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Strategikonferansen 2016 - program

Strategikonferansen arrangeres i år over to dager:

 torsdag 16. juni 2016 kl. 15.00 - kl. 18.00
 fredag 17. juni 2016 kl. 08.15 - kl. 16.30 

Møtested er Newtontoppen, Næringsbygget.

Strategikonferansen er utvidet som følge av at det i lokalstyremøtet 31.5. ble pekt på at 
lokalstyret har behov for å begynne arbeidet med svalbardmeldingen så raskt som mulig.

Strategikonferansen skal gi strategiske føringer og prioriteringer for kommende 4 år og er en 
viktig arena for utforming av politiske føringer. I forbindelse med lokalstyremøtene våren 
2016 er det gitt orienteringer om vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse ved energiverket, 
utarbeidelse av delplaner og samfunns- og næringsanalysen 2015. 

For å få best mulig nytte av dagene bør deltakerne sette seg inn i dokumentene som er 
omtalt under «Dokumenter deltakerne bør sette seg inn i». Dokumentene finnes på LL sine 
nettsider under Politikk / Møter / Strategikonferansen 2016. Det vil ikke bli en grundig 
gjennomgang av dokumentene i møtet. 

Program: 

Torsdag 16. juni: 

Kl. 15.00 – 18.00 Velkommen
Tverrpolitisk gruppearbeid for innsikt og felles 
forståelse av innholdet i svalbardmeldingen 
slik den nå ligger. 
Forberedelse av innspill til stortingets 
behandling av svalbardmeldingen.

Ansvarlig: Arild

Dokumenter deltakerne 
bør sette seg inn i:

Svalbardmeldingen
Kl. 16 Servering av mat
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Fredag 17. juni:

Kl. 08.15 Velkommen Ansvarlig: Arild

Kl 08.30 – 11.45 Energi og forbruk og produksjon: Hvordan 
henger strøm og fjernvarmeproduksjon 
sammen? 

Hva skjer hvis en del av strømproduksjonen 
produseres med solceller deler av året, 
hvordan påvirker dette oss?

Fjernvarme – status på ledningsnett og 
oversikt over behov, hva har vi og hva 
trenger vi.

Miljø og enøk-tiltak – hva er status og 
hvordan plukke de letteste fruktene

Virkemidler: tariffering på energi og 
fjernvarme

Ansvarlig: Marianne

Dokumenter deltakerne 
bør sette seg inn i:

Energireduksjonsprogram 
78º N

Etablering av Energi 
Oppfølging System 
Longyearbyen

Energitariffer i 
Longyearbyen

Utredning Passivhus –
Lavenergihus i Arktis

Varme og Energiplan for 
Longyearbyen

Kl. 11.45 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30

Kl. 12.40

  

Kl. 13.40

Kl. 14.30

Kl. 14.50

Hovedtema Oppvekst. Innledning 
v/sektorsjef

Ny modell for yrkesfaglig tilbud ved 
Longyearbyen skole v/ sektorsjef Unn 
Martinsen og avdelingsleder for 
videregående opplæring Anne-Line 
Pedersen. Innledning og tverrpolitisk 
gruppearbeid med oppsummering i plenum.

Organisering av barnehagetilbudet i 
Longyearbyen v/sektorsjef Unn Martinsen. 
Innledning og gruppediskusjon i plenum.

Orientering om behovet for 
delplan/bebyggelsesplan v/planlegger

Veien fremover

Ansvarlig: Unn

Dokumenter deltakerne 
bør sette seg inn i:

Særutskrift: Struktur og 
organisering av 
barnehagetilbudet i 
Longyearbyen med 
vedlegg 1 og 3
(OKU november 2015)

Arbeidsnotat vedr. mulig 
samling av tilbudet idrett, 
oppvekst og undervisning

Kl. 15.00 – 16.00 Evt oppfølging av arbeidet med 
svalbardmeldingen tirsdag 16.6.

Ansvarlig: Arild

Kl. 16.00 – 16.30 Oppsummering Ansvarlig: Arild og Lars 
Ole
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Velkommen til strategikonferansen.

Med vennlig hilsen

Lars Ole Saugnes Elin Dolmseth
administrasjonssjef økonomisjef

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.


