyearbyen. Foto: Fenin
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Partssammensatt utvalg
I henhold til Hovedavtalens Del B § 4 skal det være et parts-
sammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder for-
holdet mellom Longyearbyen lokalstyre som arbeidsgiver og 
de ansatte. Utvalget behandler saker som gjelder overordnet 
personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, per-
sonalpolitiske retningslinjer og andre saker som etter lov og 
avtaleverk skal behandles i partssammensatt utvalg.

Utvalget består av administrasjonsutvalgets medlemmer med 
tillegg av to representanter som velges av og blant de ansatte. 
Ansattrepresentanter i 2019 var May Beate Oppgård og Kjell 
 Hauso.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet har eksistert i Longyearbyen i mange år. I for-
bindelse med endring av Svalbardloven er det nå blitt et lov-
krav om at det skal være et ungdomsråd, eller et annet med-
virkningsorgan for ungdom. Loven sier også at ungdomsrådet 
skal velges av lokalstyret for inntil to år av gangen. Grunnet 
stor utskifting av ungdommer i Longyearbyen vedtok lokalsty-
ret at ungdomsrådet velges årlig.

Ungdomsrådet skal ivareta ungdommens interesser og sikre 
dialogen mellom ungdommen og Longyearbyen lokalstyre. En 
representant fra ungdomsrådet har møte-, tale- og forslagsrett 
i lokalstyret, administrasjonsutvalget, oppvekst- og kulturutval-
get, teknisk utvalg og miljø- og næringsutvalget. Ungdomsrådet 
peker selv ut sine representanter til disse organene. Ved ut-
gangen av 2019 var følgende ungdomsrepresentanter repre-
sentert i utvalgene:

Lokalstyret: Noah Andreas L. Johannessen
AU:  Peder Jenssen
OKU:  Truls Kløfsrud Jauert
TU:  Tobias Fjerdingøy 
MNU: Marte Nilssen Alexandersen

Barnetalsperson
Ordningen med oppnevning av en tjenestemann som barne-
talsperson i lokale folkevalgte organer, har blitt praktisert i 
Longyearbyen lokalstyre siden årsskiftet 2003/2004. Barne-
talspersonen har i dag møte-, tale- og forslagsrett for å ivareta 
barnas interesser i saker som behandles i lokalstyret og i ut-
valgene. Barnetalspersonens oppgaver er å:
 – Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i arealplan-

legging etter Svalbardmiljøloven og byggesaksbehandling 
etter byggesaksforskriften for Longyearbyen.

 – Gi Longyearbyen lokalstyre bedre grunnlag for å integrere 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 
saksbehandling.

 – Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges in-
teresser kommer i konflikt med andres hensyn/interesser.

Fagleder for ungdomsvirksomheten Ingeborg Runde var bar-
netalsperson i Longyearbyen lokalstyre fram til hun sluttet i LL 
sommeren 2019. I desember ble Siri Hanseid Bendiksen, som 
er miljøarbeider ved Longyearbyen skole, oppnevnt til ny bar-
netalsperson for perioden 2019-2023.

Antall politiske saker til behandling

2015 2016 2017 2018 2019
Lokalstyret 66 105 74 75 76

Administrasjonsutvalget 49 105 82 66 61

Oppvekst- og kulturutvalget 23 23 30 26 26

Teknisk utvalg 39 35 32 59 44

Miljø- og næringsutvalget - - - - 0

Valgstyret 9 0 0 3 13

Offentlig spørretid
For at innbyggerne i Longyearbyen skal ha mulighet til å stille 
spørsmål direkte til politikerne, har lokalstyret en ordning med 
offentlig spørretid i forbindelse med lokalstyremøtene. Den 
som er innført i befolkningsregisteret og bosatt i Longyear-
byen kan benytte seg av denne muligheten. I 2019 var det ingen 
innbyggere som benyttet muligheten til å stille spørsmål.

Ungdomsrådet 2018-2019
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ADMINISTRASJONS SJEFENS 
KOMMENTAR

Ettervirkningene av rasene i 2015 og 2017 har hatt stort fokus 
også i 2019. Skredsikringsarbeidet fikk et stopp i framdriften 
da Klimaprofilen for Longyearbyen ble lagt fram i februar 
2019. Denne beskrev en klimastatus fra 1971 og en fram-
skrivning fram mot 2100. Først og fremst økte de faktiske 
temperaturer på vinter med 7 grader og sommer med 4 grader 
fra 1971 til 2019. Kort oppsummert er klimaendringene bety-
delige. Endringer som medfører risiko for flere typer skred, for 
flom og kysterosjon. Det vil bli mer nedbør i form av regn, 
smelting fra breer og permafrosten vil tine mer nær overfla-
ten. Ingen andre steder på kloden skjer klimaendringene så 
raskt som på Svalbard. Dette gir Longyearbyen lokalstyre 
store utfordringer når vi skal planlegge for drift av lokalsam-
funnet vårt. 

Rapporten medførte at arbeidene med skredsikring av Lia ble 
utsatt til nye data ble innhentet og at klimarapportens ble inn-
arbeidet i beregningene for fundamentering og planlegging. 

Selv om det ikke ble etablert flere fysiske sikringstiltak i 2019 
fortsatte planleggingen og andre deler av prosjektet er videre-
ført. Dette gjelder riving av boligene i sørlige deler av Lia. 
 Arbeidet med å rive disse startet i desember. 

Boligprosjektet som Statsbygg og LL har samarbeidet om ble 
ferdig sommeren 2019. Prosjektet har vært en god erfaring for 
LL og med dyktige medarbeidere hos begge parter ble 60 lei-
ligheter etablert på rekordtid. Gruvedalen er blitt et forbilde 
bygningsmessig og bomiljømessig. 

Diskusjonen om boligbehovet i Longyearbyen har kommet 
høyt på dagsorden etter skredulykkene i 2015 og 2017. LL har 
utarbeidet en Boligbehovsutreding for Longyearbyen på opp-
drag fra Sysselmannen. Denne ble lagt fram til politisk be-
handling i september. Boligutredningen viser at 60 % av bo-
ligene er i offentlig eie, 20 % eies av private bedrifter og 20 % 
av det «åpne» private eie- og boligmarkedet. De største utfor-
dringene har de som ikke får tilbud om bolig i arbeidsforholdet. 

Utredningen er den største og bredeste utredning og analyse 
av utviklingen av boligbygging, boligbehov og befolkning som 
er gjort i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre har sett for 
seg to ulike scenarioer og strategier for framtidig boligutvikling 
i Longyearbyen. Scenario 1 som ikke legger opp til videre be-
folkningsutvikling fra 2019 og scenario 2 som legger til grunn 
fortsatt befolkningsvekst. Vi oppfatter at utredningen har gitt 
svar på de viktigste problemstillingen Sysselmannen har bedt 
om utredning på.

I 2019 ble det meldt om oppstart av revidering av forvaltnings-
plan for Sentral Spitsbergen og utvidelse av nasjonalparkene 

Nordenskiöld Land og mulig vern av nedre Adventdal. I dette 
arbeidet har LL engasjert seg etter bestilling fra politisk nivå. 
Et arbeid som administrasjonen vil komme tilbake til i 2020. 

Energiomstillingen i Longyearbyen har hatt stort fokus i 2019. 
Det ble vedtatt opprettelse av stilling som energirådgiver i LL 
og energiledelse i egen organisasjon har fått stort fokus. Her 
er det viktig at LL går foran i arbeidet med ENØK-tiltak. Bak-
grunnen er at det har vært et stort behov for å redusere ener-
giforbruket i Longyearbyen og gjennom å identifisere lønn-
somme energiøkonomiseringstiltak vise effektene på egen 
drift og for byen totalt. Arbeidet med en egen energiplan for 
Longyearbyen har som mål at Longyearbyen skal vise vei i 
omstillingen til bærekraftig energiforvaltning. 

Administrasjonssjefen igangsatte i 2018 arbeid med å utvikle 
organisasjonen i Longyearbyen lokalstyre. Styring og ledelse 
har vært to sentral temaer. Her er viktige rutiner innen organi-
sasjonspolitikk, kvalitetsstyring, HMS og internkontroll gjen-
nomgått. Videre utfordret oss ledere på å ivareta og «heie 
fram» medarbeiderne våre. Et arbeid vi skal ha mer fokus på 
kommende år.

En gjennomgang av saker som er forberedt til politisk behand-
ling viser en særdeles høy aktivitet i Longyearbyen lokalstyres 
(LL) organisasjon. Alle viktige saker for Longyearbyen og ut-
vikling av samfunnet. Boligutredning, energiomstilling, tilrette-
legging og planlegging av et samfunn som størst merker kli-
maendringene i verden setter LL på store utfordringer. Er 
eksempler på dette. Med dyktige fagfolk, gode samarbeids-
partnere, tett dialog med sentrale myndigheter og ikke minst 
framoverlente politikere er LL rustet for å finne gode løsninger. 

Til slutt vil administrasjonssjefen rette en stor takk til de ansat-
te i Longyearbyen lokalstyre for et vel gjennomført arbeid i 
2019. Dere er de viktigste garantistene for at vi når målene om 
et familiesamfunn på 78 grader nord. Så vil jeg rette en takk til 
lokalpolitikere, innbyggere, næringsliv og offentlige sam-
arbeidspartnere for godt samarbeid. Til sammen er vårt sam-
arbeid det beste grunnlaget for å ta vare på og utvikle lokal-
samfunnet vårt videre.

Hege Walør Fagertun
Administrasjonssjef 
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SAMFUNNSUTVIKLING

Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre (LL) ble opprettet 1.1.2002. Ansvars- 
og myndighetsområdet til LL følger grensene til Longyearbyen 
arealplanområde. Arealet er på 257 km2, inkl. sjøareal.

Svalbardmeldingen
Stortingsmelding nr. 32 (2015-2016) Svalbard ble behandlet 
av Stortinget høsten 2016. Meldingen sier bl.a. at «Regjerin-
gen ønsker gjennom denne meldingen å legge til rette for ek-
sisterende og ny variert virksomhet. Longyearbyen skal også i 
fremtiden være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for 
familier. Samfunnet skal ha en kvalitet, bredde og variasjon 
som understøtter målet om opprettholdelse av norske sam-
funn på øygruppen.» Videre sier meldingen at «Longyearbyen 
er ikke et livsløpssamfunn, og det er klare rammer for hvilket 
tjenestetilbud som skal være tilgjengelig. Innenfor disse ram-
mene, som bl.a. reflekteres i det lave skattenivået for øygrup-
pen og det forholdet at utlendingsloven ikke gjelder, ønsker 
regjeringen at Longyearbyen skal være et levedyktig lokal-
samfunn som er attraktivt for familier og et samfunn som bidrar 
til å oppfylle og understøtte de overordnede målene i sval-
bardpolitikken.» Gruvedriften i Svea/Lunckefjell er avsluttet og 
full opprydding med fjerning av bygg og infrastruktur er startet. 
Den nasjonale politikken har de siste årene støttet opp under 
en sterk økning i turisme i Isfjordområdet og Longyearbyen, 
noe som utfordrer både natur-, miljø- og lokalsamfunnshen-
syn. I løpet av 2019 har det kommet flere politiske signaler og 
føringer som tilsier en bremse på mulig utvikling av turistnæ-
ringen og i befolkningsøkningen i Longyearbyen. Dette går 
bl.a. fram i regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi for 
Svalbard som kom høsten 2019.

Et levedyktig familiesamfunn 
Longyearbyen har en utypisk befolkningsstruktur sammenlig-
net med fastlandet. Det er relativt få barn og ungdom og en 
mye lavere andel personer over 60 år. Derimot er andelen 
personer i arbeidsfør alder høy, og det er et tilnærmet én til 
én-forhold mellom voksne innbyggere og utførte årsverk. 
Befolkningen har relativt høy utdannelse og det er en over-
vekt av menn, med en fordeling pr 2019 på 53 % menn og 47 
% kvinner.

De siste 15 årene har befolkningsstrukturen endret seg grad-
vis med noe flere kvinner og flere barn og en svak økning i 
antall eldre. Likevel består fremdeles ca. halvparten av hus-
holdningene av én person. Innbyggertallet i Longyearbyen 
og Ny-Ålesund var på 2419 personer ved utgangen av 2019, 
mot 2258 ved utgangen av 2018. Den mest markante end-
ringen i befolkningen de siste 10 årene er sterk økning i antall 
utenlandske statsborgere og særlig økning de siste årene i 
antall barn som trenger særskilt norskopplæring. Ved utgan-
gen av 2019 var tallet 857 utenlandske statsborgere, noe 
som utgjorde 35 % av befolkningen. Ved utgangen av året 
hadde 52 nasjoner borgere i Longyearbyen. Dette siste gjen-

speiler også økningen i ansatte i turistnæringen og mangfol-
det i ansatte innen forskning og utdanning, mens det er en 
nedgang i tradisjonell bergverksdrift og stabilt antall offentlig 
ansatte. Et annet særtrekk ved Longyearbyen er høy turn-
over, som de siste årene har vært på rundt 20 %. Statistisk 
betyr dette at i løpet av fem år er «alle» innbyggere i Long-
yearbyen skiftet ut.

Når vi ser på utviklingen av sammensetningen av befolknin-
gen over noe tid, er utviklingen ikke fullt ut i tråd med føringene 
i norsk svalbardpolitikk. Lokalstyrets oppgaver knyttes i denne 
sammenheng til å skape et mer stabilt familiesamfunn, med 
vekt på at dette primært er et samfunn med norsk administra-
sjon og tjenestetilbud, herunder barnehage- og skoletilbud.

Lokalsamfunns- og arealplanlegging
Lokalsamfunnsplanen, som ble vedtatt i 2013, er sammen 
med arealplanleggingen den overordna delen av det langsikti-
ge planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet 
med lokalsamfunnsplanen, planstrategi og arealplanen er den 
viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om framtidig 
utvikling av lokalsamfunnet. I 2018 startet et arbeid med lokal-
samfunnsplanen, men dette avdekket et kunnskapsbehov for 
statistikk om levekår, og behov for å drøfte scenarioer for lo-
kalsamfunnsutviklingen. Fram mot valget i 2019 jobbet LL 
med flere store utviklingsplaner som har krevd mye ressurser, 
medvirkning og engasjement med, bl.a. overordnet plan for 
oppvekst og kultur, alle planarbeider som kommer av sikring 
mot skred og andre naturfarer, ny boligbygging og tilretteleg-
ging for reiseliv og næringslivet ellers. Administrasjonen har 
jobbet med kunnskapsgrunnlaget gjennom kontakt med sam-
funnsforskere i Longyearbyen, avtale med UiT og kontakt med 
SSB om levekårsundersøkelse. Se også avsnitt nedenfor om 
boligbehovsutredningen. På slutten av 2019 er forberedelsene 
til å følge opp «Polfarererklæringen» (samarbeidsavtalen 
mellom Ap, H og Frp) i gang. Dette omfatter implementering 
av FNs bærekraftsmål, kunnskapsgrunnlag og utfordringsbil-
de som skal danne grunnlaget for planstrategi, de langsiktige 
økonomiske prioriteringene og for lokalsamfunnsplanen.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for areal planlegging 
innenfor Longyearbyen planområde. Arealplanarbeidene m.m. 
er omtalt under kapittelet «Plan og utvikling».

Naturfare og skredsikring
I hele 2019 har det vært arbeidet med løsninger for skredsik-
ring av Lia og Vannledningsdalen. Arbeidet har vært utført i 
regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og 
Longyearbyen lokalstyre (LL) har vært aktive deltaker i pro-
sjektgruppen.

Arbeidet i 2019 har vært konsentrert rundt konsekvenser av 
klimaendringer. Det har på grunnlag av dette blitt gjort nye 
beregninger og det er gjort prøveboring i Lia for å verifisere at 
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det er stilstrekkelig forankringsmuligheter for støtteforbygnin-
ger. I løpet av høsten 2019 ble det besluttet å legge fokus på 
Lia, slik at fremdriften i forhold til bygging av fangvoll og støtte-
forbygninger ikke skulle ryke før oppstart av anleggsarbeider 
sommer 2020. Ved utgangen av 2019 var prosjekteringsarbei-
det så godt som ferdig. Arbeidet med prosjektering av tiltakene 
i Vannledningsdalen tas opp igjen i 2020.

Ved energiverket ble det gjennomført lokale sikringstiltak i 
form av nett og gjerder.

Sist på året ble det startet arbeid med revisjon av «Overordna 
plan for skredsikring» som ble laget i 2017. Revidert utgave 
forventes ferdig i første kvartal 2020.

Erosjonssikring av Longyearelva  
NVE har de siste årene arbeidet med erosjonssikring av Long-
yearelva. I 2019 ble øvre deler ferdigstilt, og prosjektet er nå 
ferdig på hele strekningen fra vei 106 (veien til Huset) og ned 
til sjøen. Det er tilrettelagt for en fin elvepromenade på sik-
ringsvollene langs elva, som er blitt et mye brukt tilskudd til 
turveinettet i byen. Det er også startet prosjekteringsarbeid for 
tiltak på oversiden av vei 106.

Boligsituasjon
Som det går fram ovenfor planlegges det for at utsatte områ-
der sikres, boliger rives og nye boliger bygges. I 2019 ble det 
ferdigstilt 74 boliger. Boligbehovet ser likevel ut til å overstige 
boligtilbudet. I Boligbehovsutredningen 2019 pekes det på 
vegen framover for å holde boligbyggingen innenfor de lokal-
politiske målene i arealplanen og holde utviklingen innenfor de 
nasjonale svalbardpolitiske målene. Utredningen sammenstil-
ler kjent kunnskap, analyserer situasjonen og peker på strate-
gier framover. Utfordringene i boligsituasjonen er kompleks 
med en særegen overvekt av offentlig eide boliger, økning i 
ansatte i privat næringsliv (reiseliv) og det er et særskilt spørs-
mål om det er det offentlige sin oppgave eller den enkelte ar-

beidsgivers ansvar å løse utfordringene for de som er vanske-
ligst stilt. Strategiene tilsier at det må legges til rette for at bl.a. 
reiselivet kan ta større ansvar, men også at LL har et overord-
net ansvar for tilrettelegging for tilfredsstillende bokvalitet og 
planberedskap.

Arealplanen for Longyearbyen har gode nok analyser og gjør 
nødvendige arealbruksgrep for å styre utviklingen. Arealpla-
nen både gir og forutsetter vekst. Hvilken utbyggingstakt og 
strategi velger LL for å styre utviklingen innenfor rammene av 
Svalbardpolitikken? Strategiene i utredningen følger de poli-
tiske prioriteringene i arealplanen. Noen av områdene i areal-
planen krever et betydelig volum for å være økonomisk gjen-
nomførbare. For videre forvaltning av arealplanen og 
boligpotensialet peker de siste signalene i 2019 mot at LL bør 
følge Scenario 1 i utredningen med ingen videre befolk-
ningsøkning fra 2019.

Næringsutvikling og etablering 
Næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre hadde i 2019 fo-
kus på samarbeid med andre aktører og eksisterende næ-
ringsliv, men prosjektstillingen til næringsrådgiver ble termi-
nert i mai. Svalbardmeldingen var, sammen med andre 
planverktøy, styringsdokumenter for næringsarbeidet. Dette 
innebære at det i arbeidet har vært fokus rettet mot et mer 
allsidig næringsliv. Det har vært arbeidet for nye næringer 
innenfor de overordnede målene i Svalbardpolitikken.

Reiselivet er blitt den største næringen i Longyearbyen i antall 
sysselsatte og antallet besøkende har også vokst. Treparts-
samarbeid mellom av Sysselmann, Visit Svalbard og Long-
yearbyen lokalstyre har blitt videreført. Formålet er gjensidig 
informasjon og en etablert felles forståelse for hva partene 
ønsker av utviklingsmuligheter i næringen.

Som en del av næringsarbeidet har det vært gjennomført flere 
frokostmøter for og med næringslivet. Longyearbyen lokal-

Illustrasjonsfoto av fangvollen langs Lia, sett fra vei 230.
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styre har også deltatt i Visit Svalbard sitt arbeide «fra ord til 
handling» som er en del av gjennomføringen av Masterplan 
2025. Longyearbyen kan bli en «Smart Arctic City».

Representanter fra Longyearbyen lokalstyre har deltatt på 
workshop i regi av Norge203040, nullutslipp på Svalbard, 
både i Longyearbyen og på Arendalsuka. I forbindelse med 
næringsarbeidet samarbeider Longyearbyen lokalstyre godt 
med Innovasjon Norge.

Energiomstilling
Trygg og stabil energiforsyning er en forutsetning for å leve og 
bo på 78 grader nord. Dagens kullkraftverk er godt driftet, men 
som en følge av alder og kapasitet følger det store og uforut-
sigbare kostnader med å holde det i gang. Kullkraft, med på-
følgende CO2 utslipp, er dessuten i ferd med å bli mindre at-
traktivt for byens næringsliv som i større grad etterspør 
fornybare og bærekraftige løsninger.

Våren 2018 gjennomførte Thema og Multiconsult en større 
studie av fremtidig energisystem for Longyearbyen. Personell 
fra energiverket bidro aktivt med informasjon og problemstil-
linger inn i utredningen samt tilbakemeldinger i etterkant. 
Våren 2019 overtok NVE ansvaret for å drive prosessen og 
Energiverket har fortsatt å levere data, innspill og informasjon 
til sentrale myndigheter.

Våren 2019 ble det opprettet en egen stilling dedikert til arbei-
det med energiomstilling. Dette har gjort det mulig for LL å 
følge opp sentrale utredninger og spørsmål fra politikere, for-
skere og studenter uten at dette har gått ut over den daglige 
driften. I tillegg er det startet opp prosesser med energiplan-
legging og energiledelse i organisasjonen.

Tidligere utredninger har kun sett på ny energibærer isolert og 
ikke vurdert mulighetene forbundet med kombinasjonen av ny 
energibærer, energiøkonomisering, energilagring og fornybar 
energiproduksjon. Den samfunnsøkonomiske mest lønnsom-
me løsningen ligger trolig i dette skjæringspunktet, og i sam-
arbeid med lokale næringsaktører er det søkt om støtte fra 
Enova for å gjennomføre en konseptstudie.

Miljø (miljøstasjon og miljøsaker) 
Det er gjennomført forprosjekt på ny miljøstasjon på Hotell-
neset. I den forbindelse er det utført et omfattende arbeid med 
miljøkartlegging, turbulensforstyrrelser i forhold til flyplassen 
og i forhold til delplankrav. Bygget er planlagt å være ca. 3 000 
m2 med egen inngang for kunder for å gi høyere sikkerhet til 
kundene. Anlegget skal gi en større grad av sortering enn i 
dag, det er tenkt å kunne legge til rette for mer lagring slik at 
fraktkostnad til fastlandet kan reduseres, samt at det skal 
fjerne alt av flyveavfall ved å ha alle prosesser med håndtering 
av avfall innendørs. Anlegget skal også kunne legge til rette 
for mer gjenbruk og bygge opp under sirkulærøkonomien.

Riving av hus i Lia. Foto: Jorunn T. Høiland

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  •  ÅRSBERETNING 2019

12



STYRING OG LEDELSE

Administrativ organisering
Longyearbyen lokalstyre (LL) er en to-nivå organisasjons-
modell. På nivå 1 er administrasjonssjefen og to sektorsjefer, 
mens nivå 2 består av 13 definerte resultatenheter.

Administrasjonssjefen er den øverste administrative lederen 
i Longyearbyen lokalstyre og har et særlig ansvar for å:

• Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for 
folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig utredet med 
hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser.

• Gjennomføre og iverksette politiske beslutninger.
• Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av økonomiske 

ressurser, herunder etablere rutiner for intern kontroll.
• Videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse Longyearbyen lokal-

styres tjenester i forhold til innbyggernes behov.
• Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet, herunder 

samfunnsutviklingen.
• Motivere og utvikle de ansatte slik at organisasjonen blir 

fleksibel og effektiv.
• Ivareta det overordnede arbeidet for helse, miljø- og sikkerhet.
• Sørge for felles personalpolitikk samt oppfølging og koordi-

nering av enhetsledere.
• Videreutvikle og ivareta en god bedriftskultur.

Administrasjonssjefen følger opp enhetene «økonomi og ikt» 
og «personal og organisasjon», og de to sektorsjefene har 
ansvaret for oppfølgingen av enhetene innenfor henholdsvis 
teknisk sektor og oppvekst- og kultursektoren.

Administrasjonssjefens stab utgjør fire årsverk, hvorav ett er 
midlertidig, og omfatter områdene politisk sekretariat, juridisk 
rådgiver og rådgiver på internkontroll/kvalitet og beredskap. 

Prosjektstaben består av en prosjektansvarlig og to prosjekt-
ledere, hvorav den ene er midlertidig. Prosjektstaben jobber 
med gjennomføring av diverse prosjekter innenfor hele LL.

Åpenhet og tilgjengelighet
Longyearbyen lokalstyre har som målsetting å være en åpen 
og tilgjengelig organisasjon, med en struktur og retningslinjer 
som legger til rette for dette. 

På hjemmesiden (www.lokalstyre.no) publiseres saksdoku-
menter og møteprotokoller fra lokalstyret og alle politiske ut-
valg. Saksdokumenter til møtene i lokalstyret og de politiske 
utvalgene er også tilgjengelige på papir i Infotorget. Det publi-
seres også en offentlig postjournal ukentlig, slik at det er lett 
for innbyggere å følge med på alt som skjer. Retten til innsyn i 
offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prin-
sipp, som er tungt forankret i lovverk og praksis. Det gjennom-
føres også direkteoverføringer/streaming på internett fra lokal-
styret sine møter. Etter møtene blir opptak fra møtene lagt ut 
på hjemmesiden.

En åpen organisasjon betyr at det skal være lett å ta opp ting, 
også kritikkverdige forhold. Dette gjelder både innbyggere og 
ansatte. Informasjon om varsling, og elektronisk skjema, lig-
ger tilgjengelig på nettsidene. 

I tillegg til hjemmesiden har LL en egen facebookside som 
også benyttes som informasjonskanal til innbyggerne.

Etikk
Longyearbyen lokalstyre har nedfelt etiske retningslinjer som 
skal være gjeldene både for de folkevalgte og administra-
sjonen. Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske ret-

Organisasjonsplan for tjenesteområdene pr. 31.12.2019
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ningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles stan-
dard for folkevalgte og ansatte. 

Retningslinjene skal sette en felles standard for hvordan opp-
gavene skal utføres slik at innbyggerne kan ha tillit til oss. De 
folkevalgte gjør økonomiske prioriteringer på vegne av innbyg-
gerne, og Longyearbyen lokalstyres ansatte plikter å alltid ta 
vare på fellesskapets ressurser på den mest økonomiske og 
rasjonelle måten.  

De etiske retningslinjer blir sendt til alle nyansatte i Longyear-
byen lokalstyre, er oppe som jevnlig tema på ledermøter og 
personalmøter, og skal være et viktig hjelpemiddel og veileder 
i vanskelige situasjoner som kan oppstå. 

Likestilling
Longyearbyen lokalstyre etterstreber å fremme likestilling blant 
kjønnene. Ved kjønnsmessig ubalanse i sammensetningen av 
ansatte innenfor yrkesgrupper eller enheter, vil dette bli søkt 
utjevnet når søkere ellers har like kvalifikasjoner. Som tidligere 
år, er likestilling prioritert under årets lønnsforhandlinger.

Pr 31.12.19 var det ansatt 121 (ca. 50 %) kvinner og 124 (ca. 50 
%) menn. På ledernivå er det 8 kvinner og 8 menn.

I forbindelse med rekruttering har LL fokus på å fremme like-
verd og menneskeverd uavhengig av kjønn, religion, handikap 
eller seksuell orientering. Dette er for eksempel omtalt i ret-
ningslinjene for rekruttering.  

Internkontroll
Selv om internkontrollforskriften ikke er gjort gjeldende for 
Svalbard legger Longyearbyen lokalstyre den til grunn i sitt 
internkontrollarbeid. LL bruker digitale styringsverktøy, der 
styrende dokumenter er tilgjengelig for de ansatte og avvik 
rapporteres inn til AMU. LL jobber systematisk med kontinuer-

lig forbedring. I lys av oppfølgingen av resultatet fra «kommu-
nekompasset», har det vært jobbet mye med interkontroll/
egenkontroll og kvalitetsarbeid i hele 2018 og 2019. Å styrke 
ledere sin forståelse for internkontroll har også vært en priori-
tert oppgave.

HMS og sykefravær
Arbeidet med HMS foregår løpende ute i enhetene gjennom 
året med sikte på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, 
forebygge ulykker, helseskader eller andre belastninger både 
fysisk og psykisk. Både Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelse-
tjenesten leverer egne årsrapporter.  

Det var 4 % sykefravær i organisasjonen i 2019, mot 4,6 % i 
2018.
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Arbeidsmiljøutvalget har hatt fem møter gjennom året. Hoved-
verneombud i Longyearbyen lokalstyre er Hilde Aske.

Målstyring
Styringssystemet i Longyearbyen lokalstyre bygger på at 
 lokalstyret en gang i året vedtar en rullerende økonomiplan 
med handlingsprogram. Handlingsprogrammet bygger på 
over ordnede strategier i Lokalsamfunnsplanen, og angir måle-
ne til lokalstyret for den kommende 4-årsperioden, samt hvilke 
tiltak/aktiviteter som skal gjennomføres for å sikre måloppnå-
else. Innen årets utgang skal lokalstyret også vedta budsjett 
for kommende kalenderår.

Mål og måloppnåelse for 2019 er omtalt lenger bak i årsberet-
ningen.

Økonomi
Longyearbyen lokalstyre (LL) har 409,0 mill. kr i driftsinntekter 
i 2019. 141,0 mill. kr av driftsinntektene er bevilgninger fra sta-
ten over svalbardbudsjettet til delfinansiering av LL sine tjenes-
ter. I tillegg har LL mottatt andre statlige overføringer på 11,2 
mill. kr, herav ca.5 mill. kr til drift av renseanlegget og 6 mill. kr 
til rivning av LL sine boliger i Lia. Øvrige driftsinntekter er bru-
kerbetaling (6,4 mill. kr), salgs- og leieinntekter (228,4 mill. kr), 
refusjoner (14,9 mill. kr) og div. overføringer (7,1 mill. kr). 

Sum driftsutgifter i 2019 var 410,6 mill. kr, fordelt på lønn og 
sosiale utgifter (136,4 mill. kr), div. driftsutgifter (228,3 mill. kr), 
overføringer (4,6 mill. kr) og avskrivninger (41,4 mill. kr). Netto 
finanstransaksjoner ble på 20,6 mill. kr (summen av rente-
inntekter, utbytte, renteutgifter og avdrag på lån). 

Positivt netto driftsresultat ble på 19,1 mill. kr, noe som utgjør 
4,7 % av driftsinntektene. 

Investeringsregnskapet viser at det er gjennomført investerin-
ger for 70,2 mill. kr i 2019. Investeringene er finansiert ved lån, 
33 mill. kr (47 %), bruk av fond, 18,6 mill.kr (26,4 %), egenka-
pital, 3,9 mill. kr (5,5 %), statstilskudd,13,9 mill. kr (19,8 %) og 
andre inntekter 1 mill. kr (1,4 %). 

LL har mottatt 19 mill. kr i bevilgninger fra staten øremerket 
investeringsprosjektet Reservekraftstasjon. I 2019 er det  
brukt 13,9 mill. kr. resterende 5,1 mill. er avsatt til bundet in-
vesteringsfond øremerket prosjektet som avsluttes i 2020.

Internkontroll
Selv om internkontrollforskriften ikke er gjort gjeldende for 
Svalbard legger Longyearbyen lokalstyre (LL) den til grunn i 
sitt internkontrollarbeid. LL bruker digitale styringsverktøy, der 
styrende dokumenter er tilgjengelig for de ansatte og avvik 
rapporteres inn til arbeidsmiljøutvalget (AMU). Longyearbyen 
lokalstyre jobber systematisk med kontinuerlig forbedring. 

I januar sluttførte LLs ledergruppe et internkontrollprosjekt i 
regi av KS-Konsulent. Dette har gitt økt fokus på kvalitets- og 
internkontrollarbeidet som viser seg i økt antall avviksmeldin-
ger og økt dokumenteringsgrad.

Avvik pr. alvorlighetsgrad 2019

Beredskap
«Forskrift om Sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard 
og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre» styrer 
Longyearbyen lokalstyre (LL) sitt beredskapsarbeid. LL har 
ansvaret for å ivaretar sikkerheten og tryggheten til Longyear-
byens befolkning og besøkende. CIM benyttes som det digitale 
krisehåndteringsverktøyet.

Beredskapsarbeidet styres og drives av beredskapsrådgive-
ren i administrasjonssjefens stab. Halve stillingen er knyttet til 
beredskap, mens resten er satt av til kvalitetsarbeid og intern-
kontroll. 
LL er representert i både lokal redningsledelse (LRS), bered-
skapsrådet og øvingsutvalget. 
Longyearbyen lokalstyre har deltatt i følgende hendelser i 
2019: 
• Evakuering av Lia, Nybyen og vei 100. Stenging av LLs og 

andres tjenester. Forebyggende tiltak. Uværet uteble  (januar)
• Evakuering av øverste rekke i Nybyen (april)

Under disse hendelsene har LL deltatt i LRS, beredskapsråd, 
opprettet kriseledelse, boligkontor, evakuert- og pårørende-
senter (EPS), psykososialt kriseteam og bistått i evaluerings-
arbeidet. 

Longyearbyen lokalstyre jobber systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer, med sikte 
på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier. En forutsetning for å lykkes med håndtering 
av hendelser er planlegging, opplæring, øvelse og evaluering 
både etter øvelse og hendelser. Internt er det gjennomført 
funksjonsøvelse med boligkontor og EPS. Kriseledelsen har 
gjennomført en skrivebordsøvelse på strålevern og atombe-
redskap. Videre fasiliterte LL en skrivebordsøvelse for bered-
skapsrådet, der temaet var langvarig bortfall av strøm og var-
me. «CIM-trim» gjennomføres systematisk hver tredje uke for 
å trene alle CIM-brukerne innenfor systemet.
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MÅLOPPNÅELSE 
Rapport om måloppnåelse pr. 31.12.2019 iht. handlingsprogrammet 2019

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati 

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

AU besøker Stortinget i januar 2019 AU besøkte Svalbardministeren samt departementene KLD, 
HUD og KUD i februar.

Rullering av lokalsamfunnsplan 2019 Arbeid med faktagrunnlag og forberedelser til prosess 
lokalsamfunnsplan er startet.

Arrangement om norsk svalbardpolitikk og lokal-
demokratiets utvikling 

2019 Det var ikke gjennomført eget arrangement. Men svalbard-
politikk var deltema under strategikonferansen 2019. 
I politiker-opplæringen vil tema om norsk svalbardpolitikk og 
lokal-demokratiets utvikling settes på dagsorden. Det har 
ikke vært gjennomført arrangementer med dette tema 
i 2019.

Legge til rette for gode plattformer å drive valgkamp på 2019 Valget ble gjennomført med ulike arrangementer i 
lokalsamfunnet. Alle politiske partier har deltatt.

2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Utarbeide og innføre modell for samarbeid med 
næringslivet for utvikling av lokalsamfunnet

2019 Gjennomført i 2018.

3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Involvere seg i arbeidet med utarbeidelse av pågående 
verneplaner 

2019-20 Lokalstyret har sendt brev vedr. foreslåtte midlertidig 
motorvognforskrift. Det er også avholdt møte med KLD 
vedrørende prosessen rundt Van Mijen/Svea. Det pågår 
også en oppstart med områder i Adventdalen.

Informasjon og bevisstgjøring av innbyggere og 
næringsliv, om energisituasjonen i Longyearbyen 
og muligheter for redusert energiforbruk

2019-22 
(årlig)

Det er gjennomført flere gode ENØK-prosjekter i perioden 
som er gode eksempler for Longyearbyen sitt arbeid med 
redusert energiforbruk. Det er i samarbeid med Svalbard 
Miljøvernfond gitt tilbud til alle innbyggere om å trykkteste 
og termofotografere boligen sin for å få et innblikk i 
tilstanden til boligen.

Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom 2019-22 
(årlig)

Det ble tilbudt utvidet sommerjobb, men det kom ingen 
søkere.

Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og 
grunnforvalter med å holde Longyearbyen ren 
og ryddig. 

2019-22 
(årlig)

Møte mellom Sysselmannen, LL og SNSK er avholdt. 
Annonse i SP ved skutersesongavslutning om god lagring. 
Fortsatt arbeid med innsamling gjennom sommeren. 
Gjennomført sommerjobb for ungdom, satt opp flere 
søppelkasser rundt om i byen. 

Informasjon til befolkningen om renovasjon og miljø 2019-22 
(årlig)

Informasjonsmøte holdt. Informasjon i Svalbardposten i 
juni, august og september om sortering. To nye reklame-
filmer er lagt ut til visning som forfilm før kino.

LL skal ta initiativ til samarbeid med frivillige organisa-
sjoner for å tilrettelegge Sjøområdet for allmenn bruk

2019 Arbeid ikke startet

Økt miljøfokus i egen organisasjon / Miljøsertifisering 
av Longyearbyen lokalstyre

2019-22 Arbeid ikke startet. God standard er satt som vurderings-
krav i ny driftsavtale vei og nærmiljø. Vurdering av 
miljøhensyn er implementert i anskaffelser.

 Ikke påbegynt

 Under arbeid

 Klar
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4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Etablere tverrfaglig samarbeid etter modell av  
«Trygg i Fjell» eller lignende

2019 En tverrfaglig samarbeidsmodell henger sammen med 
arbeidet med sektorplan oppvekst og kultur. Trolig vil 
modellen bli et resultat av arbeidet med sektorplanen som 
er under arbeid og forventes ferdig i løpet av 2020.

Følge opp overordnet plan for skredsikring 2019-20 Prøveboring gjennomført og NVE har besluttet å gjennom-
føre prosjektet videre som opprinnelig planlagt. Sanering av 
boliger startet opp 2. desember. Prosjektering av sikrings-
tiltak gjennomført i regi av NVE. Igangsatt arbeid med 
rullering av overordnet plan for skredsikring. Det er etablert 
flere skredsensorer i Longyeardalen. 

Gjennomføre UngData-undersøkelse 2019 Undersøkelsen er lagt fram i forebyggende forum og 
ungdomsråd i mai 2019. Framlagt på strategikonferansen 
i juni. Presentert i Svalbardposten.

Følge opp læringspunktene i DSB rapporten etter 
skredet 19.12.2015

2019 Ferdigstilt og behandlet som en referatsak i AU 19. mars.

Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighets-
oppfølging (byggesak) 

2019 Sak med prioritering av ulovlighetsoppfølging og tilsyn 
vedtatt i TU 24. september.

Oppfølging av tilsynsstrategi ifm. byggesaksbehandling 2019-22 
(årlig)

Sak med prioritering av ulovlighetsoppfølging og tilsyn 
vedtatt i TU 24. september.

Vurdere avhending av bygg 2019 Ikke startet. Ses i sammenheng med strategisk plan for 
eiendom. Manglende kapasitet i eiendomsenheten.

Utarbeide et faktagrunnlag for boligsituasjonen 
i Longyearbyen

2019-20 Boligbehovsutredningen 2019 vedtatt i LL i september.

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Avklaring av LL sitt ansvar knyttet til utenlandske 
innbyggere

2019-22 Dette er et pågående arbeid. Kunnskapsdepartementet har 
signalisert møte i Longyearbyen januar 2020 ift gjennom-
gang av opplæringslovens rekkevidde på Svalbard. 
Arbeidet er løpende og vanskelig å sette tidspunkt for 
gjennomføring.

Avklaring av LL sitt tjenestetilbud sett opp mot 
gjeldende lovverk for Longyearbyen lokalstyre og 
Svalbardmeldingen

2019-22 Gjennomført strategikonferanse med dette som tema i juni. 
Arbeidet er pågående og det pågår løpende kontakt med 
sentrale myndigheter innen ulike departementer.

Være en pådriver i statens arbeid med å utrede ny 
energibærer, både produksjon og distribusjon 

2019-22 Batteripark er nå ferdig utredet og vedtatt i investerings-
budsjett med gjennomføring i 2020/2021. Det jobbes nå 
med økonomisk støtte og ekstern medfinansiering av 
tiltaket. LL har deltatt på Arendalsuka og har jobbet aktiv 
ut mot offentlige aktører som kommunalbanken mm. LL 
har mottatt en 2. plass på Zerokonferansen, for sitt 
prosjekt med etablering av batteripark. Det er etablert en 
god historiefortelling for å vise vei i en mulig vei til ny 
energi bærer.
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6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen 
i regi av Kystverket

2019-22 Kystverket har satt prosjektet på vent.

Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikk-
utfordringene i Arktis

2019-22 Avtale mellom Statsbygg, SNSK, sykehuset, Syssel-
mannen, UNIS og LL om ett forprosjekt som Sintef har 
utført. Anbefaling er positiv til å utvikle samarbeide mellom 
aktørene på frakt og logistikk. Arbeidet videreføres. 

Miljø skal vektes som en del av beslutningsgrunnlage-
ne til innkjøpsgrunnlag og anbud

2019-20 Kurs i anbudsgrunnlag gjennomført mai. Det er utarbeidet 
forslag til reglement hvor miljøkriterier er innarbeidet.

7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Utrede alternative åpningstids-modeller for UHU 2019 Selvstyrt ungdomshus skal gjeninnføres etter vedtak i OKU 
24. september. Arbeidsgruppe og styre har utarbeidet 
håndbok og retningslinjer/kontrakter. Oppstart av selvstyrt 
ungdomshus i løpet av januar 2020. 

Etablere en større forståelse for mulige integrerings-
tiltak som en del av arbeidet med oppvekst- og 
kulturplan

2019 Tatt opp som tema på verksted/medvirkning 28. mars. 
Skal være et pågående arbeid som en del av arbeidet med 
oppvekst- og kulturplan. 

8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

Tiltak: Utføres i: Kommentar per 31.12.2019 Status

Oppfølging av Utviklingsstrategi 2020 2019 Gjennomføres iht. vedtatt plan i samarbeid med KS- 
Konsulent.

Arbeide opp mot KS for å få etablert regler om 
permisjon ved ansettelse i LL

2019 Gjennomføring av nye analyser av turnover gjennomføres. 
Arbeidet videre avventes til dette er ferdig.

Utrede tiltak for å få ned turnover i LL 2019 Å jobbe for å redusere turn-over inngår i alt vårt virke og 
personalforvaltning. I 2019 har det vært mye fokus på 
kvalitet og «kontinuerlig forbedringsarbeid». Både 
kompetanseplan, OU program og lederutviklingsprogram er 
også av betydning. Sluttundersøkelsen for de som er sluttet 
i inneværende år er også oppdatert, for å skaffe enda mer 
informasjon om sluttårsaker i LL. 

Forbedre LL sin internettside 2019 Ny nettside ble lansert rett før jul 2018.

Samfunnsforskning på turnover: hvem kommer til 
og hvem drar fra Longyearbyen

2019-22 Det er utarbeidet overordnet samarbeidsavtale mellom LL 
og Universitetet i Tromsø. I tillegg er det utarbeidet en egen 
samarbeidsavtale mellom LL og det samfunnsvitenskapelige 
fakultetet om etter- og videreutdanning, samfunnsforskning 
mm. Arbeidet med samfunnsforskning er pågående og 
løpende arbeid. 

LL skal tilby 2 lærlingeplasser 2019-22 LL har fått to lærlingen på plass. Den ene er i Kullungen 
barnehage og den andre i Polarflokken barnehage.  
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NØKKELTALL
DRIFTSREGNSKAP 2019

2018 2019

Rammetilskudd fra staten -142 390 000 -141 000 000

Andre statlige overføringer -15 585 124 -11 229 698

Salgs- og leieinntekter og brukerbetaling -195 786 330 -228 406 242

Andre driftsinntekter -29 034 986 -28 349 749

Sum driftsinntekter 382 796 440 408 985 689

Personalkostnader 125 153 178 136 355 563

Andre driftskostnader 182 346 230 228 283 109

Overføringer 9 588 278 4 563 527

Avskrivninger 39 708 753 41 418 870

Sum driftsutgifter 356 796 438 410 621 069

Netto finansposter 22 914 549 20 624 124

Motpost avskrivninger -39 708 744 -41 418 870

Netto driftsresultat 42 794 197 19 159 366

Bruk av fond og tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -10 339 297 -35 768 767

Avsetning til fond 50 206 230 42 760 966

Overført til investeringsregnskapet 0 0

Regnskapsmessig mindre()/mer(+)forbruk 2 927 264 12 167 167

INVESTERINGSREGNSKAP 2019

Investeringskostnader/finansieringsbehov 35 329 778 70 170 358

Avdrag på lån 9 259 922 0

Avsetning til fond 15 765 346 12 356 875

Sum kostnader 60 355 046 82 527 233

Finansiering:

Tilskudd / tilknytningsinntekter / andre inntekter -27 497 823 -27 239 372

Lån -12 262 205 -32 978 176

Bruk av egenkapital -20 595 018 -22 309 685

Sum finansiering 60 355 046 82 527 233

Udekket 0 0

BALANSE 31.12.2019

Eiendeler:

Sum anleggsmidler  723 159 635  762 665 152 

Sum omløpsmidler  227 876 735  223 920 388 

Sum eiendeler  951 036 370  986 585 540 

Egenkapital:

Disposisjonsfond -60 761 710 -52 375 717

Ubundne investeringsfond -172 415 -172 415

Bundne driftsfond -82 480 752 -91 811 579

Bundne investeringsfond -19 037 522 -18 059 340

Regnskapsmessig mindreforbruk -2 927 264 -12 167 167

Udekket i investeringsregnskapet

Kapitalkonto -341 551 489 -359 678 550

Gjeld:

Pensjonsforpliktelser -168 487 328 -177 442 381

Langsiktig gjeld -220 044 674 -228 515 901

Kortsiktig gjeld -55 573 217 -46 362 490

Sum gjeld og egenkapital 951 036 371 986 585 540
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

Regnskapsresultat
Longyearbyen lokalstyre sitt driftsregnskap for 2019 viser et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 12,2 mill. kr.

Forklaring på avvik
Politisk virksomhet
Politisk virksomhet har et mindreforbruk i 2019. Spesielt knyt-
ter mindreforbruket seg til politisk aktivitet, som møtevirksom-
het, opplæring og tapt arbeidsfortjeneste. Kostnadene knyttet 
til valggjennomføringen 2019 ble som forventet.

Administrasjonssjef m/stab 
Administrasjonssjef med stab har et mindreforbruk. Aktiviteten 
i enheten var som planlagt for året. Stillingen som næringsråd-
giver ble avsluttet.

Økonomi og IKT 
Enhet for økonomi og IKT fikk et mindreforbruk i 2019. Drifts-
regnskapet for 2019 viser at enheten har hatt 8,8 mill. kr i 
netto kostnader. Budsjetterte netto kostnader for 2019 var 11,2 

mill. kr. Mindreforbruket forklares i hovedsak med lavere kost-
nader på kjøp av utstyr og drift/vedlikehold av IKT utstyr, samt 
merinntekter fra selvkostområdene. 

Økte «inntekter» fra selvkostområdene er den forklaringen som 
står for dette mindreforbruket. Merinntekter henger sammen 
med økte kostnader på selvkostområdene. Dette gir merinn-
tekter på enheten økonomi og IKT.

Personal og organisasjon
Driftsregnskapet for 2019 viser at enheten har hatt 5 mill. kr i 
netto kostnader. Budsjetterte netto kostnader var 5,85 mill. kr. 

Mindreforbruk skyldes merinntekter fra selvkostområdene 
(høyere aktivitet), at det er budsjettert personalhybler som 
ikke har vært i drift i inneværende år, samt noe generelt 
mindre forbruk på infotorgtjenester, for eksempel kontormate-
riell, post og IKT /telekommunikasjonstjenester. I tillegg mot-
tok LL mer enn antatt i refusjoner på kompetansehevende 
tiltak gjennom OU midler (fra KS). 

Regnskap 2019 Revidert budsjett  
2019

Avvik Opprinnelig 
budsjett 2019

Regnskap 2018

Rammetilskudd fra staten -141 000 000 -141 000 000 0 -141 000 000 -142 390 000
Netto finansinntekter og utgifter 21 560 708 23 953 921 2 393 213 25 477 931 23 880 429
Avsetning og bruk av fond 2 982 544 2 483 614 -498 930 3 200 614 13 972 891
Sum til fordeling på drift 116 456 748 114 562 465  1 894 283 112 321 455 104 536 680
 
Politisk virksomhet  2 591 113  3 204 827  613 714  3 183 926  2 937 889 
Administrasjonssjef m/stab  8 398 152  8 530 350  132 199  7 732 575  8 629 247 
Økonomi og IKT  8 757 679  11 217 523  2 459 845  10 462 741  9 927 028 
Personal og organisasjon  5 046 581  5 858 086  811 505  6 014 973  5 160 469 
Plan og utvikling  3 784 883  3 978 201  193 318  3 918 622  3 623 821 
Eiendom  23 637 373  20 218 665  (3 418 708)  20 614 731  18 386 851 
Barn og unge  6 084 742  6 361 470  276 728  6 283 000  5 522 675 
Kultur og idrett  10 390 859  9 822 823  (568 036)  9 727 931  10 033 878 
Longyearbyen skole  39 284 575  39 677 902  393 327  39 563 362  37 253 035 
Kullungen barnehage  7 981 225  8 251 687  270 463  7 212 494  7 479 206 
Polarflokken barnehage  11 067 390  11 178 968  111 578  10 913 160  8 812 747 
Tekniske tjenester  1 523 161  2 009 191  486 030  1 441 661  1 453 507 
Vann 0 0 0 0 0
Avløp 0 0 0 0 0
Renovasjon  (6 732 994)  (958 425)  5 774 569  (7 626)  -   
Vei, nærmiljø, skred og flom  8 109 709  7 796 141  (313 569)  7 899 000  9 773 721 
Brann og redning  6 002 459  6 791 392  788 933  6 961 170  6 508 562 
Energiverket 0 0 0 0 0
Fjernvarme 0 0 0 0 0
Longyearbyen havn 0 0 0 0 0
Finans  (31 637 325)  (29 376 331)  2 260 994  (29 600 265)  (33 893 219)
Sum bevilgninger drift, netto  104 289 581  114 562 465  10 272 889  112 321 455  101 609 417 

Regnskapsmessig mindreforbruk  12 167 167 0  12 167 167 0  2 927 263 
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Plan og utvikling
Enheten har i 2019 et mindreforbruk. På byggesak har utgifter 
og inntekter blitt svært nær budsjett, siden enheten ikke har 
hatt noen spesielle utfordringer der. Det var et mindreforbruk 
på plan, som hovedsakelig kommer av at planprosessen for 
samla barnehage må vente på bl.a. skredutredning og ny 
 politisk sak om omfanget av mulig barnehageutbygging. Når 
planprosessen har blitt utsett, blir også eventuelle utgifter til 
kjøp av tjenester utsatt. 

Eiendom
Merforbruket skyldes i hovedsak følgende: Antall innleide bo-
liger har vært flere enn budsjettert på grunn av økning i antall 
ansatte. I hovedsak er dette knyttet til ny bemanningsnorm i 
barnehagene. Fellesutgifter for boligene i Gruvedalen var ikke 
budsjettert. Faktura fra Statsbygg på boligene i Gruvedalen 
ble i sin helhet fakturert i november. Feilen ble derfor ikke 
oppdaget før. Det er rehabilitert flere boliger enn det var bud-
sjettert for. Det er gjennomført rørfornyinger grunnet akutt 
lekkasje i Svalbardhallen og flere boliger. Det har også vært 
merforbruk på generelt vedlikehold. 

Barn og unge
Driftsregnskapet for 2019 viser at enhet barn og unge har hatt 
9,6 mill. kr i kostnader og 3,55 mill. kr i inntekter, noe som gir 
rundt 6 mill. kr i netto kostnader. Budsjetterte kostnader var 8,8 
mill. og enheten har et samlet mindreforbruk på kr 276 000, 
som hovedsakelig er begrunnet i vakanse i stillinger og større 
refusjonsinntekter på barnevern enn budsjettert. Stillingsstør-
relse på ungdomskoordinatorstillingen i ungdomsvirksomhe-
ten ble redusert, samt at det ble gjort andre innsparinger i en-
heten for å dekke opp for blant annet et dyrere gjennomføring 
av UKM 2019 pga. økte reise- og oppholdsutgifter.

Kultur og idrett
Driftsregnskapet for 2019 viser at enheten har hatt 21 mill. kr i 
kostnader og 10,6 mill. kr i inntekter, noe som gir 10,3 mill. kr i 
netto kostnader. Budsjetterte netto kostnader var 9,8 mill. kr 
– dvs. et merforbruk på kr 568 036, tilsvarende 5,8%.

Merforbruket i enheten skyldes lavere salgsinntekter i Galleri 
Svalbard. Til tross for at galleriet har klart å kutte driftsutgifte-
ne har ikke dette vært tilstrekkelig til å kompensere for inn-
tektssvikten. De øvrige fagområdene er i balanse.

Longyearbyen skole
Regnskapet til Longyearbyen skole viser et forbruk på 39,3 
mill. kr i 2019. Det er et mindreforbruk på ca. 400 000 (avvik på 
1 %). Lønnsutgiftene er høyere enn budsjettert, hoved sakelig 
på grunn av høyere vikarutgifter enn budsjettert. Skolen må 
vurdere å redusere vikarutgiftene eller ombudsjettere drifts-
midler i 2020.

Kullungen barnehage
Driftsregnskapet for 2019 viser at enheten Kullungen barne-
hage har hatt 8 mill. kr i nettokostnader. 2,1 mill. kr i inntekter, 
noe som gir 10 mill. kr i netto kostnader. Mindreforbruket i 2019 
var på kr 270 000. Dette skyldes mindreforbruk på drift og 
vedlikehold og mindreforbruk på lønn grunnet langtidsfravær.

Polarflokken barnehage
Driftsregnskapet for 2019 viser at Polarflokken barnehage har 
hatt totalt 13,3 mill. kr i nettokostnader og 2,3 mill. kr i inntekter, 
noe som gir 10,9 mill. i netto resultat. Regnskapet for 2019 vier 
et mindreforbruk på 112 000,- mill. kr. 

Enheten har i 2019 et mindreforbruk, avviket skyldes høyere 
inntekt enn forventet. Dette skyldes flere barn i barnehagen i 
forbindelse med åpning av midlertidig avdeling (Rødsildra). 

Nybyen. Foto: Morten Dyrstad
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Tekniske tjenester
Mindreforbruk skyldes uklare ansvarsgrenser mellom denne 
tjenesten og andre lignende tjenester hvor det er ført kostnader.

Vanntjenesten brukte i 2019 ca. 0,5 mill. kr mindre av selvkost-
fondet enn budsjettert. Dette skyldes økte inntekter som følge 
av flere kunder pga. utbygging. Det er brukt mer på vedlikehold 
enn tidligere i 2019, noe som har redusert utgifter på uforut-
sette hendelser/reparasjon. Det er i tillegg langt større strøm-
utgifter enn normalt i løpet av 2019.

Avløpstjenesten satte av ca.1 mill. kr mer til fond enn budsjet-
tert i 2019. Merinntekter skyldes utbygginger i byen - flere 
kunder. Mindreforbruk skyldes mindre reparasjoner på drift.

For husholdningstjenesten ble det brukt i overkant av kr 300 
000 mer av fond enn budsjett. For næringstjenesten ble over-
skuddet etter skatt større enn budsjettert. Driftskostnader er 
mindre enn budsjettert da enheten har driftet for første gang 
selv (siden mai 2018). De økte inntektene i forhold til budsjett 
skyldes stor byggeaktivitet, økt båtaktivitet og mottak av depo-
nimasser. Mindreforbruk på planleggingskostnader til ny miljø-
stasjon.

Vei, nærmiljø, skred og flom. I 2019 er det merforbruk som 
følge av store vannmengder og vind i sommer, og for sikring 
av Bolterdalselva og veien langs Isdammen. Det ble lagt mye 
stein for å holde erosjonen i sjakk.

Nyopprettet tjeneste «offentlige plasser og torg» går med 
mindreforbruk da skiltstasjonsprosjektet er utsatt til 2020.

Brann og redning
Driftsregnskapet for 2019 viser at enheten har hatt 9,1 mill. kr 
i kostnader og 3,1 mill. kr i inntekter, noe som gir 6 mill. kr i 
netto kostnader.

Enheten har i 2019 et positivt avvik på driftsregnskap i henhold 
til budsjett. Mye skyldes merinntekter på salg av varer, og ikke 
minst tjenester. Det har vært stor etterspørsel på diverse kurs 
for næringsvirksomhetene og institusjonene i Longyearbyen. 
Samtidig har enheten en del merforbruk på drift, hvorav en del 
igjen er utgifter til inntekts ervervelse. Noe periodiseringsavvik 
inntekter, da mye avhenger av etterspørsel og behov.

Energiverket
Regnskapet til energiverket viser et overskudd før avsetning til 
fond. Dette skyldes to forhold:

• I 2019 ble det innført ny takst på strøm som belaster storfor-
brukere. I tillegg har det vært en økning i solgt strøm. Det 
har gitt energiverket høyere inntekter enn først antatt.

• Enheten har belastet renseverket med strømkostnader for 
2018 og 2019. Dette gir inntekter, samt at det er inntektsført 
ubrukte tilskuddsmidler som var ment for å dekke drifts-
kostnader renseverket. Fra og med 2020 er det budsjettert 
med reelle strømkostnader på hele energiverket. 

Overskudd er avsatt til selvkostfond strøm. Avsetningen be-
står av overskudd grunnet merinntekter på strømsalg, samt at 
enheten har finansiert en del av kostnadene med tilskudd som 
har stått på fond. Energiverket har i 2019 hatt et produktivt år, 
hvor en har klart å gjennomføre tiltak og prosjekt som planlagt, 
også de som ikke ble gjennomført i 2018. Kostnadsnivået lig-
ger noe over budsjett.

Ny ledelse er på plass, og tiden fremover vil bli brukt til å sikre 
at energiverket drives på en trygg og effektiv måte. Det skal 
gjennomføres tiltak som vil være kostnadsbesparende på sikt, 
og det vil bli lagt planer og strategier som sikrer en forutsigbar 
drift og prisstrategi.

Fjernvarme
Fjernvarme var budsjettert med et underskudd i 2019. Dette 
ble høyere enn antatt. 2019 har vært preget av uforutsette 
hendelser som har krevd strakstiltak. Det er nå satt i gang til-
tak i form av en tilstandsanalyse av fjernvarmenettet. Dette vil 
gi en bedre oversikt over anlegget, og gi energiverket verktøy 
for å kunne budsjettere mer forutsigbart i fremtiden.

Inntektene er stabile og som budsjettert. Bemanningen på 
fjernvarme er styrket, og i 2020 vil det bli jobbet for å få på plass 
planer og prisstrategi som vil føre til en mer forutsigbar drift.

Longyearbyen havn
Aktiviteten i havna har økt ut over budsjett hvert år. Både inn-
tektssiden og kostnadssiden reflekterer aktivitetsøkning spe-
sielt innenfor anløp til kai og salg av tjenester. Samlet omset-
ning for 2019 har brakt havna med alle aktiviteter til 32 mill. kr, 
med et samlet resultat på nær 2,7 mill. kr som tilføres fond. 
Regnskapet er for øvrig innenfor rammen av budsjettet. Pr 1. 
januar 2019 er Havnefondet på 8,9 mill. kr.

Havna har i 2019 en forventet nedgang på store oversjøiske 
skip, men har hatt en betydelig aktivitetsøkning på anløp av 
små og mellomstore skip. I tillegg har bergingsoperasjonen 
med «Northguider» økt havnas aktivitetsnivå. Vekst i aktivitet 
har generert tilsvarende økte utgifter. Aktivitetsendringen ba-
lanseres ut. Havna ser en klar tendens til vekst i markedet for 
explorercruise, noe som vil fortsette i de neste 2-3 årene. Ny 
stilling i havneadministrasjonen ble besatt høsten 2019 og har 
sammen med økt aktivitet med timelønte økt lønnsbudsjettet.

Finans 
Avkastning på pensjonsfondene har vært høyere enn rente-
kostnaden. Aktuarene har kommet fram til lavere premiekost-
nad enn det vi har betalt inn i løpet av 2019.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat beskriver Longyearbyen lokalstyre sin 
økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene, kalt netto resultatgrad, viser hvor stor del av 
driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av in-
vesteringer og fondsavsetninger etter at drifts- og finanskost-
nader er dekket. En positiv netto resultatgrad er en forutset-
ning for at LL skal ha driftsmidler til nye investeringer eller 
avsetninger for å sikre en forutsigbar drift. 
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Netto driftsresultat for 2019 er på 19,2 mill. kr. En anbefaling er 
at netto resultatgrad over tid bør ligge på 3 % prosent. For 
Longyearbyen lokalstyre er netto resultatgrad på 4,7 % i 2019.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

I 2016 var netto resultatgrad 8 %, noe som i hovedsak skyldes 
mottatt statstilskudd til boligbygging og arealutvikling (10 mill. 
kr). Om statstilskuddet holdes utenfor ville netto resultatgrad 
vært på 5,0 % i 2016. I 2017 var netto resultatgrad 5 %. I 2018 
er netto resultatgrad 11 % noe som i hovedsak forklares med 
høyre salgsinntekter på selvkostområdene (strøm, fjernvarme 
og renovasjon), samt lavere driftsutgifter spesielt på energi-
verket. I 2019 falt resultatgraden til et mer normalt nivå på 4,7 
%. LL ligger fortsatt over fastlandet som viser en fallende 
tendens.

Sum driftsinntekter 2019 er på 409 mill. kr og er fordelt på føl-
gende inntektstyper:

Driftsinntekter

Sum driftskostnader i 2019 er på 410,6 mill. kr, og er fordelt på 
følgende kostnadstyper:

Driftskostnader (kr)

Netto finanskostnader
Netto finanskostnader består av renteinntekter på bankinn-
skudd, utbytte og renteutgifter og avdrag på lån, og ble på 
20,6 mill. kr i 2019. Netto finanskostnader utgjør 5 % av drift-
sinntektene i 2019. Anbefalt nivå er under 5 %. Reduksjon i 
netto finansutgifter fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak at det 
i 2018 ble innbetalt et ekstraordinært avdrag på 5,5 mill. kr på 
lån til renseverket.

Netto finanskostnader i % av driftsinntektene
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Netto finansutgifter i % av driftsinntektene

Longyearbyen lokalstyre Troms Landet uten Oslo

Lånegjeld
Langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2019 var 228,7 mill. kr, en økning 
på ca. 8,8 mill. kr fra 2018. 

Ca. 172,9 mill. kr av lånegjelden er knyttet til låneformål som 
skal være selvfinansierende ved at lånene betjenes via gebyr 
for tjenesten, dvs. lån til formålene vann, fjernvarme, avløp, 
havn, strøm og renovasjon. Lån til kulturhuset betjenes av 
korkpenger, og finansieres ikke av LLs generelle økonomi. 

Øvrig lånegjeld, ca. 55,8 mill. kr, gjelder formål som belaster 
lokalstyrets økonomi, dvs. lån til skolebygg, lagerbygg, tje-
nesteboliger, veier, brannformål, barnehagebygg, nærings-
bygget og Svalbardhallen. 

Av total lånegjeld utgjør ubrukte lånemidler (ubl) ca. 3 mill. kr 
pr. 31.12.2019. Ubl oppstår fordi investeringer ikke har hatt den 
framdrift i 2019 som var planlagt i revidert investeringsbudsjett.  

Ved beregning av gjennomsnittlig lånegjeld pr. innbygger skal 
ubl holdes utenfor (jfr. Kostra). Pr. 31.12.2019 har LL en låne-
gjeld pr. innbygger (når ubl holdes utenfor) på kr 95 247, forut-
satt 2 368 innbyggere. LL har en lavere gjennomsnittlig låne-
gjeld pr. innbygger enn tilsvarende snittall for kommunene i 
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Troms, når vi ser på tallene fra 2018 som var kr 100 174 pr. 
31.12.2018. (2019-tall er ikke klare for sammenligning). 

33 % av lånegjelden har fastrente pr. 31.12.2019. Øvrig lån har 
en flytende rente.

Utvikling i lånegjeld (kr) inkl. ubrukte lånemidler

Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger (ubrukte lånemidler 
er holdt utenfor)

Fond
Fond er LLs disponible egenkapital. Fondene er på totalt 
kr. 174,6 mill. kr. Bundne fond kan kun brukes til gitte drifts-/ 
investeringsformål. Ubundne investeringsfond kan kun brukes 
til finansiering av investeringer. Disposisjonsfond kan brukes 
til det formål lokalstyret bestemmer, både i drifts- og investe-
ringsregnskapet. 

Disposisjonsfond gjør LL bedre rustet til å sikre en forutsigbar 
drift, samt setter LL i stand til å kunne øke egenfinansiering av 
investeringer. Fond bør ikke brukes til å finansiere varige drift-
stiltak. Fra og med 2018 er næringsavfall skilt ut som ett eget 
forretningsområde. Overskudd for 2019 vil bli foreslått avsatt 
til disposisjonsfond næringsavfall. Totale disposisjonsfond pr. 
31.12.2019 utgjør 15,8 % av brutto driftsinntekter, noe som er 
et godt måltall.

Bundne driftsfond består i hovedsak av selvkostfond for vann, 
avløp, renovasjon, fjernvarme og havn, korkpengefond samt 
div. fond som tilhører energiverket.

Fond

Investeringer
Longyearbyen lokalstyre gjennomførte investering i varige 
driftsmidler for 70,2 mill. kr i 2019. De største investeringene 
gjelder:

• Reservekraftstasjon – 13,9 mill.
• Havneformål – 11,4 mill. 
• Infrastruktur boligfelt Gruvedalen 13,2 mill.
• Maskiner til avfallsanlegg – 5,4 mill.
• Midlertidig barnehagebygg – 3,5 mill.
• Ny reserveveksler – 5,6 mill. 
• Skredsikring og flomforebygging – 2,6 mill.

Investeringene er finansiert ved lån, 33 mill. kr (47 %), bruk av 
fond, 18,6 mill. kr (26,4 %), egenkapital, 3,9 mill. kr (5,5 %), 
statstilskudd, 13,9 mill. kr (19,8 %) og andre inntekter 1 mill. kr 
(1,4 %).

Finansiering av investeringer

Oppsummering 
Ut fra nøkkeltallene kan det konkluderes med et tilfredsstillende 
netto driftsresultat i 2019, tilfredsstillende størrelse på disposi-
sjonsfondet og en akseptabel lånesituasjon. Longyearbyen 
lokalstyres framtidige økonomiske situasjon må vies opp-
merksomhet, jfr. kommentarene i neste avsnitt.

Vesentlige endringer i driftssituasjonen og økonomiske 
forhold
Den 19. desember 2015 gikk det et snøskred fra Sukker toppen 
der to mennesker mistet livet, og 11 hus (herav fem tilhørende 
Longyearbyen lokalstyre (LL)) ble totalskadet. LL har mottatt 
et erstatningskrav etter skredet. Saken ble avsluttet i 2019, og 
LLs forsikringsselskap utbetalte erstatning. 
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NVE har utarbeidet et designskred og nye faresoner for Lia 
under Sukkertoppen. Disse ble presentert for Longyearbyen 
lokalstyre i mars 2018. Det omfattende utredningsarbeidet 
konkludert med at gjeldende faresoner er for snevre og at det 
som tidligere lå i 1/1000 års sonen nå ligger i 1/100 års sonen.  

Med bakgrunn i nye faresoner er det utarbeidet et forprosjekt 
for sikring av Vannledningsdalen og resterende del av Lia. 
Forprosjektet redegjør for 5 ulike sikringskonsept som ble 
 politisk behandlet i lokalstyret 10.12.2018, hvor sikrings-
alternativ nr. 5 ble valgt. Konseptet inneholder en kombinasjon 
av støtteforbygninger i deler av fjellsiden og fangvoll for be-
byggelsen over sentrum, ledevoller langs Vannledningsdalen 
og rivning av bebyggelse i Vei 222, 224 og 226. Konseptet 
medfører rivning av 139 boenheter. 

LL fikk økt sitt rammetilskudd for 2018 med 7 mill. kr. Midlene 
forutsettes brukt til riving av boliger i boligfeltet i Lia, i første 
omgang boliger som har vært eid av private. Dersom utgifter 
til riving blir mindre enn tildelt beløp, kan LL bruke midlene på 
riving av egne boliger i boligfeltet i Lia. Arbeidet med å rive 
disse boligene startet i november 2019, og vil være ferdig i 
løpet av sommeren/høsten 2020.

I september 2019 mottok LL 6 mill. kr til dekning av utgifter til 
riving av de boligene LL eier i Lia. Arbeidet med å rive disse 
boligene vil etter planen starte i løpet av sommeren/høsten 
2020.

Sikringsløsningen for Vannledningsdalen medfører at infra-
struktur og bru i Vei 500 må bygges om. Sikring av vei ligger 
utenfor NVEs ansvarsområdet, og det forventes at LL må ta 
kostnaden med dette. 

Høsten 2019 ble det gjennomført undersøkelser av grunnen 
der de planlagte snøskjermene mellom Lia og Sukkertoppen 
skal monteres. Resultatet viste at forholdene i grunnen er 
gode. NVE vil starte arbeidet med montering av snøskjermer 
fra Lia og opp mot toppen av Sukkertoppen sommeren 2020.

NVE avsluttet høsten 2019 arbeidet med flomsikring av Long-
yearelva. LL betaler 20 % av disse kostnaden.

Longyearbyen lokalstyre har i henhold til Svalbardloven an-
svaret for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten 
eller andre. Longyearbyen lokalstyre har gjort staten opp-
merksom på at LL ikke selv kan håndtere etterslepet knyttet til 
bygninger og teknisk infrastruktur. Dette vil føre til at ettersle-
pet øker og at nødvendig rehabilitering må utsettes.

I 2017 ble den gamle reservekraftstasjonen stengt av sikker-
hets hensyn. Arbeidet med å få på plass en ny reservekraftsta-
sjon er godt i gang. Kostnadene er beregnet til 55,3 mill. kr. 
Staten besluttet i 2018 å dekke 50 % av disse kostnadene. I 
2019 mottok LL 19 mill. kr, og de resterende 8,75 mill. kr ble 
bevilget i 2020. Reservekraftstasjonen vil være klar til drift 
høsten 2020.

Spisshus, post-/ bankbygget, Næringsbygget og Kulturhuset. Foto Jorunn T. Høiland
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

ØKONOMI OG IKT

Ansvarsområde
Økonomi- og ikt-enheten har ansvaret for oppgaver som utar-
beidelse av økonomi- og handlingsplan, budsjett, regnskap, 
saksbehandling, bistå ved anskaffelser, anskaffelse/drift av 
ikt-infrastruktur, teknisk drift/oppdatering av ikt-systemer og 
anskaffelse/drift/klargjøring av sluttbrukerutstyr.

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for 
øvrige enheter, og yter informasjon, rådgivning og opplæring 
til øvrige enheter. Økonomi- og ikt-enheten skal også være 
med på å videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Organisering
Enheten har 8 årsverk: økonomisjef (leder for enheten), fagan-
svarlig IKT, to ikt-konsulenter, økonomikonsulent, fagansvarlig 
regnskap og to økonomirådgivere. I 2019 har enheten hatt ett 
årsverk som arbeidet med ulike prosjekter knyttet til økonomi.

Året som gikk/måloppnåelse
Arbeidsoppgaver i enheten er kontinuerlig drift og oppfølging 
av alle enheter når det gjelder regnskap, budsjett og drift IKT.

Innen IKT er Office 365 installert og tatt i bruk. Det er arbeidet 
med sikring av LLs IKT-løsninger. Dette arbeidet vil fortsette 
også i årene som kommer.

I 2019 anskaffet LL virksomhetsstyrings systemet «Framsikt» 
Dette er et oversiktlig verktøy for analyse, planlegging, bud-
sjettering, rapportering og virksomhetsstyring. Sammen med 
økonomisystem Visma skal «Framsikt» hjelpe til med å effek-
tivisere dette arbeid, samt bidra til at LL blir bedre i sin kommu-
nikasjon med brukerne. 

Det er et økende behov fra de andre enhetene om støtte fra 
økonomi- og ikt-enheten. Økonomi møter dette behovet fra 
enhetene ved å gi opplæring i økonomi- og regnskapssys-
temene. Det er gitt opplæring i bruken av «Framsikt» i forbin-
delse med tertial- og årsoppgjørsarbeid. I tillegg ble «Fram-
sikt» benyttet i arbeidet med budsjettet for 2020. Her ga 
økonomirådgiverne opplæring og bistand til den administrative 
ledelsen og enhetslederne.

På regnskapsområdet ses det etter nye digitale løsninger som 
skal hjelpe til med å løse oppgavene på en mer effektiv og 
sikrere måte. Dette arbeidet vil også fortsette i årene som 
kommer.

Hovedutfordringer
På ikt-området er arbeidet med å «vaske» systemene slik at 
datasystemer som ikke er i bruk blir avsluttet, også økonomisk 
er dette en prioritert oppgave. Arbeidet med å utvikle back-up-
løsninger vil være en prioritert oppgave i 2020. Dette arbeidet 
skal effektiviseres og gjøre organisasjonen mindre sårbar.

Skal LL få full effekt av investeringen i «Framsikt», må ansatte 
generelt og enhetslederne spesielt få mer opplæring slik at de 
blir tryggere i bruken av dette verktøyet. 

Skal LL holde tritt med utviklingen på fakturahåndteringsom-
rådet, må LL være på denne «ballen». Det tilbys digitale løs-
ninger som kan hjelpe til med dette. Disse må vurderes.

Longyearbyen lokalstyre har pr. idag ikke en digitaliserings-
strategi. Dette arbeidet må startes i nær fremtid.

Cruiseskip på besøk. Foto: Fenin
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

PERSONAL- OG ORGANISASJON

Ansvarsområde
Personal- og organisasjonsenheten har som hovedansvar å 
etterstrebe en felles overordnet arbeidsgiverpolitikk i hele 
Longyearbyen lokalstyre (LL), og sikre at lønns- og personal-
forvaltningen i hele organisasjonen er i tråd med gjeldende 
lov- og avtaleverk og lokale særavtaler. Arkivfunksjonen ligger 
også i enheten, og skal sikre at arkivloven og dokumenta-
sjonsplikten etterleves. 

Enheten har ansvar innenfor fagområdene personal, lønn- og 
lønnspolitikk, HMS, arkiv samt drift av Infotorget. Enheten er 
en støttefunksjon for administrasjonssjefen og øvrige enheter, 
og yter rådgivning, opplæring og generell service internt og 
eksternt i virksomheten. Enheten skal også være med på å 
videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Organisering
Enheten har 7 årsverk: personalsjef (leder for enheten), perso-
nalrådgiver, to personalkonsulenter på lønn, arkivansvarlig, en 
konsulent på arkiv og en på Infotorget.

Året som gikk/måloppnåelse
I 2019 fortsatte organisasjonen oppfølgingen av en kartleg-
ging fra 2017 kalt «Kommunekompasset» som gir et bilde over 
områder som er organisasjonens styrke og svakheter. Oppføl-
gingen av rapportenes innhold har i stor grad påvirket priori-
terte arbeidsoppgaver i enheten. 

Det har også vært en prioritert oppgave å forbedre kvalitet- og 
avvikssystemet, for å legge enda bedre til rette for å sikre gode 
rutiner og for å ta tak i forbedringsmomentene som finnes. 

Fra 1. juli til midten av oktober bisto hele enheten som for-
håndsstemmemottakere for kommunestyre- og fylkestings-
valget og stemmemottakere for lokalstyrevalget. 

Hovedutfordringer
Enheten skal fortsette å jobbe med egenkontroll og kvalitet i 
egen enhet. Personal- og organisasjonsenheten produserer 
mange av rutinene som gjelder hele organisasjonen. Som 
stab- og støttefunksjon er det en målsetning å legge enda 
bedre til rette for tjenesteproduksjon i de andre enhetene.

I tillegg skal enheten legge til rette for å sluttføre den vedtatte 
«Utviklingsstrategien»; som er en konkret gjøremålsliste på or-
ganisasjonens forbedringspunkter fra «Kommunekompasset». 
Det betyr i korte trekk å fortsette å jobbe med «grunnfjellet» i 
organisasjonen, herunder lage gode rutiner for forbedring og 
opplæring, samt ha et fokus på digitalisering og bedre utnyttel-
se av de systemene LL har.  

 

LLs velferdshytte Fornebu. Foto: Morten Dyrstad
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

PLAN OG UTVIKLING

Ansvarsområde
Plan og utvikling er ansvarlig for utarbeidelse og behandling 
av lokalsamfunnsplan, arealplaner og byggesaker. Enheten 
har det overordnede ansvaret for å koordinere og rådgi andre 
enheter i Longyearbyen lokalstyret i plan- og utviklingsarbeid 
og utøve myndighet i byggesaker.

Organisering
Enheten består av plansjef, to arealplanleggere og to bygge-
saksbehandlere. Enheten hadde kun faste stillinger i 2019. En 
av arealplanleggerne slutta i august og høsten 2019 har kon-
sulent vært innleid i korte perioder for å sikre framdrift i enkelt-
saker.

Året som gikk/måloppnåelse
Byggesak
Det er gitt 62 løyver etter byggeforskriften, som omfatter ram-
metillatelser, 1-trinnssøknader, igangsettingstillatelser, midler-
tidige brukstillatelser og ferdigattester. Av disse er 21 tillatelser 
til riving av boliger. Det er gjennomført 7 tilsyn med lovlig bruk 
og 2 dokumenttilsyn. Det er sendt ut overtredelsesgebyr for 2 
ulovligheter. Det er også behandlet 21 meldingssaker på veg-
ne av Sysselmannen.

Plan
Det er mottatt 4 planinitiativ, 2 planprogram er fastsatt, 2 pla-
ner har vært på høring og begge planene ble møtt med innsi-
gelse fra Sysselmannen og 1 plan ble vedtatt. 

Boligbygging
74 boenheter er ferdigstilt i 2019.

Nærmere omtale av arbeidet med større prosesser for utvik-
lingen av lokalsamfunnet finnes under kapitlet Samfunnsutvik-
ling. Arealplan for Longyearbyen planområdet ble vedtatt i 
2017. Følgende delplanarbeider har vært jobbet med eventuelt 
avsluttet i 2019:

• Delplaner for hytteområdene i Foxdalen og Bjørndalen/
Vestpynten ble lagt ut til offentlig ettersyn i henholdsvis 
 februar og mars. Store Norske (SNSK) er forslagsstiller. 
Plankonsulent jobber med endringer av planene etter 
merknader/innsigelse til offentlig ettersyn. 

• Delplan for Hotellneset har vært under arbeid siden 2017 
og legger til rette for etablering av industri, næring og LLs 
miljøstasjon. SNSK er forslagsstiller. Sysselmannen frem-
met innsigelse knyttet til forurensing og stilte krav om miljø-
undersøkelser og tiltaksplaner for forurensing og planarbei-
det ligger foreløpig i bero.
• Ny Miljøstasjonen (del av Hotellneset). LL fikk innvilget 

søknad av SMS om unntak fra plankrav, på grunnlag av 
godkjent tiltaksplan for grunnforurensning og overvann/
PFAS 

• Delplan for Samskipnaden – Felt B/N/F5 på Elvesletta ble 
vedtatt i mai og gjelder nye studentboliger, boliger og 
 næringsareal. Forslagstiller er Samskipnaden og Svalbard 
Utbygging. 

• Delplan for Lia og Vannledningsdalen har fått nye teknis-
ke problemstillinger knyttet til klimafremskriving som har 
medført økt arbeidsomfang. I november ble det besluttet å 
dele planen i to deler for å sikre framdrift for sikringstiltakene. 

• Planprogram for delplan for Samlet Barnehage ble fast-
satt i mars.

Nye boliger i Gruvedalen. Foto: Fenin
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• Delplan Transporten felt F/N4. Forslagstiller er Ole Reistad. 
Planprogrammet ble fastsatt i november med politisk anbe-
faling om at boligformål innarbeides i prosjektet. 

• I januar ble det avholdt oppstartmøte for delplan for 
 utvidelse av Svalsat på Platåberget. 

• I oktober ble det mottatt planinitiativ for delplan for 
besøks senter ved Gruve 3 (for World Archive). Det ble 
avholdt dialogmøte med tiltakshaverne.

Utviklingsprosjekt:
• Skiltprosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom Syssel-

mannen, Visit Svalbard og LL om helhetlig skilting av kultur-
minner, ferdsel og opplevelser i Longyearbyen. Det er utar-
beidet en designmal, som også skal kunne brukes av andre 
aktører. Innholdsproduksjon og detaljprosjektering av skilt-
plattformene er igangsatt, og det ble satt ut en pilot i 2019. 
Partene har inngått en samarbeidsavtale om drift og vedli-
kehold. 

• Gågata 2020. Formålet med opparbeidelsesplanen er å 
heve kvalitet, lage like forutsetninger for utbyggere og sikre 
en framtidig helhetlig opparbeidelse av gågata fra UNIS til 
Visit Svalbard, inkludert utforming av torget. Opparbeidel-
sesplanen er et samarbeid med enhet for tekniske tjenester.

De største eller mest arbeidskrevende byggesakene har vært 
Svalbard Globale frøhvelv, ramme på første leilighetsbygg på 
Elvesletta midt B/N/F5, tilbygg Radisson SAS, ombygging 
administrasjonsbygget til Telenor, påbygging av COOP i sen-
trum og riving av rasutsatte boliger i Lia. I desember startet 
arbeidet med revisjon av byggeforskrift for Longyearbyen. 
Sjøområdet/Naustområdet har det vært jobbet med i løpet av 
året, uten at det er kommet noen endelig løsning for videre 

utvikling i tråd med arealplanen. Det kreves både store inves-
teringer og et omfattende grunnleiersamarbeid.

I juli ble Boligbehovsutredningen 2019 levert. Utredningen er 
et kunnskapsgrunnlag for både lokale og nasjonale beslut-
ningstakere, og den inneholder en analyse og forslag til mulige 
strategier i tråd med vedtatt arealplan. 

LL leder arbeidsgruppe for «lokal bruk» i vernearbeidet for 
Sentrals-Spitsbergen mv. Utredningsarbeidet lokalt ledes av 
Sysselmannen. Det er etablert et god samarbeid med Syssel-
mannen og med KLD innen fagområdene. LL har jevnlige 
møter med Sysselmannen om plan- og byggesaker og med 
SNSK som eiendomsforvalter.

Hovedutfordringer
Framtidig arealforvaltning skal sikre kvalitet på bebyggelse, 
boliger, utearealer, trafikksikkerhet og forbindelseslinjer i 
byen. Det jobbes for allmenn forståelse for faglig god areal-
planlegging og byggesaksbehandling.

Det er en hovedoppgave for enheten å legge til rette for byg-
ging av nye trygge boliger i Longyearbyen for å utrede bolig-
behovet og jobbe helhetlig med skredsikring. Byen gjennom-
går en omstilling både mht. boligbehov og endringer i 
næringsstruktur, slik at planlegging for transformasjon er vik-
tig. I desember kom det signaler om en omlegging av den 
statlige boligpolitikken. Enheten vil bidra til at LL jobber helhet-
lig og tverrfaglig med samfunnsutfordringene for framtida i 
tråd med overordna føringer.
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

EIENDOM

Ansvarsområde
Enheten er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvik-
ling av alle Longyearbyens lokalstyres eiendommer.

Organisering
Eiendom har i dag sju ansatte: Eiendomssjef, rådgiver ENØK 
og digitalisering, tre driftsteknikere og to vedlikeholds arbeidere 
(tømrere). 

Året som gikk/måloppnåelse
Totalt eier Lokalstyre 37 000 m2 bygningsmasse, fordelt på 
cirka 180 bygg. Av dette er cirka 24 000 m2 servicebygg. 
Resterende kvadratmeter fordeler seg på cirka 150 boenheter, 
som leies ut til ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Det var 
 ingen endring på dette i 2019.

Næringsbygget: Det er ikke gjennomført større bygningsar-
beider i næringsbygget i 2019, men det er gjort investeringer 
vedr. sentral styring av ventilasjon og varme. Bygget preges 
av slitasje og vedlikeholdsarbeidet er økende. 

Kulturhuset: Det er ikke gjennomført større arbeider i 2019.

Tjenesteboliger: Det har pågått kontinuerlig større og mindre 
oppussinger av boliger der dette er påkrevd. I 2019 ble det 
gjennomført fire større rehabiliteringer i tillegg til noen mindre 
oppussinger. 

Skolen/SFO: En del normalt vedlikeholdsarbeid er utført. 
Byggene preges av slitasje og vedlikeholdsarbeidet er økende.

Polarflokken barnehage: Nytt SD (sentral driftskontroll) er 
på plass. Dette gir bedre styring av de tekniske anleggene, 
bedre inneklima og energiøkonomi. Ellers normalt vedlikehold. 
Nytt midlertidig bygg ble tatt i bruk.

Kullungen barnehage: Normalt vedlikehold.

Longyearbyen barnehage: Bygget har fungert som kontor 
og lager for driftspersonalet ved eiendom. Ny skredrapport 
viser at det svært kostnadskrevende å sikre bygget mot ras. 
Dette er det derfor ikke aktuelt å gjennomføre. Bygget kan 
derfor ikke leies ut som tenkt men vil fungere som kontor og 
lager i fremtiden. Formannshuset er nedstengt.

Den gamle brannstasjonen: Bygget har siden skolestart 
2016 fungert som verksted og undervisningslokale for elever 
ved videregående skole. Bygget er i tillegg lager og verksted 
for eiendom. 

Energiverket: Full gjennomgang og fornying av brannalarm-
anlegget. Ellers normalt vedlikehold i 2019

Svalbardhallen: Normalt vedlikehold i 2019. Bygget preges 
av slitasje og vedlikeholdsarbeidet er økende. Mulig fukt-
skader i yttervegger må utredes.

Brannstasjon: Det er skiftet vinduer i første etasje i 2019. 
 Ellers normalt vedlikehold.

Avfallsanlegget: Kun nødvendig vedlikehold før nytt anlegg 
står klart.

Servicebygg kai: Det er utført større rehabilitering av bygget. 
Dette vil blant annet gi bedre plass og bedre arbeidsmiljø til de 
som arbeider der. Bygget er for lite til formålet og det må job-
bes med mer langsiktige løsninger. Det er også på plass ett 
nytt publikumsbygg og våtromshus for besøkende. Varmesen-
tralen i bygget er byttet, og det er gjort omfattende vedlikehold 
på gulvvarmesløyfene. Det er installert styresystem for varm 
varme og ventilasjon, samt målesystem for energioppfølging. 

Galleri/kunstnersenter: Bygget trenger en større oppgrade-
ring. Det er også svært høyt energiforbruk i bygget. Det er 
igangsatt prosess for fremtidig lokasjon for galleriet. 

Hovedutfordringer
Hovedutfordringen er å få god oversikt over vedlikeholdsbeho-
vet generelt i LLs bygg. Det er i den forbindelsen gjennomført 
prosess for anskaffelse av dataprogram for strategisk eien-
domsledelse. Dette er i hovedsak på plass og første rapport vil 
være klar i løpet av første kvartal i 2020. Det er også gjennom-
ført prosess for FDV–system for eiendomsavdelingen. Denne 
prosessen avsluttes i første halvår 2019 og nytt system vil 
være i drift innen sommeren 2020. 

På boligsiden er det nå i gang prosjekt for sanering av boliger 
i Lia. Dette vil pågå i flere år fremover. Førøvrig er det besluttet 
av LL ikke skal eie boliger for egne ansatte i fremtiden. Det er 
i gang prosesser for dette i 2020. Det er sannsynlig at overfø-
ringen av boligene vil skje i 2021. 

Skolen bør også prioriteres på sikt, da innvendige flater er lite 
tidsriktige og gulvene bærer preg av stor slitasje. Det er areal-
knapphet både for ansatte og barn. Videre oppdages det stadig 
tilfeller av vannlekkasjer på kobberrør og soilrør på grunn av 
korrosjon, og utbytting bør prioriteres generelt fremover.
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

TEKNISKE TJENESTER

Ansvarsområde
Tekniske tjenester har ansvar for karttjenestene til Longyear-
byen lokalstyre, matrikkelføring for Svalbard, drift av veier og 
gang-/sykkelveier, elvedosing, scooterløyper, bymiljø, torg og 
offentlig parkeringsplasser, drift av kirkegård, drikkevanns-
forsyning, avløpshåndtering, renovasjonstjenesten og drift av 
deponier.

Fra mai 2019 ble renovasjonstjenesten tatt inn i egen regi etter 
mange års drift av Reno-Vest fra Sortland. Fra og med 2020 
vil karttjenestene ivaretas av enhet for plan og utvikling.

Organisering
Enheten har i 2019 bestått av åtte faste ansatte, to midlertidige 
og to sommervikarer. Det har vært 54 ungdom engasjert i 
sommerryddingen.

Enheten består av enhetsleder, oppmålingsingeniør, drifts-
ingeniør for vei, vann avløp, driftsingeniør for renovasjon og 
miljø, midlertidig prosjektleder i forbindelse med skredsik-
ringsprosjektene, midlertidig driftsingeniør for oppfølging av 
vei og nærmiljø, driftsleder miljøstasjonen, og tre operatører 
på miljøstasjonen.

Enheten har hatt to oppsigelser og fem nyansettelser i 2019. 
Fire av nyansettelsene er i forbindelse med overtagelse av 
renovasjon i egenregi. 

Året som gikk/måloppnåelse
Kart og oppmåling

2016 2017 2018 2019

Antall tjenester solgt 9 11 75 45

Det ble i 2019 utført 45 tjenester (oppmåling, deling, seksjone-
ring) utenfor kartforvaltning, dette er 30 % mindre enn 2018. 

Vei, skred og nærområde
Erosjonssikring av Longyearelva ble i 2019 ferdigstilt som 
planlagt. Det er ferdig sikret med basseng øverst ved skolen 
og ned til vei 600.

I forbindelse med bygging av nye boliger i Gruvedalen er vei 
232 lagt om, og alt av infrastruktur er overtatt fra Statsbygg. 
Det gjenstår asfaltering og gangvei som skal gjennomføres i 
2020. Autovern i Gruvedalen er rehabilitert, og det er etablert 
ny gangvei langs krysset ved UNIS. Normalt vedlikehold som 
utskifting av gatelys og slaghull er gjennomført. 

Skredsikring i 2019 har bestått av prosjektering og delplan-
arbeid.

Flere tiltak for å sikre vei mot flom er gjennomført, blant annet 
er det skiftet stikkrenne gjennom vei 400 mellom hundegård 
og SSU. Det er forsøkt doset for å endre issvull som oppstår 
nært veikropp i samme område. På grunn av store vannmeng-
der i juli måned ble det gjort en del arbeid med å sikre veien til 
Gruve 7 langs Isdammen og ved Bolterdalselva. 

2017 2018 2019

Antall personbiler 1 057 1 155 1 237

Det er registrert 1 237 personbiler, noe som gir en økning på 7 
% fra året før.

Vann og avløp:
Nylagt rørnett

Antall meter 
nylagt

Antall meter 
renovert

Antall meter 
glykol nytt

Vann 239 130

Avløp 23 277

Det ble tilknyttet 5 348 m2 BRA i 2019, fordelt på 72 leiligheter. 
Det er revet 1 713 m2 fordelt på 22 leiligheter i Lia (vinter-
sesongen 19/20). 

Det ble produsert 385 845 m3 vann, hvorav ca. 45 % er forbruk 
etter måler. 

Utslippet på avløp er målt til 378 348 m3, det utgjør 72 % av 
total vannproduksjon. Resterende antas å være damp på ener-
giverket og salg over kai.

Det er inngått ny kontrakt på SD-anlegg med KE-automasjon 
som vil medføre en betydelig oppgradering med tanke på 
kontroll og sikkerhet på vann og avløp. Det er montert prøve-
taker i hovedavløpsstasjon som vil gi kontroll på hva avløpet 
som slippes ut i fjorden inneholder.

En god del vedlikehold er gjennomført gjennom utskifting av 
frostsikring, bytte av pumper og frekvensomformere, etable-
ring av sirkulasjonsledninger og omlegging av rørtraseer som 
ikke har fungert optimalt. Flere av bukkene til hovedvannled-
ning er byttet ut for å erstatte gamle slitte og sikre vannforsy-
ningen til Longyearbyen samt lagt nye bukker på reservevann-
ledningen. 

Det er gjennomført kartlegging av bunnforholdene i Isdam-
men for å ha bedre kontroll over sedimentasjonen, og det er 
plastret nedstrøms overløpet. Ny teknisk norm er produsert 
og lagt ut, noe som skal sikre kvaliteten på det som etableres 
i planområdet.
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Renovasjon: 
Fra 1. mai ble renovasjonstjenesten tatt over i egenregi. Dette 
har vært svært vellykket, overtidsbruken har gått ned på an-
legget og driften av næringsavfall har gått med overskudd. Det 
ble blant annet lagt om til delt arbeidstid på sommeren og økt 
bruk av ekstrahjelper for å redusere overtidsbruken. 

Ny lastebil med kran har kommet på plass, dette gir nye mulig-
heter for å hente inn avfall fremover. Ny hjullaster har også blitt 
anskaffet. Det har blitt jobbet intenst med ny miljøstasjonen i 
2019, noe som har tatt opp mye ressurser. 

Deponiet ved Gruve 6 har blitt stabilisert i front og overdekking 
mot avslutning har begynt. Pr 01.01.2020 har LL kun lov til å 
legge hyttetoalettavfall, døde hunder og hundeekskrement på 
deponiet. Denne tillatelsen varer ut 2022. Alt annet avfall og 
forurensede jordmasser må sendes til fastlandet. Deponiet 
skal være endelig avsluttet og overdekket innen 01.01.2022 i 
henholdt til pålegg fra Sysselmannen på Svalbard. 

Behandling av avfall: Papp og metall materialgjenvinnes. 
 Deler av det farlige avfallet og elektrisk avfall materialgjenvin-
nes også. Restavfallet går til forbrenning i Tromsø hos 
 Kvitbjørn Varme AS, og nyttiggjøres som fjernvarme. Glass, 
betong etc. går til deponi. 

Total mengde avfall håndtert i 2019 er 2 385 tonn, en nedgang 
på 6% fra 2018. Fordelingen av avfall er som figuren under. 

Fordeling totalt avfall 2019

Materialgjenvunnet
20 %

Energigjenvunnet
68 %

Ombruk
0 % Deponi

12 %

Fordeling totalt avfall 2019

Sammenlignet med fastlands-Norge har LL svært lav materi-
algjenvinningsgrad, omtrent halvparten. Den lave material-
gjenvinningsgraden skyldes blant annet et anlegg som er for 
lite til å mellomlagre forskjellige fraksjoner. En er derfor avhen-
gig av å sende det meste til forbrenning umiddelbart. I tillegg 
går matavfallet i fjorden gjennom matavfallskvernene. En ny 
miljøstasjon vil kunne øke materialgjenvinningsgraden, ved å 
muliggjøre utsortering av papir, forskjellige typer plast, glass 
etc. En ny miljøstasjon vil også gi mulighet til å vesentlig øke 
graden av ombruk, da det vil bli plass til å lagre brukbare 
gjenstander, møbler etc.

Nærmiljø: 
Det ble arrangert sommerrydding med nær 60 ungdomer i to 
dager etter skoleslutt. I tillegg har renovasjonstjenesten ryddet 
skrot og utrangerte kjøretøy gjennom hele året. Dette er svært 
ressurskrevende, da blant annet oppsporing og varsling av 
eiere er tidkrevende. Det er derfor et stort behov for forebyg-
gende tiltak mot forsøpling og hensetting av utrangerte kjøre-
tøy. Det ble totalt samlet inn 25 tonn avfall fra byen i 2019. 
I tillegg ble det sendt ned 74 hensatte skutere og 7 hensatte 
biler.

Hovedutfordringer
Regn, vær og vind er utfordringene på veisiden. Ustabile 
værforhold genererer ustabile budsjetter. Det er et stort etter-
slep på veivedlikeholdet. Forhandlinger med Nærings- og 
fiskeri departementet angående ansvarsforhold rundt vei har 
pågått i flere år, og er ikke ferdig pr utgangen av 2019. 
Resterende sikring av byen mot skred vil kreve mye ressurser 
i de nærmeste årene.

For vann og avløp er utfordringen hovedsakelig at det ustabile 
klimaet gjør at det er lite forutsigbart hvilket vedlikehold som er 
mest lønnsomt. Avverging av problemer som følger en mild 
vinter har lite betydning hvis vinteren blir kald, og motsatt. 
Bedre vannkvaliteten, sikre forsyningen og håndtere avløpet 
på en best mulig måte vil være hovedfokuset i årene som 
kommer. Store deler av ressursene brukes på reparasjoner og 
uplanlagte hendelser. Det er ønskelig å endre dette slik at 
vedlikeholdet blir gjort til riktig tid. 

Som tiltak mot kapasitetsutfordringer på renovasjonssiden er 
det bevilget penger til å bygge ny miljøstasjon på Hotellneset. 
Frem til ny stasjon er på plass vil hovedfokuset være å få til en 
best mulig tjeneste med de ressursene som er. Det er nødven-
dig at tjenesten skal tilfredsstille de strenge miljøkravene som 
er satt for Svalbard. Det vil være fokus på å starte opp arbeid 
med nytt deponi.  

Renovasjonskampanje. Foto: LL
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

BRANN OG REDNING

Ansvarsområde
Longyearbyen brann og redning skal verne om innbyggernes 
liv, helse, miljø og materielle verdier. 

Enheten har ansvar for Longyearbyens brann- og redningstje-
neste. Brann og redning skal i tillegg ivareta forebyggende 
aktiviteter som branntilsyn i Longyearbyen, kontroll og service 
på brannteknisk materiell, informasjons- og motivasjonstiltak 
og brannforebyggende kurs. Enheten har dessuten beredskap 
mot akutt forurensning og skal ivareta ambulansetjenesten på 
vegne av UNN HF og Longyearbyen sykehus.

Longyearbyen lokalstyre og brann og redning inngår sammen 
med SNSK, LNS Spitsbergen, Avinor og Kings Bay, som en 
del av UA Svalbard (Utvalg mot akutt forurensning). Oljevern-
depot med nødvendig utstyr er lokalisert ved Sysselmannsga-
rasjen. Innsatsstyrken består av totalt 20 mannskaper. Brann-
sjef er leder for innsatsstyrken, brannmester er nestleder.

Styrken inngår i statlig beredskap hos Kystverket, og kan ved 
behov benyttes i innsats nede på fastlandet. Normalt har inn-
satsmannskaper i regi av Kystverkets beredskapsavdeling i 
Tromsø, to samlinger i året. Da med depot/utstyrsgjennom-
gang på våren, påfulgt av land/sjøbasert øvelse på høsten.

Organisering
Brann og beredskap består av 24 personer, tre personer på 
heltid, og 21 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 
fem vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en uke på 
vakt, hver femte uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt 
med personsøkere. Alarmering/varsling til brannmannskapene 
foretas fra 110- varslingssentral som er lokalisert ved energi-
verket.

Året som gikk/måloppnåelse
Brann og redning gjennomførte drift og gjøremål i henhold til 
vedtatt handling- og vedlikeholdsplan for 2019. 

Det ble gjennomført branntilsyn ved enkelte særskilte objekter 
i Longyearbyen, men av kapasitetsmessige årsaker er det et 
etterslep. I tillegg ble det gjennomført branntilsyn på vegne av 
Sysselmannen i Ny Ålesund, Sveagruva, Isfjord Radio, 
 Barentsburg, Pyramiden, Hopen og Bjørnøya.

Det er noe etterslep på vedlikeholdsplaner, HMS og internkon-
troll med hensyn til service og vedlikehold av eget branntek-
nisk beredskapsmateriell. Situasjonen er ikke tilfredsstillende. 

Oljevernaksjon Hinlopen januar 2019. Foto: brann og redning
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Det er gjennomført brannteknisk kontroll og service for næ-
ringsvirksomheter og boligeiere i Longyearbyen. I tillegg var 
det i 2019 høy aktivitet med brannforebyggende informasjons- 
og motivasjonsarbeid. Herunder brannvernlederkurs, flere 
varmearbeiderkurs og brannvernkurs for institusjoner og næ-
ringsvirksomheter i Longyearbyen. 

Brannøvingsfelt driftes sammen med Avinor og Store Norske 
Spitsbergen Kullkompani.

De fleste bygninger er nå koblet opp mot 110-varslingssentral. 
Brann og redning har ansvar for drift og vedlikehold av sentralen.

Beredskapsmessig og operativt har det i 2019 vært aktivitet 
tilnærmet året i forveien. 155 brannutrykninger og 174 ambu-
lanseoppdrag. Totalt 329 oppdrag/utrykninger.

Ambulanseoppdrag og brannutrykninger 2015–2019:

2016 2017 2018 2019 2018

Ambulanseoppdrag 143 162 135 174 135

Brannutrykninger 155 187 191 155 191

28. desember 2018 grunnstøtte tråleren «Northguider» i Hin-
lopenstredet. Innsatsmannskaper fra Svalbard bidro i januar 
2019 operativt med å lense havaristen for diesel og olje, noe 
som var en krevende operasjon under relativt ekstreme for-
hold. En fantastisk innsats fra alle involverte. 

Det er høy aktivitet av fartøy rundt øygruppa. Fiskeflåten er 
her gjennom hele året, samtidig kommer det cruiseskip og 
ekspedisjonsfartøy gjennom sommermånedene. Hendelsen i 
Hinlopenstredet viser nok en gang nødvendigheten av å ha en 
god og oppegående beredskap

Hovedutfordringer
Utviklingen av samfunnet i Longyearbyen har gjennom år ge-
nerert økt oppdragsmengde for brann og redning. Behov for 
ekstra brannmann i fast stilling ved enheten er blitt varslet om 
i flere årsrapporter og årsmeldinger. Det ble i desember 2019 
fattet vedtak om en ekstra etterlengtet stilling hos brann og 
redning fra 2020. Forhåpentligvis er enheten fulltallig fra som-
mer/høst 2020. 

Det er siden 2013 blitt en mangedobling av tilkoblede boenhe-
ter og bygningsmasse til 110-varslingssentral. Kvalitetssikring, 
oppfølging av feilmeldinger og kontakt mellom huseiere og 
installatører vedrørende direktevarsling til 110 er tid- og res-
surskrevende.

Longyearbyens geografiske beliggenhet gjør at det må være 
konstant fokus på en god og effektiv beredskap, samt å gjøre 
det ytterste for å ivareta personsikkerhet, miljø og materielle 
verdier. Dette har samfunnet fått erfare i praksis de siste 
årene.

Ambulanseoppdrag 2019. Foto: brann og redning
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

ENERGIVERKET

Ansvarsområde
Energiverket har ansvar for å ivareta produksjon, vedlikehold, 
distribusjon av el- og termisk energi, samt fakturering av strøm 
og Det Lokale Eltilsyn (DLE). I tillegg opereres 110-sentralen 
for Longyearbyen fra kontrollrommet ved Longyear Energi-
verk.

Organisering
Longyear energiverk er organisert med avdeling for produk-
sjon, vedlikehold, distribusjon, energiledelse og utvikling. 
Energiverket har døgnkontinuerlig drift. Driften gjennomføres 
med 6-skiftsordning med totalt 12 skiftgående maskinister og 
maskinassistenter. 

Det er jobbet mye med organisering og ansettelse av ledelse i 
2019, og dette er nå på plass. 

Energiverket har nå en klar visjon og retning:

Full Fart
betyr at vi er utviklingsorientert og så raskt som mulig gjen-
nomfører det vi bestemmer oss for

Full Fyr 
betyr at vi som et samlet lag gjør alt vi kan for å sikre effektiv 
drift på verket

Året som gikk/måloppnåelse

Utvikling produksjon og forbruk:
Årstall Elektrisk 

(MWh)
Termisk 
(MWh)

Kull 
(tonn/år)

Diesel 
(liter/år)

Slagg/ 
aske (m3)

Kjelevann 
(m3)

2019 45 267 75 488 30 345 425 480 5 465 16 850

2018 45 153 69 679 30 771 473 990 5 484 16 267

2017 43 015 69 732 28 736 1 007 475 5 068 18 150

2016 41 688 63 116 27 467 1 138 932 4 985 14 018

Utslipp til luft:
Årstall CO2 

(tonn/år)
SO2 

(tonn/år)
NOx 

(tonn/år)
Støv 

(tonn/år)

2019 77 891 0 05 103 3,30

2018 76 031 0,06 96,99 2,16

2017 73 012 0,11 90,84 1,44

2016 69 768 0,24 72,3 6,67

2019 har vært preget av flere utskiftninger i ledergruppen, 
deriblant ny energisjef. Det er innarbeidet en tydelig felles 
retning innenfor ledelse som vil videreføres i 2020. Det er i 
samarbeid med ansatte gjennomført flere tiltak i 2019 for sikre 

en god kultur. I 2019 har det ikke vært større uforutsette hava-
ri på vesentlige komponenter og hovedvedlikehold har vært 
utført iht. plan.

Hovedutfordringer
Energiverket er gammelt og vedlikehold av den eldre delen er 
utfordrende. Strøm og varmebehovet til Longyearbyen produ-
seres i dag av et anlegg som ble dimensjonert og satt i drift for 
38 år siden. Anlegget består av to turbiner - en turbin som bare 
produserer elektrisitet, og en turbin som produserer elektrisi-
tet og fjernvarme. Fjernvarme- og elektrisitetsproduksjonen 
fra turbin 1 er mest effektiv når forholdet mellom disse er som 
forutsetningen var når anlegget ble bygget for 38 år siden. På 
grunn av utviklingen de siste årene er det i deler av året for lite 
fjernvarmebehov, mens det i andre perioder er for høyt fjern-
varmebehov – dette gjør at anlegget må kjøres svært energi-
ineffektivt og at slitasjen blir uforholdsmessig høy. Denne 
ubalansen skyldes blant annet:

• Fjernvarmenettet har blitt utbygd uten å ta hensyn til hva 
Longyear energiverk kan levere 

• Fjernvarmebehovet fra boligmassen har økt betydelig 

Ineffektiv drift og høy slitasje betyr høyere kostnader knyttet til 
vedlikehold og energiproduksjon, i tillegg til høyere risiko for 
uforutsette driftsopphold og manglende leveringssikkerhet. 
På grunn av energiubalansen må Longyear energiverk perio-
devis driftes helt på kanten av hva utstyret er dimensjonert for 
– dette betyr at mye energi går tapt og at utstyret blir utsatt for 
svært stor slitasje 

Det eksisterer ikke enn effektiv systemreserve, og det brukes 
mye diesel for å ta effekttoppene, dette har høye kostnader. 
I tillegg er det krevende og belastende å måtte justere energi-
produksjonen hyppig.

Energistabiliserende tiltak er et viktig tema i tiden som kom-
mer og må gjennomføres. Longyearbyen har i dag ikke tilgjen-
gelig en tilfredsstillende mengde reservekraft. Det jobbes med 
å etablere et nytt reservekraftanlegg som er planlagt å stå 
ferdig i august 2020. 

På sikt vil Longyearbyen få ny energibærer. Hvilke energifor-
syning som kommer og når den kommer er ikke avklart enda, 
men de ansatte på energiverket er klar for omstillingen. Den 
uavklarte situasjonen gjør at planlegging ved dagens energi-
verk har uklare rammebetingelser. Som et eksempel er 
dagens vedlikeholdsplan (VHP) planlagt til 2038. Et annet 
tidspunkt for ny energibærer vil vesentlig kunne påvirke VHP 
sitt omfang og kostnad.
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

LONGYEARBYEN HAVN

Ansvarsområde
Longyearbyen havn utøver Longyearbyen lokalstyres havne-
drift og er tilbyder av offentlige havnetjenester. Havneadminis-
trasjonen har det daglige tilsynet i Longyearbyen havnedistrikt, 
og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, en-
keltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne lo-
ven blir etterfulgt.

Organisering
Longyearbyen havn er en liten organisasjon som i løpet av 
2019 økte fra tre til fire faste ansatte, hvor arbeidsfordelingen 
generelt er fordelt mellom utviklingsprosjekter, drift og vedlike-
hold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester på ti-
mer for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv. Disse 
tjenestene er i hovedsakelig rettet opp mot konkrete aktivitets-
tiltak ved eks. anløp av skip. Ellers dekkes drift- og vedlike-
holdsoppgaver med LLs FDV-partnere. Longyearbyen havn 
har styrket enheten med innleide båtførere i sommerhalvåret. 
Oppbygging av en lokal ressursbank med godt kvalifiserte 
båtførere og innleide losbåtførere fra fastlandet gir en robust 
tilbringertjeneste. 

Året som gikk/måloppnåelse
Den økonomiske driften av Longyearbyen havn reguleres i 
forretningsbetingelser for Longyearbyen havn gitt i medhold 
av lov om havner og farvann m.m.

Samlet trafikk for 2019 viser en vekst i turist- og reiselivsrela-
terte anløp med 8,0 % for større fartøyer. For passasjerfartøy 
i lokalcruise har det i 2019 vært en vekst på 7,8 %. Passasjerer 
over Longyearbyen havn er redusert med 8,8 % i 2019 mot en 
vekst på 11,25 % i 2018. Antall skip og båter som anløper 
Longyearbyen havn øker både i antall og tonnasje. 

Faktoren som skip måles og betaler etter er Bruttotonnasje 
(BRT). For 2019 har havna en vekst i BRT på 5,5 % mot vel 12 
% i 2018. Dette tilskrives i hovedsak flere anløp. Sett i forhold 
til basisåret 2007, 12 år tilbake i tid, har veksten vært på 162 
%. Den største nedgangen i forhold til forrige år er på lasteskip 
og fiskefartøy. Ferdigstillelse av Statsbygg sitt prosjekt i 
Gruve dalen og mindre aktivitet i forbindelse med sikringstiltak 
mot flom og skred har redusert trafikk med lasteskip med nær 
23 %, noe som er tilbake til nær normal aktivitet. Fiskeri har en 
tilbakegang på nær 63 % av ukjent årsak.

Trafikk Longyearbyen havn 2007 og 2013–2019
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antall anløp (reiseliv)
Cruisebåter (oversjøiske) 53 48 45 37 53 56 44 33
Turistbåter (ekspedisjonscruise) 402 153 232 195 229 274 369 413
Dagsturbåter (lokalbåter) 284 414 450 649 703 774 713
Dagsturbåter (12 PAX RIB mm)* 318* 641* 750* 930*
Lystbåter (Seilcharter-motor) 44 87 115 135 168 235 201 315
Sum antall anløp (reiseliv) 499 572 806 817 1 099 1 268 1388 1474
Lastebåter 62 60 67 41 51 79 101 78
Undervisning/forskning 69 90 70 74 84 88 67 79
Fiskebåter 17 10 30 21 32 20 43 16
Marine/ Kystvakt 34 41 45 48 54 36 59 64
Polar- / Nordsyssel 48 25 29 43 56 53 59 54
Losbåt 96 90 142 96 102 90
Andre fartøy 15 4 35 29 24 16 15 24
Sum antall anløp (andre) 245 230 372 346 443 388 446 405
Sum antall anløp (totalt) 744 802 1 178 1 163 1 542 1 656 1834 1879
Liggedøgn
Cruisebåter 25,8 20,9 18,6 18,4 25,4 37,8 27 17,4
Turistbåter (ekspedisjonscruise) 353,8 154,7 406,4 191,0 254 300,1 565 744,4
Dagsturbåter 176,9 274,5 298,0 395 411,4 430 447
Lystbåter 129,0 308,0 273,0 269,0 371 508 448 817
Sum antall liggedøgn (reiseliv) 509 661 972 776 1 045 1 257 1470 2026
Passasjerer
Cruisebåter 20 764 38 019 36 118 37 545 41627 46200 49899 41784
Turistbåter (ekspedisjonscruise) 2 824 7 726 6 225 11 833 11756 12950 11778 16068
Dagsturbåter** 8 168 11 132 12 465 14 300 21818 27586 34821 30125
Sum antall passasjerer (reiseliv) 31 756 56 877 54 808 63 678 75 201 86 736 96498 87977

Bruttotonnasje totalt 1 472 134 2 361 374 2 518 838 2 537 280 3 220 761 3 258 049 3 651 509 3 850 707

* 12 pax rib båter etc. ikke medregnet med anløp, passasjerer er registrert

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  •  ÅRSBERETNING 2019

36



2019 var preget av reduksjon i antall tradisjonelle cruiseski-
panløp, samtidig som total turisttrafikk har økt. Turistkaia ble 
forlenget med ytterligere 30 meter kai til totalt 250 meter. I til-
legg ble det etablert 400V landstrøm.

Havna gjennomførte i august måned verdens lengste og nord-
ligste losoppdrag. Det ble utført i forbindelse med bergingsfor-
søket med tråleren «Northguider» i Hinlopen. Et oppdrag på 
nær 480nm. Krevende isforhold på slutten av året skapte 
vanskeligheter for de siste tilbringeroppdragene.

Etterlengtet oppgradering av lokaler på Bykaia og etablering 
av nye publikumsbygg ble ferdigstilt i året som gikk. Service-
bygget (havnebygget) er gjort om til et rent kontorbygg for 
havna og leietaker. For å gi et bedre tilbud til passasjerer og 
mannskap er nytt sanitærbygg og publikumsbygg etablert. 
Publikumsbygget er tilrettelagt for turistinformasjon ved Visit 
Svalbard og presentasjon av deres medlemmer.

I mangel av fasiliteter for havnas tekniske vedlikehold er det i 
forbindelse med kaldlageret i havna bygget et mindre midlerti-
dig verkstedrom.

Hovedutfordringer
De største utfordringene for havna har ikke bedret seg nevne-
verdig de senere år selv om mindre tiltak er gjennomført for å 
demme opp for behovet for økt havneinfrastruktur. Longyear-
byens havne- og kaitilbud er begrenset. En betydelig under-
dekning er dokumentert over mange år tilbake i tid, mens sta-
tistikken viser en jevn økning i aktivitet år for år. Nye 
ekspedisjonscruisefartøy under bygging de neste årene vil 
medføre en trafikkøkning på anslagsvis 30 % for Longyearby-
en havn.

Longyearbyen havn har fortsatt krevende utfordringer. Mangel 
på kaimeter medfører at havna ikke klarer å imøtekomme 
 offentlige og private kunders behov. Konsekvensene er at skip 
må ligge til anker som vanskeligjør operasjoner i havn. I tillegg 
fører ankerligge til mindre inntekter for lokalsamfunnet.

Høy belastning på eksisterende kaier gir ikke rom for nødven-
dig vedlikehold og medfører økt slitasje og økte utgifter.  

Havna har prosjektert flere utkast til eget oppvarmet vedlike-
holds- og lagerbygg de siste 10 årene.

I mangel på dette bruker havna betydelige beløp over drift for 
å løse dag til dag utfordringer i mangel på nødvendig arealer 
og utstyr for drift- og vedlikehold av havna. Spesielt krevende 
er det for vedlikehold av havnas båter for lostjenesten og 
havneoppsyn. Mangel på egnede lokaler medfører at havna 
bruker store summer og ressurser på transport og vedlikehold 
på fastlandet. Samlede tjenester som kaileie, halleie, vedlike-
holdstjenester og egne personalkostnader (reise/opphold og 
tidsbruk) i denne forbindelse beløper seg til nærmere en milli-
on kroner i året. I tillegg er det vanskelig å fullt ut få utnyttet 
egne tekniske ressurser. Disse kostnadene kunne i stor grad 
bidratt til å finansiere eget vedlikeholds- og lagerbygg. 

Langsiktig planlegging og iverksetting av tiltakene i Strategisk 
havneplan (kaier, utfyllinger i sjø terminalbygg, lager, mm) vil 
bidra til å legge til rette for eksisterende aktivitet og forventet 
utvikling. Dette er viktig arbeid som må planlegges og igang-
settes i forkant av den utviklingen en ser i årene som kommer. 

Havna vil i kommende prosjekter fokusere på miljøvennlige og 
grønne løsninger. Det arbeides med å bygge ut solceller på 
egne bygg og forberede for elektrisk drift av båter og kjøretøy. 

Nytt publikumsbygg og sanitærbygg på havna. Foto: Fenin
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BARN OG UNGE

Ansvarsområde
Enhet barn og unge er en flerfaglig enhet med kompetanse på 
ulike sider av oppvekst-området. Enheten har som mål å 
fremme tverrfaglig samarbeid, forbyggende og helsefrem-
mende tiltak. Lov om barneverntjenester er gjort gjeldende på 
Svalbard. 

Organisering
Enheten utgjør 6,25 årsverk. Enheten består av enhetsleder, 
barnehagefaglig rådgiver, ungdomsvirksomheten, pedago-
gisk psykologisk tjeneste og barne- og familietjenesten 
( barnevern). 

Fagområder: 
Barne og familietjenesten (barnevern) har i 2019 hatt to 
faste årsverk, samt 30 % barnevernsleder som er lagt til 
 enhetsleder. Pga. turnover i 2019 har en av de to faste års-
verkene vært ubesatt i perioden 01.09.19 – 30.11.19.

I 2019 mottok barneverntjenesten i Longyearbyen 9 nye 
 bekymringsmeldinger. I løpet av året har tjenesten hatt 9 barn 
i aktive hjelpetiltak. Ved utgangen av året var 5 barn og unge 
plassert i fosterhjem, hvorav 1 barn på ettervernstiltak. 

Barneverntjenesten har samarbeidsavtale om akuttbered-
skap med barnevernvakta i Tromsø kommune med oppstart 
01.01.2019.

Barneverntjenesten jobber for at barn skal leve under trygge 
og gode forhold. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å 
avdekke omsorgssvikt, atferdsvansker, sosiale og emosjonelle 
problemer. Målet er å fange dette opp tidlig og sette inn tiltak, 
slik at varige problemer kan unngås. Hjelpetiltak kan blant 
annet være råd og veiledning knyttet til situasjonen i hjemmet, 
men også frivillig plassering av barn utenfor hjemmet. 

Barne- og familietjenesten gir råd og veiledning til familier og 
samarbeider tverrfaglig med skole, barnehager, ungdom-
sklubb og helsesøster i forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge. Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid 
med familievernkontoret i Tromsø, som har kontordag i Long-
yearbyen to dager hver måned.

Tjenesten bistår regionskontorene i Barne-, ungdoms- og 
familie etaten i forbindelse med utredning og tilrådning om 
adopsjon.

Ungdomsvirksomheten jobber for å sikre et godt oppvekst-
miljø for barn og unge fra 5. trinn og ut videregående skole, 
samt lærlinger som holder til i Longyearbyen. Virksomheten 

drifter ungdomsklubben og UHU og har åpent tre kvelder i 
uka (utenom høytider og skoleferier). I tillegg er virksomheten 
sekretariat for Longyearbyen ungdomsråd, og tilrettelegger 
for blant annet kurs samt ulike ungdomsarrangementer som 
Camp Svalbard (sommer og vinter), Ut & Kjør og LybLan. 
Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med 
 lokale lag og foreninger, og i samarbeid med andre enheter i 
Longyearbyen lokalstyre.

Virksomheten prioriterer ungdomsmedvirkning i den daglige 
driften. Ungdomsklubben velger årlig klubbstyre, mens på 
UHU er det faste allmøter. Klubbstyret og allmøtene på UHU 
fatter beslutninger på vegne av medlemmene. Ungdommene 
får ansvar for å definere innholdet for klubben og UHU og 
gjennomfører arrangementer som for eksempel UKM. 

Longyearbyen ungdomsråd består av representanter fra 8. 
trinn til 3. Vg og skal sikre medvirkning i saker som berører 
barn og unge. Fire av representantene sitter i politiske utvalg. 
Aktuelle saker i 2019: ungdom og psykisk helse, psykolog-
tilbud for barn og unge i Longyearbyen, alternative åpnings-
modeller for UHU, høring om fraværsgrensen og skoleruta, 
selvstyrt ungdomshus og arbeid med oppvekst- og kultur-
planen. 

Besøksstatistikk Ung i Lyb inkl. Klubben: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 528 3 655 3 771 3 696 3 347 3 231

Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt 
tjeneste og har et særskilt ansvar for å hjelpe barnehager og 
skole til best mulig å legge til rette for barn med særskilte 
opplæringsbehov. Dette gjøres gjennom rådgivning, veiled-
ning, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling. PPT har 
også ansvaret for å utarbeide en sakkyndig vurdering av barn 
og elever der barnehage og skole, med foreldres samtykke, 
ber om dette. PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lo-
kalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barnevern-
tjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped, BUP 
eller barnehabiliteringen. PP-tjenestens mandat er regulert i 
opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

Pr. 31.12.2019 var det totalt 426 barn og unge i alderen 0-19 
år i Longyearbyen (tall hentet fra SSB). Av disse gikk ca. 260 
i grunnskole og videregående avdeling, og 106 i barnehage. 
Se tabell for fordelingen av barn/ungdom i barnehage og 
grunnskole, antall sakkyndige vurderinger og antall barn un-
der oppfølging av PPT i 2019.
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Totalt antall Sakkyndig 
vurdering

Aktiv 
oppfølging

Longyearbyen skole 260   6* 39

Barnehagene 106    0**   5

Totalt 366 6 44

*  6 nye sakkyndige vurderinger ble skrevet i 2019. Totalt 14 elever har 
sakkyndig vurdering med tilrådning om spesialundervisning ved 
skolen pr. desember 2019.

**  0 nye sakkyndige vurderinger i barnehage, men PPT er jevnlig inne 
og veileder ansatte.

Barnehagefaglig rådgiver: Det er gjennomført to barne-
hageopptak i 2019, vår (15. april) og høst (15. november). Alle 
som søkte innenfor hovedopptakene fikk barnehageplass. 
Den midlertidige avdelingen, Rødsildra som ble åpnet våren 
2019, har bidratt til at vi har gitt alle søkere i hovedopptakene 
plass. Det har ikke vært ledige barnehageplasser i vårhalvåret 
til supplerende opptak. De som har søkt utenom hovedopptak 
har blitt satt på venteliste.

Søknader Plasser Venteliste 
31.12.2019 Plasser

Høst 2019 28 45 0 0

Alle som søkte innen frist hovedopptak 15. november ble til-
delt barnehageplass.

Året som gikk/måloppnåelse
Ny ansatt i barnevern begynte februar 2019, og en sluttet i 
august 2019. Frem til desember 2019 har barnevern hatt 
vakanse i en stilling. 

Enheten har arbeidet kontinuerlig med å bedre det tverr faglige 
og forebyggende arbeidet i forhold til barn og unge i Long-
yearbyen. Et av de viktigste målene for enheten har vært å 
bidra til å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av 
fagområder og etater internt og eksternt. 

Enheten har koordineringsansvar for forebyggende forum 
som er et tverrfaglig samarbeidsforum

Sammensatt av: politi (forebyggende), sykehus (helsesøster), 
skole (rådgiver og rektor), enhet barn og unge (enhetsleder, 
ungdomskoordinator, forebyggende barnevern), barnehager 
(enhetsledere), sektorsjef og andre inviteres inn etter behov

Hovedutfordringer
Turnover i enheten gjennom året har vært den største utfor-
dringen i 2019.

Camp Svalbard. Foto: ANG-student
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

LONGYEARBYEN SKOLE

Ansvarsområde
Longyearbyen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole 
med elever fra 1.-10. trinn. I tillegg har skolen en videregående 
avdeling, samt SFO. I 2019 lå elevtallet på ca. 265 elever, 
fordelt på grunnskole og videregående avdeling. I løpet av de 
siste årene har det vært en økning i antall utenlandske elever.

Organisering
Longyearbyen skole har rundt 55 ansatte. I tillegg til det peda-
gogiske personalet, jobber assistenter både i grunnskole og i 
skolefritidsordningen. Skolen har videre en administrasjons-
medarbeider, og en miljøarbeider (60 % stilling.) Undervis-
ningspersonell har som deler av sin stilling rådgiverfunksjonen 
for ungdoms- og videregående-trinn og funksjon som res-
surslærer/lærerspesialist.

Det ble ansatt ny avdelingsleder på barnetrinn i august 2019. 
På bakgrunn av kompetanse og erfaring tok hun over ansvaret 
for 5.-7. trinn. Den nyansatte SFO-lederen valgt å si opp sin 
stilling allerede i oktober, og ny SFO-leder vil være på plass i 
april 2020. Skolens ledelse består videre av avdelingsleder 
1.-4. trinn, avdelingsleder 8.-10. trinn (rektors stedfortreder) og 
avdelingsleder videregående avdeling. Som en støtte til sko-
lens ledelse har hvert av hovedtrinnene en teamkoordinator 
som sammen med skolens ledelse utgjør utvidet lederteam 
som møtes annenhver uke gjennom skoleåret.

Skolefritidsordningen er et populært tilbud og har i 2019 ca. 80 
barn. SFO er delt i to baser: 3. og 4. trinn holder til oppe på 
barnetrinnet, mens 1. og 2. trinn har holdt til i SFO-bygget. 

Barna har vært engasjert i ulike aktiviteter inne og ute og kan 
melde seg på ulike grupper tilpasset årets gang, for eksempel 
svømmegruppe, sløydgruppe og kunstgruppe. SFO samar-
beider også med blant annet ungdomsklubben, biblioteket og 
kulturskolen. 

Videregående avdeling har for skoleåret 2019/20 31 elever på 
studiespesialisering, 6 elever på bygg- og anleggsteknikk/
YSK og 3 delstidselever

Året som gikk/måloppnåelse
Elevundersøkelsen høsten 2019 viser at elevene i grunnsko-
len i stor grad melder om god trivsel. Ungdomstrinnet skårer i 
snitt 4,4 på trivsel (maks = 5, nasjonalt snitt = 4,2), mellomtrin-
net 4,2 (nasjonalt snitt 4,3). Videregående har lavere resultat 
på trivsel enn i fjor og nasjonalt (3,8 mot nasjonalt snitt og 
Longyearbyen 2018 4,2). Årsakene og tiltak har vært analysert 
og diskutert med elevrådet, og det besluttet å gjennomføre ny 
elevundersøkelse våren 2020 for å vurdere utviklingen. Ny 
undersøkelse vil for øvrig også bli gjennomført på grunnskolen 
våren 2020.

Resultatene på nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 
for mellomtrinnet ligger engelskresultatene rett under det na-
sjonale snittet og over nasjonalt snitt i lesing og regning. 8. 
trinn skårer rett under det nasjonale snittet på prøvene, mens 
9. trinn skårer to skalapoeng over det nasjonale snittet. Sko-
lens grunnskolepoeng som er sum av standpunktkarakterer 
og eksamenskarakterer for 10. trinn har hatt en positiv utvik-
ling de siste 5 årene og ligger over nasjonalt snitt.

 Longyearbyen skole. Foto: Jorunn T. Høiland
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Tatt i betraktning relativt høyt elevfravær er resultatene til-
fredsstillende. Når det gjelder alt tallmateriale for skolen er det 
viktig å merke seg at det er få elever i utvalget. Det er derfor 
viktig å være varsom med å trekke bastante konklusjoner den 
ene eller andre veien på bakgrunn av tallene.

Skolen har for inneværende skoleår tre ansatte som tar vide-
reutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet.

Høsten 2019 ble det igangsatt et lederutviklingsopplegg der 
skolen har engasjert KS Konsulent til å jobbe med lederteam-
et for å utvikle den enkelte og teamet, til å bli bedre rustet til å 
utvikle skolen videre. Opplegget er finansiert av OU-midler. 
Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner, og våren 2020 
 jobber det pedagogiske personalet intensivt med å forberede 
innføringen.

Turnover i skolens ledelse og andre ansatte gir utfordringer. 
Trygghet, forutsigbarhet og gode rammer må ligge i bunnen 
for alt arbeid som gjøres, ikke minst gjelder dette skolens ulike 
rutiner, planer og mål. 

I tillegg til elevturnover blant norske elever har skolen i senere 
tid fått merke at det kommer stadig flere utenlandske elever - 
og ikke bare til skolestart i august. Det er krevende for skolen å 
håndtere dette, og det gjøres stadige tilpasninger og endringer 

for å forsøke å imøtekomme nye elever. Det at vi har så liten 
oversikt over elevmassen til enhver tid er krevende. Skolen ser 
også at det for elevene kan være flere typer utfordringer, ikke 
minst når elevene er ungdommer når de ankommer. For å 
komme inn på videregående stilles det høyere krav til norsk-
kompetanse og det er for flere ikke mulig å opparbeide seg til-
strekkelig norskkompetanse for å kvalifisere til inntak på vide-
regående avdeling.

Hovedutfordringer 
Stor turnover blant elever og ansatte, et økende antall uten-
landske ungdom som kommer sent i skoleløpet i grunnskolen, 
og elever med store spesialpedagogiske behov, gir de største 
utfordringene for skolen. Kunnskapsdepartementet har igang-
satt en revisjon av opplæringslovens rekkevidde på Svalbard. 
Det er ventet at revisjonen er ferdig i løpet av 2020 (mulig vå-
ren 2021). Hva dette innebærer i praksis og hvordan det vil 
kunne påvirke Longyearbyen skoles posisjon i lokalsamfunnet 
blir også viktige utfordringer å hanskes med. Det kan tenkes at 
departementets revisjon vil få betydning både for spesial-
undervisning og særskilt språkopplæring.

Ut over dette er hovedutfordringen å forberede skolen på best 
mulig måte slik at den er fullt klar til å starte neste skoleår med 
nye læreplaner for 1.-9. trinn og VG1 (10. trinn og VG2 og VG3 
innføres de neste to skoleårene).

Barnebokforfatter Bjørn F. Rørvik på Litteraturfestivalen 2019. Foto: Elizabeth Bourne
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

KULTUR OG IDRETT

Ansvarsområde
Enhetens formål er å ivareta driften av kultur-, fritids- og 
idrettsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. Enhetens mål er 
å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til 
å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til 
aldersgrupper, interesser og behov.

Organisering
Enheten har 12,5 årsverk og består av kulturadministrasjon 
(1 årsverk), Longyearbyen folkebibliotek (2 årsverk), Long-
yearbyen kulturhus med Longyearbyen kino (2,1 årsverk), 
Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssen-
ter (1,9 årsverk), Kulturskolen (2,3 årsverk) og Svalbardhallen 
med alpinbakke, isbane, sykkelbane og løypemaskin (3,2 
års verk). 

Året som gikk/måloppnåelse
Besøksveksten minker. Enheten tror likevel at trenden er et 
svakt økt besøk, men tallene fra biblioteket og idrettshallen er 
trolig mer realistiske enn tidligere. Besøkene fordeler seg slik:

Barn Voksne Totalt
Biblioteket* 16 854 25 281 42 135

Kulturhuset 1 136 7 463 8 599

Kinoen 2 412 4 009 6 421

Galleriet 330 10 593 10 923

Kulturskolen 875 1 213 2 088

Svalbardhallen 11 359 39 976 51 335

Totalt 32 966 88 535 121 501

*  Bibliotekets tall er justert ned fordi ett besøk ofte genererer flere 
innpasseringer. I tillegg kommer skolens, SFOs og barnehagenes 
bruk av Svalbardhallen med ca. 13 000 besøk.

Samtale med Linn Skåber og Lisa Aisato på litteraturfestivalen. Foto: Hege Walør Fagertun
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Året oppsummert:
• Samlet besøk i alle anleggene var 16 239 lavere enn fjoråret.  
• Antall besøkende på biblioteket hadde en nedgang på 28,6 

% i forhold til 2018. Dette fordi bibliotekets teller er plassert 
slik at et besøk ofte genererer flere innpassering. Den reelle 
nedgangen estimeres til ca. 2 %. 

• Utlånet i biblioteket økte med 9 %. 1 256 har tegnet kontrakt 
om bruk av meråpent bibliotek en økning på 456 fra 2018.

• 83 arrangementer i biblioteket, hvorav 47 med barn og 
 ungdom som målgruppe. Verdt å nevne er også den årlige 
 tradisjonen med 5. trinn som overnatter i biblioteket.

• Besøk på Litteraturfestivalen fortsetter å øke. Fra 800 be-
søk i 2018 til 1 500 besøk i 2019.

• Ca. 70 arrangementer i kulturhuset. Kinoen viste 125 filmer 
– og hver innbygger så i snitt 2,8 filmer, en økning med 0,5 
fra 2018. Øvinger i Kulturhuset har hatt ca. 2 500 besøk.

• Gjennom korkpengetildelingen har Kulturhuset fått nytt 
høyttaleranlegg. Det er inngått avtale med Kulturhuset i 
Barentsburg om at de overtar det gamle. 

• I Galleri Svalbard var det utstillingsåpninger og gruppebe-
søk med til sammen 4 102 besøkende.

• Galleri Svalbard samarbeidet med flere velrennomerte insti-
tusjoner: Arctic Action, Artica Svalbard og Arctic Chamber 
Music Festival.

• Kulturskolen hadde 93 elever fordelt på 103 plasser (noen 
med flere tilbud) og arrangerte eller medvirket ved en rekke 
arrangementer i og utenfor skolens egne arealer. Forestillin-

gen «Magi i mørketid» var kulturskolens storsatsing med 97 
elever. 

• Svalbardhallen hadde 8 354 brukere i svømmehallen og 16 
442 i treningsrommet. Folkehøyskolen er en aktiv bruker av 
treningsrommet.

• Svalbard Turn har ca. 850 medlemmer fordelt på 23 ulike 
idretter som er aktive ca. 40 uker i året.  

• Ny drift i alpinbakken fra januar 2019 med 826 brukere.
• Tyfusstatuetten 2019 ble tildelt Ottar Svensen
• Ungdommens kulturstipend 2019 ble tildelt Trym Aunevik

I tillegg til egne produksjoner i kulturhuset og på enhetens 
øvrige arenaer, bistår enheten både foreningsliv og utelivs-
bransjen med utstyr og tekniske tjenester, noe som gir et godt 
økonomisk bidrag til virksomheten.

Hovedutfordringer
Besøket og inntekter i Galleri Svalbard er sterkt fallende med 
en betydelig inntektssvikt som resultat. Flere reiselivsaktører 
prioriterer ikke lenger galleriet og hovedutfordringen er å opp-
rettholde salgsinntektene med sviktende besøk.

Næringslivets rolle som samarbeidspartner i forskjellige sam-
menhenger har vært viktig, men de siste tre årene er sponsor-
støtte/gratistjenester redusert fra flere hundre tusen til kr 
23 000 i 2019. Selv om besøkene i anleggene er stabil, er 
deltakelsen på konserter og festivaler fallende.

Glade barn i slalåmbakken. Foto: Patrick Fjøsne-Bossart
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

KULLUNGEN BARNEHAGE 

Ansvarsområde
Kullungen er en 3-avdelings barnehage med godkjent leke - 
og oppholdsareal 242 m2. Kullungen barnehage gir barneha-
getilbud til barn fra fylte 1 år til de starter på skolen. Barneha-
gen ligger i sentrum av Longyearbyen og ble åpnet i 1997.

Organisering
I 2018 og første halvår 2019 hadde Kullungen barnehage 
overvekt av småbarn. Andre halvår i 2019 har aldersfordelin-
gen av barn vært mer jevnt fordelt. Kullungen barnehage har 
7 skolestartere som skal starte på første trinn ved Longyear-
byen skole høsten 2020. 

I perioden juli/august ble det utført en del innendørs vedlike-
hold, blant annet ferdigstillelse av oppgradering belysning. I 
denne perioden var deler av barnehagen avstengt, men bar-
nehagen hadde drift hele perioden. Barnehagens godkjente 
areal bestemmer hvor mange barn som kan oppholde seg i 
barnehagen. Dette arealet har vært fullt utnyttet og barneha-
gen har ikke hatt ledige plasser. Barnehagen følger beman-
ningsnorm og pedagognorm, dette utgjør 13,4 årsverk.

Barnehagen har ekstra barnehagelærer/støttepedagog og 
kjøkken assistent i grunnbemanningen.

Året som gikk/måloppnåelse
Kullungen barnehage har i 2019 hatt et stabilt og normalt 
driftsår. Barnehagen har lite turnover i både barnegruppa og i 
personalet.

Kullungen barnehage har i samråd med samarbeidsutvalget 
fastsatt flerårsplan for 2019- 2023. Årsplanen legges til grunn 
i planlegging av barnehagens innhold. Barnehagens aktivite-

ter og tradisjoner er nært knyttet til aktiviteter i lokalsamfunnet. 
Digital plattform: Vigilo, brukes til informasjon mellom hjem og 
barnehage. Både foreldre og personale er godt fornøyd med 
denne plattformen til informasjonsutveksling. Barnehagen har 
et godt samarbeid med næringsliv og offentlige tjenester.

Foreldrerådet i Kullungen barnehage har fått tildelt midler fra 
korkpengene til dukketeater for barn.

Det planlegges å hente opp en teatertrupp for å sette opp en 
dukketeater-forestilling for barn i Kulturhuset. Formålet med 
tiltaket er å gi barn i alderen 0-8 år en kulturopplevelse innen-
for scenekunst og da mer spesifikt dukketeater. Polarflokken 
barnehage, og evt. 1.-3. klasse ved skolen, inviteres til arran-
gementet.

Kullungen barnehage har pr. 31.12.2019 en overvekt av fler-
språklige barn. Kullungen barnehage har språk, språkutvikling 
og sosial kompetanse som fokusområder. Barnehagen har et 
stort kulturelt mangfold. I samarbeid med foreldre/foresatte 
ble det arrangert internasjonal dag der matkultur stod i fokus. 

Høsten 2019 fikk Longyearbyen lokalstyres barnehager midler 
fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et samarbeid med 
Universitetet i Tromsø for kompetanseheving for personalet i 
barnehagene innen språk og musikk. Oppstart av dette sam-
arbeidet var høsten 2019 og vil fortsette frem til høsten 2020.

Hovedutfordringer
Kullungen barnehage ligger midt i sentrum. I høysesong for 
cruiseturisme får barnehagebarna mye oppmerksomhet fra 
tilreisende. Dette gir utfordringer i forhold til normal barne-
hagedrift og barnas sikkerhet.

Fugleredehuske. Foto: Dag Arne Husdal Kullungen barnehage. Foto: Jorunn T. Høiland
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RAPPORT FRA DRIFTSENHETENE

POLARFLOKKEN BARNEHAGE

Ansvarsområde 
Polarflokken barnehage er en basebarnehage med 100 bar-
nehageplasser fordelt på 5 kontaktgrupper. Barnehagens 
godkjente leke- og oppholdsarealer er 355 m2, inkludert Røds-
ildra. Polarflokken tilbyr plass for barn fra fylte 1 år til de starter 
på skolen. Barnehagen, som ble åpnet i 2007, ligger rett 
nedenfor skolen, med lett tilgang på skolens uteområde samt 
kort vei til Svalbardhallen. 

Organisering: 
Barnehagen har to baser, en for småbarn (1-2 år) og en for 
storbarn (2-6 år). Småbarnsbasen har to kontaktgrupper, og 
storbarnsbasen har tre kontaktgrupper. På småbarnsbasen er 
det to grupper med 18 plasser hver, mens på storbarnsbasen 
er det en gruppe med 18 plasser, en gruppe med 20 plasser 
og en gruppe med 24 plasser. Gruppene på småbarnsbasen 
heter Tundra og Isbre, og gruppene på storbarnsbasen heter 
Nordlys, Midnattsol og Rødsildra. Polarflokken barnehage har 
19,4 årsverk. Barnehagen har ekstra barnehagelærer, støtte-
pedagog og kjøkkenassistent i grunnbemanningen. Barneha-
gen har også en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Året som gikk, måloppnåelse: 
Barnehagen har høyt fokus på språk og språkutvikling, sosial 
kompetanse, miljøvern og dyreliv. Dette er temaer som det 
jobbes kontinuerlig med i barnehagen. Barnehagen er også 
opptatte av å følge med på det som skjer i kulturlivet, og la 
barna få en liten opplevelse av noe av det som skjer i byen. 
Både under jazzfestivalen i februar og under bluesfestivalen i 
oktober ble det arrangert egne barnehagekonserter med noen 
av artistene. Under litteraturfestivalen i september, ble barne-
hagen invitert til fortellerstund på biblioteker. Dette er noe 
barnehagen setter stor pris på at man får til. 

Polarflokken barnehage har dette året hatt barn med 17 ulike 
morsmål. Med litt variasjon gjennom året har barnehagen hatt 
ca. 50 % norske barn og 50 % barn med utenlandsk opprinnel-
se. Det er spennende å bli kjent med andre kulturer, og barne-
hagens mangfold gjenspeiler mangfoldet i Longyearbyen.

Barnehagen har i flere år hatt fokus på miljøvern og kildesor-
tering som en naturlig del av hverdagen. Det plukkes søppel 
når barnehagen er ute på turer, og det snakkes mye om hvor-
dan en kan bidra til å ta vare på naturen. I 2019 ble det jobbet 
spesielt mye med fokus på mikroplast i havet. Også i år var 
Polarflokken så heldige at de fikk midler fra Svalbard Miljø-
vernfond til å gjennomføre søppeltokt til en strand i Isfjorden. 
Årets søppeltokt gikk til Hollenderbukta med 86 engasjerte 
barn, foreldre og ansatte. På denne turen ble det funnet mye 
plast, garnkuler, tau og glass som ble sortert og tatt med tilba-
ke til byen.

18.februar åpnet barnehagen en midlertidig avdeling, Rødsil-
dra. Den midlertidige avdelingen er godkjent frem til januar 
2021, og har gitt Polarflokken 20 ekstra barnehageplasser.

Høsten 2019 ble klatretårnet som har stått i Longyearbyen 
barnehage flyttet til Polarflokken barnehage. Klatretårnet ble 
ferdigstilt og åpnet for drift i desember.

Høsten 2019 fikk Longyearbyen lokalstyres barnehager midler 
fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et samarbeid med 
Universitetet i Tromsø for kompetanseheving for personalet i 
barnehagene innen språk og musikk. Oppstart av dette sam-
arbeidet startet høsten 2019 og vil fortsette frem til høsten 
2020.

Hovedutfordringer: 
Barnehagens største utfordring i 2019 har vært midlertidig ut-
videlse av barnehagen. Det ble høsten 2018 bestemt at barne-
hagen skulle utvides med en midlertidig avdeling fra våren 
2019. 18. februar var driften i gang, og avdelingen har fått 
navnet «Rødsildra».

Gruvebesøk. Foto: Polarflokken barnehage
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KORKPENGETILDELING 2019

Korkpenger
Longyearbyen lokalstyre fordeler hvert år nettooverskuddet 
fra Nordpolet AS (korkpengene) til allmennyttige tiltak for be-
folkingen i Longyearbyen og Svea. Korkpengene og dispone-
ringen av disse inngår i Longyearbyen lokalstyres regnskap.

I 2019 fikk lokalstyre overført ca. 6,6 mill. kr fra Nordpolet AS, 
noe som er ca. 0,63 mill. kr lavere enn året før. Av det overfør-
te beløpet vedtok lokalstyret å sette av 4 mill. kr til utdeling til 
ulike tiltak og prosjekter. Det er oppvekst- og kulturutvalget 
(OKU) som er delegert myndighet til å foreta tildeling av disse 
midlene. Det resterende beløpet på ca. 2,6 mill. kr ble avsatt 
på fond, og av dette gikk ca. 1,7 mill. kr til betjening av lånet til 
Kulturhuset. 

Ved tildelingen i 2019 ble det vedtatt at det ikke skulle define-
res særskilte satsningsområder for tildelingen ut over det som 
framgår av veiledningen til korkpengeordningen. Dette betød 
at det var kriteriene som framgår av «Veiledning og informa-
sjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen 
i Longyearbyen og Svea (Korkpenger)» som ble lagt til grunn 
ved vurderingen av søknadene, der det i pkt. 1 står at:

«Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskudds-
utdeling fra Nordpolet AS» fått i oppgave å fordele netto-
overskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes 
 allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea. 

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltper-
soner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Long-
yearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i 
Longyearbyen og Svea.»

Longyearbyen lokalstyre har også et fond for korkpenger. 
Korkpengefondet er ved utgangen av 2019 på ca.13,2 mill. kr. 
(Siden tildelingen av korkpenger for 2019 ble foretatt etter 
nyttår, vil ca. 3,85 mill. komme til fradrag fra dette beløpet.)

UKM 2019. Foto: UKM-media

Kulturskolens 25-årsjubileum. Foto: Hege Walør Fagertun
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TILDELING AV KORKPENGER FOR 2019:
Søkere Tiltak/prosjekt/formål det ble søkt om støtte til Søkt Tildelt

Barn og ungdom:    

FAU Kullungen barnehage Dukketeater for barn i Longyearbyen 33 000 33 000

Longyearbyen skole, 10. klasse Støtte til avslutningstur våren 2020 (skutertur) 40 000 30 000

Longyearbyen skole, ungdomstrinnet Oppsetning av musikal 25 000 25 000

Longyearbyen skole Utlån av utstyr til friluftsliv - oppgradering/utvidelse av utstyrspark 149 000 149 000

LL - Enhet kultur og idrett, Kulturskolen Festforestilling - Magi i mørketid 39 500 39 500

LL - Enhet barn og unge - Ung i Longyearbyen Camp Svalbard høst- og vintercamp 2020 200 000 180 000

LL - Enhet barn og unge - Ung i Longyearbyen UKM 2020 - Svalbard - reise til fylkesmønstring for deltakere 100 000 100 000

Liverbirds Svalbard Fotballskole for barn og unge 36 000 36 000

Sirkus Svalnardo Drift, sirkusuke, trening/treningshelger 106 000 81 000

Svalbard kirkes speidergruppe Leirdeltakelse, rekruttering, lederutvikling, utstyr 120 000 110 000

Svalbard kirke, konfirmantene Fastlandstur med konfirmantene 31 000 20 000

Ungt Entreprenørskap Troms (i samarb med Lyb. skole) Prosjektet: Hva skal vi gjøre etter kullet? 171 000 0

Festivaler/arrangement:    

LL - Enhet kultur og idrett KunstPause Svalbard 2019 70 000 45 000

LL - Enhet kultur og idrett - Biblioteket Longyearbyen litteraturfestival 100 000 100 000

Longyearbyen Bluesklubb Dark Season Blues 2020 og teknisk utstyr 437 000 400 000

Polarjazz Polarjazz 2020 300 000 180 000

Smak Svalbard Smak Svalbard 2020 - matfestival 100 000 85 000

Lindy Longyearbyen Arctic Lindy Exchange (dansefestival) 60 000 40 000

Klubber, lag og foreninger:    

Longyearbyen blandakor Innøving av repertoar for konsert 2020 210 000 80 000

Longyearbyen Dykkerklubb Drift, vedlikehold av utstyr og lokaler 60 000 40 000

Longyearbyen filmklubb Innkjøp av projektor og utstyr 50 000 50 000

Longyearbyen fotoklubb Bygging av foto-/videostudio, kurs og utstyr 35 000 20 000

Longyearbyen isbaderklubb Ispinnene Badstu i Sjøområdet 149 000 0

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps Kompetanseheving, oppgradering av søk- og redningsutstyr 241 000 200 000

Longyearbyen Storband Drift og utvikling 192 000 120 000

Longyearbyen symfoniorkester Oppstart, seminar og utstyr 50 000 50 000

Norske Redningshunder Svalbard Utdanning av redningsekvipasje 80 000 80 000

Spitsbergen Revylag Solfestrevy 2020 80 000 60 000

Store Norske Mandskor Drift av koret 104 500 80 000

Svalbard amatørradioklubb (SARK) Innkjøp av sambandsutstyr til klubben 80 000 50 000

Svalbard Irish Dance Ensamble Plater til beskyttelse av gulv 20 000 20 000

Svalbard Turn, hovedlaget Hovedsøknad - Utstyr, aktiviteter, arrangementer, stevner, kurs 1 390 000 600 000

Svalbard Turn Prosjektleder for alpinbakken 80 000 80 000

Svalbard Turn Bokprosjekt - Svalbard Turns historie 375 000 0

Svalbard Turn Svalbardhallen 2025 702 000 0

Tundradundrene Drift av koret 185 000 80 000

Andre/div. søkere:    

Icepeople/Mark Sabbatini Produksjon og utgivelse av «Icepeople» 75 000 50000

LL - Enhet kultur og idrett, Galleri Svalbard Overgang til LED-belysning 141 000 0

LL - Enhet kultur og idrett, Kulturhuset Nye bord i Kulturhuset 212 700 0

LL - Enhet kultur og idrett, Kulturhuset Bevegelige lys 535 000 535 000

Karianne Kvalheim Sosial samlingsplass på Haugen 25 000 0

Mottatt etter fristen:    

Jusshjelpa i Nord-Norge Juridisk bistand befolkningen i Longyearbyen 11 000 0

Spitsbergen Makerspace Innkjøp av utstyr 133 000 0

SUM: 7 333 700 3 848 500
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Longyearbyen lokalstyres aktivitet er definert i Svalbardlovens kapittel 5, som slår fast følgende:

Forholdene skal legges til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv 
forvaltning av felles interessene innenfor rammen av norsk svalbard-politikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og 
bærekraftig utvikling av lokalsammfunnet.

Longyearbyen lokalstyre skal drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke 
ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller 
andre.

Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen. I dag er dette på 257 km².

Longyearbyen lokalstyres aktivitet er definert i Svalbardlovens kapittel 5, som slår fast følgende:

Forholdene skal legges til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv 
 forvaltning av felles interessene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bære kraftig 
utvikling av lokalsamfunnet.

Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas 
av staten. Longyearbyen lokalstyre utøver sin myndighet og virksomhet innenfor nasjonale rammer og rammen av norsk 
svalbardpolitikk. 

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre.

Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen. I dag er dette på 257 km².
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