Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Svalbard 18.februar – 22.februar.
Til orientering
J.nr.: 01.02
Koncernservice – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Udvalget foretog medio februar 2019 deres udvalgsrejse til Svalbard med afslutning i København.
Rejsen havde til formål at få tilvejebragt et bredt erfaringsgrundlag indenfor emnerne turisme,
cirkulær økonomi og affaldssortering, - alle relevante for udvalget. Rejserapporten indeholder
program for rejsen samt resumé af de enkelte besøg undervejs og slutter af med en række
anbefalinger fra til udvalget.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. april 2019, hvor
udvalget godkendte indstillingerne, og sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Udvalget foretog medio februar 2019 deres udvalgsrejse til Svalbard med afslutning i København.
Rejsen havde til formål at få tilvejebragt et bredt erfaringsgrundlag indenfor emnerne turisme,
cirkulær økonomi og affaldssortering, - alle relevante for udvalget. Rejserapporten indeholder
program for rejsen samt resumé af de enkelte besøg undervejs og slutter af med en række
anbefalinger fra til udvalget.
Fra Udvalg for Økonomi og Erhverv deltog Asii Chemnitz Narup (formand), Peter Davidsen
(medlem), Charlotte Pike (medlem), Randi Vestergaard Evaldsen (medlem) og Henrik Rachlev
(medlem).
Fra Ledelsessekretariatet deltog Emil Skjervedal og Jeanett Anne Christoffersen). Fra Forvaltning
for Anlæg og Miljø deltog Frank Rasmussen, Drift og Miljøchef.
Herudover var chef fra kommunikation, Lars Damkjær med, samt tolk Arnarak Bloch og tre
repræsentanter fra diverse turisme aktører.
Følgende blev besøgt:











Lokalstyret i Longyearbyen v. Arild Olesen
Hurtigruten v. Thomas Westergaard
AECO v. Frigg Jørgensen
Greendog v. Martin Hartmann Munck og Karina Bernlow
UNIS v. Harald Ellingsen og Mads Forchhammer
Visit Svalbard v. Per Gunnar Hettervik
Reno-Vest affaldscentral
Stena Recycling
Professor Thomas Fruergaard Astrup, DTU
Plastix v. Peter Buhl.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Ingen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Udvalgets forretningsorden
Det videre forløb
Udvalg for Økonomi og Erhverv anvender den viden de har opnået under besøget i det videre
udvalgsarbejde, herunder de anbefalinger som udvalget vælger at gå videre med.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:
Udvalget godkendte indstillingen
Bilag
1. Rejserapport for Udvalg for Økonomi og Erhvervs studietur til Svalbard 2019
2. Svalbard turisme notat DK

