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Orienteringer:
-

Presentasjon av energiverket v/energisjef Hans Normann

-

Energiomstilling v/driftsingeniør Rasmus Bøckman

Etter orienteringene fikk utvalget en omvisning på Energiverket.

PS 2/20 Forslag til delegasjonsreglement for miljø- og
næringsutvalget
Behandling i Miljø- og næringsutvalget - 28.01.2020
Sektorsjef Morten Dyrstad orienterte om bakgrunnen for saken.
Forslag til tekst, som var utarbeidet med bakgrunn i lokalstyrets vedtak i møte den 28.10.2019 om
oppretting av MNU og mandatet utvalget da fikk, ble lagt fram. Forslaget ble drøftet og justert. Justert
forslag ble deretter enstemmig vedtatt.
Forslaget blir oversendt til lokalstyret for videre behandling og innarbeiding i det øvrige
delegasjonsreglementet.

Vedtak i Miljø- og næringsutvalget - 28.01.2020
Miljø- og næringsutvalget foreslår at følgende ordlyd tas inn i Longyearbyen lokalstyres
delegasjonsreglement:
3.1 Miljø- og næringsutvalget (MNU)
Medlemmer: 7 (MNU)
MNUs ansvarsområde er følgende:
 Skjenkebevillinger
 Regjeringens næring og innovasjonsstrategi
 Tilskudd til næringsformål
 Tur- og transportløyver
 Flyplassutvalget.
MNU delegeres myndighet til følgende:
 Forme tjenestetilbudet innenfor rammene som er satt av lokalstyret innenfor fagområdene
som er nevnt over og ta avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde
o unntak: MNU har ikke myndighet til å fastsette generelle regler og retningslinjer som
kan få innvirkning på ansvarsområder utenfor MNUs ansvarsområde
 Ha et særlig fokus på FNs bærekraftmål
 Implementere regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi.
 Behandle og gi innstilling til lokalstyret i de saker utvalgsleder velger å legge fram for utvalget
 Være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan innenfor fagområdene der det ikke er
praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling
 Tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og retningslinjene for
støtte til næringsvirksomhet
 Forvalte og beslutte saker om skjenkebevilling
 Forvalte og beslutte tur- og transportløyver
 Avgjøre søknader om tilskudd til næringsformål innenfor de rammer som følger av
retningslinjene for støtte til næringsvirksomhet
 Ivareta Longyearbyen Lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget
Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til MNU:
 Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag i Longyearbyen
 Forskrift om alkoholordningen for Svalbard

