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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Miljø- og næringsutvalget vedtar at næringsomstillingsmidlene skal disponeres til en 100%
stillingsressurs. Administrasjonens bes etablere stillingen næringsrådgiver.
Følgende politiske forventninger søkes ivaretatt:
 Forpliktelser som følger med i tildelingen av næringsomstillingsmidlene fra staten må ivaretas.
 Det Svalbardpolitiske tilsnittet må ivaretas.
 Regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi skal implementeres.
 Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget skal følges opp.
 Det skal saksbehandles og tildeles tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske
rammen og retningslinjene for støtte til næringsvirksomhet.
 LL skal være primus motor for frokostmøtene.
 Det skal jobbes mot FNs bærekraftmål, herunder også sirkulærøkonomi.
 Det forventes en aktiv ressurs i næringslivet.
 Fokusere på innovative løsninger og et enda bedre privat – offentlig samarbeid.
 Bidra til at lokalt næringsliv kan tilegne seg mer kompetanse gjennom å være leverandør av
varer og tjenester til Longyearbyen lokalstyre.
 Jobbe for at lokalt næringsliv enklere skal få tilgang til midler fra Innovasjon Norge o.l.
Stillingen finansieres med budsjetterte næringsomstillingsmidler.

Sammendrag og konklusjon:
Stillingens tittel anbefales å være næringsrådgiver. Dette er et innarbeidet begrep som intuitivt sier
hva personen jobber med og hvilke tjenester som tilbys.
De politiske styringssignalene til stillingen er innarbeidet som politisk ønskede fokusområder for
stillingen.

Saksopplysninger:
Lokalstyrets vedtok i møte den 28.10.2019 å opprette av MNU med tilhørende mandat, og utvalget ble
innarbeidet i delegasjonsreglementet.
Lokalstyret vedtok den 09.12.2019, Handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023 og Budsjett 2020.
Under nye tiltak ble det vist til en ny varig rammeøkning:
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Næringsomstillingsmidler I statsbudsjett 2020 fikk i statsbudsjettet kr. 1 mill. til næringsomstilling jfr.
strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. Dette er en varig rammeøkning.
Det følger av politisk delegasjonsreglement at Miljø- og næringsutvalg (MNU) er tildelt ansvaret for å
forvalte næringsomstillingsmidlene sammen med flere andre ansvarsområder som:
 FNs bærekraftmål
 Implementere regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi.
 Tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og retningslinjene for
støtte til næringsvirksomhet
 Ivareta Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget
 mm
Miljø- og næringsutvalget drøftet i møte 21.04.2020 innholdet i ny stilling som næringsrådgiver.
Administrasjonen fikk da politisk styringssignaler til innholdet til denne saken. Signalene er i hovedsak
innarbeidet i administrasjonssjefens anbefaling.

Vurdering:
Næringsrådgiver:
Polfarererklæringen punkt 9 beskriver: «Vurdere å gjeninnføre ordningen med næringsrådgiver hos
Longyearbyen lokalstyre”. MNU beskriver også i sine føringer en 100% stilling som næringsrådgiver.
Administrasjonen konkludere på denne bakgrunn at stillingens tittel skal være næringsrådgiver. Dette
er et innarbeidet begrep og sier intuitivt hva personen jobber med.
De politiske føringene er innarbeidet i innstillingen som ønskede fokusområder for stillingen.

