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MØTEREFERAT

Oppdrag Revisjon av lokalsamfunnsplan for Longyearbyen

Oppdragsnr. 7120551

Tema Møte med Koordineringsgruppa

Dato/tid 13.02.13 / 08:30-11:00

Sted Næringsbygget, Smutthullet

Møte nr. 3

Referent usenor

Neste møte April

Deltakere Einar Buø (Kultur- og fritidsforetaket), Anne Ellingsen

(Oppvekstforetaket), Elin Dolmset (Økonomisjef), Sissel 

Hultgren (Personalsjef), Vigdis Hole (Kst. Adm. sjef), Jenny 

Mikalsen (Rambøll) og Ulla Sennesvik (Rambøll)

Kopi sendt -

Hensikten med møtet

Hensikten med møtet var å 

1) orientere koordineringsgruppa om innspillene til scenarioer, visjon og satsingsområder fra 
ressursgruppa og lokalstyret

2) drøfte definisjon av familiesamfunnet 
3) få innspill til formulering av visjon
4) få innspill til formulering av et nytt satsingsområde for organisasjonen

Innspill/kommentarer:

1) Tatt til orientering

2) Definisjon av familiesamfunnet. For å klargjøre hvilke tjenester man kan forvente i 
lokalsamfunnet, bør begrepet familiesamfunn omtales/defineres i plandokumentet. 
Koordineringsgruppa foreslår å ta utgangspunkt i formuleringene som er gjort i Stortingsmelding
22 pkt 1.7, 1. avsnitt.

3) Visjon. Den forklarende teksten bør spisses noe, og kun være på et par linjer. Natur bør imidlertid 
tas med i forklaringen av Unikt. Under Trygt bør det ikke bare fokuseres på barns oppveskt. 
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Forholdet til kriminalitet, naturfarer/beredskap, ro/stabilitet mm må også ligge her. Under 
Skapende bør det fokuseres på kreativitet, at LYB er/skal være et sted i utvikling. Frivillighet/lag og 
organisasjoner bør også med her.

4) Satsingsområde for organisasjonen. Det ble fokusert på at det i organisasjonen er mange ulike 
oppgaver og roller, herunder ble nevnt arbeidsgiver (forvaltning av arbeidskraft), arbeidstaker, 
samfunnsaktør mm. Flere ulike formuleringer ble foreslått for å favne over alle disse, bla med 
henvisning til veiledningsmateriell fra KS. Vigdis, Jenny og Ulla bearbeider forslagene videre og 
foreslår endelig formulering i notatet til AU. 

Det ble uttrykt bekymring over at begrepet helse (folkehelse) bringes inn i dokumentet, da dette 
lett kan assosieres med helsetjenester som faller utenfor tilbudene til familiesamfunnet. 


