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Oppvekst- og kulturutvalgets behandling - 08.12.2015
Utvalgslederen opplyste at to av søknadene var kommet inn dagen etter søknadsfristen. Utvalget
diskuterte om dette skulle medføre konsekvenser for disse søkerne ved tildelingen. Utvalget
konkluderte med at alle søknadene blir behandlet i år, men at det i forbindelse med neste års utlysning
vedr. korkpengene skal informeres om at søknader innkommet etter fristen ikke vil bli behandlet.
Kristin Furu Grøtting (V), som er styremedlem i Polarjazz deltok ikke under behandlingen av
søknaden fra Polarjazz, jfr. forvaltningslovens § 6 e.
Elise Strømseng (Ap), som er medlem i Blåmyra, leder i Longyearbyen Hundeklubb og ansatt i
kulturskolen, deltok ikke under behandlingen av søknadene fra disse tre.
Eivind Trondsen (V), som er styremedlem i Store Norske Mandskor, deltok ikke under behandlingen
av søknaden fra koret.
Bente Næverdal (V), som er styremedlem i Longyearbyen Blandakor og Longyearbyen Storband,
deltok ikke under behandlingen av søknadene fra disse to.
Espen Klungseth Rotevatn (MDG), som er medlem i Svalbard Kirkes Trio, dirigent i Store Norske
Mandskor og i Longyearbyen blandakor og ansatt i kulturskolen, deltok ikke under behandlingen av
søknadene fra disse fire.
Oversikten over søkerne med administrasjonssjefens forslag til tildeling av midler ble gjennomgått.
Administrasjonssjefens anbefaling til fordeling av korkpengene ble vedtatt med flg. endringer:
Søkernr.
1
2
4/5
12
15
23
25
28
29
31 / 32
41
45
47

Søker
FAU Kullungen barnehage
FAU Longyearbyen skole
Longyearbyen skole 10. trinn
Liverbirds Svalbard
Svalbard kirke, Polargospel
Longyearbyen Blandakor
Longyearbyen Fotoklubb
Longyearbyen Røde kors
Longyearbyen Storband
Spitsbergen Revylag
To-takteren
Minnestøttekomite
Mark Sabbatini/Icepeople

Anbefaling
0
0
40 000
25 000
25 000
80 000
30 000
100 000
80 000
80 000
0
50 000
40 000

Vedtak
30 000
30 000
25 000
35 000
35 000
110 000
50 000
80 000
100 000
100 000
50 000
0
50 000

Formål
Båttur til Barentsburg
Utstyr til trivselslederprogram

Til fotoutstillinger og printer

Til klubbhus

Etter disse endringene er det igjen et ufordelt beløp på kr. 24 000. Utvalget vedtok at dette skal
tilbakeføres til korkpengefondet og at det er ønskelig at dette er disponibelt i forbindelse med
tildelingen i 2016.
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Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak - 08.12.2015
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar å tildele korkpenger for 2015 i henhold til vedlagte oppsett.
Restbeløpet på kr. 24 000 settes av på korkpengefondet.
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at dette beløpet skal være disponibelt i forbindelse med tildelingen
i 2016.

Anbefaling:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar å tildele korkpenger for 2015 i henhold til vedlagte oppsett.

Saksopplysninger:
I h.h.t. vedtatt delegasjonsreglement er det nå Oppvekst- og kulturutvalget som har fått myndighet til å
avgjøre søknader om tilskudd fra "korkpengeordningen". Tildelingen skal skje med utgangspunkt i
«Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS», vedtatte kriterier for tildeling av korkpenger samt
innenfor den rammen og de hovedprioriteringene som er vedtatt av lokalstyret.
Lokalstyret vedtok i møte den 15/9-2015, sak 41/15, at rammen for tildelingen av korkpenger for 2015
skal være på 2,9 millioner kroner. Det ble videre vedtatt at følgende satsningsområder, som for øvrig
er de samme som i 2014, skal legges til grunn for korkpengetildelingen i 2015:
-

Flerkulturelle aktiviteter
Kulturnæring
Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter

I alt er det kommet inn 48 søknader, som er 11 færre enn i fjor. Om lag en fjerdedel av søknadene er
fra nye søkere, formål, tiltak eller prosjekt som ikke var med blant søkerne i 2014.
Samlet søknadsbeløp er på kr 7 178 195. Dette er, til tross for at det er færre søkere, noe høyere enn
samlet beløp i fjor. Noe av forklaringen er at flere av søkerne forventer reduksjon eller bortfall i støtten
fra Store Norske og at de derfor søker om økt tilskudd fra korkpengeordningen.

Generelle vurderingsprinsipper
Faste kulturelle bidragsytere
Administrasjonssjefen mener det både er viktig og riktig å prioritere faste kulturelle bidragsytere i
lokalsamfunnet. Søkere som kommer inn under denne kategorien er Longyearbyen Blandakor, Store
Norske Mandskor, Longyearbyen Storband og Spitsbergen Revylag. Dette er viktige bidragsytere ved
forskjellige festforestillinger og andre offentlige arrangement i Longyearbyen.
Aktiviteter for barn og ungdom
Ved tidligere tildelinger har det blitt lagt vekt på at aktivitetstilbud for barn og ungdom skal ha høy
prioritet. Søkere som vurderes i denne kategorien er Camp Svalbard, UKM og Sirkus Svalnardo.
Dette er gode og populære tilbud der barn og ungdom får utfordringer som de kan lære seg å mestre.
I tillegg vil også mange av tilbudene til Svalbard Turn og enkelte andre lag og foreninger kunne
vurderes i denne kategorien.
Større kulturarrangementer
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Søkere som det er naturlig å sammenligne er Polarjazz, Kunstpause, og Longyearbyen
Bluesklubb/Dark Season Blues. Disse står bak store og populære arrangementer som engasjerer
mange på arrangementsiden og som har et stort publikum. Administrasjonssjefen foreslår at disse
aktivitetene i utgangspunktet vurderes noenlunde likt. Forventet svikt i sponsorinntekter som følge av
situasjonen i Store Norske bør tas med i betraktningen ved fastsettelse av tilskuddsbeløp.
Store søknadsbeløp
Søknaden med det største søknadsbeløpet er en fellessøknad fra 14 av de aktive gruppene i Svalbard
Turn. Søknadsbeløpet er på kr 1 280 000. Svalbard Turn søker i tillegg tilskudd til ny tråkkemaskin.
To-takteren søker om kr. 800 000 til klubbhus og utskifting av brygge. Longyearbyen Bluesklubb søker
om kr. 395 000 til gjennomføring av Dark Season Blues og innkjøp av nytt utstyr.
Ut over dette er det ingen andre søknader på over kr. 300 000 kr.
Det er 8 søknader på mellom 200 000 - 300 000 kroner.
Tildeling av tilskuddsbeløp over kr 300 000 til prosjekter som er av prinsipiell og betydelig karakter
omfattes ikke av delegasjon gitt fra lokalstyret til oppvekst- og kulturutvalget. Disse sakene skal
avgjøres av lokalstyret etter anbefaling fra oppvekst- og kulturutvalget. Ingen av søknadene vurderes
å falle utenfor lokalstyrets delegasjon til oppvekst- og kulturutvalget. I tråd med tidligere års tildelinger
anbefaler administrasjonssjefen at det også i år kun er Svalbard Turn som gis et tilskuddsbeløp på
over kr 300 000. Deler ikke oppvekst- og kulturutvalget administrasjonssjefens syn på dette kan
den/de aktuelle søknadene som det er ønske om å innvilge med mer enn kr. 300 000 forelegges
lokalstyret for behandling.
Avslag på søknad
Administrasjonssjefen anbefaler at det gis avslag på 10 av søknadene. De fleste av avslagene
begrunnes med at administrasjonssjefen mener søknadene ligger utenfor eller noe på siden av det
som er angitt som føringer for tildeling av korkpenger. Det vises også til tidligere vedtak og praksis
vedr. sammenlignbare søknader. I tillegg er det også noen søknader som foreslås avslått fordi en
mener at andre søkere bør prioriteres. Her er det blant annet forsøkt tatt hensyn til foreningen/
søkerens økonomi og evne/mulighet til å finansiere tiltaket prosjektet.
Generelle vilkår for alle som innvilges tilskudd:
I svarbrevet til alle søkerne hvor vedtaket formidles vil også følgende presiseres:
 Krav om fremlegging av dokumentasjon knyttet til bruk av korkpengene.
 Dersom aktiviteten i en forening opphører skal utstyr innkjøpt for korkpenger tilfalle
Longyearbyen lokalstyre.
 Foreninger som mottar korkpenger forplikter seg til å stille opp, delta eller bidra til
arrangementer og aktiviteter i Longyearbyen.
Forslag
Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger og en konkret vurdering av de tiltak og prosjekter det
søkes om midler til, legger administrasjonssjefen fram et forslag om tildeling på til sammen
kr 2 731 000. Det gjenstår dermed kr 169 000 i forhold til den rammen lokalstyret har satt for
korkpengetildelingen for 2015.

Administrasjonssjefens vurdering av søknadene:
1. FAU Kullungen barnehage - Båttur til Barentsburg
Det søkes om kr 36 000 til båttur til Barentsburg/kulturutveksling mellom barnehager. Hensikten er
å forsterke bånd mellom barnehagen i Barentsburg og Kullungen barnehage.
Det ble gitt avslag på lignende søknader både i 2013 og 2014.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpenge-
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ordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
2. FAU Longyearbyen skole - Trivselslederprogram
Det søkes om kr. 70 000 til dekning av utgifter til leker og utstyr samt tiltak for trivselsledere
tilknyttet trivselsprogrammet på Longyearbyen skole.
FAU har tatt initiativ til at skolen skulle melde seg inn i og starte opp Trivselslederprogrammet.
Dette er et program der trivselsledere fra 4. – 10. trinn skal legge til rette for økt aktivitet i
friminuttene.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
3. FAU Longyearbyen skole - Skolemat
Det søkes om kr 200 000 til delfinansiering av ordning med skolemat for ungdomstrinnet og
videregående ved Longyearbyen skole.
FAU har vedtatt at det skal satses på skolemat og ungdomstrinnet og videregående skole. For å
kvalitetssikre rutiner, budsjett og gjennomføring er det i høst kjørt et pilotprosjekt over to uker.
Planene er at skolemat startes opp som en permanent ordning fra 2016 og det er da ønske om at
det gis støtte fra korkpengene som en del av finansieringen av skolematordningen videre
framover.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
4. Longyearbyen skole 6. trinn - Leirskole
Det søkes om kr 30 000 til leirskole på fastlandet neste skoleår (i 7. trinn).
På leirskole kan en møte andre barn fra andre kanter av landet, og et opphold på leirskole gir
utfordringer som den enkelte og hele gruppa kan vokse på.
Det har vært tradisjon for å gi korkpengestøtte til leirskoletur for 6. trinn. I fjor, da det var noen flere
elever, ble det gitt kr. 35 000.
Administrasjonssjefen anbefaler at 6. trinn ved Longyearbyen skole tildeles kr 30 000 til
leirskoletur.
5. Longyearbyen skole 10. trinn - Klassetur
6. Longyearbyen skole 10. trinn - Tur til undervisningsmesse
Det søkes om kr 40 000 til klassetur for å markere avslutning på 10-årig skolegang og der det vil
være fokus på et aktuelt lokalt tema.
Det har gjennom flere år blitt gitt korkpengestøtte til klasseturer for 10. trinn. Reisemål og innhold
for turen for årets kull er foreløpig ikke bestemt men det jobbes med flere alternativer.
Utgangspunktet er at det skal være en tur som skal være holdningsskapende for ungdommene og
samtidig en hyggelig avslutning på ti års skolegang.
Det søkes også om kr 30 500 til tur for elevene i 10. klasse til undervisningsmesse på Lillestrøm.
Foreldrene for elevene i 10. klasse ønsker å sende elevene til Lillestrøm for å delta på
undervisningsmessen som holdes der i januar.
Administrasjonssjefen ser det som hensiktsmessig å se på de to søknadene fra 10. trinn under ett.
Det anbefales at det tildeles et samlet beløp på kr 40 000 og at søkeren selv dermed kan avgjøre
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hvordan midlene skal brukes innenfor de aktivitetene det er søkt om midler til.
7. LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard
Det søkes om kr 200 000 til dekning av utgifter til transport, mat, sikkerhetskurs, leie av utstyr mv.
Camp Svalbard er et årlig tilbud til ungdom i alderen 13 – 18 år bosatt på Svalbard. Dette er et
positivt og unikt tilbud til ungdommene i Longyearbyen, og det er spesielt viktig at det er et
lavterskeltilbud i forhold til utstyr og ferdighetsnivå.
Administrasjonssjefen anbefaler at Camp Svalbard tildeles kr 150 000.
8. LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard vinter
Det søkes om kr 50 000 til transport, mat, div. forbruksmateriell, leie av utstyr.
Camp Svalbard vinter ble gjennomført for første gang i mars 2014. Dette er et tilbud til alle
ungdommer i Longyearbyen i alderen 13 – 18 år, og det kreves ingen spesielle ferdigheter for å
være med. Målet er å øke interessen for vinterfriluftsliv.
Administrasjonssjefen anbefaler at Camp Svalbard vinter tildeles kr 50 000.
9. LL - Enhet barn og unge - UKM
Enhet for barn og unge søker om kr 45 000 til Ungdommens Kulturmønstring.
Ungdommens Kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Prosjektet har alltid
vært populært i Longyearbyen, og ca. 40 - 50 ungdommer deltar på og bak scenen.
UKM er et tradisjonelt tilbud til barn og unge i Longyearbyen. Administrasjonssjefen anser også
UKM som et satsningsområde, og anbefaler derfor at Ungdommens Kulturmønstring tildeles
samme beløp som i fjor, kr 45 000.
10. LL - Enhet kultur og idrett, Kulturskolen - «Jorda rundt på kulturski»
Kulturskolen søker om kr 57 800 til gjennomføring av et prosjekt med utgangspunkt i kultur og
folkemusikk fra flere land. Prosjektet skal ende opp i en forestilling som blir satt opp i Kulturhuset.
(Leder ved kulturskolen har opplyst at utgiften til arrangementet er redusert med kr 15 000 i
forhold til det som er oppgitt i søknaden.)
Det er tidligere år gitt tilskudd til arrangementer i regi av kulturskolen og administrasjonssjefen
anbefaler at Kulturskolen tildeles kr 30 000 til prosjektet «Jorda rundt på kulturski».
11. Sirkus Svalnardo
Det søkes om kr 115 700 til instruktører i forbindelse med sirkusuke og treningshelger samt noe
utstyr.
Sirkus Svalnardo har vært et populært tiltak for barn og unge som har vært støttet med
korkpenger i flere år.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Sirkus Svalnardo tildeles kr 90 000 i tilskudd til kurs,
instruktører og utstyr.
12. Liverbirds Svalbard - Fotballskole
Det søkes om kr 45 000 til dekning av utgifter i forbindelse med arrangering av fotballskole for
barn. Primært søkes det om dekning av utgifter til instruktører.
Liverbirds Svalbard, som er en lokal supporterklubb for Liverpool FC, fikk i 2014
korkpengetilskudd til gjennomføring av fotballskole for barn i alderen 10 – 15 år. Fotballskolen ble
gjennomført i februar og ble et populært og vellykket arrangement. Det planlegges ny fotballskole i
2016, der det antas å bli ca. 40 deltakere.
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Administrasjonssjefen vurderer dette som et positiv tiltak, og anbefaler derfor at Liverbirds
Svalbard tildeles kr 25 000 til fotballskole. Det forutsettes at tiltaket ikke kommer i konflikt med
Svalbard Turns aktiviteter, og at dette avklares på forhånd.
13. Borgerlig konfirmasjon på Svalbard
Det søkes om kr 40 000 til gjennomføring av borgerlig konfirmasjon, herunder undervisning,
deltakelse på Camp Refugee (på fastlandet) og seremoni for konfirmantene.
Det har blitt gitt støtte til dette de to siste årene. Administrasjonssjefen mener dette er et tiltak som
bør støttes, og anbefaler at det tildeles kr 30 000.
14. Svalbard Kirke - konfirmanttur
Det søkes om kr 50 000 til fastlandstur med konfirmantene.
Det har vært tradisjon for å reise på tur til Oslo med konfirmantene. I fjor var imidlertid første
gangen det ble søkt om korkpenger til konfirmantturen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard kirke tildeles kr 40 000 til fastlandstur for
konfirmantene.
15. Svalbard Kirke, Polargospel - Kortur
Det søkes om kr 50 000 til fastlandstur for koret.
Polargospel er et kor for barn fra 3. til 6 klasse. Kortur til fastlandet er inspirerende og en
motivasjon for medlemmene til å fortsatt i koret. Det å ivareta en kontinuitet i medlemsmassen er
viktig for koret.
Administrasjonssjefen anbefaler at Polargospel tildeles kr 25 000 til fastlandstur.
16. Svalbard Kirkes Speidergruppe - Speiderleir
Det søkes om kr 21 000 til deltakelse på småspeiderleir i Tromsø våren 2016.
Svalbard Kirke Speidergruppe har administrativ tilknytning til Svalbard Kirkes stab. Speidergruppa
har for tiden 7 medlemmer. Deltakelse på speiderleir vil kunne gi speiderne motivasjon til videre
speiderarbeid og lederoppgaver.
Administrasjonssjefen anbefaler at Speidergruppa tildeles kr 10 000 til deltakelse på speiderleir.
17. LL - Enhet kultur og idrett - Lysutstyr
Det søkes om kr 296 000 til innkjøp av lysutstyr til bruk i og utenfor Kulturhuset.
I 2014 ble det tildelt kr 190 000 til nytt lysutstyr. Det søkes nå om midler til en videreføring av den
investeringen som ble gjort i fjor og delvis til innkjøp av annet lysutstyr.
Komplettering av utstyr er viktig for å kunne tilby oppdatert utstyr til lokale festivaler, lag og
foreninger, samt eksterne produksjoner i kulturhuset.
Administrasjonssjefen anbefaler derfor et det tildeles kr 190 000 til innkjøp av lysutstyr.
18. LL - Enhet kultur og idrett - KunstPause 2015
Det søkes om kr 70 000 til KunstPause 2015.
Kunstpause Svalbard hører inne under satsningsområdene. Administrasjonssjefen mener at
Kunstpause Svalbard er et godt tilbud som har et variert og høyt kunstnerisk nivå som store deler
av befolkningen har glede av.
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Administrasjonssjefen anbefaler å tildele kr 70 000 til Kunstpause Svalbard.
19. Polarjazz
Det søkes om kr 200 000 til gjennomføring av Polarjazz festival 2016.
Polarjazzfestivalen er et viktig kulturtilbud til Longyearbyens befolkning i mørketiden, og det
arrangeres nå for 19. gang. Festivalen gir varierte musikkopplevelser i mørketiden til et blandet
publikum i alle aldersgrupper.
SNSK har tidligere vært en av hovedsponsorene, men har nå meldt ifra om at de ikke lenger kan
bidra med tilskudd. Det søkes derfor om økt tilskudd fra korkpengene.
Administrasjonssjefen ser på Polarjazz som et viktig tradisjonelt arrangement i mørketiden og
anbefaler at Polarjazz tildeles kr 150 000.
20. Longyearbyen Bluesklubb - Dark Season Blues 2016, utstyr
Det søkes om kr 395 000 til å arrangere Dark Season Blues 2016, til div. konserter og til
nyanskaffelser og teknisk utstyr.
Dark Season Blues, som er en av de store kulturarrangementene i Longyearbyen, er klubbens
hovedarrangement, men det gjennomføres også flere andre arrangementer i bluesklubbens regi
gjennom året. Bluesklubben søker også om støtte til disse arrangementene. I tillegg søkes det om
støtte til innkjøp og oppgradering av teknisk utstyr. I forslaget til budsjett for Longyearbyen
lokalstyret 2016 er det imidlertid lagt inn midler til innkjøp av PA-anlegget som er nevnt i
søknaden, slik at finansieringen av dette vil dermed løse seg uten bruk av korkpenger.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Bluesklubb tildeles kr 150 000 til Dark Season
Blues og konsertarrangementer og vedlikehold av eksisterende utstyr i 2015.
21. Arctic Action Art Festival v/Stein Henningsen
Det søkes om kr 50 000 i tilskudd til Arctic Action Art Festival.
Dette er en kunstnerisk festival som ble arrangert for første gang i 2015. Tema for festivalen skal
være basert på nordområdepolitikk og miljøhensyn og arrangøren har et mål om å være med på å
bygge opp under et godt omdømme for Svalbard. Festivalen skal være et tilbud til alle som bor i
Longyearbyen, inklusive barn og unge. Prosjektet skal gi en annen kulturell input enn det folk
normalt er vant til.
I tildelingskriteriene for korkpengene står det at det skal stimuleres til et aktivt, kreativt og
nyskapende velferdstilbud. Med henvisning til dette vil administrasjonssjefen anbefale at Arctic
Action Art Festival tildeles kr. 20 000 i tilskudd til gjennomføring av festivalen.
22. Blåmyra bluegrassband - Jubileumskonsert
Bluegrassbandet Blåmyra søker om kr 51 000 til å avholde jubileumskonsert med KM Myrland.
”Blåmyra” har i flere år bidratt til bredden i kulturlivet i Longyearbyen og de stiller opp på diverse
arrangementer som foregår i byen. Kulturskolen og barnehagene drar også nytte av flere av
bandets aktiviteter. Bandet fyller 10 år i 2015 og planlegger gjennomføring av en felleskonsert
med KM Myrland i anledning jubileet. Dette er tenkt som et samarbeid med Store Norske og deres
100-årsjubileum.
Administrasjonssjefen anbefaler at bluegrassbandet Blåmyra tildeles kr 20 000 til
jubileumskonsert.
23. Longyearbyen Blandakor - Oppføring av Faures Rekviem
Det søkes om kr 150 000 til oppsetting av Faures Rekviem i slutten av januar.

2015/330-54

Side 8 av 13

Longyearbyen Blandakor, som har ca. 30 medlemmer, bidrar ved flere kulturarrangementer i
Longyearbyen. Koret har i de senere årene hatt flere prosjekter der de har satt opp framføring av
store musikkstykker. I 2013 fikk koret kr 120 000 til oppsetting av «Messias».
Administrasjonssjefen er i tvil om det er riktig å prioritere å gi et høyt beløp fra korkpengene til nok
et ambisiøst prosjekt der størsteparten av utgiftene går til lønn, reise og opphold for aktører
utenfra. Det ser også ut til at koret har en del egne midler og derfor ikke er avhengig av full
uttelling på tildelingen av korkpenger.
Administrasjonssjefen finner derfor ikke at det er rom for å gi tilskudd som omsøkt men anbefaler
at Longyearbyen Blandakor tildeles kr 80 000 til oppsetting av Faures Rekviem.
24. Longyearbyen Dykkerklubb - Strøm, vedlikehold, utstyr
Det søkes om kr 60 000 til dekning av strømutgifter, service på utstyr og vedlikehold av naust og
utstyr.
Longyearbyen Dykkerklubb er en stabil og aktiv forening som er dyr å drive. For at utstyret ikke
skal ødelegges av kulde har de store utgifter til strøm i naustet.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Longyearbyen Dykkerklubb tildeles kr 25 000 til strømutgifter
og vedlikehold av utstyr.
25. Longyearbyen Fotoklubb - Utstyr, kurs, aktiviteter
Det søkes om kr 102 500 til utstyr, bøker, kurs, utflukter, utstillinger og andre aktivitetstiltak i
klubben.
Longyearbyen Fotoklubb er en aktiv klubb med noe over 50 medlemmer. Klubben arrangerer bl.a.
utstillinger, produserer og selger kalendere, holder fotokurs og –utflukter samt bidrar i
utsmykkingsoppdrag.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Fotoklubb tildeles kr 30 000 til innkjøp av utstyr
og aktiviteter i klubben.
26. Longyearbyen Hundeklubb - Kurs, materialer, veterinærkostnader
Det søkes om kr 60 000 til kurs, foredrag, materialer og veterinærkostnader i forbindelse med
«Trappers Trail».
I løpet av de siste årene har hundeklubben gjennomført en større utvidelse av hundegården. Til
dette har de fått tilsammen ca. kr 350 000 i korkpengestøtte. Prosjektet er nå ferdig og de søkes
om støtte aktivitetene i klubben. Klubben har nå 110 medlemmer.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Hundeklubb tildeles kr 30 000 til kurs, foredrag,
materialer og veterinærkostnader.
27. Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening - Barne- og ungdomssatsning
Det søkes om kr 50 000 til barne- og ungdomssatsing.
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening er en aktiv og markant aktør i Longyearbyen. Aktivitetene
som tilbys er av stor betydning for både trivsel og sikkerhet for Longyearbyens innbyggere. Dette
er imidlertid også en forening med betydelige egne inntekter og solid økonomi. Jeger- og
fiskerforeningen er derfor i større grad enn mange av de andre søkerne i stand til å stå på egne
bein og kan i stor grad selv finansiere sine aktiviteter.
Administrasjonssjefen mener det er positivt med en satsing på lavterskeltilbud til barn og unge, og
vil derfor anbefale at Jeger- og fiskerforeningen tildeles et tilskudd på kr 30 000 til dette formålet.
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28. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - Utstyr
Det søkes om kr 231 895 til diverse utstyr.
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er en stor og viktig organisasjon som samarbeider tett med
annen offentlig beredskap i Longyearbyen. Klubben har 316 betalende medlemmer, ca. 60 er
aktive.
Longyearbyen er avhengig av Hjelpekorpsets kvalitet og kompetanse, de jobber mye med
forebyggende arbeid som kurs og opplæring, informasjonsarbeid. De hjelper også til under lokale
arrangement og de engasjerer mange av innbyggerne i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps tildeles kr 100 000 til
innkjøp og oppgradering av utstyr.
29. Longyearbyen Storband - Markering av 10-årsjubileum/jubileumsarrangementer
Det søkes om kr 160 000 til drift og gjennomføring av jubileumsarrangementer.
Longyearbyen Storband, som har 21 medlemmer, er en viktig del av Longyearbyens kulturliv der
storbandet bidrar ved ulike arrangementer. Storbandet fyller 10 år i 2016 og ønsker å markere
dette med ekstra arrangementer og konserter både på Svalbard og fastlandet.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Storband tildeles kr 80 000 til jubileumsarrangementer og drift av storbandet.
30. Sons of Svalbard - Filmprosjekt
Det søkes om kr 290 000 til filmprosjekt.
Sons of Svalbard har ønske om å lage den ultimate snøscooterfilmen fra Svalbard. Prosjektet skal
følge medlemmene i klubben gjennom sesongen. Sluttresultatet planlegger de å få vist fram i
kulturhuset neste høst. Det søkes om å dekke utgifter til anskaffelse av filmutstyr, innleie av
konsulent og studietur til Sverige.
Administrasjonssjefen mener at finansiering av et slikt prosjekt faller noe utenfor
korkpengeordningens formål. Det anbefales derfor at søknaden avslås.
31. Spitsbergen Revylag - Oppsetting av teaterstykke
32. Spitsbergen Revylag - Solfestrevy
Det søkes om kr 150 000 til oppsetting av teaterstykket «Brødrene Østermanns huskors».
Spitsbergen Revylag planlegger en oppsetting av teaterstykket som en del av SNSKs 100årsmarkering i 2016. Teaterstykket ble også fremført i forbindelse med Longyearbyens 100årsjubileum i 2006.
Det søkes også om kr 75 000 til oppsetting av Solfestrevy 2015.
Administrasjonssjefen mener at Spitsbergen Revylag er et positivt bidrag til kulturlivet i
Longyearbyen, og det er en fin tradisjon med Solfestrevyen.
Administrasjonssjefen ser det som hensiktsmessig å se på de to søknadene fra Spitsbergen
Revylag under ett. Det anbefales at det tildeles et samlet beløp på kr 80 000 og at søkeren selv
dermed kan avgjøre hvordan midlene skal brukes innenfor de aktivitetene det er søkt om midler til.
33. Store Norske Mandskor - Drift av koret
Det søkes om kr 110 000 til dirigenttjeneste, korseminar, noter og annet utstyr.
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Koret, som har 26 medlemmer, bidrar ved flere arrangementer i Longyearbyen og tar på seg ulike
sangoppdrag gjennom året. Administrasjonssjefen mener det er viktig å støtte opp om driften av
koret.
Administrasjonssjefen anbefaler at Store Norske Mandskor tildeles kr 80 000 til drift av koret.
34. Svalbard Amatørradioklubb - Kjøp av utstyr
Det søkes om kr 45 000 til kjøp av ny HF-radio og antenne.
Svalbard Amatørradioklubb har eksistert i Longyearbyen siden åttitallet. Klubben har 15
medlemmer og åpen for alle fra 13 – 14 år og oppover. Klubben bidrar med samband i forbindelse
med større arrangementer som Svalbard skimaraton. De kan også med sitt utstyr bidra med
nødsamband i forbindelse med beredskapssituasjoner. De har ikke tidligere vært blant søkerne på
korkpenger, men søker nå å støtte til innkjøp av nytt utstyr.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Amatørradioklubb tildeles kr 20 000 til innkjøp av nytt
utstyr.
35. Svalbard Irish Dance Ensemble - Instruktør
Det søkes om kr 15 000 til ekstern instruktør.
Svalbard Irish Dance Ensemble ble startet opp i 2013, og har i dag 10 medlemmer. Fra i høst har
gruppen ikke lenger lokal instruktør og det søkes om støtte til ekstern instruktør for å gi gruppen
ny giv og motivasjon.
Administrasjonssjefen mener at SIDE er et positivt innslag i Longyearbyens kulturliv. Dekning at
utgifter til lønn, reise- og oppholdsutgifter for ekstern instruktør faller imidlertid noe utenfor
korkpengeordningens formål, og det anbefales derfor at søknaden avslås.
36. Svalbard Kirkes trio - Innspilling av kirkemusikalsk messe
Det søkes om kr 70 000 til CD-innspilling av kirkemusikalsk messe «Salmer over frossen jord».
Svalbard Kirkes Trio har skrevet en kirkemusikalsk messe som de i samarbeid med et
plateselskap har planer om å spille inn på CD. De søker nå om tilskudd til dekning av kostnader til
denne innspillingen. Tilsvarende søknad om støtte til CD-innspilling ble også avslått i fjor.
Administrasjonssjefen mener at finansiering av CD-innspillingen faller noe utenfor
korkpengeordningens formål. Det anbefales derfor at søknaden avslås.
37. Svalbard Turn - Utstyr, aktivitetsstøtte mv.
Det søkes om kr 1 280 000 til utstyr for å gjennomføre og opprettholde aktiviteter, tilrettelegging
og oppfølging av aktiviteter og arrangementer, deltakelse på stevner og konkurranser på
fastlandet, kompetanseheving og kurs for frivillige, trenere, instruktører.
Svalbard Turn har ca. 850 medlemmer og står for det meste av organisert trim og idrettstilbud for
befolkningen i Longyearbyen. Det legges ned et betydelig antall timer frivillig arbeid for å holde
aktivitetene/tilbudene i gang. Søknaden er en samlesøknad fra 14 av de aktive gruppene.
Administrasjonssjefen vil fremheve at Svalbard Turn er en av de viktigste foreningene i
Longyearbyen med høy aktivitet, ikke minst aktiviteten mot barn og unge.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Turn tildeles kr 700 000. Svalbard Turn prioriter selv
mellom gruppene.
38. Svalbard Turn - Tråkkemaskin
Det søkes om kr 300 000 i støtte til innkjøp av ny tråkkemaskin.
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Svalbard Turn planlegger i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre bytte ut eksisterende
tråkkemaskin med en ny og bedre maskin. Lokalstyret vedtok i møtet den 3.11.2015 at LL skulle
bidra med innbyttesummen (ca. 0,5 mill.) fra salg av den gamle tråkkemaskina i et
samarbeidsprosjekt om innkjøp av ny maskin. Restfinansieringen skulle være Svalbard Turns
ansvar.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Turn tildeles kr 100 000 i tilskudd til kjøp av ny
tråkkemaskin.
39. Svalbard Seilforening – Innkjøp av utstyr til trening i mørketiden
Det søkes om kr 87 000 til innkjøp av 6 havkajakker og utstyr for bruk til trening i mørketiden.
Svalbard Seilforening bidrar til mangfoldet i fritidsaktiviteter i Longyearbyen. Aktivitetsnivået i
foreningen har økt de siste årene, og foreningen har nå ca. 110 medlemmer. Arrangementer
foreningen bidrar i er bl.a. den tradisjonelle St. Hans-feiring i Sjøområdet og Camp Svalbard.
Mange av de aktive medlemmene er barn og ungdom.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Seilforening tildeles kr 30 000 til innkjøp av utstyr til
trening i mørketiden.
40. Sjøområdet Velforening Longyearbyen - Tilrettelegging av sjøområdet
Det søkes om kr 120 000 til tilrettelegging av sjøområdet i Longyearbyen for allmenn benyttelse.
Sjøområdet Velforening Longyearbyen har som formål å jobbe for at sjøområdet forblir et
fellesområde og at det gjøres enda mer tilgjengelig og attraktivt for byens befolkning.
Ønskene velforeningen har om utvikling og tilrettelegging av Sjøområdet er ikke i strid med verken
gjeldene arealplan eller det som det pr. i dag legges opp til i den nye arealplanen. Dette er tiltak
som vil komme allmennheten til gode og administrasjonssjefen vurdere derfor dette å være
innenfor korkpengeordningens formål.
Administrasjonssjefen anbefaler at Sjøområdet Velforening tildeles kr. 30 000 til arbeidet med en
tilrettelegging av sjøområdet for allmenn benyttelse. Det forutsettes at arbeidet som gjøres er
avklart med grunneier og andre interesser i området samt Longyearbyen lokalstyres
planmyndighet.
41. To-Takteren - Klubbhus og brygge
Det søkes om kr 800 000 til klubbhus og utskifting av brygge.
To-Takteren har tidligere mottatt korkpengestøtte på tilsammen kr 1 230 000 til oppgradering og
utvidelse av småbåthavna. Foreningen har betydelige egne inntekter og solid økonomi. De er
dermed i større grad enn mange av de andre søkerne i stand til å stå på egne bein og finansiere
sine aktiviteter på egen hånd.
Med bakgrunn i dette, og at administrasjonssjefen mener at formålet det nå søkes om penger til
faller noe utenfor korkpengeordningens formål, anbefales det at søknaden avslås
42. Mona Ada Andersen - Yogaweekend
Det søkes om kr 35 000 til gjennomføring av en langhelg med yogatrening i Longyearbyen.
Midlene det søkes om skal gå til å dekke utgifter til reise, opphold og honorar for instruktør.
Søkeren anslår at det vil være 25 – 30 deltakere fra ungdomsskolealder og oppover.
Administrasjonssjefen ser positivt på initiativet, men dekning av utgifter til honorar, reise- og
oppholdsutgifter for ekstern instruktør faller imidlertid noe utenfor korkpengeordningens formål.
Det anbefales derfor at søknaden avslås.
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43. Jusshjelpa i Nord-Norge - Inntakstur, juridisk veiledning
Det søkes om kr 11 000 til dekning av kostnader i forbindelse med saksinntaksturer til
Longyearbyen.
Jusshjelpa i Nord-Norge, som tilbyr gratis juridisk bistand, ønsker at to saksbehandlere reiser to
ganger i året til Longyearbyen for å møte Longyearbyens befolkning.
Administrasjonssjefen er positiv til tiltaket og ser at dette kan være nyttig for innbyggere i
Longyearbyen. Det har gjennom flere år blitt bevilget korkpenger til dette formålet.
Administrasjonssjefen anbefaler at Jusshjelpa i Nord-Norge tildeles kr 11 000 i til dekning av
kostnader i forbindelse med juridisk veiledning i Longyearbyen.
44. Longyeabyens kulturliv v/Anne Lise K. Sandvik - Markering av SNSKs 100-årsjubileum
Anne Lise K. Sandvik søker, på vegne av Longyearbyens kulturliv, om kr 100 000 til
festforestilling(-er) i forbindelse med Store Norskes 100-årsjubileum.
Søkeren ønsker at byens kulturliv skal gå sammen om å arrangere en eller flere festforestillinger
for å hylle jubilanten som en takk for støtten som kulturlivet har fått fra selskapet i løpet av årene.
Ut ifra søknaden synes planene for arrangementet å være svært lite konkrete og det er også uklart
om dette tiltaket er avklart med de ulike aktørene i byens kulturliv. Administrasjonssjefen mener
også at et slikt arrangement faller noe utenfor korkpengeordningens formål og anbefaler derfor at
søknaden avslås.
45. Minnestøttekomite (SNSK) - Minnesmerke
Det søkes om kr 300 000 som bidrag til finansiering av et minnesmerke over gruvearbeidere.
I forbindelse med SNSKs 100-årsjubileum er det ønske om å få satt opp et minnesmerke for å
hedre gruvearbeidere som har omkommet på sin arbeidsplass.
Administrasjonssjefen vurdere dette til å være innenfor korkpengeordningens formål og anbefaler
at Minnestøttekomiteen tildeles kr 50 000 til minnesmerke.
46. Polar Permaculture Project - Lokal dyrking av urter mv.
Det søkes om kr 2012 800 utvikling av prosjekt for lokal dyrking av urter, salater mv. i veksthus.
Administrasjonssjefen vurderer dette som en etablering av næringsvirksomhet og at det dermed
faller utenfor korkpengeordningen. Det anbefales derfor at søknaden avslås. Søkeren rådes til å
vurder om å søke om støtte fra Næringsfondet.
47. Mark Sabbatini / Icepeople
Icepeople v/Mark Sabbatini søker om kr 70 000 til dekning av produksjon og publisering gratisavis
på engelsk.
I tillegg til å gi ut en gratis papiravis, har Icepeople også et nettsted med samme navn som leses
verden over. Sabbatini tar ikke ut lønn og dekker stort sett alle utgifter selv. Administrasjonssjefen
vurderer dette som et positivt tiltak der målgruppen er noen som ikke nås av så mange andre
tiltak.
Administrasjonssjefen anbefaler at Marc Sabbatini tildeles kr 40 000 til dekning av kostnader ved
utgivelse av gratisavisa Icepeople i Longyearbyen.
48. Stiftelsen Kåre Tveter-samlingen - Restaurering
Det søkes om kr 150 000 til restaurering av maleri-/akvarellsamlingen.
Det ble også søkt om midler til restaurering av samlingen i 2012. Søknaden ble da avslått.
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Begrunnelse for avslaget var at dette var noe som vurderes å falle noe utenfor
korkpengeordningens formål.
Administrasjonssjefen ser at det er et stort behov for å komme i gang med restaureringen av KåreTveter-samlingen og at det er en utfordring å få til innenfor den økonomiske rammen som Galleri
Svalbard og stiftelsen har til rådighet. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at det tildeles kr
50 000 til igangsetting av restaureringsarbeidet.

Vedlegg:
1 Oversikt over søkere, og administrasjonssjefens forslag til fordeling
Andre vedlegg (ikke vedlagt):
1 Veiledning og informasjon til søkere
2 Forskrift om overskuddsutdeling for Nordpolet

