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Administrasjonssjefens anbefaling:  

Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtar å legge forslag til lokalsamfunnsplan 2021-2033 ut til offentlig 
ettersyn med de tillegg og endringer som er kommet i møtet og behandlingen.  

 
Behandling i Miljø- og næringsutvalget - 14.09.2021 
 
 
Saken ble drøftet og innspill til innhold i planen ble innarbeidet i planutkastet. 
  
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Miljø- og næringsutvalget - 14.09.2021 
 
Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtar å legge forslag til lokalsamfunnsplan 2021-2033 ut til offentlig 
ettersyn med de tillegg og endringer som er kommet i møtet og behandlingen.  
 
 
 

Sammendrag og konklusjon: 

Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen den overordna delen av det langsiktige 
planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet med lokalsamfunnsplanen, planstrategi og 
arealplanen er de viktigste arenaene for overordnede diskusjoner om framtidig utvikling av 
lokalsamfunnet. 
 
Lokalsamfunnsplanen skal peke ut målet for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og 
hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen beskriver våre satsingsområder og 
inneholder overordna strategier som er viktige for videre utvikling av lokalsamfunnet og for 
Longyearbyen lokalstyre (LL). 
 
I gjeldende Lokalsamfunnsplan er våre kjerneverdier: unikt trygt og skapende. I planforslaget er 
også verdien nært lagt til for å fokusere sterkere på felleskap identitet, tilhørighet og medborgerskap. 
Kjerneverdiene skal være retningsgivende for arbeidet vi gjøre og hvordan vi løser 
samfunnsoppdraget vårt. 
 
Planforslaget har vært på en intern høring i de politiske utvalgene og MNU vil få en orientering om 
tilbakemeldingen fra de ulike politiske utvalgene før behandlingen av planutkastet.   
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Administrasjonssjefen anbefaler at MNU legger planforslaget ut til offentlig ettersyn med de 
endringene og tilleggene som kommer frem under behandlingen av planforslaget i møtet.  
 

Saksopplysninger: 

Planutkastet bygger på et grundig, faglig kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2020-2021, bl.a. kartlegging 
av overordnede rammer, utarbeidelse av utfordringsbilde, evaluering med «Kommunekompass», 
gjennomført innbyggerundersøkelse mv. og prosjektet «Ny økonomisk hverdag» som ble sluttført i 
februar 2021. I tillegg er andre analyser og statistikker benyttet, og det har vært ulike former for 
innbyggermedvirkning som har vært med på å utforme planforslaget slik det nå foreligger. 
 
Lokalstyret vedtok i desember 2020 å løfte frem 7 av FNs bærekraftsmål som satsingsområder for oss 
her i Longyearbyen, og lokalsamfunnsplanen tar utgangspunkt i de vedtatte bærekraftsmålene. 
Målbildet favner om både Longyearbyen som lokalsamfunn og Longyearbyen lokalstyre som 
organisasjon fram mot 2033. 
 
De vedtatte delmålene settes inn i de 3 dimensjonene miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 
Lokalsamfunnsplanen inkluderer i tillegg satsingsområdene langsiktig økonomisk utvikling og LL som 
organisasjon blant satsingsområdene. 
 
I gjeldende Lokalsamfunnsplan er våre kjerneverdier: unikt trygt og skapende. I planforslaget er også 
verdien nært lagt til for å fokusere sterkere på felleskap identitet, tilhørighet og medborgerskap. 
Kjerneverdiene skal være retningsgivende for arbeidet vi gjøre og hvordan vi løser 
samfunnsoppdraget vårt. 
 
Lokalsamfunnsplanen skal følges opp ved rullering av arealplanen. Det er derfor innarbeidet 
overordnede arealstrategier med utgangspunkt i målbildet og strategiutformingen, som vil bearbeides 
videre igjennom rullering av arealplanen for Longyearbyen. 
 
Videre prosess og medvirkning 
Når planen nå legges ut til offentlig ettersyn er det planlagt ulike former for medvirkning. Det skal 
avholdes et folkemøte i kulturhuset for innbyggerne den 21.september i form av en paneldebatt. Det er 
tenkt tre temaer: bærekraftig reise- og næringsliv, oppvekst, kultur og fritid og miljø og bærekraft, alle 
med ulike deltakere i panelet. I forkant av folkemøtet er det planlagt å legge ut en rekke 
informasjonsvideoer på sosiale medier og vår hjemmeside. Det vil sendes ut pressemelding til lokale 
og nasjonale aviser og det annonseres i lokalavis og på nettsider.  
Det vil selvsagt også være mulig å sende inn høringsinnspill på vanlig vis, via e-post til lokalstyre. 
Målet er å få en sluttbehandling av lokalsamfunnsplanen i MNU sitt møte den 30. november og i 
lokalstyret i desember. 
 

Vurdering: 

Administrasjonssjefen mener at forslaget til lokalsamfunnsplan 2021-2033 gir et godt grunnlag for 
videre målrettet arbeide med utvikling av både Lokalsamfunnet og Longyearbyen lokalstyre som 
organisasjon. Planen peker på viktige strategier for samfunnsutviklingen i tråd med utvalgte FNs 
bærekraftsmål.  
 
Administrasjonssjefen anbefaler at MNU legger forslag til lokalsamfunnsplan 2021-2033 ut på offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
Vedlegg 
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1 forslag lokalsamfunnsplan_til MNU 15.09.2021 
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