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Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret beslutter at kr 1 mill., tildelt Longyearbyen lokalstyre i forbindelse med implementering av
Regjeringens innovasjons- og næringsstrategi for Svalbard, benyttes til opprettelse av fast 100%
stilling som næringsrådgiver.
Miljø- og næringsutvalget beslutter nærmere hvilke øvrige oppgaver som forventes løst innenfor
stillingen.

Saksopplysninger:
Høsten 2019 la Nærings- og fiskeridepartementet fram strategien Innovasjon og næringsutvikling på
Svalbard. Næringsutvikling er viktig for å nå målene i Svalbardpolitikken som ble framlagt i Meld. St. nr
32 i 2016, Svalbard. Det vektlegges at strategi for innovasjon og nøringsutvikling skal «bidra til at det
er attraktivt for seriøse virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard på en måte som
understøtter disse målene». Bakgrunnen var at Store Norske har redusert sin virksomhet og
bemanning på Svalbard og at det for regjeringen har vært viktig å legge til rette for at Longyearbyen
framover skal kunne være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktiv for familier.
Mål og rammer for Svalbardpolitikken ligger fast jfr. stortingsmeldingen og strategien for innovasjonog næringsutvikling skal understøtte denne.
I statsbudsjettet for 2020 ble Longyearbyen lokalstyre (LL) tildelt kr 1 mill. til næringsutvikling. Dette
som ett ledd i at også LL skulle kunne bidra til å nå målene i Svalbardpolitikken og strategien for
Innovasjon- og næringsutvikling der det heter at Regjeringen vil «Legge til rette for at Longyearbyen
lokalstyre kan fortsette sitt arbeid for næringsutvikling».
I 2016 mottok LL kr 2.5 mill. over statsbudsjettet for å ivareta nærings- og omstillingsarbeid i
Longyearbyen. Dette prosjektet ble avsluttet vår 2019 etter at det først ble utvidet, finansiert av egne
midler siste året.
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Vurdering:
Administrasjonssjefen anbefaler at midlene mottatt ifm. oppfølging av innovasjons- og
næringsstrategien for Svalbard benyttes til å etablere en ressurs som administrativt kan jobbe med
målsettingene i strategien. LL har ingen ressurser som i dag jobber med nærings- eller
omstillingsarbeid. LL har en viktig rolle i arbeidet med omstilling i lokalsamfunnet og det er viktig at LL
har ressurser med kunnskap og kompetanse til å veilede næringsaktører som ønsker å bidra til den
utviklingen som regjeringen legger opp til. Dette er en forutsetning for at næringsaktørene skal lykkes
med sine prosjekter. Dette kan være kompetanse til å veilede innenfor det øvrige virkemiddelapparatet
som er gjort gjeldende på Svalbard. Et eksempel på virkemiddelapparat er Forskningsrådet som skal
kunne tilby virkemidler for kunnskapsbasert næringsutvikling.
Det vil være naturlig at det nyopprettede miljø- og næringsutvalget (MNU) bidrar med innspill til hva
stillingens oppgaver skal være. MNU har gjennom delegasjonsreglementet fått ansvaret for politisk
saksbehandling av næringssaker. AU har som mandat å prioritere tildelte ressurser. Det er derfor
naturlig at det er AU som definerer om de tildelte midler skal benyttes slik administrasjonssjefen
anbefaler. Det må derfor utarbeides en sak til MNU som beskriver oppgavene nærmere. Budsjettet for
næring utgjør i 2020 kr 1,2 mill. hvorav kr 200.000,- er avsatt til næringstilskudd.

