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Rambøll Norge AS

NO 915 251 293 MVA

Dato 2012-09-18

Rambøll

Kongleveien 45

NO-9510 Alta

T +47 78 44 92 22

F +47 78 44 92 20

www.ramboll.no

MØTEREFERAT

Oppdrag Revisjon av Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen

Oppdragsnr. 7120551

Tema Folkemøte

Dato/tid 18.09.12 / 18:00-21:00

Sted Næringsbygget

Møte nr. 1

Referent JM og US

Neste møte Oktober

Møtt: 16

Kopi sendt

Agenda
1. Presentasjon av prosjektorganisasjonen v/Vigdis Hole, Plan- og utviklingssjef

Se egen presentasjon

2. Kort om gjeldende plan v/Vigdis Hole

Se egen presentasjon

3. Kort om arbeidsopplegg og framdrift v/Ulla Sennesvik og Jenny Mikalsen (Rambøll)

Se egen presentasjon

4. Pause

Kaffe, kaker og frukt 

5. Innspill

Se oppsummering på neste side
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Oppsummering av innspill fra folkemøtet:

Kort om gruppearbeidet

De 16 deltakerne ble delt inn i tre grupper som hver for seg noterte ned stikkord for hvert av punktene 

under (svake sider, sterke sider, trusler og muligheter). Etter hvert ema ble gruppenes innspill 

presentert i plenum. Følgende innspill o syspunkter ble presentert:

SVAKE SIDER
Utfordringer mht trivsel og bolyst

o Rot og skrot, særlig langs sjø
o Kort sesong – lang mørketid
o Mange er borte på sommeren
o Mangler plass/hus hvor eldre kan samles
o Grillplass ved sjøen mangler
o Folk lever i en beskyttet boble (+ og -)

Stor gjennomtrekk av folk
o Slitasje på de som er her lenge, både i næringslivet og i lag/foreninger
o Bidrar til sårbarhet i fht aktivitetsnivå, tilbud mm
o Lite stabilitet for barn
o Åremålspraksis idrar til mer gjennomtrekk og historieløshet

Utfordringer mht offentlige tilbud/systemer
o Boligtilbudet

 mangel på familieleil
 dårlig vedlikeholdt

o Har skolen tilstrekkelige ressurser til de som krever litt ekstra?
o Rask befolkningsvekst – tilbudene henger ikke med/underdimensjonert... Hele tiden på 

etterskudd
o Tidligere bare akademikerbarn, nå er det et større tverrsnitt av bolkningen som er 

representert her. Det/de vil kreve mer
o Lang saksbehandlingstid i fht folks gjennomsnittlige botid 
o Planer tar lang tid
o Lov om sosialomsorg gjelder ikke her
o Vasking av folkeregisteret (skaper komplikasjoner for innbyggerne her)

Infrastruktur og logistikk
o Fulle fly
o Ringbuss mangler
o Nedslitt infrastruktur, dårlige veier

Miljømessige utfordringer
o Søppelhåndtering – lang frakt
o Manglende kloakk-rensing

Økonomiske ulemper
o Høyt veigebyr (i tillegg til det på fastlandet)
o Frakt er dyrt
o Høyt prisnivå på mat og boliger

Ungt lokaldemokrati
o Uoversiktlig politisk miljø m/høy turnover 
o Nytt og uvant
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o Mer byråkrati
o Lite samfunn skaper rolleutfordringer (“hvilken hatt i dag?”)

Utfordringer mht næringsliv og arbeidsmarked
o Begrensede jobbmuligheter for medfølgende partner
o Uutnyttede ressurser, folk med høy kompetanse får ikke relevnte jobber
o Monopolsituasjon

STERKE SIDER
Mange ressurssterke folk

o Vil bidra i lokalsamfunnet/frivillighet
o Er engsjerte
o Best på giverglede i TV-aksjonen

Reiselivet har stort potensial
o Mange turister

Rikt kulturliv
o Åpen kirke
o To kulturhus, idrettshall, svømmehall mm
o Sterk historie og historiebevissthet
o Mange tilbud både til barn og voksne

Unike økonomiske gulrøtter
o Finansiering vha Kork-pengene
o Lavt personskattenivå 

Nasjonal oppmerksomhet og styring
o Stort nasjonalt og internasjonalt fokus (oppmerksomhet og status)
o Sysselmannen kan bortvise folk med uønsket adferd
o Stor offentlig interesse for Svalbard
o Kort veg til stortingsrepr/makta

Fantastisk sted å bo
o Trygt å vokse opp
o Lavt tempo
o Natur og friluftsliv – god tilgang
o Scooterturer
o Jaktmuligheter
o Bra sted, speiselt for ressurssterke

 Opplevelser
 Karriere

o Tett og nært
o Folk kjenner hverandre
o Fravær av sosialklienter
o Slipper plenklipping og vedlikehold av hus
o Urban bygd

Gode offentlige tilbud
o Barnehageplass til alle
o God skole
o Godt sykehustilbud

Lite kriminalitet
o “Åpne dører”
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o Narkotikafritt
o Kardemommeby

Inkluderende samfunn
o Flink til å ta imot nye
o Internasjonalt miljø (+ og -)
o Trivelige folk
o Fravær av bygdedyr
o Ingen “eier” bygda, ingen 3. Generasjon
o Fri innvandring
o Det finnes ikke øst- og vestkant

Lite logistikk
o Gangavstander til alt

Urbant liv i villmarka
o Kort veg fra by til villmark
o Mange restauranter
o Rikt uteliv
o Lite shopping
o .. men gode forhold for web-shopping

TRUSLER

Utfordringer i næringslivet

o Nedlegging av gruvedrifta

o Lite fokus på næringsliv/muligheter

o Bortfall av turisme

o Satsingene på Grønnland/Island/Færøyene

Fundamentalistisk kulturminne- og miljøforvaltning

o At Svalbard blir en “symbolarena”

o UNESCO – Verdensarv

Den sørlige nordområdesatsinga

o Nordområdesatsinga forblir i sør/på papiret

Utfordringer mht samfunnstjenester og botilbud

o Dårlig infrastruktur (vegstandard/-vedlikehold, energiforsyning)

o Boligspekulasjon

o Forsynings(u)sikkerhet mht energi

Offentlige pålegg/reguleringer/overstyring som reduserer friheten/mulighetene for fastboende

o Større grad av vern

o Flere offentlige krav

o Flere reguleringer

o Manglende forståelse/kobling mellom nasjonale og lokale myndigheter

o Bortfall av vgs-tilbud

o Høyere skatte- og avgiftsnivå

o Høyere priser
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o At norske myndigheter ikke kjenner sin besøkelsestid mht havressurser, 

mineralressurser mm

o At statens målsettinger og strategier ikke følges opp av nødvendige økonomiske 

virkemidler

o EU-regler

o Manglende forutsigbarhet

o Historieløshet

Bortfall av økonomiske fordeler ved å bo her

o Reisekostnader øker

o Fraktkostnader øker

Fare og ulemper ved klimaendringer

o Skred

Livsløpsutfordringer som kommer..

o At utenlandske statsborgere (som det blir stadig flere av) ikke har noen rettigheter kan 

bli en utfordring på sikt

MULIGHETER

Klimaendringer

o Issmelting og nye ferdselsveier som åpnes mot nord

o Fiskeressurser

Nye næringer

o Utvinning av nye naturressurser

o Omlasting/logistikk

o Utenfor Schengen

o Arktisk knutepunkt

 CASR

 Havn/logistikk

 Beredskap

 Base

o Skatteparadis

o BASSEN

o Videre kulldrift – hvis politisk vilje

o Nordområdesatsingen (flyttes nordover)

o Andre mineraler, jf Grønnland

o Longyearbyen som etablert samfunn har et pre i fht videre virksomhet i Arktis

o NØ-passasjen

o Videreutvikling av havna

o Videreutviking av turisme/reiseliv 

-
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Næringsutvikling

o Andre mineraler

o Olje

o Videre gruvedrift

o Ny kompetanse på høyteknologi – karbonfangst

o Kan tenke nytt

 Spesielt sted

 Potensial

 Økt samarbeid 

o Stort potensial for å få til noe anderledes

Reiseliv og turisme

o Gr.3- museet

Forbedret infrastruktur

o Fiberkabel

Byutvikling – frigjøre nye utbyggingsarealer

o Store arealer som kan transformeres, arealer med dårlig utnyttelse

o Nesten bilfritt samfunn

o Bybane

o Bysykler

o Forskjønne byen

o Tilrettelegging for myke trafikanter

Utstillingsvindu; “Look to Longyearbyen”

o Internasjonalt og nasjonalt fokus

o Bringer store ressurser hit

FoU – nye muligheter

o Miljøforskning, herunder CO2-håndtering

o FoU kan ekspandere

o SVALSAT – muligheter for utvidelser

o Utvidede studietilbud

Unike, økonomiske muskler lokalt

o Kork-penger

o Miljøvernfondet

o Økte bevilgninger

Muligheter for å bo hele livet

o Skape livsløpssamfunn

o Bedre organisering av boligmarkedet/Boligutvikling


