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MØTEREFERAT

Oppdrag Revisjon av Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen

Emne Referat fra møte med Referansegruppa

Dato 2013.02.12

Sted Longyearbyen

Møte nr. 3

Referent Jenny Mikalsen og Ulla Sennesvik (Rambøll)

Deltagere Karoline Bæhlum (Svalbard Science Forum), Sveinung Bertnes Råheim 

(Sysselmannen), Einar Buø (Kultur- og fritidsforetaket), Anne Ellingsen 

(Oppvekstforetaket), Ronny Brunvold (reiselivsrådet), Vigdis Hole 

(Fungerende administrasjonssjef), 

Agenda:
1. Scenarier: Presentasjon av forslag til scenarier 

og tilbakemeldinger til disse
2. Satsingsområder: Evaluering av eksisterende 

satsingsområder
3. Visjon: Evaluering av visjon

Referat:

1. Scenarier
Disse ble tatt til orientering, men det ble 
kommentert at det for scenariet “Modellsamfunnet” 
også er like sannsynlig at gruvedriften er 
nedlagt/sterkt redusert som at den pågår.

2. Satsingsområder
Gjennom gruppearbeid og 
gjennomgang/oppsummering i plenum, kom det 
fram følgende innspill til eksisterende 
satsingsområder (eksisterende satsingsområde vist 
med uthevet skrift):
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1. Vi vil ha allsidig bruk av og tilgang til Svalbards natur
 Dette satsingsområdet kan slås sammen med nr 5.

2. Vil vil ha et godt og fleksibelt offentlig tjenestetilbud
 Forutsigbarhet til befolkningen blir viktig å kommunisere. Hva kan 

forventes/ikke forventes av tjenester
 Hva vil staten med Svalbard? Hvilken befolkning/hvilket tjeneste-

tilbud skal det dimensjoneres for?
 Internasjonal befolkning. Dette må gjenspeiles i tjenestene

3. Vi vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for Svea-
pendlerne
 Dette satasingsområdet er utdatert.
 Gode kommunikasjoner er imidlertid viktig å sikre for næringslivet 

generelt, og dessuten for hele befolkningen.

4. Vi vil ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og 
identitet
 Bør bestå. Viktig for både reiseliv, byutvikling mm

5. Vi vil følge opp de høye miljømessige målsettingene for Sval-
bard
 Viktig. Bør bestå, men kan samordnes med satasingsområde 1.

6. Vi vil sikre at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i 
Longyearbyen
 Bør vurdere å slå dette satsningsområde sammen med med 

satsingsområde 2(?), 6, 9 og 10
 Lage en ny formulering i fht at LYB skal være et godt sted å bo
 Fokusere på samferdsel og redning

7. Vi vil jobbe for å styrke Longyearbyen lokalstyres innflytelse 
ved rikspolitiske avgjørelser
 En tydeligere Svalbardpolitikk (rammebetingelser)
 Forutsigbare rammer viktig for dimensjonering av tilbud og tje-

nester
 Må arbeide for/sikre et levende lokaldemokrati
 Ha dette som første satsingsområde?
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8. Vi vil ha et variert næringsliv for å sikre full sysselsetting
 Tilrettelegge for et godt kommunikasjonstilbud er viktig for 

næringslivet
 De tre pillarene må inn her; kulldrift, forskning og reiseliv
 Begrepet full sysselsettinger ikke relevant i fht pillaren forskning. 

Må se nærmere på formuleringene her. 
 Boligtilbudet er en nøkkelfaktor i fht næringslivet, - og flere andre 

samfunnsområder. Det er tilstrekkelig kapasitet på boliger i 
lokalsamfunnet (2700 boliger iht kommunens planer), men det 
foreligger sannsynligvis et struktureringsproblem, da mange boli-
ger disponeres av pendlere som bare bruker dem 2-3 dager i mnd
(billigere enn hotell)

 Forutsigbare rammebetingelser er viktig for næringslivet

9. Vi vi opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med ut-
gangspunkt i frivillige lag og organisasjoner
 Styrke og utvikle saamarbeidet med frivillige organisasjoner
 Koordinering av de ulike tilbudene er viktig
 Samordne dette satsingsområdet med nr 6 (trygt og trivelig)?
 Nevne idrett, fysisk aktivitet, folkehelse, friluftsliv (tiltak/delmål)?

10. Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og 
styrke familiesamfunnet
 LYB blitt et mer internasjonalt samfunn ila forrige planperiode

o Studenter
o Elever
o Sysselsatte

 Klasseskille etableres, også internt i det internasjonale miljøet
 Fler-generasjonsfamilier. Flere rettigheter etterspørres/på tur inn? 

Forventningene øker?
 Få utlendinger repr i lokalpolitikken (krav om å ha bodd her i min 

3 år) 30%-utenlandsandel
 Smal representasjon i beslutningsorgen (noen få går igjen i alle 

verv). Stor belastning på noen få...


