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Hei
Vedlagt arbeidsgruppens innspill til dokumentet «Supplerende spørsmål».
Som leder av arbeidsgruppen må jeg bare beklage at det den siste tiden ikke har vært det arbeidstrykket
som kreves for å få til et godt resultat i denne typen prosesser. Slik temperaturen har vært i
dokumentene , fra oppstartsdokument til de supplerende spørsmål oppfatter vi det slik at det nå legges
opp til omfattende regelverksendringer, og de bærer preg av å bevege seg i en svært restriktiv og
omfangsrik retning.
Vi vil takke for muligheten til å få delta i dette arbeidet også i en tidlig fase. Vi har gode erfaringer for
slikt fra tidligere, og vi er overbevist om at det er slik man oppnår de beste resultatene ved at det
etableres felles oppfatninger og forståelse underveis i slike prosesser.
Når det er sagt er vi overrasket og betenkt over at man nå tilsynelatende har så dårlig tid.
Vi oppfatter det ikke slik at det er et regelvakuum når det gjelder forvaltningen av Svalbard, at det er et
stort hull som raskt må fylles. Snarere tvert i mot. Vi mener det er nok av hjemler til å kunne iverksette
tiltak på en måte som kunne tillatt denne verneplansrunden langt bedre tid – og derigjennom bedre
prosess. Spesielt sett i lys av den helt spesielle situasjonen næringslivet har vært i, og fremdeles er i ,
grunnet COVID 19.
Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, og det mange områder med svært varierende interesser
innenfor hvert område som i detalj skal reguleres. Og hvert område fortjener god utredning før det
besluttes regler som kan ha omfattende konsekvenser for flere parter, med til dels motstridende
interesser innenfor hvert område.
Dokumentet med kommentarer vedlagt her er et omforent dokument der alle parter i arbeidsgruppen
har gitt sin tilslutning uten uenigheter på innhold. Men det har gitt omstendighetene ikke vært mulig å få
jobbet systematisk og grundig med hvert enkelt detaljområde. Vi ber om forståelse for at det er behov
for å komme tilbake på det senere i prosessen.
Slik spørsmålsstillingen er utformet bærer dokumentet preg av at de pågående prosessen i hovedtrekk er
tenkt å regulere reiseliv. Arbeidsgruppen ønsker å presisere at det også er annen næringsvirksomhet
som vil ha berøringspunkter inn mot miljøregler, eksempelvis Store Norske sine aktiviteter. Det er viktig
at også det legges til grunn i arbeidet videre.
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