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Strategikonferansen 2015

Grupper til tverrpolitisk gruppearbeid:

Gruppe 1 Sukkertoppen Gruppe 2 Galileo Gruppe 3 Moffen
Odd Gunnar Brøto Braathen 
(AP)

Arild Olsen (AP) Kristin Furu Grøtting (TF)

Trond Erik Johansen (H) Stig Onarheim (H) Jørn Dybdahl (KL)

Håvar Fjerdingøy (TF) Stine Eidissen Bya (TF) Øyvind Snibsøer (AP)
Elise Strømseng (AP) Geir Hekne (H)

1. Hva skal fremtidig videregående tilbud være? 
Gruppeoppgave: 

I rapporten «Videregående opplæring på Svalbard» finner vi dette forslaget:

1.Det kan utarbeides en tilbudsstruktur som kan gjelde for minimum tre år frem i tid for å øke 
forutsigbarheten. Elever, foreldre og næringsliv kan inkluderes i godt planlagte prosesser når 
strukturen planlegges. TIP vg 1, med mulighet til prosjekt til fordypning eller utvidet fordypning i andre 
yrkesfag, som for eksempel i elektro og bygg- og anleggsfag, blir fast tilbud. Studiespesialisering vg 1-
vg 3 blir fast tilbud. Programfag på studiespesialisering begrenses noe ut fra valgt 
hovedretning/hovedprofil for videregående og ut fra prosessen med foreldre og elever. Ivareta realfag 
og se på mulige faste, fleksible løsninger dersom elever trenger fagtilbud som skolen ikke har.

Rapporten har også to andre forslag som, hvis de skal utvikles, bør prosjektorganiseres og krever 
mere tid:

2.Det utvikles et pilotprosjekt og mulige løsninger for tilbud innen reiseliv i tett samarbeid med 
næringslivet og UNIS. Prosjektet ser på muligheter både innen studiespesialisering og yrkesfag.

3.Det sees på mulige fleksible løsninger i samarbeid med arbeids- og næringslivet og eventuelt andre 
skoleeiere, for eventuelle tilbud på vg 2-nivå innen yrkesfag.

1. Hva skal funksjonstiden til ad-hoc-komiteen være? Når skal anbefalingen leveres?

2. Hva bør oppgaven til komiteen være?
3. Bør komiteen uttale seg om alle tre forslagene?

4. Hvordan bør komiteen settes sammen?
5. Hva bør være komiteens viktigste bidrag til saksgrunnlaget for administrasjonssjefen? 

Oppsummering av gruppenes svar: 
 Medlemmer i komiteen: Representant fra skolen (ikke tillitsvalg da tillitsvalgt vil bli en del av den 

ordinære saksbehandlingsprosessen), reiselivsråd, næringsforeningen, ungdomsråd, 

foreldrerepresentant for ungdomsskolen (siden det er ungdomsskoleelever som er de neste 
brukerne).

 Sak om opprettelse av ad hoc-komite fremmes for LS 15. september. Ad-hoc-komiteen leverer sitt 
bidrag til administrasjonen senest 20.10.15.som skriver sak til LS sitt møte 3.11.15 (27.10.15 er 
konstituerende møte for nytt lokalstyre). Ad-hoc-komiteen presenterer sitt arbeid i LS-møtet. 

 Ad-hoc-komiteen ser på:
Fase 1: Ønsker vi stabilitet ift tilbud? Hvor mange år må tilbudet være fast for at det blir ansett 
som stabilt?
Fase 2: Ønsker vi flere tilbud? 
Fase 3: Økonomiske rammer



 Stabilitetsspørsmålet kan tas i møte 3.11. hvis administrasjonen rekker å saksbehandle det. 
Økonomi tas i budsjettprosessen for 2016.

 Tidsrammen på ad-hoc-komiteens arbeid er avhenger av om arbeidet konkluderer med et tilbud 
innenfor dagens budsjettrammer eller om budsjettrammene skal økes (noe som betyr at ad-hoc-

komiteen vil måtte jobbe lengre enn til ca 1. november). 

2. Havneutvikling: Status og videre arbeid 
Oppsummering fra orienteringen: 
Videre framdrift er avhengig av at det bevilges mer penger til planlegging. LL søker staten om 11 mill 
kr til videre planlegging. Får LL avslag på søknaden må LL vurdere å finansiere beløpet selv.

3. Framtidig avfallshåndtering 
Gruppeoppgave:
Hva er ønsket for videre arbeid? 
0-alternativet, dvs. fortsette med dagens løsning med utstyr, er ikke aktuelt.
• Alternativ 1: En framtidig løsning med hovedaktiviteten i og ved dagens anlegg.
• Alternativ 2: En framtidig løsning med hovedaktiviteten på et nytt areal på Hotellneset og 

avhending av dagens tomt og anlegg
– A – uten forbrenning

– B – med forbrenning
Hva er ønsket bruk av tomta på Sjøskrenten?

Hva er ønsket bruk av tomta på Hotellneset?

Oppsummering av gruppenes svar: 
 Ønsket for videre arbeid: Enighet om alternativ 2A - Bygging av nytt anlegg uten forbrenning. 

 Hva er ønsket bruk av tomta på Sjøskrenten: Imøtekomme ønsket om studentboliger/ Campus / 
forskningsmiljø, men området må ikke ende opp som et lukket forsknings-/studentmiljø. Tomta må 

også inneholde andre virksomheter, som f.eks et naturparksenter, tilbud til lokalbefolkningen (som 
bør få økt tilgang til stranden). 

 Ønsket bruk av tomta på Hotellneset: Se på både Hotellneset og ORV-tomta til nytt avfallsanlegg. 

4. Finansieringsløsninger for infrastruktur.
Oppsummering fra orienteringen:
Administrasjonen jobber videre med saken, dvs vurdere følgende:
 Revidere dagens gebyrregulativ (gå tilbake til at LL står for utbygging av all infrastruktur) og bruke 

utbyggingsavtaler som supplement

 Beholde dagens gebyrregulativ og supplere med et tilpasset regelverk om refusjon og bruk av 
utbyggingsavtaler. 

5. Hovedplan vei og Trafikksikkerhetsplan 
Oppsummering fra orienteringen:
 Tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen avventes til revidering av arealplanen er ferdig. Budsjettet for 

2015 korrigeres i fht dette. 

 I forbindelse med rapportering på handlingsplanen lages det en oversikt over hvilke tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen som er gjennomført.

 Hovedplan vei: iverksetting diskuteres i budsjettprosessen i høst.

6. Evt flytting av bibliotek og galleri til næringsbygget 
Oppsummering fra orienteringen:



 Det er enighet om å flytte biblioteket til Næringsbygget. Administrasjonen jobber videre med saken 
til budsjettarbeidet for 2016.

 Administrasjonssjefen vurderer om det skal lages egen sak som det voteres over i et 
lokalstyremøte ift flytting eller ikke av galleriet. 

7. Innkomne forslag til tiltak i økonomiplan 2016-2019 samt gebyr- og fakturasatser 
Oppsummering fra orienteringen:
 Administrasjonen utarbeider forslag til renovasjonssatser for bynære fritidsboliger til høstens 

budsjettarbeid. 

 Administrasjonen utarbeider forslag til sats hvis LL kjøper overskuddsstrøm fra bygg som har 
solcellepanel.  

8. Sluttrapport SNU 1 Tjenestegjennomgang 
Gruppeoppgave:
1. Slutter gruppen seg til administrasjonssjefens konklusjon i rapporten?

a. Hvis ja: Hvilke områder ønsker gruppen å redusere ressursbruk på for å kunne 
budsjettere med avsetninger til fond? 

b. Hvis nei: Hvordan ser gruppen for seg at rapporten skal følges opp?

2. Hvilke politiske signaler kan lokalstyret gi til budsjettarbeidet for 2016-2019?
a. Er det tjenesteområder lokalstyret ønsker å bruke mer ressurser på? Hvilke områder vil i 

så fall lokalstyret omprioritere fra? 
b. Hvilke tjenesteområder skal reduseres om det generelle budsjettarbeidet skulle vise en 

underdekning? 

c. Kan gebyrer/brukerbetaling økes ut over generell prisstigning? 

Oppsummering av gruppenes svar:
Gruppene slutter seg til administrasjonssjefens konklusjon i rapporten. 

Områder hvor ressursbruk kan reduseres for å kunne budsjettere med avsetninger til fond:
 Ikke-lovpålagte tjenester, som kultur, tilbudet på videregående skole, ikt (drift og 

applikasjonsforvaltning)
 se på turnover-kostnader, feriegodtgjørelse, bindingstid, administrasjon, bemanning generelt og 

spesielt når noen slutter, åpningstider og bli flinkere til å bruke ressurser på tvers innen LL.
 vurdere å kutte en liten prosentandel jevnt i alle sektorer.
 vurdere mulighetene for å hente ut synergieffekter gjennom infrastruktur (samhandling med andre 

bedrifter) 
 styrke vaktmestertjenesten i stedet for å kjøpe tjenester

Politiske signaler til budsjettarbeidet for 2016-2019:
a) Er det tjenesteområder lokalstyret ønsker å bruke mer ressurser på? Hvilke områder vil i så fall 

lokalstyret omprioritere fra? 
 Vurdere å bruke mer ressurser på videregående avdeling, vei, skole, næringsrettet aktivitet for 

å stimulere til vekst i byen, sikre befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser. 
 Nøkterne budsjetter.

b) Hvilke tjenesteområder skal reduseres om det generelle budsjettarbeidet skulle vise en 
underdekning?
 Ikke lovpålagte oppgaver 
 Redusere omfanget av lovpålagte oppgaver der omfanget ikke er hjemlet i lov, men skjerme 

bredden og barn/unge.
 Vurdere om vi må være «best i klassen» på alt, eller om vi kan tenke mer hva som er godt 

nok.
 Barnehage og skole ift barnetall, inkludert videregående. 
 Kultur og idrett, men beskytte bredden og barn/unge.



 Vurdere å bruke «ostehøvelprinsippet» / redusere rammene med en viss % på alle enheter, 
dvs at den enkelte enhet finner de mest hensiktsmessige stedene å redusere ressursbruken 

 Se på 3mnd-garantien i barnehagen.

c) Kan gebyrer/brukerbetaling økes ut over generell prisstigning
 I utgangspunktet ikke, men det kan være et alternativ til å redusere ressursbruken hos enkelte 

enheter. Kan også være aktuelt øke satsene på Svalbardhallen og galleriet. 
 Scenario: Mulig å øke brukerbetalingen med 1 mill kr på kultur?
 Fortsette arbeidet med tariffering på strømprisene. 


