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HANDLINGSPLAN 

 

Svalbard Reiselivsråd 

 

2021 
 

Vedtatt høstmøtet 25.nov. 2020 
 

Handlingsplanen for 2021 vedtas lik den som for 2020, men med en 
omarbeidet innledning og et tillegg som viser de viktigste mål og 

prioriteringer for arbeidet i 2021. Dette fordi situasjonen rundt Covid-19 har 

gjort at lite er gjennomført i 2020, og fordi vi vet svært lite om 
forutsetningene i 2021 og hvilke rammer Visit Svalbard har å jobbe innenfor. 

 
Handlingsplanen for 2020 står derfor 1 år til, og med vedlegget «Tillegg til 

handlingsplanen 2021 Svalbard Reiselivsråd» som konkretiserer de viktigste  
mål og prioriteringer. 
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0. Innledning 
 
Hvert år utarbeides det en handlingsplan for Svalbard Reiselivsråd som danner grunnlag for 

bestillingen fra rådet til destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS innen områder som marked, 

miljøarbeid, sikkerhet og kompetanse. Visit Svalbard AS er sekretariatet for Svalbard 

Reiselivsråd og har ansvar for gjennomføringen av handlingsplanens prosjekter.  

 

Årlig får Visit Svalbard er tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet, for 2021 stort kr. 

3 115 000,-. Tilskuddsbrevet er ikke kommet i skrivende stund, men tradisjonelt skal det 

drives aktiviteter som «bidrar til en utvikling av reiselivsnæringen innenfor rammene som 

ligger i de overordnede målene for svalbardpolitikken, slik disse er formulert i regjeringens 

«Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard».» 

 

Tilskuddet skal konkret brukes til «å skaffe informasjon reiselivsaktivitet i området, bidra til 

utvikling og implementering av nasjonal politikk, herunder et bærekraftig reiseliv, og til å ta 

vare på fellesoppgaver som drift av helårlig turistinformasjon, kompetansebygging og 

opplæring av guider og turledere.» 

 

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

gjennom masterplanen Destinasjon Svalbard mot 2025. Handlingsplanen integrerer derfor 

innsats- og tiltakspunkt for å forbedre bærekraftstilstanden på reisemålet. 

 

 

 

 

 
Foto: Jarle Røssland 

 

 

 

Det videre innhold ble utarbeidet for 2020, og står som ramme for arbeidet i 2021. 

 

 

1. Status for reiselivet på Svalbard 
 

1.1. Utvikling i turisttrafikken: 

 

Innledning 

Det har ikke vært større endringer i strukturen eller sammensetningen av aktører innen 

reiselivet på Svalbard i 2019. Det er 2 aktører som kan karakteriseres som store 

totalleverandører, videre noen i mellomsjiktet og en underskog av mindre aktører.  
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Utvikling i turisttrafikken i 2019: 

 

Kommersielle gjestedøgn 

Utviklingen i reiselivet på Svalbard måles blant annet i antall gjestedøgn ved 

overnattingsbedrifter i Longyearbyen. Antallet gjestedøgn indikerer hvor mange netter de 

kommersielle rommene har vært i bruk. I 2018 og 2019 lå den statistikkførte kommersielle 

sengekapasiteten i Longyearbyen på 951, fordelt på 457 rom. Noe kapasitet har vært 

nedstengt deler av både 2018 og 2019 med tanke på oppgraderinger. Totalt antall 

gjestedøgn, inkludert campingen i 2018 var 156 241 (opp 7,5 % fra 2017). Så langt i 2019 

har antall gjestedøgn, inkludert camping, økt med 4,19 % til 141 309. Mest vekst ser vi i 

månedene januar og mars 2019. 

 

Turistankomster til Longyearbyen 

I 2018 ankom 72 544 gjester til overnattingsstedene i Longyearbyen. Dette er en økning fra 

året før på 5 200 personer og en prosentvis vekst på ca. 7,2%. Dermed ligger 

gjennomsnittlig besøkstid på ca. 2,4 døgn i snitt. Så langt i 2019 har antall gjester til 

overnattingsstedene i Longyearbyen økt med 5,55 % sammenlignet med samme periode i 

fjor. (Fra 63 500 til 67 026) September har vært årets dårligste måned mtp. turistankomster, 

og gikk ned med -16 % i forhold til fjoråret.  

AirBnB brer om seg også i Longyearbyen, med noen og 60 enheter og ca 160 senger liggende 

ute per august 2017. Høsten 2018 ble det innført restriksjoner for bruk av private leiligheter 

til AirBnB, antall døgn man kan leie ut leiligheter ble satt til 90 dager. I 2019 ble det også 

inngått avtaler med Lokalstyret på overvåking av AirBnB med AirDnA.  Vi ser en nedgang i 

antall personer som har bodd på Airbnb, samt en nedgang i antall enheter, helt siden juni. 

Dette sammenlignet med sommeren i fjor. Det er vanskelig å si hva dette kommer av, siden 

airbnb-markedet er et uoversiktlig marked som ligger utenfor det organiserte reiselivet.  
 

Konvensjonelle cruise 
Med konvensjonelle cruiseanløp menes passasjerskip som kommer på transitanløp; dvs at de 

både ankommer og forlater Longyearbyen med skip. Cruisene varer ca. 14-17 dager og 

Svalbard er ofte et anløp mellom Island og fastlands-Norge. Den konvensjonelle 

cruisesesongen i Longyearbyen er de tre sommermånedene juni, juli og august. 
  
Her er tall fra 2018 og 2019 samt et estimat for 2020: 
  

  Antall 

anløp 
Antall 

passasjerer 
Liggetid til 

kai 
Andel 

shore ex 

2018 27 45 900 10:14 59% 

2019 23 39 300 9:10 59% 

Estimat 

2020 
32 50 000 9:20   

  
Etter en nedgang i konvensjonelle anløp i 2019 ligger det an til en økning i 2020. Dette 

skyldes delvis at MSC kommer tilbake med tre anløp (mot to i 2019) og at SAGA igjen er 

tilbake etter et par års fravær med det nybyggede Spirit of Discovery.  
  
Liggetid til kai er viktig for å legge til rette både for tilfredshet og verdiskaping. Det ser ut til 

at neste års gjennomsnittlige liggetid til Bykaia øker igjen til 9 timer og 20 minutter. De 

største ligger lengst; MSC ligger i 14 timer til kai, og TUI 12 timer. Vi arbeider aktivt med 

rederiene for at de skal ligge lenger til kai, gjerne over natt, og benytte hele Isfjorden på 

«Slow cruise» med besøk både til Barentsburg og/eller Pyramiden.  
  
Mottaksforholdene på Bykaia vil bli vesentlig forbedret i 2020. Etter en sommer med 

turistinformasjon og salg av lokale turer i midlertidige installasjoner i 2019, står nå et nytt og 

moderne hus til disposisjon for både cruisegjester og -mannskap. Det nye huset skal være en 

informasjonsportal for besøkende som kommer sjøveien med turistinformasjon, salg av lokale 

turer og et utvalg lokale butikker og andre aktører som ønsker å profilere seg mot 

cruisegjestene.  
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Ekspedisjonscruise 
Ekspedisjonscruise har en lang historie på Svalbard, og trafikkeres av små og store skip (fra 

10 til 200 pax) på kortere og lengre cruise. De fleste seilingene går langs vestkysten av 

Spitsbergen eller rundt øygruppen. Gjestene flys til/fra Longyearbyen i motsetning til de 

oversjøiske cruiseturistene som ankommer og forlater Longyearbyen sjøveien. Denne formen 

for turisme er den raskest voksende på Svalbard og teller i 2019 ca. 20 000 

ekspedisjonscruisepassasjerer. Dette er en trend som forventes å forsterkes de kommende 

årene pga mange nye og til dels større skip som settes inn i trafikken. Listen over nybygg 

(se https://www.cruisecritic.co.uk/articles.cfm?ID=3014)  i dette segmentet øker, og både tradisjonelle 

ekspedisjonscruiserederier og konvensjonelle rederier investerer nå i dette segmentet. I 

følge Cruise Industry News  er det over 40 nye ekspedisjonscruiseskip under bygging; disse 

vil settes i trafikk i løpet av de nærmeste årene. 
  
I samsvar med Visit Svalbards mål om å utvikle den bynære turismen og i et 

verdiskapingsperspektiv, er det ønskelig at disse gjestene bruker tid i Longyearbyen før og 

etter ekspedisjonscruiset. Mange av ekspedisjonscruisegjestene kommer til og reiser fra 

Longyearbyen med charterfly, noe som gir kun kort tid i Longyearbyen. Videre viser 

utviklingen at noen dager gjennom sommersesongen blir svært hektiske når flere 

ekspedisjonscruiseskip skifter passasjerer på samme dag samtidig som det er et 

konvensjonelt cruiseskip på besøk. Dette er utfordringer som Visit Svalbard vil arbeide videre 

med for å spre trafikken og øke mulighetene for verdiskaping i ekspedisjonscruisesegmentet. 
  
Ekspedisjonscruiseaktørene er organisert i sin egen organisasjon AECO (som jobber i hele 

Arktis), som har et tett og godt samarbeid med Visit Svalbard på saker av felles interesse. 
 

Aktivitetstilbud og attraksjoner 

Aktivitetstilbudet på Svalbard er stort og variert, og med en høy grad av organiserte 

aktiviteter sammenlignet med fastlandet. Spesielt i vintersesongen er aktivitetene avhengig 

av stabilt gode vinterforhold, med snø og sjøis. Statistikken for feltdøgn er per i dag ikke 

tilfredsstillende og med mange feilmarginer. Vi jobber derfor sammen med Sysselmannen for 

å forenkle og forbedre innhentingen av tall for feltaktivitet.  

 

Gjennom arbeidet med Masterplanen har vi og bedriftene hatt fokus på å få et videre spekter 

av tilbud, typisk i kategorien lavterskel. Dette som et tilsvar på at en stadig større andel av 

gjestene mangler såkalt «arktisk kompetanse» og følgelig antas å ikke ha de samme 

forutsetningene som spesielt nordmenn på snø, is, kulde og fysiske naturopplevelser i alle 

årstider. Vi ser at stadig nye tilbud kommer til i denne kategorien opplevelser, og da i stor 

grad i Longyearbyen og nærområdet til byen. Men med voksende antall gjester vil da selve 

byen og den bynære naturen bli satt under større press fra turismen, noe vi søker å adresse 

gjennom bedre tilrettelegging med tiltak som bl.a. steinsatte stier, aktivitetstraséer, 

rundløyper, akebakker, skilting og andre tilrettelagte naturopplevelser. 

 

Både Svalbard Museum og de øvrige museer og gallerier hadde en økning i antall besøkende i 

2019, i tråd med utviklingen i antall gjester til øya. 

 

De største aktivitetene gjennom året er turer med båt, hund og snøskuter. De aller fleste 

turene kan bookes via vår felles nettside visitsvalbard.com, hvor det i 2018 ble booket for 

over 40 millioner hos omtrent 27 tilbydere. Dette tallet inkluderer også bookinger som er blitt 

betalt inn til Visit Svalbards betalingsløsning via enkelte tilbyderes egne nettsider. Av dette 

ble 5,6% betalt i provisjon til Visit Svalbard AS. Så langt i 2019 har det blitt solgt aktiviteter 

for i overkant av 44 millioner. Markedsavdelingen har stort fokus på digital synlighet og 

jobber kontinuerlig med innholdsproduksjon, optimalisering og forbedring. Gjennom daglig 

analyse og innsiktsarbeid driver markedsavdelingen på med erfaringsinnhentning på hva som 

bidrar til økt salg og konverteringer. Sidene skal hjelpe gjestene til å velge riktig tur, og de 

skal bidra til en bedre match mellom gjestene og opplevelsene. Her er innføringen av 

standardiserte vanskelighetsgrader på turene og et nylig utviklet symbolspråk svært viktige 

hjelpemiddel.  

 

https://www.cruisecritic.co.uk/articles.cfm?ID=3014
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html
http://www.aeco.no/
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1.2. Kommentar til statistikkene 

Visit Svalbard sin gjestestatistikk for Longyearbyen i 2018 og så langt i 2019 viser altså en 

langt mer beskjeden utvikling enn det vi har sett de siste 3-4 årene, og med en tydelig 

utflating i veksten.  

 

Én åpenbar årsak til at veksten nå flater ut er at vi i perioden fra medio februar til medio 

september har godt belegg og tidvis høy kapasitetsutnyttelse, og der det er vanskelig å hente 

ut så mye mer med den romkapasiteten vi har i dag. Samtidig ser vi at januar i 2019 utviklet 

seg veldig bra, men dette kan komme av tilreisende arbeidere til hotellene.  

 

Hva gjelder nasjonaliteten til gjestene så er det ingen dramatiske endringer. Topp 5 

nasjonaliteter for 2018 (Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Frankrike) forblir uendret 

sammenlignet med statistikken så langt i 2019. Det er verdt å merke seg at kinesiske 

gjestedøgn så langt i år, sammenlignet med hele fjoråret, har hatt en økning på 55,76 %. 

Det er spesielt i perioden juni – august at kineserne har besøkt Svalbard. I tillegg har vi 

merket oss en nedgang både fra Norge og spesielt Sverige. Likevel utgjør nordmenn fortsatt 

den største nasjonalitetsgruppen blant besøkende. 

 

 

2. Strategien «Masterplan Svalbard mot 2025» 
 

Masterplanen ble vedtatt i 2015 og dens hovedprinsipper ligger til grunn for ambisjoner, 

prioriteringer og tiltak i perioden frem mot 2025. 

I 2018 hadde vi en justering av målene da vi så at vi var i ferd med og innfri noen av 

målsetningene i Masterplanen. En samling i februar med egne medlemmer, representanter 

fra Sysselmanskontoret, Unis og fra q Longyearbyen lokalstyre. Retningsjusteringen av 

masterplanen ble vedtatt på høstmøte i 2018. Vi ser at utviklingen går fort og at vi står 

ovenfor nye utfordringer som man ikke hadde når man laget masterplanen i 2015, det vil 

derfor i 2020 bli initiert en ny justering av Masterplanen.  

 

2.1. Visjon, mål og strategier 
I Stortingsmelding nr 32 (2015-2016) for Svalbard gis reiselivet aksept for videreutvikling og 

vekst også i årene som kommer. Det åpnes for noe økt adgang til tilrettelegging i naturen, 

som eksempelvis stier og næringshytter. Årsaken til at myndighetene nå slipper opp noe er 

det faktum at utviklingen er styrt og kontrollert, og at næringen gjennom samhandling og 

felles tiltak opptrer seriøst og ansvarlig. 

 

Handlingsplanen for 2020 vil følge de langsiktige linjene for tilsvarende plan for de siste 

årene, men hensyntatt målene og prioriteringene i masterplanen, samt de justeringer som er 

gjort i etterkant. Ambisjonen for Visit Svalbard er å bidra til økt lønnsomhet hos 

reiselivsnæringen og den enkelte aktør, innenfor bærekraftige rammer.  

 

Når vi nå planlegger for 2020 gjøres dette med basis i masterplanen «Svalbard mot 2025». 

Vi vil opprettholder sporet fra tidligere med fokus på sikkerhet, kvalitet, kundeopplevelse, 

miljøivaretagelse og lønnsomhet.  

 

Kort om visjon, mål, strategier og handlingsplan for Visit Svalbard: 
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2.1.1. Visjon: 

Svalbard skal framstå som det ledende høyarktiske reisemålet i det internasjonale 

turistmarkedet.  

Dette skal gjøres gjennom å utvikle og levere unike og attraktive opplevelser. Videre vekst 

skal skje gjennom bærekraftig verdiskaping og styrt utvikling innenfor rammer som er 

forenlig med øygruppas unike natur og internasjonale posisjon. 

 

Grunnleggende ambisjoner bak denne visjonen er:  

• Kvalitet og sikkerhet i alle ledd/på alle nivåer  

• Kunnskap om de særegne forholdene  

• Styrte og tilrettelagte natur- og kulturopplevelser  

• Produkter som skaper lønnsomhet og lokale, helårlige arbeidsplasser  

• Et sterkt og forpliktende samarbeid i næringen og mellom næringen og det offentlige  

• Kompetansebygging gjennom Svalbard Guide Opplæringen og eventuelt å tilby kurs i  

 samarbeid med Innovasjon Norge.  

• Masterplan «Destinasjon Svalbard 2025» og merket «Bærekraftig reisemål» skal 

bidra til at man hele tiden jobber for en mer bærekraftig utvikling.  

 

2.1.2. Overordnede mål og ambisjoner: 

Svalbard skal utvikles til et mer lønnsomt og robust helårig reisemål med flere høyt 

betalingsvillige besøkende fra hele verden.  

 

Ambisjonen for utviklingen er å doble antall årsverk i reiselivet i Longyearbyen innen 2025. 

Av disse skal flest mulig årsverk være helårs arbeidsplasser knyttet til lokal bosetting og 

lokal verdiskaping, slik at utviklingen bidrar til et mer robust familiesamfunn. 

 

Veksten skal komme gjennom: 

1. flere besøkende og lengre opphold  

2. en bedre og mer kundetilpasset totalopplevelse i alle sesonger 

 

All utvikling skal være bærekraftig, og både den reelle og oppfattede bærekraften skal 

konstant forbedres og måles gjennom sertifisering og løpende utviklingsmål for 
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destinasjonen, samt gjennom kommunikasjon og tilbakemeldinger fra gjester og 

myndigheter.  

 

Følgende bærekraftambisjon ligger til grunn for de overordnede målene: 

1. Reiselivsnæringen skal utvikle lokal, helårlig aktivitet og sysselsetting.  

2. Kunnskap og kompetanse skal være bærende produktelementer i turismen på 

Svalbard. 

3. Mest mulig av turismen skal foregå i organiserte former, med volumtrafikken styrt til 

Longyearbyen og nærområdene. Longyearbyen sentrum og Isfjordenområdet skal ha 

et særlig utviklingsfokus.  

4. Reiselivsnæringen skal være bærekraftig mht miljøvern, lønnsomhet, lokal 

verdiskaping og ivaretakelse av lokalsamfunnet. 

2.1.3. Strategiske mål: 

1. Sikre bedre tilrettelegging, bedre og mer differensiert kommunikasjon og mer effektiv 

bruk av Longyearbyen og nærområdene som selvstendig opplevelsesarena. 

Dette skal løses gjennom et mer utbygd, bedre tilrettelagt og bedre kommunisert  

Longyearbyen, samt en tilrettelegging av nærområdene, herunder Isfjorden, som  

opplevelsesområde for et bærekraftig naturbasert reiseliv. 

 

2. Sikre bedre helhetlige kundeopplevelser for ulike målgrupper i alle sesonger, herunder 

mer differensierte leveranser. 

Dette skal løses gjennom utvikling av flere og mer differensierende og kundetilpassede 

opplevelser og en bedre utnyttelse av nærområdene rundt byen. 

 

3. Sikre bedre rammebetingelser og bedre håndtering av disse for operasjoner, særlig i 

strategisk viktige områder.  

Dette skal løses gjennom en mer strategisk næringspolitisk dialog med nasjonale 

myndigheter, en bedre samhandling mellom de tre hovednæringene på Svalbard 

(industri, forskning og reiseliv), og en mer samlet, åpnere og tydeligere 

reiselivsbransje. 

 

4. Sikre bedre tilgjengelighet gjennom hele året på fly (passasjerer og cargo) og økt 

kapasitet på overnatting og opplevelser.  

Dette skal løses gjennom et tettere samarbeid mellom næringene på Svalbard, 

flyselskapene, Avinor og myndighetene, samt ved å oppnå en kritisk etterspørsel og et 

nødvendig volum. 

 

5. Sikre en bærekraftig utvikling. Utviklingen i reiselivet skal forsterke Svalbards 

miljøprofil og ta hensyn til den sårbare naturen.  

Dette skal fortrinnsvis oppnås gjennom langsiktig jobbing gjennom 

sertifiseringsordningen Bærekraftig reisemål og tett samarbeid med Sysselmannen om 

miljøinformasjon og øvrige miljøtiltak. 

2.1.4. Taktiske mål: 

1. Sikre mer forberedte gjester, før ankomst og før hver opplevelse. 1 

2. Levere bedre informasjon og forståelige tjenester og konsepter gjennom hele 

kundereisen, inkludert differensiering av turer og flere og nye LYB-opplevelser. 

3. Levere på forventninger om «annerledeshet», unikhet, autentisitet og riktig identitet 

gjennom hele leveransen og i all kommunikasjon 
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2.2. Innsatsområder og tiltak: 
 

Tiltaksområder Tiltak 

A: LYB som opplevelsesarena 1. Kommunikasjonsløsninger, 

inkludert differensiering mot andre 

reisemål 

2. Tjenesteløsninger 

3. Lokal mat og forskningsbaserte 

opplevelser 

B: Differensiering 4. Produktdifferensiering 

5. Differensiering av sesonger 

C: Utviklingskultur og –struktur 6. Lokal samarbeidskultur 

7. Kjennskap og lokalkunnskap 

8. Lokalstyrets rolle og innsats 

9. Rammebetingelser 

D: Bærekraft 10. Bærekraftsertifisering 

E: Effektive systemer og 

støttefunksjoner 

11. Kompetanseløft 

12. Arrangementskontor 

13. Informasjonstjeneste 

F: Tilgjengelighet 14. Bedre infrastruktur og rutetilbud 

 

 

2.2.1. Utfyllende om Longyearbyen som opplevelsesarena 

Det overordnede strategiske grepet for å nå målene om sesongutvikling og kunne 

tilrettelegge for en vekst i turismen som er forenlig med ambisjonene om en bærekraftig 

utvikling, er å legge en større del av Svalbardopplevelsen til Longyearbyen og nærområdene 

rundt. Brukerundersøkelsene som er gjort i dette arbeidet viser at svært mye av 

kommunikasjonen dreier seg om å vise Svalbard som en arena for naturopplevelser, mens 

Longyearbyen på mange måter framstår som «uforklart» i dette bildet. Samtidig er 

Longyearbyen en viktig komponent i neste alle turisters møte med øygruppen. Med dette 

utgangspunktet er det utviklet en konseptuell utviklingsmodell som danner et grunnlag for 

både å tenke konseptuelt rundt sesonger og Longyearbyens rolle i disse. 

 

Å utvikle Longyearbyen som opplevelsesarena handler ikke bare om å kommunisere hva byen 

er, men minst like mye om hvordan man utvikler stedet som et attraktivt sted å være og 

hvordan stedet forstås av gjestene mens de er her.  

 

Modellen nedenfor viser hvordan Longyearbyen som opplevelsesarena vil ha en varierende 

rolle som nav gjennom året og overfor ulike målgrupper. Jo mindre aktuelt det er for gjesten 

av ulike årsaker å dra ut i villmarka (ref. årstidenes begrensinger og rammer for det), jo 

viktigere blir det at Longyearbyen fungerer som reisemål i seg selv. Å ha et dynamisk forhold 

til denne skiftende rollen, og å sikre en god kommunikasjon av dette, er derfor viktig for den 

videre utviklingen.  
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Etter revideringen av «Masterplanen Svalbard mot 2025» i 2018 som ble tatt inn i 

handlingsplanen for 2019 viderefører vi de 3 hovedpunktene fra dette arbeidet 

• Forbedre de offentlige rammebetingelser 

o Styrke 3 part samarbeidet 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  

• 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 

• 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 bærekrafts begrepet bedre ovenfor turister og lokalsamfunnet  

 

2.3. Prioriteringer 2020 
 
Det vil i 2020 bli en prioritert oppgave å gå igjennom hele modellen for destinasjonsselskapet 

inklusive organisasjonen og finansieringsform for bedre å kunne møte de fremtidige 

utfordringene man har i reiselivet. Fremtidig grunnfinansiering av selskapet, kommende 

varslende restriksjoner for turisttrafikken til Svalbard, samt det samfunnsansvaret Visit 

Svalbard tar med bakgrunn i at man ikke har de naturlige funksjonen man ellers har i en by 

med tradisjonell kommune og fylkeskommune som naturlige bærere av samfunnsansvaret, 

vil være en del av denne gjennomgangen. Målsetningen for denne gjennomgangen må være 

å optimalisere opplevelsen av destinasjonen både for turister og medlemmer av Svalbard 

Reisleivsråd. 

 

Det er naturlig at man også i 2020 tar for seg en ny justering av målene i «Masterplanen for 

Svalbard mot 2025». Dette spesielt med bakgrunn i at man mangler en destinasjonsstrategi 

for Svalbard. Visit Svalbard ønsker å ta dette initiativet for å kunne ha en omforent rettesnor 
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og jobbe etter fremover. Dette arbeidet må gjøres sammen med de berørte parter i vårt 

lokalsamfunn. Løftes som en felles problemstilling inn i 3 part samarbeidet mellom 

Longyearbyen Lokalstyret, Sysselmannen og Visit Svalbard. 

 

Visit Svalbard vil rette fokus på ytterligere tiltak som vil høyne kvaliteten på 

reiselivsproduktet totalt sett og bidra til målsetting om et godt organisert reiseliv. Vi må ha 

tiltak som imøtegår utvikling av uorganisert aktivitet uten lokal forankring. Styret vil i tillegg 

gå igjennom vedtektene til Svalbard Reiselivsråd for å sikre det organiserte reiselivet på 

Svalbard fremfor det uorganiserte.  

 

 

 
Foto: LP Lorentz 

 

3. Reiselivsrådets bestilling av tjenester fra Visit Svalbard 
AS for 2020  
 
Bestillingen er gjennomsyret av strategien «Masterplan Svalbard mot 2025» og de føringene 

som ligger der. Videre er den kategorisert i henhold til bestillingen som følger tilskuddet fra 

Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

3.0. Oppfølging og gjennomføring av tiltak i «Masterplan Svalbard mot 

2025» - fra ord til handling 

Visit Svalbard skal fremover gjennomføre de prioriterte tiltakene i tabellen over (pkt 2.2.). 

gjennom den såkalte fase 3, «fra ord til handling». Dette vil kreve store ressurser fra 

destinasjonsselskapet og medlemmene i Reiselivsrådet, både med tanke på den 

menneskelige kapital og investeringer i prosjekter og tiltak. Fase 3 gjennomføres ved hjelp av 

en 100% stilling i Visit Svalbard som er tatt inn i 2019 som en resurs for oppfølging av de 

samfunnsnyttige formålene Visit Svalbard engasjerer seg i når. Av prioriterte oppgaver i det 

videre arbeidet fra 2020 kan nevnes:  

 



 

Handlingsplan Svalbard Reiselivsråd / Visit Svalbard 2021 Side 11 

 

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 (ref «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 et tillegg på dagens innkreving av miljøgebyr til miljøvernfondet eller en endring av 

gjeldene tildelingskriterier fra dagens Miljøvernfond.  

Ansvarlig kommunikasjon med gjestene fra de søker etter Svalbard på nett, til de 

ankommer Longyearbyen, underveis i oppholdet og når de forlater oss. Dette blir blant 

annet adressert gjennom nye nettsider, der differensiering på sesong, produkt og kunder 

inngår, samt gjennom skilting og informasjon i byen.  

LongyearbyVERT; skal tilbys årlig.  

Lokaldemokratiske prosesser prioriteres, herunder tett oppfølging av søknader i LL og 

prosesser rundt arealdisponering og delplaner. 

Utover masterplanens fase 3 blir dette Visit Svalbards prioriterte oppgaver i 2020: 

 
3.1. Drift av helårig turistinformasjon. 

Visit Svalbard har en viktig rolle i informasjonsarbeidet rettet mot tilreisende, og har et 

særlig ansvar for å få ut informasjon om Svalbards særegne forhold og sårbare natur. I våre 

funksjonelle lokaler på toppen av gågata er vi «midt i turiststrømmen» og kan levere 

forventet kvalitet. Vi tar sikte på å ha åpent så godt som alle dager i året, dog avhengig av at 

behovet er til stede og økonomien i selskapet tillater det. 

 

Turistinformasjon er et viktig ledd Visit Svalbards totale leveranse av helhetlige 

kommunikasjonsløsninger. Gjestene skal ha samme opplevelse av profesjonalitet og 

effektivitet i turistinformasjonen, som de får når de besøker visitsvalbard.com og andre 

digitale kanaler.   

 

Når vi i fremtiden rekrutterer nye informasjonsmedarbeidere må vi sikre at de får den 

nødvendige kompetansen til å utføre arbeidet, slik at vi bidrar til bedre leveranser av 

tjenester til og økt lønnsomhet for medlemmene. I 2020 ønsker vi å fortsatt forbedre 

kvaliteten i informasjonstjenesten ved å: 

• Videreutvikle intern opplæring i tråd med nye behov og endrede driftsoppgaver; 

opplæringsprogram, stillingsinstruks, mal på felles holdninger til isbjørnfare, ferdsel på 

egen hånd, mm. Forsterke ambisjonen om å styre besøkende inn i organisert aktivitet.  

• Stimulere til at de ansatte deltar på turer gjennom alle sesonger, slik at de har 

førstehånds kjennskap til det som tilbys. Dette fordrer godt samarbeid med 

turoperatørene. 

• Informere bedre i selve lokalet rundt sikkerhet, isbjørn, natur, dronebruk og 

kulturminner. 

• Bidra til å «desentralisere» turistinformasjon gjennom LongyearbyenVERT og SGO.  

• Legge opp til økt bruk av visitsvalbard.com hos turistinformasjonens ansatte i 

formidlingen av informasjon, både i lokalene og på epost. De ansatte vil i større grad 

bli involvert i utviklingen av nettsidene, bl.a. mtp. FAQs. 

• Videreutvikle tjenestetilbud i fremskutt turistinformasjon på bykaia, med økt fokus på 

salg av lokale turer og formidling av relevant reiseinformasjon til cruiseturister. 

• Øke fokuset på salg av lokalt designede og produserte varer i turistinformasjonen. 

Varer produsert i Asia og andre fjerne markeder skal utfases.  
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3.2. Basismarkedsføring av Svalbard som reisemål. 

De siste årene har vi i vår basismarkedsføring av destinasjonen primært fokusert på moderne 

markedsføring som digital synlighet i sosiale medier, utvikling av nettstedet 

visitsvalbard.com, strategisk bruk av Google annonser, innholdsproduksjon, og 

søkemotoroptimalisering av dette innholdet. Vi jobber også målrettet med «influencere» som 

skal hjelpe oss å nå målet om økt digital synlighet.  

 

Samtidig har vi ikke gått helt bort fra tradisjonell markedsføring som produksjon av bykart 

for Longyearbyen, pressearbeid, NordNorsk Reiselivs reiseguide, samt Innovasjon Norges 

B2B workshoper.  

 

Hovedfokus i markedsføringen er å utvikle perioden september til februar, samt å øke 

antallet internasjonale gjester. Vi jobber dessuten etter mantraet «Rett gjest til rett tid», og 

skal alltid ha fokus på å gjøre gjestene enda bedre forberedt før de kommer.   

 

Prioriteringer 2020: 

I 2020 ønsker vi å ytterligere utvikle vår digitale synlighet mot norske og internasjonale 

målgrupper, hovedsakelig gjennom strategisk bruk av sosiale medier og nettsider. Digital 

markedsføring er både målbart, spisset og virkningsfullt i en verden hvor folk stadig mer er 

på digitale flater 24/7. En digital markedsføring frigjør vi oss fra standard 

målgruppesegmentering type alder og nasjonalitet, og retter fokus mer mot nisjer og 

interessegrupper uavhengig av hvor de kommer fra. 

  

Visit Svalbard skal fortsette samarbeidet med firmaet Semway om Google annonsering og 

søkemotoroptimalisering. Sammen med Semway skal vi kjøre en digital kampanje i 2020 kalt 

«Polar Byferie», hvor vi skal synliggjøre kombinasjonen kultur og natur i Longyearbyen. I 

kampanjen skal vi ha fokus på Longyearbyen som opplevelsesarena med lavterskelturer i 

nærområdet, shoppingtilbud, kultur og attraksjoner, bespisning, og overnatting. Formålet 

med kampanjen er å få enda større fokus på perioden september – februar, og dermed jobbe 

mot målet om helårsturisme. Målgruppen for kampanjen vil være nordmenn i alderen 45+. 

 

Visitsvalbard.com skal videreutvikles i tråd med tiden for å ytterligere øke konverteringer og 

salg. Bl.a. skal vi tilrettelegge nettsidene for voice-search som er stort i Sør-Europa, vi skal 

integrere TripAdvisor-vurderinger i produktvisningene, og bookingprosessen skal gjøres mer 

brukervennlig for kunden.  

 

 
Foto: LP Lorentz 
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Selv om deltakelse på workshoper har gått ned, vil vi fortsatt være til stede på 3-4 av disse 

som en nøytral stemme for hele destinasjonen. I en tid hvor vi dessuten ser en økende 

uorganisert reiselivsnæring på Svalbard mener vi det er viktig med denne deltakelsen for å 

oppfordre eksterne turoperatører til samarbeid med lokalt organiserte bedrifter. Informasjon 

om lokale forhold viser seg å bli viktigere og viktigere i samtalene med eksterne 

turoperatører.  

 

I forhold til presse- og bloggerbesøk så vurderer vi dette som viktig å legge til rette for også i 

fortsettelsen. Men med tanke på store kutt i Innovasjon Norges markedsbudsjett for 2020, vil 

vi være i selve gjennomføringen være helt avhengig av et fortsatt tett samspill med aktørene 

innen overnatting, aktivitet/opplevelser og attraksjoner. Bl.a. er vi avhengige av presserabatt 

for å kunne sy sammen interessante konsepter, til overkommelige priser.    

I 2020 skal vi fortsette salget av lokale turer til cruiseturister på Bykaia. Huset på kaia skal 

tilrettelegges for økt salg og som en arena hvor turistinformasjonen aktivt kan bidra som et 

salgsapparat og som informasjonsformidlere.  

I takt med reiselivets utvikling på Svalbard, spesielt mtp. vekst i uorganiserte turoperatører, 

vil vi ytterligere bruke Visit Svalbards kanaler til å synliggjøre det organiserte reiselivet som 

ansvarlig og kvalitetssikret. Det er viktigere enn noen gang å differensiere seg fra useriøse 

aktører, og vi vil tenke ansvarlighet i større grad enn tidligere i all vår markedsføring. Vi skal 

ha økt fokus på bærekraft i kommunikasjonen, oppfordre til bruk av lokale guider, og til 

deltakelse på organiserte turer. Vår digitale strategi skal også være mer ansvarlig ved å 

inneholde tydelige retningslinjer for eksempelvis bruk av bilder som kan gi feil forventninger 

(særlig i forhold til isbjørn og nordlys.) 

Ansvarlig markedsføring handler også om å tiltrekke seg «rett gjest til rett tur», og oppfordre 

alle som kommer til å være godt forberedt og opptre hensynsfullt. Dette både i et bærekraft 

perspektiv, men også ift. at reiselivet er en viktig brikke til å bygge de gode lokalsamfunnene 

vi ønsker å bo og leve i. Ansvarlig markedsføring og våre ikke-kommersielle initiativ og 

samfunnsansvar henger derfor nøye sammen. 

 

3.2. Økt kvalitet i reiselivsproduktene 

Det er et mål at reiselivsproduktene på Svalbard i sin helhet skal kvalitetssikres, både med 

tanke på gjestene og opplevelsen av Svalbard, og ikke minst av hensyn til miljø og sikkerhet. 

Sentrale tiltak er Svalbard Guide Opplæringen (SGO), interne retningslinjer for 

aktivitetstilbydere og kompetansebygging. Se for øvrig punkt 3.7. 

 

3.3. Miljøarbeid og sikkerhetsfokus 

Miljøarbeid og sikkerhetsfokus er en integrert del av reiselivsutviklingen på Svalbard og 

miljøhensyn har dedikert fokus i vår kommunikasjon og i diverse prosjekter. Som 

organisasjon og som destinasjon skal vi sammen tilby god og målrettet informasjon til alle 

besøkende om de særegne forhold og krav til opptreden. 

 

Visit Svalbard søker å samarbeide med Svalbards Miljøvernfond om miljøprosjekter og -tiltak. 

Vi vil motivere til økt bruk av miljøvennlige produkter blant medlemsbedriftene, samt 

stimulere til at så mange som mulig miljøsertifiseres (eksempelvis Miljøfyrtårn). 

 

Videre skal vi følge opp merkeordningen «Bærekraftig reisemål», i regi av Innovasjon Norge, 

som vi ble kvalifisert for i mars 2016. Økt kompetanse er et viktig element her, følgelig er 

SGO, LongyearbyVERT og andre kompetansehevende tiltak prioritert. Det samme gjelder 

fortsatt tett samarbeid med Sysselmannen, øvrige myndigheter og etater på områder som 

berører reiseliv og sikkerhet, herunder informasjon, forebyggende arbeid og prosedyrer for 

oppfølging. 

 

Handlingsplan for Visit Svalbard omfatter også handlingsplan for bærekraftig 

reisemålsutvikling. Handlingsplanen inneholder hovedaktiviteter som vil bidra til å dekke 

gapene mellom standarden for bærekraftig reisemål og status på reisemålet. 
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3.4. Koordinering og samarbeid mellom reiselivsaktører. 

Samarbeid internt i næringen er viktig for å lykkes med reiselivsutviklingen på Svalbard. 

Svalbard Reiselivsråd har befestet sin stilling, medlemstallet øker (74 bedrifter er med per 

november 2019) og aktiviteten er høy. Visit Svalbard koordinerer det reiselivsmessige 

samarbeidet gjennom et mangfold av ulike tiltak, og er også ansvarlig for felles deltagelse på 

workshops/messer og ved presse- og turoperatørbesøk. Samarbeidet skal stimulere til sunn 

konkurranse og å unngå plagiering og det skal bygge på tiltak som gir målbare resultater. 

Samarbeidet skal være basert på forpliktende deltagelse.  

 

Samarbeid eksternt er også prioritert, med medlemskap og aktiv deltagelse i NordNorsk 

Reiseliv, Innovasjon Norge, Cruise Network Northern Norway and Svalbard og Cruise Norway 

samt i ulike fora som Arena Nord og NHO Reiseliv.  

 

I 2014 - 2017 har vi brukt store ressurser på følgende tiltak for økt samarbeid, og som alle 

videreføres i 20120 

 

3.5.1. Masterplan «Svalbard mot 2025» og «merket for bærekraftig reisemål» 

Fase 3 «fra ord til handling» hadde oppstart senhøstes 2016 og med planlagt ferdigstillelse 

31.12.2018. Integrert i masterplanen er også arbeidet med å følge opp merket «Bærekraftig 

Reisemål». Her må reisemålet som helhet og den enkelte bedrift bidra gjennom små og store 

tiltak som i sum vil gi et positivt bidrag. Arbeidet med bærekraft er kontinuerlig, slik at både 

vi og medlemsbedriftene må jobbe videre med kontinuerlig forbedring innen bærekraft-

prinsippene for å oppnå re-kvalifisering innen 1. april 2020. 

 

3.5.2. Svalbard Cruise Network (SCN) 

Cruisenettverket, som ble stiftet som et 3-årig bedriftsnettverksprosjekt med støtte fra 

Innovasjon Norge i 2015, gikk 1.1.2019 over i drift. Cruisearbeidet omfatter nå alle 

medlemmer i destinasjonsselskapet. Cruisearbeidet har i 2019 vært gjennomført på en 70% 

stilling og omfatter bearbeiding av internasjonal cruiseindustri og -presse i tillegg til lokal 

bearbeiding i tett samspill med lokale aktører og tilrettelegging ved anløp. Arbeidsoppgavene 

for 2020 blir fordelt ut ifra styrkingen av markedsavdelingen med en Marked/Cruise 

koordinator, samt et utvidet samarbeid med Longyearbyen Havn om deltagelse på eksterne 

messer for å ivareta medlemmenes interesser. 
Overordnet mål for cruisearbeidet er å videreutvikle og markedsføre Longyearbyen og 

Isfjorden som en attraktiv, unik og bærekraftig cruisedestinasjon for konvensjonelle cruise 

godt forankret i masterplanen og merket for bærekraft. Det ble i 2017 gjennomført en 

forbruksanalyse på passasjernivå, og i 2019 ble tilsvarende undersøkelse gjennomført på 

operatørnivå. Resultatene av disse undersøkelsene er viktige elementer i det pågående 

arbeidet for å finne den optimale turistbalansen for Svalbard og Longyearbyen. 
 

3.5.3. Kompetansehevende tiltak; interne og eksterne 

Visit Svalbard jobber med kompetansehevende tiltak internt i egen organisasjon og tiltak 

retta mor medlemsbedriftene, samt eksternt rettet mot lokalsamfunn og gjester. 

  

Internt: 

Visit Svalbard skal være en organisasjon drevet av kunnskap og kompetansetilførsel. Ansatte 

bidrar til utvikling gjennom samarbeid prosesser, workshops og konferanser. Visit Svalbard er 

både deltaker og fasiliteter og utvikler selv workshops, salene og i samarbeid med partnere. 

 

Visit Svalbard tilbyr i samarbeid med Innovasjon Norge og andre organisasjoner spesialsydde 

kurs og seminar for reiselivet, og vi tar også i 2020 sikte på å tilby 1-2 kurs. 

 

Lærlingeplasser i reiselivsbedriftene er også et område Visit Svalbard skal fokusere på, og 

som vil bidra til kompetanseheving innen næringen.  

 

Videre er Svalbard Guide Opplæringen og LongyearbyVERT viktige tiltak i den løpende 

kompetansehevingen på reisemålet, disse omtales i pkt 3.7. 
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Visit Svalbards markedsavdelingen byr dessuten på kompetanseoverføring når det gjelder 

digital synlighet, tekstskriving og andre markedsrelaterte temaer, ved å jevnlig holde kurs for 

medlemmene.   

 

Eksternt: 

Samarbeidsprosjekt vedr tilrettelegging er et viktig innsatsområde for bærekraftig 

samfunnsutvikling. Det samme gjelder orienteringer og kunnskapsdeling ovenfor forvaltning, 

myndigheter og organisasjoner.  

 

Gjennomen en helhetlig kommunikasjon via visitsvalbard.co, sosiale media og direkte 

gjestekontakt i Turistinformasjonen forbereder Visit Svalbard gjester før ankomst , og i 

forkant av aktiviteter, for å gi en bedre opplevelse av oppholdet i Longyearbyen for alle gjester.  
 

3.5.4. Arrangementsturisme  

Visit Svalbard sponser 7 forskjellige festivaler i Longyearbyen gjennom året. Bl.a. Smak 

Svalbard, Dark Season Blues og Arctic Chamber Music Festival. Her bidrar vi med finansiell 

støtte, men også koordinering, support og deltagelse i ulike arenaer. Et kriteria for å motta 

økonomisk støtte, er at festivalen/arrangementet er miljøgodkjent. Gledelig nok ser vi at de 

fleste festivalene som arrangeres i Longyearbyen velger å sette miljøgodkjenning høyt på 

dagsorden.  

Festivalstøtten er direkte knyttet til destinasjonsselskapets strategi hvor helårsturisme og 

styrking av Longyearbyen som en selvstendig opplevelsesarena står sentralt, hvor 

arrangements- og kulturturisme inngår. 

 

3.6. Produksjon og distribusjon av relevant statistikk. 

Visit Svalbard sitt web-baserte statistikksystem, der medlemmene selv legger inn sine data, 

er et viktig verktøy for analyser og informasjon. Systemet gir fortløpende rapportering av 

reiselivsaktiviteten på Svalbard, noe som er nyttig i forhold til både markedsarbeid og 

videreutvikling. Så vel Sysselmannen som Longyearbyen lokalstyre benytter seg av systemet 

i sine rapporter og publikasjoner.  

 

Det oppleves at en del av medlemmene som er føringspliktige ikke leverer det de skal til rett 

tid, noe som skaper mye merarbeid i administrasjonen. Noe av problemene kan skyldes 

manglende opplæring og oppfølging fra Visit Svalbard sin side, samt til dels store uklarheter 

rundt hva som skal rapporteres hvor. Det er derfor tatt initiativ til en gjennomgang av 

statistikkbehovet med Sysselmannen, og der systemet eventuelt vil bli tilpasset og 

brukerveiledninger utarbeidet. 

 

Utover arbeidet med overnatting- og feltstatistikk gjør Visit Svalbard mye annen datafangst 

(digitale analyser, kartlegging airbnb, salgsstatistikk osv) som distribueres til forvaltning, 

samarbeidspartnere og andre aktører innen næringslivet.   

 

 

 
Foto: LP Lorentz 
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3.7. Svalbard Guide Opplæringen og LongyearbyVERT 

Svalbard Guide Opplæringen (SGO) er et av de mest synlige verktøyene vi har i 

kvalitetsutviklingsarbeidet. Godt kvalifiserte guider er med på å forankre visjonen om reiseliv 

i verdens best bevarte villmark. Visit Svalbard har fra 2013 av igjen tatt grep om hele 

opplæringen, men fortsatt i tett samarbeid med næringen, Røde Kors Sysselmannen, UNIS 

og ANG-studiet. Utviklingen i antall deltagere er meget god, og også i 2020 arrangerer vi 

SGO i februar og juni. 

 

Vi vi ønsker en tettere kobling mot Arctic Safety Center (ASC) og vi vil ta et initiativ mot 

UNIS for å få ASC til å ta ansvar for innhold og gjennomføring av SGO. Vi ønsker at 

kvaliteten på guideopplæringen skal heves, organisering og gjennomføring hensiktsmessig og 

effektiv, samt at kvalitetssikring og roller være avklart. ASC har bl.a. Visit Svalbard, 

Sysselmannen, UiT (og derved ANG) som medlemmer. ASC vil derfor kunne trekke veksler på 

bred kompetanse for å utvikle SGO videre og sørge for at kvaliteten på utdanningen og 

derved omdømmet til fremtidige guider blir best mulig. Visit Svalbard vil sette som premiss 

at reiselivsnæringa trekkes med i utviklingen i SGO og at næringa kan bidra med personell og 

kompetanse inn i de forskjellige modulene av utdanninga. 

Siden 2015 er det gitt tilbud om «LongyearbyVERT», et lavterskel vertskapskurs rettet mot 

frontpersonale i butikker, skranker, resepsjoner. LongyearbyVERT gir generell kompetanse 

om Svalbard, uten å måtte gå et så omfattende kurs som SGO. LongyearbyVERT skal være et 

ordinært kompetansetiltak som skal tilbys årlig.  

4. Prioriterte tiltak i 2020:  
Basert på ovenstående mål, prioriteringer og planer vil Visit Svalbard i 2020 prioritere 

følgende konkrete oppgaver: 

 

• «Svalbard mot 2025»; rigge og gjennomføre fase 3 (fra ord til handling), med særlig 

fokus på Longyearbyen som opplevelsesarena, tilrettelegging og lokal samhandling 

• Følge opp handlingsplanen i Innovasjon Norges merke for «Bærekraftig reisemål» og 

gjennomføre remerkingsprosessen. 

• Ivareta Visit Svalbards ikke-kommersielle samfunnsansvar. 

• Følge opp lokaldemokratiske prosesser, og prosesser ifm forvaltningsplaner, 

arealdisponering og delplaner.  
• Utvikle og forsterke samarbeidet med NordNorsk Reiseliv, Innovasjon Norge, Cruise 

Norway og Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard. 

• Overvåke og påvirke rammebetingelsene for reiseliv spesielt og næringsliv generelt på 

Svalbard, i tett samarbeid med øvrige interesser på øygruppa. 

• Gjennomføre Svalbard Guide Opplæringen og LongyearbyVERT. Utover dette 

gjennomføre 1-2 relevante kurs for medlemmene i samarbeid med Innovasjon Norge 

eller andre. 

 

• Det praktiske markedsarbeidet skal fortsatt handle om digital synlighet og strategisk 

bruk av digitale medier uten at vi skal gå helt bort ifra tradisjonell markedsføring. 

o Satse videre på internasjonal markedsføring for å oppnå en bedre balanse 

mellom norske og utenlandske gjester.  

o Fortsatt fokus på og ressursallokering på sesongforlengelse og utvikling av 

mørketiden spesielt som sesong. Bl.a. med den digitale kampanjen «Polar 

Byferie». 

o Ytterligere benytte visitsvalbard.com aktivt i markedsarbeidet, samt bruke 

analyseverktøy for å måle og forbedre resultater. 

o Fortsette fokus på innholdsproduksjon og optimalisering av dette.  

o Ha fokus på ansvarlig markedsføring ved å bl.a. ha klare strategier for bruk av 

isbjørnbilder og overredigert nordlysinnhold. 

o Fokus på organisert ferdsel skal være et gjengående mantra i all 

kommunikasjon.  
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o Utnytte mulighetene i turistinformasjonen for bedre levering av tjenester og 

derigjennom økt lønnsomhet for medlemmene. 

 

 
Handlingsplan 2020 – rammebudsjett –  
Svalbard Reiselivsråd kjøper tjenester fra destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS på basis av 

Handlingsplanen. Visit Svalbard skal være et effektivt redskap for reiselivet på Svalbard i 

arbeidet med å utvikle næringen, ivareta pålagte sikkerhets- og miljøoppgaver og dra gjester 

til øygruppen. For 2020 foreslås budsjettrammen for bidrag fra medlemmene til  

Rammebudsjett for 2020: 

 

Kontingent medlemmer     2 050 000,- 

Øvrige inntekter medlemmer    3 900 000,- 

Diverse øvrige inntekter        250 000,- 

Tilskudd prosjekt      3 650 000,- 

Tilskudd Nærings og fisker dep    3 100 000,- 

Sum inntekter     12 950 000,- 

 

Lønn og personalkostnader      4 050 000,- 

Prosjektkostnader       3 400 000,- 

Bærekraft og utviklingskostnader     1 400 000,- 

Salg og markedsføring      1 800 000,- 

Reise/kontor/drift       1 300 000,- 

Øvrige kostnader       1 000 000,- 

Sum kostnader     12 950 000,- 

 

NB: rammebudsjettet er retningsgivende og vil bli justert ut fra inntektsgrunnlaget og 

kostnadsbildet som utpeker seg når det endelige budsjettet for 2020 utarbeides og behandles 

i styret i Reiselivsrådet. Fra Nærings- og Fiskeridepartementet har vi fått tildelt kr. 3 100 

000,- i 2020. Medlemsbidraget i form av kontingent blir på ca. 2 050 000,-. De øvrige 

medlemsbaserte inntektene, som provisjon fra onlinebookingen, vil variere etter aktivitet. I 

tillegg søker vi midler forløpende gjennom året via Svalbards Miljøvernfond.  

Et totalbudsjett for Visit Svalbard vil følgelig typisk ligge på rundt 10 – 13 millioner kroner 

per år, avhengig av antallet prosjekter og omfanget på disse.  

 

 

 

Handlingsplanen er utarbeidet av Visit Svalbard AS på vegne av styret i Reiselivsrådet. 

Longyearbyen 22.11.19. 

 


