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YS-forbundet Negotia: Lovende lekkasjer om Svalbard
I «Svalbardmeldingen» som legges fram i morgen, vil regjeringen at flere private
bedrifter skal etableres seg på Svalbard, melder flere nyhetskanaler i dag. – Dette
er lovende takter og viktig signaler om en nødvendig satsing og omstilling, sier
Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.
YS-forbundet Negotia organiserer en rekke arbeidstakere på Svalbard både i
gruvevirksomheten og i turistnæringen. Forbundet har lenge tatt til orde for
omstilling for å sikre levedyktige arbeidsplasser for Svalbardssamfunnet.
-

Dagens lekkasje om stortingsmeldingen som kommer i morgen, virker
oppløftende. Negotia har det siste året både hatt møter og vært i bred dialog
med myndighetene for å fremme både bekymringer og forslag til tiltak for
Svalbardsamfunnet, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia: Negotia og våre medlemmer erkjenner at det er behov for omstilling og at
kullvirksomheten på sikt ikke er liv lage. Skal vi klare å ivareta norsk
suverenitetshåndhevelse trenger vi derfor andre levedyktige arbeidsplasser.
Vi mener da det riktige grepet er å stimulerer til annen privat
næringsvirksomhet, og er glad for at regjeringen ser ut til å legge vekt på
det.

Mange utfordringer
-

Når meldingen offentliggjøres i morgen skal vi gå nøye inn i den. Vi har
presentert en rekke konkrete forslag til tiltak, for politisk ledelse både i
næringsdepartementet og justisdepartementet. Noe av det vi har påpekt er
blant annet å legge til rette for balansert naturforvaltning som tillater økt
turisme, forteller Negotia-lederen: - Som andre har vi identifisert
utfordringer og muligheter knyttet til samferdsel for øvrig, avgiftsregelverk
mm. Omstillingene på Svalbard er på mange måter en første test på «det
grønne skiftet». Jeg har tro på at det er mulig å få til en omstilling som gir
oss et mer livskraftig Svalbardsamfunn. Det er imidlertid viktig at dette
arbeidet kommer raskt i gang slik at vi får stoppet fraflytting av folk som
etter hvert mister jobbene sine. Det er nemlig dette som er realiteten for
mange i dag.
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