
Sak 27-20 Tillegg til handlingsplanen 2021 

 

Til vedtak på Høstmøtet 25. november 2020: 

 

Tillegg til handlingsplanen 2021 Svalbard Reiselivsråd 
 

Situasjonen rundt Covid-19 har medført at handlingsplanen for 2020 i stor grad har stått 

på stedet hvil. Den svært usikre og uforutsigbare inngangen til 2021 gjør at styret ikke 

finner det hensiktsmessig å lage en ny, bredt anlagt handlingsplan for det kommende 

året. Forslaget til Høstmøtet er derfor at hovedtrekkene ved den vedtatte planen for 

2020 videreføres for neste år, og med dette tillegget som utdyper prioriteringene. 

Omstilling og gjenoppbygging 
Visit Svalbard vil ha en sentral rolle i arbeidet med å få Svalbards reiseliv tilbake til en 

normal etter at pandemiens herjinger er over. Selskapet skal derfor ha en ekstra 

prioritering av fasen som kommer etter at smittesituasjonen er kommet under kontroll, 

og hvor vi aktivt kan starte gjenoppbyggingen av det lokale reiselivet. Underveis blir 

også omstilling et sentralt stikkord; på kort sikt i forhold til situasjonen her og nå, på 

lengre sikt også til bl.a. mer permanente endringer i etterspørselen, til endrede 

reisemønster, og til endrede miljøkrav. 

 

Skal vi som næring lykkes med både gjenoppbyggingen og omstillingen må det jobbes 

langs minst 4 dimensjoner;  

1. Myndighetskontakt mtp støtteordninger, flysituasjonen og generelle rammevilkår 

inntil ny normal er etablert. 

2. Myndighetskontakt mtp arbeid med miljøregelverk, turistforskriften og 

forvaltningsplaner for Sentral-Spitsbergen. 

3. Masterplan og bærekraft; starte arbeidet med å revidere masterplanen og peke 

fremover mot 2030. 

4. Kraftfull markedsføring for å holde markedene varme, og for å til enhver tid holde 

Svalbard langt fremme i pannebrasken etter hvert som reiserestriksjoner lempes 

på – og reiselysten og etterspørselen tar seg opp. 

 

I dette arbeidet må vi også skjele til våre omgivelser, og som påvirker våre rammevilkår 

og aksjonsradius. Det være seg den myndighetsutnevnte cruiseutvalget som skal vurdere 

beredskapen i tilknytning til cruisetrafikken, til en forventet utvidelse av 

tungoljeforbudet, og til den nye nasjonale reiselivsstrategien som skal være klar rundt 

påske 2021. Og til andre forhold som til enhver tid dukker opp, og som potensielt kan 

påvirke vårt lokale reiseliv i Longyearbyen i positiv eller negativ retning. 

 

Med gjenoppbygging og omstilling som bakteppe og forutsetninger, er dette 

Reiselivsrådets bestilling til Visit Svalbard for 2021: 

 

Masterplanen – revidere mot 2030 

Masterplanen ble vedtatt i 2015, og hovedprinsippene er grunnlag for ambisjoner, 

prioriteringer og tiltak i perioden frem mot 2025. 

 

Masterplanen gir fortsatt retning og innhold for utvikling av reisemålet. Utviklingen i 

Longyearbyen som lokalsamfunn og reisemål er svært dynamisk og endringssensitivt. 

Dette er forsterket av Covid-19-pandemien. Som en konsekvens av Covid-19 har 

reismålet store utfordringer, og Masterplanene favner ikke alle problemstillingene som 

reisemålet står ovenfor i 2021. Utviklingstakt som er i samsvar med samfunnsutviklingen 

og omgivelsene må derfor bygges inn i Masterplanen. 

 



I februar 2018 ble tiltak på tre innsatsområder oppdatert i tråd med situasjonen som 

eksisterte da, og korrigert i forhold til målrealisering og utviklingstakt. Retnings-

justeringen av masterplanen ble vedtatt på Høstmøtet i 2018, med følgende tre 

hovedpunkter: 

  

1. Forbedre de offentlige rammebetingelser 

o Styrke 3-partsamarbeidet mellom Lokalstyret, Sysselmannen og Visit 

Svalbard. 

o Avstemme de sentrale målsetningene med de lokale på overordnede 

ambisjoner, planer og mål. 

o Skape forståelse for samhandlingen mellom turistnæringen og lokalsamfunnet 

med bredere kommunikasjon. 

 

2. Helårsturisme 

o Oppfyllelse av helårsturisme med målsetning om 75% i snitt med styrking av 

aktiviteter i perioden oktober – januar. 

o Optimalisering av flytilbudet, nasjonalt og internasjonalt. 

 

3. Bærekraft 

o Produktutvikling med fokus på bynære områder, lavterskel produkter. 

o Tydeligere innarbeidede retningslinjer for møte mellom turister og dyrelivet. 

o Redusere plastbruken på Svalbard. 

o Definere bærekraftbegrepet bedre ovenfor turister og lokalsamfunnet. 

 

Disse tre hovedpunktene er fortsatt relevant i 2021. Hovedpunktene samsvarer også 

godt med innsatsområdene regjeringa har for sin nasjonale strategi for reiselivsutvikling.  

 

Det er behov for en ny justering og redefinering av deler av innholdet i Masterplanen. 

Forutsatt at Visit Svalbard har økonomiske og personellmessige ressurser, vil det derfor i 

2021 bli initiert en ny revidering av Masterplanen, med bred involvering fra 

reiselivsbedriftene og Longyearbyens lokalsamfunn for øvrig. 

 

Tiltak i Masterplanen som fortsatt har relevans, og som videreføres som 
retningsgivende for innhold og prioritering. 
Longyearbyen som opplevelsesarena; fysisk og ikke-fysisk tilrettelegging og finansiering 

av fellesgoder. Med tilrettelegging menes både konkrete tiltak som skilt, stier, traseer, 

forbindelser, rundløyper, belysning og styring av ferdsel (jf tema i som «Temaplan for 

opplevelser og ferdsel» som ble vedtatt i LL høsten 2017).  

Det må på plass et langsiktig system for investeringer og drift/vedlikehold av denne type 

infrastruktur, arbeidet rundt å få til en alternativ finansiering av fortsetter uavkortet. 

Enten som et tillegg på dagens innkreving av miljøgebyr til miljøvernfondet eller en 

endring av gjeldene tildelingskriterier fra dagens Miljøvernfond.  

Ansvarlig kommunikasjon gjennom hele gjestereisen: fra gjestene gjør nettsøk, til 

ankomst, underveis i oppholdet og når de forlater oss. Dette er blant annet adressert 

gjennom nye nettsider, der differensiering på sesong, produkt og kunder inngår, samt 

gjennom skilting og informasjon i byen. Informasjon og kommunikasjon om smittevern 

skal inngå i ansvarlig kommunikasjon (ny). 

Kompetanse og kunnskap er et viktig element, og betydningen er særlig understreket det 

siste året. Dynamisk og skalerbar oppfølging av kompetansebehov og tiltak er viktig. 

Innsikter, data, kunnskap, analyser og forskningsresultat er en forutsetning for en 

kunnskapsbasert utvikling av reismålet. Visit Svalbard skal fortsatt engasjere oss i dette 

arbeidet. Visit Svalbard må i tillegg så langt mulig sikre at kompetanse forblir i 



organisasjonen, og unngå at kunnskap ervervet over flere å med profesjonalisering 

tappes fra destinasjonsselskapet.  

SGO og andre kompetansehevende tiltak skal ha prioritet så langt det lar seg gjøre. 

LongyearbyVERT; skal tilbys årlig. For 2021 må vertskapsopplæring tilpasses muligheter 

og tilgjengelige ressurser. Initiativet til å overdra SGO til Arctic Safety Center skal blåses 

liv i og søkes gjennomført. 

Lokaldemokratiske prosesser prioriteres, herunder oppfølging av saker relevant for 

reiselivsnæring og lokalsamfunnsutvikling, samt prosesser med arealdisponering og 

delplaner i LL. 

Det skal fortsatt være tett samarbeid med Sysselmannen, lokale og sentrale 

myndigheter, organisasjoner, og partnere på områder som berører reiseliv, 

rammebetingelser, innsikter, kunnskap, miljøinformasjon og sikkerhet. 

Bærekraft 
Visit Svalbard jobber helhetlig med prinsipper for bærekraft, og bærekraft er en rød tråd 

gjennom masterplanen Destinasjon Svalbard mot 2025. Handlingsplanen integrerer 

derfor innsats- og tiltakspunkt for å forbedre bærekraftstilstanden på reisemålet. 

 

Visit Svalbard skal sikre en bærekraftig utvikling, og tilnærmingen til bærekraft bør skje 

helhetlig. En bærekraftig utvikling i reiselivet skal forsterke Svalbards miljøprofil og ta 

hensyn til den sårbare naturen.  

 

En ansvarlig bærekraftig tilstand skal fortrinnsvis oppnås gjennom langsiktig jobbing 

gjennom merkeordningen «Bærekraftig reisemål», og Visit Svalbard skal følge opp 

merkeordningen i regi av Innovasjon Norge. Vi oppnådde merket i mars 2016, men 

mistet det i 2020 grunnet mangel på finansiering. Forutsatt at Visit Svalbard får tilført 

ressurser skal reisemålet re-merkes som bærekraftig reisemål i 2021. 

 

En bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reisemål forutsetter tett samarbeid med 

Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre om kartlegging og andre miljøtiltak. 

 

Samarbeidsprosjekt vedrørende bl.a. tilrettelegging, kunnskaps- og kompetansedeling og 

informasjonsutveksling er viktige innsatsområder for en ansvarlig, helhetlig og 

bærekraftig samfunnsutvikling. 

 

Visit Svalbard som samfunnsaktør; samfunnsansvar og ikke-
kommersielle engasjement 

Visit Svalbard vil ivareta oppdraget som ansvarlig samfunnsaktør ved å fortsatt jobbe 

med ikke-kommersielle aktiviteter, samt engasjere oss i tema, saker og prosesser 

vedrører reisemålet og som påvirker lokalsamfunnet.  

 

Visit Svalbard vil tydeliggjøre rollen som samfunnsaktør og våre bidrag i 

lokalsamfunnsutviklingen ved å engasjere oss og ta initiativ for å forbedre og tydeliggjøre 

reiselivets funksjon som jobbskaper, kunnskapsleverandør og informasjons- og 

budskapsutvikler internt i næringa og eksternt ovenfor gjester, lokalbefolkning, 

organisasjoner og myndighetene. Rollen som omstillingsaktør og partner ifm 

transformasjon av lokalsamfunnet skal være en prioritert oppgave, men innenfor de 

rammer og ressurser Visit Svalbard har tilgjengelig. Dette gjelder særlig utfordringer og 

prosesser som er en konsekvens av Covid 19-pandemien, som krever større grad av 

samhandling mellom og på tvers av bedrifter, næring og lokalsamfunn.  

 



3-partssamarbeidet er et etablert fora for helhetlig destinasjonsledelse. Denne 

samhandlingsarenaen må videreføres, videreutvikles og forsterkes i mer forpliktende 

retning. 

 

Kommunikasjon er et sentralt verktøy i dette arbeidet, og Visit Svalbard skal fortsette å 

ha et sterkt fokus på åpen, ærlig og konstruktiv kommunikasjon i enhver sammenheng 

som direkte og indirekte berører selskapet og medlemsbedriftene. Krisekommunikasjon 

blir også prioritert, om det skulle bli behov for det i 2021. 

 

Planarbeid, miljøregelverk 

Det pågår et større arbeid vedr revisjon av miljøregelverk, forvaltningsplaner og 

verneplaner. Det er ikke avklart når myndighetene skal sende forslagene på høring. Så 

langt mulig vil Visit Svalbard prioritere ressurser til å følge regelverksarbeid og 

planprosesser som kommer på høring i løpet av 2021. På tross av usikkerhet skal vi 

forsøke å rigge oss slik at vi kan ivareta denne oppgaven når den kommer. 

 

 

Handlingsplan marked 2021 
Markedsavdelingen i Visit Svalbard er redusert fra 3 til 2 årsverk fra 01. september 2020. 

Det har ikke blitt ansatt en ny markedsansvarlig gitt den økonomiske situasjonen pga 

Covid-19. Men ambisjonen er at markedsavdelingen igjen skal utøkes til 3 årsverk, noe 

som er en forutsetning for gjennomføring av handlingsplanen i sin helhet. 

 

Basismarkedsføring av Svalbard som reisemål 
I 2021 er den overordnede hovedprioriteringen for basismarkedsføringen å opprettholde 

den markedsposisjonen vi har opparbeidet oss over flere år. Spesielt gjelder dette vår 

synlighet og tilstedeværelse i digitale kanaler, som sosiale medier og satsning på å 

produsere digitalt søkemotoroptimalisert innhold til våre egne nettsider. Som før vil 

basismarkedsføringen primært fokusere på digital markedsføring. 

 

Dette innebærer spesifikt at vi opprettholder et minimumsnivå slik som man har operert 

med for betalte annonser i Google siden koronasituasjonen startet i 2020. For 

innholdsproduksjon i egne kanaler innebærer dette at vi minimum skal være aktive i alle 

våre egne hovedkanaler to ganger per kanal i uka. 

 

Pga. reiseråd i sammenheng med koronasituasjon er det usikkert når mange av våre 

utenlandske kundegrupper kan besøke Svalbard igjen. Det norske markedet anses som 

det sikreste å fokusere markedsarbeidet inn mot i første rekke, og evt. utenlandske 

segment havner derfor i andre rekke.  

 

Samtidig skal vi ikke glemme av de utenlandske segmentene, og markedsavdelingen vil 

derfor fortsette å kommunisere på engelsk i sosiale medier, samt sørge for at innhold 

produsert til egne nettsider produseres på både norsk og engelsk slik at 

kommunikasjonen mot disse opprettholdes. 

 

Blant reiselivet i Norge er vi ikke alene om å satse på det norske markedet i 2021. Vi har 

tidligere ikke hatt fokus på å markedsføre våre høysesonger som solvinteren og 

polarsommeren til fordel for fokus på nordlysvinteren. Vurderingen vår er at vi må 

promotere solvinteren og polarsommeren 2021 i større grad enn vi vanligvis ville gjort 

for vi skal være konkurransedyktige ovenfor det norske markedet. 

 

Presse, media og bloggere 
I 2021 vil vi i likhet med etter koronaen brøt ut i 2020 oppfordre presse, bloggere og 

fotografer om å kontakte medlemsbedriftene direkte med forespørsel om samarbeid, noe 



vi tidligere har brukt mye tid og ressurser på for å følge opp. På denne måten kan de 

medlemsbedriftene som har ressurser til dette velge å ta i bruk disse samarbeidene.  

Vi vil likevel holde vårt samarbeid med presse, bloggere og fotografer på et 

minimumsnivå der vi bistår med informasjon, kontakter, og eventuelt en middag, uten 

for store kostnader. På denne måten opprettholder vi kontakten med disse på en 

kostnadseffektiv måte i den nåværende situasjonen.  

 

Innholdsproduksjon 
Angående innholdsproduksjonen i 2021 kommer vi til å satse mye på egenproduksjon der 

det lar seg gjøre. Hvor vi i tidligere år blant annet har hatt samarbeid med bloggere, 

skribenter, og fotografer der vi har fått mye materiell til egen bruk, vil vi nå bruke de 

ressursene vi har internt til egenproduksjon til nettsidene, sosiale medier og lignende.  

 

Kampanjer og annonsering 
Visit Svalbard fortsetter samarbeidet med Semway om annonsering i Google og 

søkemotoroptimalisering. Pga. koronasituasjonen ble den digitale kampanjen «Polar 

Byferie» satt på pause, men denne ligger klar til å evt. kunne kjøres i 2021 i stedet, 

forutsatt at det er midler til dette.  

 

Inn mot vintersesongen 2020/2021 gjennomfører Visit Svalbard en markedskampanje 

rettet mot det norske markedet som promoterer Svalbard som vinterdestinasjon både i 

mørketiden og i solvinteren. 

 

For å opprettholde Svalbard som en aktuell destinasjon inn mot det norske markedet 

vurderer vi at det også vil være fordelaktig å gjennomføre en sommerkampanje mot det 

norske markedet i 2021 dersom finansieringen faller på plass. 

 

B2B og workshops 
Vi kommer til å øke deltakelse på workshops og fokus på B2B-jobbing noe, da dette er en 

viktig funksjon som lar oss opprettholde de utenlandske markedene. Ved at utenlandske 

turoperatører er godt oppdatert på reiseinformasjon, lokale produkter og hvilke lokale 

bedrifter som finns lokalt vil dette bidra til at de er forberedte og har god info til å kunne 

tilby Svalbard til gjester i sine marked når de kan reise til Svalbard igjen.  

 

Deltakelse prioriteres på workshops og B2B-arrangement som kjøres digitalt, og de 

markedene markedsgruppa har blitt enige om at avdelingen skal jobbe mot vil være 

prioritert der det er mulig. 

 

Booking og nettsider 
Markedsavdelingen skal videreføre jobben med videreutviklingen av Travelize slik at 

resterende funksjoner som Travelize har lovet som gratis utviklingsoppdrag kan tas i 

bruk. Videreutvikling av visitsvalbard.com nedprioriteres midlertidig i 2021, på grunn av 

kostnadene for dette. 

 

Finansiering 
Handlingsplanen for markedsarbeidet i 2021 ovenfor bygger på situasjonen vi står 

ovenfor med begrenset finansiering til arbeidet i Visit Svalbard. For markedsavdelingen 

innebærer begrenset finansiering bl.a. en reduksjon av kvaliteten og effekten av 

markedssatsningen. 

 

Om situasjonen mtp. finansiering bedres på et senere tidspunkt vil avdelingen i første 

rekke kunne jobbe med videre satsning på større digitale kampanjer frem i tid (Polar 

Byferie og Polarsommer) som krever betydelige midler. I tillegg vil det bli mulig å trappe 

opp den generelle annonseringen, innholdsproduksjonen, og målrettingen av 

markedsføringen i våre digitale kanaler til et normalnivå. Markedsavdelingen vil da i 



tillegg kunne gjenoppta et økt samarbeid med, og engasjement inn mot, presse, 

bloggere og fotografer slik som vi hadde før koronasituasjonen. 

 

Turistinformasjonen 
Den fysiske turistinformasjonen i gågata prioriteres ned i 2021, og holder primært åpent 

deler av hverdagene. Samtidig prioriteres å svare opp henvendelser via telefon, epost og 

SoMe, men med bruk av eksisterende personell i administrasjonen. Det blir kun i 

begrenset grad tatt inn ekstrapersonell, som i et normalår utgjør ca. 1,5 årsverk. Dette 

betyr at det også forblir stengt i helgene, og at tjenester knyttet til bl.a. 

åpningstidsguiden ikke blir gjennomført. 

 

Åpningstider, oppgaver og bemanning kan revurderes hvis og når de økonomiske 

forutsetningene skulle tillate det. 

 

Det har over lengre tid vært en ambisjon å modernisere turistinformasjonen, og samtidig 

knytte den tettere opp til markedsavdelingen. For fremtiden vil det være naturlig at 

avdelingen faglig sorterer under markedsansvarlig, slik at vi sikres en enda mer helhetlig, 

gjennomført og kvalitetssikret kommunikasjon med gjester og andre. 

 

 

Cruise og ekspedisjonscruise 
Etter en cruisesesong 2020 uten anløp av konvensjonelle cruiseskip og med et ubetydelig 

antall ekspedisjonsskip, er det viktigere enn noen gang å holde god kontakt med 

rederiene for å sikre at de i fremtiden setter Svalbard og Longyearbyen på seilingslisten. 

Dette selv om det i skrivende stund, som en følge av pandemien, er usikkert når 

cruiseskip kan starte seilinger igjen til Norge og Svalbard.  

 

Ifølge rederiene er det sannsynlig at den norske fastlandskysten i 2021 vil være attraktiv 

for de konvensjonelle skipene som vil ha gode muligheter til å teste sine 

smittevernrutiner med relativt kort vei til hjemmehavn i Tyskland eller Storbritannia i 

tilfelle av utbrudd. For Svalbard er det imidlertid mer usikkert neste år, bl.a. med 

bakgrunn i lange seilingsstrekninger og i forhold til beredskap i land. Parallelt med dette 

har den norske regjeringen foreslått et totalt tungoljeforbud på Svalbard, som Svalbard 

Reiselivsråd støtter, og hvor høringsfristen er i februar 2021. I tillegg er tålegrensene for 

miljø og lokalsamfunn under lupen i ulike prosjekter i og utenfor reiselivet. I sum gir 

dette betydelig usikkerhet med tanke på cruisetrafikken til Svalbard, ikke bare i 2021 

men også for årene deretter. 
  

Visit Svalbards cruisearbeid i 2021 vil derfor preges av omstilling til nye krav fra 

myndigheter og markeder, og til gjenoppbygging og utvikling av en bærekraftig 

cruisetrafikk for Longyearbyen og Svalbard post covid-19. Dette betyr å holde kontakten 

med både konvensjonelle og ekspedisjonscruiserederier og å bidra til å utvikle unike og 

trygge opplevelser i land, og som sikrer en cruiseturisme som både er avstemt med 

lokale forhold og som sikrer lokal verdiskaping. 

 

 

 

 


