
Oppsummering fra strategikonferansen 16. og 17. juni 2016.

Møtested og møtetidspunkt:
16.6.16: Newtontoppen kl. 15.00 – 18.00
17.6.16: Newtontoppen kl. 08.15 – 16.00

Tilstede begge dager:
Bente Næverdal (Ap), Eirik Berger (V) (kun fredag), Oddmund Rønning (V) (kun torsdag), Tone 
Løvberg (Ap), Elise Strømseng (Ap), Torgeir Prytz (H), Hanne Jensen (H), Kristin F. Grøtting (V), 
Torstein Lilleeng (H), Øyvind Snibsøer (Ap), Robert Nilsen (V), Bjørn Helge Nygård (H), Phonthipha 
Halsvik (ungdomsrepresentant i AU), Helga B Kristiansen (MDG), Eivind Trondsen (V), Terje Aunevik 
(V), Stein-Ove Johannessen (H). 

Oppsummering fra 16.6.16.
Møtet er enige om å komme fram til 3 – 5 punkter som lokalstyret kan stå samlet bak som innspill til 
Svalbardmeldingen. Innspillet bør bidra til å spisse meldingen. Gruppearbeidet tilsier at bl.a. 
energibærer og næringsutvikling bør omtales. Lokalstyreleder lager forslag til tekst. Endelig utforming 
av teksten skjer i samhandling mellom alle partiene i lokalstyret.

Oppsummering fra 17.6.16:
På formiddagen ble det gitt en presentasjon om strøm, fjernvarme, miljø- og enøktiltak og det ble 
gjennomført et gruppearbeid. Oppsummering av gruppearbeidet:

Gruppeoppgave: Tariffering
• Produksjonskostnad er lik

– Hvem skal betale mest?
• Fritidsbolig/ næring/ privat

– Straffe dårlig utnyttelse av fjernvarmen?
– Åpne for at boligbygg kan betale etter forbruk? Pliktig at alle nye bygg skal betale etter 

forbruk? 
– Skal vintertariff fortsatt være gjeldende

• Er det ønskelig å bygge ut fjernvarmenettet ytterligere?

Gruppeoppgave: Kostnader fjernvarme
• Åpne for muligheten for at private skal kunne betale etter faktisk forbruk?
• Problemstillinger:

– Eksisterende bygg som betaler etter m2, hva kan gjøres for å få de over til å betale pr m2?
• Dårlig fungerende sameier i dag
• Ombygging av undersentraler (for å fordelt pr bolig) – hvem tar kostnaden?

– Store aktører sitter på mesteparten av de dårlige boligene, noen få private
– Produksjonskostnaden til Energiverket er på ca 16,5 mill. kr/år

• Reduksjon vil gi lavere årlig kostnad fra fjernvarmegebyret til energiverket, lavere 
forbruk og kostnad av diesel på grunn av for lav kapasitet

• Andre driftskostnader må dekkes likt som i dag.

Oppsummering av svarene:
Gruppe 1:
Boliger bør betale etter faktisk forbruk, men være oppmerksom på at enkelte sitter med dårlige boliger. 
For nye boliger bør det snarest etableres krav om at disse skal betale etter faktisk forbruk. 
Spart energi kan brukes til tiltak som utvikler Longyearbyen i den retningen vi ønsker.
Er positiv til rimeligere strøm om natten.
Næring med høyt effektbehov bør betale mer.
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Gruppe 2:
Private skal ikke subsidiere næringslivet.
Tariffering bør det jobbes videre med. Bør bedrifter betale for uttak av høy effekt? Ulike priser bør 
vurderes.
Vintertariffen avvikles.
Boligbygg bør betale etter forbruk, men det må tas hensyn til at boliger kan være i dårlig stand
Hva med en støtteordning for å utbedre / gjennomføre enøk-tiltak på boligen?
Boligeiere bør bevisstgjøres i fht energibruk.
Synes ikke det skal inngås særavtaler med enkeltfirma om strømpris. 

Gruppe 3:
Bør se nærmere på døgnvariabel tariff i den hensikt å få jevnere energiproduksjon gjennom døgnet. 
Ønsker å utnytte strømmen på natta i den hensikt å redusere fyring med diesel. 
Ikke differensiere strømprisen mellom fritidsboliger og andre.
Boligbygg bør betale etter faktisk forbruk, men det må tas hensyn til at boliger kan være i dårlig 
forfatning. Dette bør innføres for alle nye boliger. Hva med miljøsertifikat på boligen som sier noe om 
forventet energikostnad?
Vintertariffen avvikles.

På ettermiddagen ble det gitt en presentasjon om ny modell for yrkesfaglig tilbud, organisering av 
barnehagetilbudet og orientering om behovet for delplan/bebyggelsesplan. Det ble gjennomført et 
gruppearbeid vedr. framtidig motell for yrkesfaglig tilbud fra 2017. Oppsummering av gruppearbeidet:

Spørsmål 1:
Er det et alternativ å tilby vg 2 Bygg- og anleggsfag høsten 2017 hvis vg 1 BA ikke får nok søkere?

Svar fra gruppe 1+2: 
Nei. Forutsigbarhet og planlegging må veie tungt. Tilbudet bør kjøres også om det bare blir en elev.

Svar fra gruppe 3:
Ja. Kanskje flere blir interessert i faget når det er et 2-årlig løp. Gruppen mener for øvrig at alle elever 
bør gjennomføre noe skolegang på fastlandet.

Svar fra gruppe 4:
Opptatt av at det som tilbys skal være et godt tilbud, uavhengig av hva som tilbys. 

Spørsmål 2:
Bør administrasjonssjefen vurdere et nytt bygg for yrkesfag?
Alle gruppene mente at det ikke var aktuelt på nåværende tidspunkt.

Spørsmål 3:
Bør administrasjonssjefen utrede restaurant- og matfag parallelt med bygg- og anleggsfag?
Alle gruppene svarte ja på det. En gruppe mente at det også burde ses på reiseliv. 

Spørsmål 4:
Bør administrasjonssjefen se nærmere på det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Salg, service og 
sikkerhet i sammenheng med etablering av sikkerhetsstudier ved UNIS?

Gruppe 3 svarte ja til det. Øvrige grupper mente det kunne avventes. 

Øvrige kommentarer fra deltakerne:
 LL kan bli bedre på å synliggjøre overfor fastlandselever at Longyearbyen skole har et godt 

tilbud innen studiespesialisering.
 Se på digitale løsninger for fag innen studiespesialisering
 Stabilitet i tilbudet er viktig. Med forutsigbarhet menes at tilbudet må tilbys i 4 -5 år.


