Behandling i Miljø- og næringsutvalget - 02.06.2020
Elise Strømseng (Ap) satte fram følgende endringsforslag:
Miljø- og næringsutvalget vedtar at næringsomstillingsmidlene skal disponeres til en 100% fast
stillingsressurs. Administrasjonens bes etablere stillingen Næringssjef.
Følgende politiske forventninger søkes ivaretatt:
 Forpliktelser som følger med i tildelingen av næringsomstillingsmidlene fra staten.
 Det Svalbardpolitiske tilsnittet.

Hovedarbeidsområder skal være:
 Regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi skal implementeres
 Implementering av FNs bærekraftmål
 Bidra aktivt i arbeidet med ordnede arbeidsvilkår

Øvrige prioriteringer:
 Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget skal følges opp.
 Saksbehandle og tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og
retningslinjene for støtte til næringsvirksomhet.
 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.

Strømsengs forslag ble satt opp mot administrasjonssjefens anbefaling. Strømsengs forslag ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak i Miljø- og næringsutvalget - 02.06.2020
Miljø- og næringsutvalget vedtar at næringsomstillingsmidlene skal disponeres til en 100% fast
stillingsressurs. Administrasjonens bes etablere stillingen Næringssjef.
Følgende politiske forventninger søkes ivaretatt:
 Forpliktelser som følger med i tildelingen av næringsomstillingsmidlene fra staten.
 Det Svalbardpolitiske tilsnittet.

Hovedarbeidsområder skal være:
 Regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi skal implementeres
 Implementering av FNs bærekraftmål
 Bidra aktivt i arbeidet med ordnede arbeidsvilkår

Øvrige prioriteringer:
 Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget skal følges opp.
 Saksbehandle og tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og
retningslinjene for støtte til næringsvirksomhet.
 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.

