Innsendt: 26.02.2019 09:39
Ref.nr: AYWROR

KONGSBERG KOMMUNE
Telefon: 32 86 60 00
E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no
Hjemmeside: http://www.kongsberg.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Kristian
Adresse

Søndre evju vei 4b

Etternavn

Stensvold
Postnr.

3647

E-postadresse

stensvoldo@hotmail.com

Poststed

Hvittingfoss
Mobilnr.

92492159

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Næringsstrategi 2030
Saksnr.

18/3872
Høringssvar

Forslag om å opprette et Bærekraftsfond i Kongsberg Kommune
Vi mener at Kongsberg kommune burde opprette et eget Bærekraftsfond, der grønne bedrifter og gründere kan søke
midler. For å søke om midler må et visst sett med kriterier være møtt, og dette vil forhåpentligvis gi noe tilbake til
kommunen, det være seg f.eks i form av en miljømessig gevinst eller arbeidsplasser. Midler blir delt ut av et styre
satt sammen av gangs mennesker med ulike kompetanse. Kongsberg Bærekraftsfond håper vi kan bli en lokal
variant av det statlige investeringsselskapet Nysnø (se link under).
Bakgrunn for forslaget og positive sider:
Bli en grønn foregangs by mot et lavutslippssamfunn
Skape et grønnere næringsliv her i byen.
Forslaget mener vi treffer godt inn mot næringsstrategi 2019-2030, der fokuset på bærekraftsmålene er sterk.
Kongsberg kommune har ikke næringslivmidler å dele ut.
Klimatrusselen
Startups og gründer trenger ofte startkapital som er vanskelig å finne.
Kongsbergs CSR (samfunnsansvar)
Klimaarbeid mener vi bør være både lokalt og internasjonalt for at folk skal føle at de bidrar.
Bidra sammen, både innbyggere og kommunen
Spørsmål rundt finansiering er jo alltid vanskelig, men på tross av det mener vi det er verdt med et forsøk på å
opprette et bærekraftsfond. Jeg ser av lønnsslippen min for eksempel fra Kongsberg kommune at jeg bidrar til et
OU-fond (25 kroner i måneden). En annen finansieringstilnærming kan jo være et samarbeid med både næringslivet
og Innovasjonsloftet.
Hilsen Kristian Stensvold, Marie Helen Hunstad Løen og Karen Marie Mikkelsen
702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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https://www.nysnoinvest.no/
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