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Dette er lokalstyrets (LS) innspill/merknader til Stortingets 
behandling av Svalbardmeldingen. Lokalstyret består av 
Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og 
Høyre. Mandater fordelt slik: AP 5, V 3, MDG 2 og H 5. 

 Longyearbyen har vært i en konstant endring over mange 
år. Utviklingen har skjedd hurtigere og omveltningene er 
blitt større enn forutsatt i samtlige tidligere 
Svalbardmeldinger. Longyearbyen fremstår som et 
morderne og attraktivt familiesamfunn og befolkningen 
har generelt en høyere kompetanse enn det man finner i 
en tilsvarende fastlandskommune. Det er hyppig 
utskifting av befolkningen, med en frekvens på 20%. Den 
høye frekvensen er utfordrende for samfunnet, og det er 
et lokalpolitisk mål at frekvensen skal reduseres. Det skal 
være lønnsomt og forutsigbart å investere i 
Longyearbyen, både for innbyggere og bedrifter. Det er 
derfor avgjørende for fremtiden at Longyearbyen 
lokalstyre (LL) fortsatt kan gi innbyggerne kvalitet, bredde 
og variasjon i tjenester, som gjør det attraktivt å bo i 
Longyearbyen.  

Lokalkunnskap og -kompetanse er kritisk for ethvert 
samfunn. Med dette som fundament har vi bygget opp en 
solid kompetanse på nærings- og samfunnsutvikling. 
Arbeidet har resultert i lokalt forankrede strategier i form 
av næringsplaner, reiselivets masterplan 2025, delplan 
sentrum, nye arealplaner og samarbeidsprosjekter med 
ulike aktører som for eksempel UNIS og deres Campus- 
planer. Målet er å understøtte samtlige, samt å dra 
synergier ut av de ulike aktører, slik at verdiskapingen 
total sett øker og knyttes til Longyearbyen. Grunnet 
bruken av lokalkunnskap og -kompetanse har 
Longyearbyens næringsliv evnet å omstille og utvikle seg 
i takt med mulighetene. Forskning/utdanning, turisme og 
romrelatert aktivitet har vokst godt. Bygg- og 
anleggstjenester, samt generell tjenesteyting, vurderes 
som betydelig mer variert og robust enn for bare 10-15 år 
siden. 
 
Arktisk infrastruktur er krevende. Problemstillinger som 
man normalt sett ikke trenger å forholde seg til kan være 
vesentlige momenter i plan-, bygge- og driftsfaser. De 
pågående klimatiske endringene setter infrastrukturen 
ytterligere under press. NVE utarbeider i disse dager en 
rapport som vil gi et bedre bilde av de ulike naturfarene 
som Longyearbyen må forholde seg til. Regjeringen 
fremhever at det også fremover er viktig med sterkt 
statlig engasjement i videre utvikling av strategisk 
infrastruktur som energiforsyning og havnefasiliteter. En 
velfungerende infrastruktur er en forutsetning for 
verdiskaping, sikkerhet og akseptabel miljørisiko. God 
infrastruktur er et sentralt element dersom Longyearbyen  
fortsatt skal fremstå som attraktiv. 

 
 
 
    
Samlet sett har den offensive tenkningen fra staten, 
lokaldemokratiet, private interesser, lag og foreninger 
bidratt til at næringslivet og privatpersoner så langt har 
vist investerings- og etableringsvilje i Longyearbyen. Det 
er derfor viktig at vi i en kritisk fase for Longyearbyen 
viderefører den offensive tenkningen samt møter 
morgendagens behov med nye robuste løsninger.  
Lokalstyret mener derfor at staten ved å understøtte og 
iverksette tiltakene nedenfor vil bidra til en fortsatt 
positiv utvikling av Longyearbysamfunnet. 
 
 

1. Funn i NVE- og DSB-rapporter 
Det er etter skredet den 19. desember 2015 igangsatt et 
større arbeid av Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). NVE kartlegger samtlige naturfarer og 
hvilke trusler disse utgjør. DSB ser på håndtering av 
skredulykken og finner forbedringspunkter. Hvilke funn 
som vil avdekkes NVE rapporten er fortsatt ikke kjent. 
Samtidig er det klart at innholdet vil berøre oss og at deler 
av bebyggelsen ligger ugunstig plassert i forhold til ulike 
naturfarer. 
 
Vi anbefaler at eventuelle funn som vurderes som kritisk 
for befolkningens trygghet følges opp på en slik måte at 
innbyggerne opplever og forstår at både staten og LL 
håndterer funnene på en god måte. 
 
 

2. Havn:  
Det vises til pågående konseptvalgutreding (KVU) 
vedrørende havnefasiliteter i regi av Kystverket. Behovet 
for en økt kapasitet er stort, særlig med tanke på antall 
kaimeter. Dette fremkommer som et behov i samtlige 
lokalt forankrede strategier (Masterplan 2025, 
Havnestrategi, Utviklingsplan forskningsparken 2040 og 
Nærings-strategi). Foruten at flere kaimeter vil støtte opp 
om dagens næringsliv og sørge for en realisering av 
fremtidig nye næringer, vil den generelle 
kapasitetsøkning også styrke den totale beredskapen på 
Svalbard.  
 
Vi anbefaler at staten følger opp funnene i KVU og bidrar 
til realisering av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. 
 
 

3.Energiforsyning:  
Svalbardmeldingen peker i kapittel 6.2.6. på at det er stor 
belastning på dagens energiforsyning og at energiverket 
leverer strøm og fjernvarme opp mot sin maksimale 
kapasitet. Gitt at det ikke etableres kraftkrevende 
industri, er dagens forhold slik at vi generelt sett kan møte 
en viss vekst i befolkingen på strømsiden i energiverkets 
levetid. På fjernvarmesiden vil vi ved hjelp av mindre 



midler kunne møte en befolkningsvekst med gode ENØK-
tiltak. Bygningsmassen i Longyearbyen preges av eldre og 
lite energieffektive bygg. Samtlige bygninger som eies og 
driftes av staten og LL vil pådra seg betydelige 
oppgraderingskostnader. Slik sett mener vi at en større 
satsing på ENØK-tiltak, der vi ser på hele 
distribusjonslinjen for energi, kan forsvares. Effekten av 
direkte ENØK-tiltak på byggingsmasse og tekniske 
installasjoner kan forsterkes med endringer i LLs 
gebyrregulativ.   
 
Samlet sett vil tiltakene ha flere positive effekter: 

 Redusert energibehov 

 Morgendagens energibehov møtes på en god måte 

 Bidra til regulær drift, som igjen vil påvirke 

energiverkets levetid og redusere risikoen for tunge 

hasteinvesteringer.   

Vi anbefaler at staten, med tanke på energiverkets 
levetid, må bidra til at arbeidet med utredingen om 
fremtidens energibærere i Longyearbyen startes opp 
umiddelbart.  
Vi anbefaler at staten bidrar til en realisering og 
gjennomføring av ENØK tiltak. 
 
 

4. Reiselivsnæringen 
Lokalstyret er glad for signalene om videre utvikling av 
reiselivsnæringen. Utviklingen er politisk forankret i 
reiselivets masterplan 2025 (se punkt 2/Havn), og sees i 
sammenheng med øvrige overordnede strategier og 
plandokument. Reiselivsnæringen er en vesentlig del av 
den nåværende og fremtidige verdiskapingen i 
Longyearbyen. Næringen har vokst stabilt i den siste 
tiden, men man opplever stagnasjon i antall norske 
reisende. Det er derfor en forutsetning for videre utvikling 
at det åpnes for direkteruter fra andre nasjoner enn 
Norge.  
 
Lokalstyret er avhengig av at sentrale myndigheter 
utreder og legger til rette for en løsning for 
problemstillingene ovenfor.  

 

5. Forskning og utdanning:  
LS har involvert seg sterkt i planene for at denne næringen 
skal øke i omfang. Da særlig i samarbeid med UNIS. Dette 
er implementert i vår helhetstenkning og UNIS sin 
Campusplan blir brukt som et av flere strategiske 
planverktøy for arealdisponering og samfunnsutvikling. 
Lokalstyret har anstrengt seg for å legge til rette og 
understøtte samtlige næringer for at flest mulig får 
dekket sine behov. Utgangspunktet er at vi skal skape 
vekst og forutsigbarhet, samtidig ser vi på hvilken 
nytteverdier lokalsamfunnet kan ha av den enkelte 
næring.  UNIS er en stor arbeidsgiver som utøver 
fremragende forskning. Forskningen er viktig både 
nasjonalt og internasjonalt. Vi ser på UNIS som en lokal 
kunnskapsleverandør innen både forskning og sikkerhet i 

Arktis, der både LL og private interesser har stor nytte av 
deres aktivitet. Dette er særlig aktuelt i en tid der 
Longyearbyen berøres av klimatiske endringer. Vi har et 
stort behov for å skaffe oss tilstrekkelig kunnskap og 
kontroll over hva de faktiske klimatiske endringene som 
pågår i LLs planområde vil føre med seg nå og i fremtiden. 
Gjennom sine planer om et «Artic safety center» og 
fremtidig og nåværende forskning er UNIS også en 
leverandør for samfunnssikkerhet.  
 
Vi anbefaler at staten bidrar til et nytt byggetrinn på 
forskningsparken. 
 

 
6. Statlige arbeidsplasser:  
Dagens Longyearbyen er et spennende sted med et stort 
utviklingspotensial og gode framtidsutsikter. Vi har 
bygget opp et robust og godt familiesamfunn med et 
variert tjenestetilbud. Datatransportkapasitet ut i verden 
er høy grunnet en avansert fiberkabel til fastlandet og 
Longyearbyen danner en klynge av variert kompetanse. 
Slik sett kan vi tilrettelegge for samtlige statlige tjenester 
som ikke svært energikrevende. Statlige arbeidsplasser vil 
bidra til en stabilisering av et samfunn, som ikke har noen 
naturlige samarbeidspartnere.  
 
Vi anbefaler at det flyttes/opprettes statlige 
arbeidsplasser i Longyearbyen (avsnitt 6.2.2). 
 

7.Store Norske: 
Lokalstyret mener at det er viktig at de sektorpolitiske 
målene og de langsiktige strategiene for Store Norskes 
ulike forretningsområder klargjøres så snart som mulig. 
 

8.Oppsummering: 
Lokalstyret jobber i tråd med Svalbardmeldingen og som 
ansvarlige norske politikere forstår vi nasjonens behov for 
tilstrekkelig kontroll. Vi ønsker å poengtere at 
samarbeidet mellom de ulike statlige aktørene som har en 
interesse i Svalbard, er godt. Nasjonen har gjennom 
lokalstyret, Svalbardmiljøloven og Sysselmannen en 
kraftig og robust modell for fremtidig myndighetsutøvelse 
på øygruppen. Samtidig er vi klare på at vi ikke ser det som 
motstridene med god befolkningsvekst fremover og 
tilfang av nye nærings-muligheter på lik linje med 
fastlandskommuner. For oss er det viktig at forholdet 
mellom inntekter og utgifter for drift av vårt samfunn 
balanseres. Kostnadene med drift av Longyearbyen, med 
dagens arktisk infrastruktur, vil i praksis ikke endre seg i 
takt med opp- eller nedgang i befolkningen. Det betyr i 
grove trekk at antall innbyggere bør øke fremover slik at 
flere kan ta del i utgiftene til dagens arktiske infrastruktur 
og øvrige felleskostnader for vårt tjenestetilbud.  Dersom 
vi ser på lokalstyrets gebyrregulativer og faktiske utgifter 
kan vi med sikkerhet si at gebyrene er på en maksimal 
grense av hva offentlige tjenester faktisk bør koste. 
Samtidig er vi av den oppfatting at vi kan få til et større 
tilfang av innbyggere uten at det vil gi et hurtig og 
uforholdsmessig stort økonomisk pådrag fra staten.  


