
Strategikonferansen 2017 – plan for innlegg og gruppearbeid 

Velkommen til andre del av strategikonferansen 2017! 

Lokalstyreleder ønsker velkommen med kort innledning om strategikonferansen, hensikten og 
formålet med dagen. 

- Fokus på tre viktige områder ifm utvikling av Longyearbyen som lokalsamfunn; Oppvekst i 
Longyearbyen, Boligpolitikk og Lokaldemokrati og handlingsrom. 

- Inne i en krevende tid med sikring av boligområder, transformasjon, gjennomgang av avtaleverk etc 

- Temaene vil gi innspill til følgende områder i Handlingsprogrammet 2018-2021: 

- 1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati 

- 4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted 

- 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud 

- 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utkast til plan for innspill til gruppearbeid og struktur på arbeidet: 

 

Strategikonferansen er en viktig arena for politiske prioriteringer og føringer for utvikling av 
samfunnet i Longyearbyen de neste årene.  

Lokalsamfunnsplanen er det overordna samlende og samordnende strategidokument for 
Longyearby-samfunnet. Denne planen angir satsingsområder som skal bidra til å konkretisere 
Longyearbyen sin visjon – «Longyearbyen – unikt, trygt og skapende». Disse satsingsområdene er 
langsiktige målsettinger som følges opp gjennom ulike sektorplaner og et 4-årig handlingsprogram. 

Målet med Strategikonferansen er at den skal gi retning for arbeidet med handlingsprogrammet 
2018-2021. 

 

Årets tema for Strategikonferansen faller inn under 4 av satsingsområdene i Lokalsamfunnsplanen: 

 

1. Oppvekst i Longyearbyen 

Satsingsområde 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud 

Satsingsområde 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud 

 

Under disse satsingsområdene faller det første tema for dagen; Oppvekst i Longyearbyen. 
Lokalstyret har vedtatt at det skal igangsettes et mulighetsstudie for oppvekst i Longyearbyen. Under 
dette temaet ønsker vi innspill til handlingsprogrammet og tiltak for de kommende år. Dette knyttet 
til lokalisering av tjenester, innhold og hvordan gjøre Longyearbyen robust innen oppvekstområdet. 



 

Delmål som er sentral under tema Oppvekst i Longyearbyen: 

(Satsingsområde 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud) 

Velferd: Velferdsnivået er tilpasset et lavt skattenivå og moderate betalingssatser. 
 

Barnehage og SFO: Det er plass i barnehage og skolefritidsordning til alle som ønsker og har behov 
for det. 

 
Grunnskole: Elevene trives i skolen, og ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. 

 
Videregående avdeling: Det tilbys variert og relevant videregående opplæring i Longyearbyen. 
 

(Satsingsområde 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud) 

Variert og inkluderende: Longyearbyen har et variert og inkluderende idretts-, kultur- og fritidstilbud, 
hvor det er plass til alle. 

 
Internasjonal dimensjon: Tilbud og aktiviteter gjenspeiler og utnytter potensialet i Longyearbyens 
flerkulturelle befolkning. 
 
Alle bidrar: Longyearbyen lokalstyre, privat arbeids- og næringsliv, organisasjoner og innbyggere er 
alle bidragsytere i utviklingen av det lokale idretts-, kultur- og fritidstilbudet.  
 

Spørsmål til grupperefleksjon: 

Hvilke muligheter og utfordringer ser vi ifm oppvekst i Longyearbyen? Hvilke tiltak må iverksettes for 
at LL skal ivareta sin rolle som samfunnsutvikler innen dette området? 

Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: 
    
    
    
    
    

 

 

2. Boligpolitikk 

Satsingsområde 4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted 

Longyearbyen ble i 2015 og i 2017 utsatt for store skred. I oppfølgingen av disse er det utarbeidet 
skredrapporter, analyser og igangsatt planleggingsarbeid for å skredsikre byen. I forbindelse med 
Sikkerhets- og beredskapsdagen (25.april) var politikerne samstemt i at full sikring av byen er det 
viktigste tiltaket videre. I dette arbeidet må det tas stilling til hvor boligutviklingen skal skje og hvilken 
aktivitet som kan aksepteres i skredfarlige områder. LL er utfordret på prioritering av områder som 
skal skredsikres først og omfang av tiltak jfr overordna skredsikringsplan. Over spisshusene, Lia og 
Vannledningsdalen er det igangsatt planlegging, prosjektering og modellering av tiltak. Nybyen ligger 
også utsatt til. Her har Studentsamskipnaden allerede informert LL om at de ønsker seg bort fra 
område og er i gang med å vurdere tomter for bygging av nye studentboliger. Dette for de byggene 
som er mest utsatt (på oversiden av veien). LL må for egen del ta stilling til Galleriets lokalisering. 



Desto mindre aktivitet jo mindre behov for omfattende sikringstiltak vil være tilstede. Disse 
beslutningene vil påvirke hvilket omfang sikringstiltakene i Nybyen skal ha. Næringslivet ønsker å ha 
sin aktivitet i Nybyen slik denne er planlagt og det må derfor sikres slik at virksomheten kan fortsette. 

 

Spørsmål til grupperefleksjon: 

Hva tenker LL om Galleriets framtid i Nybyen? På hvilken måte skal LL sørge for at satsingsområde 4 i 
handlingsprogrammet blir fulgt opp? 

Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Politikerne deles inn i 3-4 grupper (avhengig av hvor mange som kommer). 

En fra administrasjonen følger hver gruppe (Anne, Elin, Hege og Kjersti). Gruppene skal bruke skjema 
(tabell som vist under hver oppgave) til utfylling av tiltak på hvert område. Gruppearbeidene skal 
presenteres i plenum etter hvert tema.  

 

Det vil bli ca 30-40 minutters innlegg fra administrasjonen på hvert tema. Deretter gruppearbeid. Så 
skal gruppene møtes i plenum for presentasjon: 

 

Tidsplan: 

Tidspunkt Tema  
09.00-09.15 Velkommen Lokalstyreleder Arild Olsen 
09.15-09.50 Innlegg  Sektorsjef Anne Søvold Vikanes 

sammen med ungdommer i 
Longyearbyen 

09.50-10.00 Pause  
10.00-11.00 Gruppearbeid Politisk gruppearbeid 
11.00-11.30 Felles presentasjon av 

gruppearbeid 
 

11.30-12.00 Lunch Næringsbygget 
12.00-12.45 Innlegg Sektorsjef Kjersti Olsen Ingerø 
12.45-12.55 Pause  
12.55-14.30 Gruppearbeid Politisk gruppearbeid 
14.30-15.00 Felles presentasjon av 

gruppearbeid 
 

15.00-15.15 Pause  



15.15-17.45 Innlegg 
Spørsmål og diskusjon i 
plenum 

Administrasjonssjef Hege 
Walør Fagertun og 
økonomisjef Elin Dolmseth 

17.45-18.00 Oppsummering av 
strategikonferansen 

Lokalstyreleder Arild Olsen 

 


