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Høringsnotat - Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 3. mars 2014 med
vedlegg.

ustis- o beredska sde artementet har føl ende merknader:
Høringsnotatet omtaler flere selskaper som har sektoransvar innenfor rammen av
norsk svalbardpolitikk: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK), Kings Bay
AS og Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Det er viktig at disse selskapene
drives på en optimal måte, hvor de sektorpolitiske mål om blant annet å opprettholde et
robust tilstedeværelse, samt å manifestere en plattform for norsk og internasjonal
forskning, kunnskap og utdanning ivaretas, jf. Svalbardmeldingen (St. meld. Nr. 22
(2008-2009) Svalbard).

Justis- og beredskapsdepartementet finner det derfor svært positivt at virkemidler for
disse sektorselskapene nå gjennomgås, slik at staten kan utøve et mer aktivt eierskap.
En slik gjennomgang, hvor mål og resultatkrav evalueres, kan bidra til at selskapene er
kostnadseffektive, og samtidig sikre at formålet med disse oppnås på en god måte.

Vi har videre merket oss at det i høringsnotatet anbefales at hele
departementsfellesskapets eierkompetanse, og ikke bare det enkelte departements
kompetanse, kan utnyttes bedre. Dette er også positivt. I den forbindelse vil
Polarutvalget kunne tjene som et godt forum for drøftelse av ulike problemstillinger
knyttet til utøvelsen av det statlige eierskapet i samsvar med svalbardpolifiske mål.

Vi minner dessuten på generelt grunnlag om polarutvalgsinstruksen og
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foreleggelsesplikten som er nevnt ovenfor. Det er viktig at de aktuelle departementene i
det videre arbeid med oppfølgingen av anbefalingene i rapporten både holder utvalget
orientert og trekker utvalget inn i prosessen i henhold til instruksen når det gjelder de
respektive selskaper som er nevnt ovenfor.
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