Dato: 03.10.2021
Til:
Administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre
Fra: Longyearbyen Fremskrittsparti v/leder Arnt Vegar Jensen
Sak: Oppfølgingsspørsmål vedrørende tildeling fra Svalbardpakke1
Kopi til: Postmottak Lokalstyret, Lokalstyreleder, Leder Miljø- og næringsutvalget, Sysselmesteren
på Svalbard, Svalbard miljøvernfond og Innovasjon Norge.
Kopimottagere er nevnt i spørsmålene og derfor orienteres de om dette med å settes på kopi.
Viser til tidligere spørsmål til Longyearbyen lokalstyre (LL) den 13.08.21, besvart 18.08.21. Som en
følge av at nye detaljer er kjent og uttalelser fra næringssjefen til media har vi nye spørsmål knyttet
til tildelingen fra LL 12.03.21 på kr 795 499,- nkr til det konkursrammede selskapet Polar
Permaculture Solutions AS fra tilskuddsordningen for reiselivet på Svalbard, «Svalbardpakke1.»
Spørsmålene er detaljerte og med en innledning. Dette slik at spørsmålet skal forstår i rett kontekst.
Innledning til spørsmål 1)
Lokalstyre har utbetalt ca. 600 000 nkr fra Svalbardpakke 1 til Polar Permaculture. Dette var
øremerket et mobilt kjøkken. Vi vet fra bostyrers innberetning til Nord Troms og Senja tingrett at
det ikke finnes et slik kjøkken i boet og at 600 000 nkr ikke finnes på selskapets bankkonto.
Vi vet også fra den nevnte innberetningen til bostyrer at et EU-fond tildelte PPS 933 000 nkr i
forkant av konkursen, for å starte en null-utslipps restaurant. I boet finnes det ikke utstyr eller
verdier som tilsvarer en slik tildeling. Heller ikke disse pengene er på selskapets bankkonto.
Innovasjon Norge tildelte selskapet 490 000 i 2020, men kun ca. 150 000 av disse er utbetalt.
1 680 000nkr i offentlige tildelinger er ikke redegjort for som bostyrer bekrefter i innberetning.
Bostyrer bruker begreper som «uordentlig forretningsførsel» og «drift for kreditors regning».
Aksjeloven pålegger et personlig ansvar under visse forutsetninger. Aksjeloven §17-1 første ledd
angir at «Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem … erstatter skade som de i den
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt». Det er klart at «andre» i denne sammenhengen kan være
selskapets kreditorer.
Spørsmål 1)
Har LL som en offentlig kreditor vurdert å ta kontakt med Sysselmesteren som påtaleansvarlig for å
få klarhet i saken og få avklart om daglig leder, styreleder og de 2 styremedlemmene i bedriften skal
ansvarlig gjøres slik at LLs tildeling på 600 000 nkr kan tilbakebetales?
Innledning til spørsmål 2)
Polar Permaculture hadde i en søknad til Innovasjon Norge (IA) søkt om og fått støtte (26.10.20)
for å gjøre sin dome/veksthus i nybyen til et besøkssenter på eksisterende lokasjon i nybyen.
Polar Permaculture oppga en 2-årig sponsoravtale med LL og benyttet denne som egenkapital i
søknaden for oppgradering av domen. Eksistensen av denne 2årige sponsoravtalen ble avkreftet av
LL skriftlig den 18.08.21 og i MNU den 03.09.21.

Spørsmål 2)
Da LL ble gjort oppmerksom på at en avtale med LL kan ha blitt feil fremstilt og misbrukt i en
offentlig søknad til IN, ble det da tatt kontakt med IN for å informere om dette?
Innledning spørsmål 3)
22.01.21 søker Polar Permaculture om penger fra Svalbardpakke1 for å flytte den samme domen
som de 26.10.20 fikk støtte for å oppgradere på eksisterende lokasjon. De hevder i søknaden at de
nå har fått vite at den må flyttes og at de ikke visste om flyttingen da de fikk tildeling fra IN til
oppgradering.
Dette tilsier at LL eller grunneier NFD må ha orientert Polar Permaculture om flytting mellom
27.10.20-21.01.21, men det avkrefter eiendomsavdelingen i LL i en epost til Lyb FrP. Sist
korrespondanse om flytting var i 2016 og status har vært uforandret siden da.
Spørsmål 3)
Sjekket saksbehandler i LL opp med eiendomsavdelingen i LL om det faktisk var gitt en ny beskjed
om flytting?
Innledning til spørsmål 4 og 5)
Nord Troms og Senja tingrett slo fast i en dom den 10.06.21 at Polar Permaculture kjøpte Tapas
Bussen og et mobilt kjøkken i 2019.
Dommen var grundig og bla. basert på at Polar Permaculture ‘s styreleder har:
- levert flere skriftlige bud gjennom en aktiv budrunde
- bekreftet til lokalavisen at han har gjennomført kjøpet
- søkt LL om offentlig skjenkebevilgninger som eier av selskapet
- benyttet bussen & det mobile kjøkkenet kommersielt uten å betale eller forsøke å betale leie
- bussen var brukt aktivt & avbildet i offentlige søknader til lokalstyre og innovasjon Norge.
Først da korona inntraff ble det hevdet at bussen ikke var kjøpt likevel.
Tingrettens dom viser at styrelederen i Polar Permaculture visste eller burde visst at bussen var
kjøpt. Unndragelse av oppgjør fremstår for oss som et forsøk på svindel av tidligere eier.
Kjøpesummen på 480 000,- som styrelederen selv hadde avtalt skriftlig er ikke inkludert i noen
budsjetter til søknader til hverken LL eller Innovasjon Norge.
Inntektene fra bussturene er derimot inkludert, noe som fremstår som svært påfallende.
Spørsmål 4)
Hvor alvorlig mener LL det er å legge frem budsjetter i en offentlig søknad som søkeren vet eller
åpenbart burde vite er feil?
Spørsmål 5)
Dersom investeringen på 480 000 nkr var inkludert på utgiftssiden i budsjettet ville regnskapet vist
et lite minus, ville det påvirket lokalstyrets beslutning om tildeling?
Innledning til spørsmål 6 og 7)
Lokalstyrets næringssjef uttaler til Svalbardposten 27.09.21 at konkursen delvis skyldes rettsaken
med Arctic Tapas. Dette står i kontrast til det bostyrer uttaler til samme avis der han står fast på at
Polar Permaculture fremstår som insolvent allerede før denne rettsaken.

Næringssjefen uttaler også at rigide krav ikke bør stilles til utdeling av innovasjonsmidler. Vi forstår
«rigid» her som strenge og ufravikelige krav. Næringssjefen bruker også begreper om
Svalbardpakke1 som «risiko kapital» og «lavt hengende frukt».
Spørsmål 6)
Forsøker LL å bortforklare og bagatellisere konkursen og eventuelle bortkomne tildelinger?
Spørsmål 7)
Er LL av den oppfattelsen av at eventuelle misbruk av offentlige tildelinger er mindre problematiske
hvis pengene kan defineres som «risikokapital» og «en lavt hengende frukt»?
Innledning til spørsmål 8)
Mange av detaljene i våre spørsmål avdekker at søknader til både LL og IA fremstår som både
mangelfulle og feilaktige.
Vi er kjent med at et av de ansvarlige styremedlemmene i Polar Permaculture har fungert som
konsulent og søknadsskriver også for andre selskaper mot disse konkrete Svalbardpakkene.
Spørsmål 8)
Vurderer lokalstyre en gjennomgang av søknadene fra andre selskaper som det aktuelle
styremedlemmet i Polar Permaculture har medvirket til?
Innledning til spørsmål 9)
Selskapet RÅN AS har samme virksomhetsområde som Polar Permaculture. RÅN ble stiftet av 2
stk. med tette forbindelser til Polar Permaculture. En ansatt- og en samarbeidspartner.
RÅN hadde stiftelsesmøte 26.04.21 og 5 dager senere ble stifteren av RÅN daglig leder for Polar
Permaculture. Ifølge bostyrer kan Polar Permaculture ha vært insolvent på dette tidspunktet.
RÅN AS registreres i breg i juni21 og Polar Permaculture erklærer seg konkurs juli21.
RÅN AS kjøpte så opp deler av konkursboet etter Polar Permaculture og fortsetter dyrkingen.
I august 21 informerte RÅN for Miljø- og næringsutvalget om sitt virke. Den som tok initiativ til
invitasjonen av RÅN, var et medlem av MNU som tilfeldigvis også er en av de to stifterne av RÅN.
Spørsmål 9)
Hva tenker LL om tette forbindelsene mellom RÅS AS og Polar Permaculture, mtp at lokalstyre er
en kreditor med et stort beløp utestående fra Polar Permacultures konkursbo?

Innledning til spørsmål 10)
Fra 2015-2021 har Polar Permaculture fått utbetalt betydelige midler fra ulike offentlige instanser,
selv om de først i 2021 fikk sin første ansatte.
Tildelingene er i nkr og fordeler seg slik:
2015 - 215 000 Svalbard miljøvernfond
2015 - 250 000 Innovasjon Norge
2016 – 850 000 Innovasjon Norge.
2018 – 345 000 Svalbard miljøvernfond.
2020 - 933 000 EU-fond
2020 – 490 000 Innovasjon Norge
2020 – 67 000 Refusjon fra næringslivets koronaordning.
2021 – 850 000 Longyearbyen lokalstyre
2020/2021 – fritt rivningsklart hus i påvente av riving.
3 905 000 i offentlige tildelinger på 6år til en bedrift uten ansatte. Det er i gjennomsnitt 650 000 pr
år eller 54 000 pr mnd. – i 6år.. Da selskapet gikk konkurs var det verdier for 300 000 nkr i boet.
Hvorvidt alle tildelingene har blitt brukt som anvist er vi ukjent med.
Selskapet har i søknader og foredrag spilt på ord som «grønn omstilling», «kortreist mat», «gjenbruk
av kompost», «bærekraftig», «klima» og «miljø».
Det påfallende er at budsjettene til denne «klimavennlige bedriften» stort sett har inntekter fra
bussturer med en bensindreven buss, med turister som er flydd 2000 kilometer fra Oslo og
nordover til relativt urørt arktisk natur.
Det kan være at tidsriktige visjoner får offentlige penger til å sitte løsere, men det får inntil videre
være en udokumentert tanke fra oss. Men det kan være verd å reflektere over dette nå som vi går
inn i en tid da dette blir mer aktuelt og desto viktigere å sortere ut seriøse og useriøse aktører.
Spørsmål 10)
Føler LL på et ansvar for at ulike offentlige aktører som skal bidra til innovasjon og grønn
omstilling på Svalbard i større grad koordinerer tildelinger, reflekterer over hva som faktisk er
klimavennlig og utveksler informasjon?

På vegne av Longyearbyen Fremskrittsparti
Arnt Vegar Jensen, leder.

