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lederens kommentar

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen. Foto: Grete R. Haldorsen.

utfordringer vår plassering gir oss. Vi tar en aktiv rolle i forhold til 
de muligheter dette gir. 
  For å utvikle vårt lokale handlingsrom har Longyearbyen lokal-
styre startet det vi kaller SNU-prosessen. Prosessen har fokus 
på økonomi, kvalitet, bredde og omfang av tjenester og eventu-
ell ny modell for politisk styring. Vi har også satt ned en Nærings-
komité som har undersøkt det lokale næringslivets rammevilkår, 
avholdt næringsmøter med statssekretærer fra alle departemen-
tene på Stortinget, Stortingets næringskomité, samt vært aktiv i 
høringer relatert til Svalbard og Longyearbyen. 

  2012 fikk en dramatisk slutt da energiverket 
begynte å brenne i desember, men på grunn av 
gode beredskapsplaner, trygg styring, kompe-
tanse og den utrolig viktige dugnadsånden i 
byen vår, ble de kortsiktige konsekvensene be-

grenset og vi besto den store testen uten så mye som et strøm-
brudd.  Den langsiktige effekten på beredskap og sikkerhet job-
bes det med.
  Vi er stolt av vårt robuste internasjonale familiesamfunn. Vi er 
stolt av vårt folk-til-folksamarbeid med våre russiske venner i 
nord. Vi er også stolt av våre unge sitt engasjement for byen vår 
og fremtiden.
  Jeg takker alle som bidrar til et aktivt Longyearbyen: Som ska-
per arbeidsplasser, næringsaktivitet, forskning- og kunnskapsut-
vikling, turisme, og som beriker vårt kultur-, forenings- og orga- 
nisasjonsliv. Samt hver og en som i hverdagen fremelsker dedi-
kasjon, provokasjon, engasjement og som på hver sin måte  
levendegjør samfunnet vårt. 
  Sammen jobber vi for vår solide, bærekraftige og aktive fremtid 
i nord!

Longyearbyen, mars 2013

Christin Kristoffersen
Lokalstyreleder

Kjære medborgere! Takk for at vi sammen delte 2012

Longyearbyen lokalstyre leverer et solid resultat for 2012. Vi har 
god økonomistyring og vi ivaretar vår egen samfunnsplan og 
handlingsprogram på en solid måte. Dette gir oss trygge lokale 
rammer for drift av samfunnet vårt. Samtidig ser vi omrisset av 
markante økonomiske utfordringer på grunn av et uforutsigbart 
barneantall i skole og barnehage, behovet for bedre ramme- 
vilkår for næringslivet, og ikke minst for å sikre at vi har god og 
solid infrastruktur i Longyearbyen uten at kostnaden blir for høy 
for våre innbyggere. Dette krever at vi har fokus på lokalt hand-
lingsrom og -potensiale, sentrale rammevilkår for samfunnet vårt 
og på hvilket velferdsnivå vi mener er nødvendig og riktig. Vi må 
som samfunn bestemme hvor mye velferd vi ønsker oss og 
samtidig finne en god balanse mellom ønsket velferd, skattenivå 
og avgiftsnivå basert på våre mål om et unikt, trygt og skapende 
familiesamfunn i Longyearbyen. Når det gjelder vedlikehold og 
etterslep viser forvaltningsrevisjonsrapporten at vi har tilfreds- 
stillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og 
vedlikehold av eiendom. Dette er gode nyheter for trygg forvalt-
ning også av etterslep. Gjennom våre systemer vet vi når vi må 
sette inn tiltak for å sikre at etterslep ikke går ut over sikkerheten 
i samfunnet.
  Året 2012 har vært preget av utvikling og optimisme i vår by:
  Vi satte opp en paviljong til SFO og første klassetrinn som økte 
læringsareal/klasserom og vi startet året med å åpne ny barne-
hageavdeling og har slik sikret full barnehagedekning også i 
2012.
  Vi fikk også på plass en ny kullavtale i 2012 
som sikrer kull-leveranser til energiverket frem 
til 2025, og en ny prisavtale som gjelder til 
2018. 
  Vi styrket helsesøster- og psykologtilbudet i Longyearbyen. Vi 
har også gledelig fått til Friskliv Longyearbyen, et samarbeid 
mellom Universitetssykehuset Nord-Norge avdeling Longyear-
byen sykehus og Longyearbyen lokalstyre. Prosjektet gir tilbud 
til personer som ønsker hjelp til en friskere livsstil. Kultur- og fri-
tidsforetaket er Longyearbyens utvidete «omsorgssektor». De 
fikk en ny stilling i 2012 og denne har sikret tilgangen til scene og 
øvingsarena for alle våre frivillige lag og foreninger innenfor vårt 
brede kulturliv. 
  2012 var også året da vi feiret Longyearbyen lokalstyre sitt 10 
årsjubileum. Dette gav oss en flott mulighet til å dykke inn i vår 
egen historie, få besøk av tidligere lokalstyreledere og lage en 
folkefest til våre innbyggere med innslag fra våre internasjonale 
innbyggere. 
  Vi bor på et sted som er i nasjonalt og internasjonalt fokus. 
Beredskap, sikkerhet i Arktis, næringsutvikling og kunnskap er 
viktige tema. Dette leder til mange besøk fra inn- og utland og 
økt fokus på vår rolle i- og for Norge og verden. Fiskeri- og kyst-
minister Lisbeth Berg-Hansen markerte blant annet innføringen 
av statlig lostjeneste for all skipstrafikk i farvannet ved Svalbard 
i 2012. Vi ser omrisset av økt aktivitet som følge av vår posisjon 
i verden, og økt fokus på sikkerhet som en følge av de naturgitte 

«Året 2012 har vært 
preget av utvikling og 
optimisme i vår by»
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Politisk organisering

medlemmer, Høyre (H) 3 medlemmer, Konsekvenslista (KL) 2 
medlemmer og Tverrpolitisk Fellesliste (TF) 3 medlemmer. 
  Lokalstyret har denne valgperioden valgt Christin Kristoffersen 
(AP) som leder og Geir Hekne (H) som nestleder.
  To faste medlemmer av lokalstyret ble fritatt fra sine verv i løpet 
av året. Viljar Hanssen (Ap) ble innvilget permisjon fram til høs-
ten 2014 og Jon Sandmo (KL) ble fritatt fra sitt verv for resten av 
perioden.
  Ved utgangen av 2012 hadde lokalstyret følgende sammen- 
setning:

Arbeiderpartiet  Høyre
Christin Kristoffersen Geir Hekne

Anita Johansen Trond Erik Johansen

Elise Strømseng Stig Onarheim

Sven-Erik Svendsen

Kari Schrøder Hansen 

Odd Gunnar Brøto Braathen 

Karin S. Mella  

Tverrpolitisk fellesliste Konsekvenslista
Kristin Furu Grøtting Jørn Dybdahl

Håvar Fjerdingøy Trond Ola Berg

Stine Eidissen Bya

Administrasjonsutvalget 
I Svalbardloven er det bestemt at lokalstyret skal ha et adminis-
trasjonsutvalg som skal behandle forslag til økonomiplan og års-
budsjett. I tillegg avgjør administrasjonsutvalget selv, eller innstil-
ler for lokalstyret, i saker vedrørende tildeling av «Korkpenger», 

Rammer for virksomheten
Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbard- 
lovens kapittel 5. Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er 
avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor sitt geogra- 
fiske ansvarsområde kan Longyearbyen lokalstyre drive virk-
somhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten og 
Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for all infrastruktur som 
ikke er tillagt staten eller andre.
  Sysselmannen har fylkesmannsmyndighet i forhold til Long-
yearbyen lokalstyre. De særskilte forholdene på Svalbard gjør 
imidlertid at det også er løpende kontakt gjennom året mellom 
Longyearbyen lokalstyre og Polaravdelingen i Justisdeparte-
mentet.

Politisk struktur
Lokalstyret er Longyearbyen lokalstyres øverste organ og treffer 
vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt ikke annet 
følger av lov eller delegasjonsvedtak. Lokalstyret behandler alle 
saker av prinsipiell og overordnet karakter, mens enkeltsaker og 
mindre prinsipielle saker er delegert til faste underutvalg, kom-
munale foretak eller administrasjonen. Lokalstyret velger selv, 
blant sine medlemmer, leder og nestleder. Vervet som leder av 
lokalstyret er på fulltid. 
  Lokalstyret har to faste underutvalg; administrasjonsutvalget og 
miljø- og næringsutvalget. De kommunale foretakene har egne 
foretaksstyrer.

Lokalstyret
Lokalstyret har 15 medlemmer, og følgende partier/lister er re-
presentert i valgperioden 2011–2015: Arbeiderpartiet (AP) 7 

En representant fra ungdoms rådet har møte-, tale- og forslags rett i alle organene bortsett fra i kontrollutvalget.

Lokalstyret
15 medlemmer

Administrasjonsutvalget
5 medlemmer

Miljø- og næringsutvalget
5 medlemmer

Styret for Longyearbyen
lokalstyre Bydrift KF

5 medlemmer
+ 1 ansattrepr.

Styret for Longyearbyen
lokalstyre Kultur- og

fritidsforetak KF
4 medl. + 2 org.repr.

+ 1 ansattrepr.

Styret for 
Longyearbyen lokalstyre 

Oppvekstforetak KF
4 medl. + 2 foreldrerepr.

+ 1 ansattrepr.

Kontrollutvalget
5 medlemmer
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tildeling av tilskudd til lag- og foreninger, tildeling av tilskudd fra 
næringsfondet, skjenkebevillinger, avgivelse av høringsuttal- 
elser, økonomi- og finansforvaltning og interne reglementer, 
samt saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg.  
Administrasjonsutvalget er også valgstyre og klagenemnd, og 
avgjør saker der det ikke er tid til å innkalle lokalstyret. Admini- 
strasjonsutvalget representerer ofte lokalstyret i møter med  
stortingskomiteer, departementer og Sysselmannen.
  Administrasjonsutvalget er også tillagt ansvaret for overordnet 
personal- og organisasjonspolitikk og personalpolitiske retnings-
linjer. I slike saker utvides utvalget med 2 representanter fra de 
ansatte, og kalles da partssammensatt utvalg.
  Administrasjonsutvalget har følgende sammensetning: Leder 
Christin Kristoffersen (AP), nestleder Geir Hekne (H), Anita  
Johansen (AP), Odd Gunnar Brøto Braathen (AP), og Kristin 
Furu Grøtting (TF). 

Miljø- og næringsutvalget
Utvalget avgjør selv, eller innstiller overfor lokalstyret, i saker 
vedrørende arealplan og delplaner til arealplanen, dispensasjo-
ner fra planer og annet regelverk i forbindelse med bygge- og 
delingssaker, transportløyver, brannforebygging, samt andre 
miljø- og næringssaker.
  Miljø- og næringsutvalget har følgende sammensetning: Leder 
Odd Gunnar Brøto Braathen (AP), nestleder Trond Erik Johan-
sen (H), Kari Schrøder Hansen (AP), Ottar Svensen (AP) og 
Lene Villumsen (TF).

Styret for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF
Bydrift KF har som hovedformål å ivareta driften innenfor tek-
niske tjenester for Longyearbyen lokalstyre. Foretaket har an-
svaret for produksjon og distribusjon av energi, vei, vann, avløp, 
renovasjon, havn, brann og beredskap, samt utbygging og for-
valtning av infrastruktur og eiendom. Foretaket har ikke erverv til 
formål.
  Foretaket ledes av et styre med 5 medlemmer valgt av lokal- 
styret og 1 medlem valgt av og blant de ansatte i foretaket. Styret 
har følgende sammensetning: Styreleder Heinrich Eggenfellner 
(H), nestleder Sven-Erik Svendsen (AP), Sølvi Jacobsen (AP), 
Tora Hultgren (AP), Trygve Steen (TF), Else Marie Prytz (ansat-
trepresentant). 

Styret for Longyearbyen lokalstyre 
Kultur- og fritidsforetak KF
Kultur- og fritidsforetak KF har som formål å ivareta driften av 
kultur- og fritidsoppgavene som ligger til Longyearbyen lokal-
styre. Foretaket har ansvaret for det allmenne kulturarbeidet, 
ungdomsklubben, fritidsaktiviteter for ungdom, Svalbardhallen, 
Longyearbyen alpinbakke, Longyearbyen folkebibliotek, Galleri 
Svalbard, Longyearbyen kunst- og håndverksenter og Long-
yearbyen kulturhus. Innen foretakets ansvarsområde ligger 
også gjennomføringen av flere store arrangementer. 
  Foretaket ledes av et styre med 4 medlemmer valgt av lokalsty-
ret, 2 medlemmer valgt av lag/foreninger og 1 medlem valgt av 
og blant de ansatte i foretaket. Styret har følgende sammenset-
ning: Leder Elise Strømseng (AP), nestleder Gunnhild Antonsen 
(TF), Tom Ramberg (AP), Stig Onarheim (H), Sveinung Lystrup 
Thesen (lag/foreninger), Karianne Steen (lag/foreninger) og 
Kristine Lidin Malm (ansattrepresentant).

Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF
Oppvekstforetak KF har som formål å ivareta driften av opp-
vekstoppgavene som ligger til Longyearbyen lokalstyre. Fore- 
taket har ansvar for barnehagedrift, grunnskoleopplæring, vide-
regående opplæring, kulturskole og skolefritidsordningen, samt 
norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne.
  Foretaket ledes av et styre med 4 medlemmer valgt av lokal- 
styret, 2 foreldrerepresentanter og 1 medlem valgt av og blant 
de ansatte i foretaket. Styret har følgende sammensetning:  
Leder Anita Johansen (AP), nestleder Torgeir Prytz (H), Viljar 
Hanssen (AP), Stine Bya (TF), Ida Dyreng (foreldrerepresentant 
– barnehage), Diana Snibsøer (foreldrerepresentant – skole) og 
Sigrid Frostvoll (ansattrepresentant). 

Ungdomsråd
Longyearbyen ungdomsråd består av 9 faste medlemmer og 
valgperioden er på 1 år.
  Ungdomsrådet hadde følgende sammensetning ved utgangen 
av 2012: Leder Maria Sæter, nestleder Lars Jørve, Erlend Foss 
Telstø, Torje Hanssen, Markus Sæter, Marta Stigen Tomter, 
Ragnhild Beate Engan, Luise F. Kuraas og Kristin Foss Telstø. 
  En representant fra ungdomsrådet har møte-, tale- og forslags-
rett i lokalstyret, underutvalgene og foretaksstyrene.

Barnetalsperson
Ordningen med oppnevning av en tjenestemann som barnetals-
person i miljø- og nærings utvalget, har blitt praktisert i Longyear-
byen lokalstyre siden årsskiftet 2003/2004. I et vedtak i lokal- 
styret høsten 2010, ble barnetalsperson rolle utvidet til også å gi 
barnetalspersonen møte-, tale- og forslagsrett for å ivareta  
barnas interesser i saker som behandles i AU og lokalstyret. 
Barnetalspersonens oppgaver er:

– å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i arealplan- 
 legging etter Svalbardmiljøloven og byggesaksbehandling  
 etter byggesaksforskriften for Longyearbyen.
– å gi Longyearbyen lokalstyre bedre grunnlag for å integrere 
 barn og unges interesser i sin løpende planlegging og saks- 
 behandling.
– å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges in- 
 teresser kommer i konflikt med andres hensyn/interesser.
 Ved utgangen av 2012 er Kristine Lidin Malm barnetals- 
 person i Longyearbyen lokalstyre.

Offentlig spørretid
For at innbyggerne i Longyearbyen skal ha mulighet til å stille 
spørsmål direkte til politikerne, har lokalstyret en ordning med 
offentlig spørretid i forbindelse med lokalstyremøtene. Den som 
er innført i befolkningsregisteret og bosatt i Longyearbyen, kan 
benytte seg av denne muligheten. I 2012 ble det tatt opp 2 
spørsmål under offentlig spørretid.

Antall politiske saker 2009 2010 2011 2012
Lokalstyret 70 82 67 111

Administrasjonsutvalget 63 73 54 110

Miljø- og næringsutvalget 40 32 40  34

Styret for Kultur- og fritidsforetak KF 21 18 18  29

Styret for Oppvekstforetak KF 26 26 28  39

Styret for Bydrift KF 20 37 52  67
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Som det går fram av oversikten var det en betydelig økning i 
antall politiske saker til behandling i lokalstyret og i administra-
sjonsutvalget i 2012. Grunnen til dette er bl.a. at det ble lagt fram 
ca. 20 saker om fornyelse av skjenkebevillinger, men det gjen-
speiler nok også en generell økning i aktivitetsnivået i Longyear-
byen lokalstyre. Dette ser en også ved at foretaksstyrene også 
har hatt en økning i antall saker til politisk behandling.
  Lokalstyret vedtok høsten 2012 å innføre en ordning med pa-
pirløse møter i de folkevalgte organene, og at det skulle kjøpes 
inn nettbrett til medlemmene i lokalstyret, miljø- og næringsutval-
get og foretaksstyrene. Denne ordningen skal iverksettes i løpet 
av vinteren 2013, og alle saksdokumenter skal da kun sendes ut 
elektronisk og ikke på papir. Dette vil, i tillegg til gi en innsparing 
i kopierings- og portoutgifter, ha en miljøgevinst i form av mindre 
papirforbruk og dessuten være arbeidsbesparende for admini- 
strasjonen.

Næringskomitéen
Næringskomitéen ble opprettet i lokalstyret 14.2.2012, og skal 
bidra til å sette fokus på utviklingen av og tilretteleggingen for 
næringslivet i Longyearbyen. I dette ligger at komitéen også skal 
ha fokus på rammebetingelsene for næringslivet. Komitéen skal 
ha en pådriverrolle, og slik sørge for tett og god kontakt mellom 
næringslivet i Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre. 
  Hvert parti/liste i lokalstyret har et fast medlem med varamed-
lem i Næringskomitéen. I tillegg er lokalstyreleder medlem. I 
2012 besto komitéen av følgende medlemmer og varamedlem-
mer: Leder Christin Kristoffersen (AP), nestleder Roger Eriksen 
(H), Steve Daldorff Torgersen (AP), Lene Villumsen (TF) og Jørn 
Dybdahl (KL). Varamedlemmer: Jørn K. Hansen (AP), Morten 
Helliksen (H), Anne Line Pedersen (TF) og Jens Abild (KL).

I løpet av 2012 har Næringskomitéen, i tillegg til egne møter, 
også avholdt flere møter med Svalbard Næringsforening. Ett av 
hovedtemaene det har vært jobbet med er en strategisk nær- 
ingsanalyse for Svalbard, med hovedvekt på Longyearbyen. 
Analysen ble delfinansiert i 2012, men det gjenstår fremdeles en 
del før prosjektet kan igangsettes. Dessuten har Næringskomi-
téen hatt møter med to av Stortingets komitéer i Longyearbyen, 
transportkomitéen i februar, og næringskomitéen i oktober, i til-
legg til møtet med Det interdepartementale Polarutvalget i sept- 
ember.
  Våren 2012 gjennomførte Næringskomitéen og Svalbard Nær- 
ingsforening hver sin undersøkelse for å høre hvilke erfaringer 
næringslivet har med Longyearbyen lokalstyre, og de rammebe-
tingelsene næringslivet har i Longyearbyen. I undersøkelsen ble 
blant annet tema som kundebehandling, tjenestetilbud og pris-
nivå tatt opp. Alle de rundt 160 foretakene vi har i Longyearbyen 
fikk anledning til å uttale seg, og svarene fra undersøkelsene ble 
presentert på lokalstyrets strategikonferanse i juni. Før strategi-
konferansen ble resultatene fra undersøkelsen presentert for 
næringslivet, og bedriftene hadde da anledning til å utdype  
kommentarene eller komme med tillegg. 

Forvaltningsplan Øst-Svalbard
I oktober 2012 ble det avgitt høringsuttalelse til Sysselmannen i 
forbindelse med Forvaltningsplan Øst-Svalbard. Uttalelsen var 
utarbeidet av en arbeidsgruppe, som besto av medlemmene i 
Næringskomitéen samt Heinrich Eggenfellner. I forbindelse med 
dette arbeidet, ble miljøvernsjefen hos Sysselmannen invitert til 
å presentere utkastet til plan for næringskomitéen, sammen 
med representanter fra Svalbard Næringsforening og Svalbard 
Reiseliv. 

Ikke lett å være folkevalgt. Anne Lise K. Sandvik synger under 10-årsjubileet til Longyearbyen lokalstyre. Foto: Grete R. Haldorsen.
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administrasJonssJeFens 
kommentar

International. 29. oktober feiret vi Longyearbyen lokalstyres 
10-årsdag i Kulturhuset. 
  I en høytidelig seremoni ble minnesmerket utenfor Svalbard 
kirke avduket. Minnesmerket ble gitt til kommuner som mistet 
noen i terrorangrepene 22. juli 2011. Johannes Buø, 14 år, ble 
drept på Utøya. 
  I november gikk tidligere lokalstyreleder Kjell Mork bort etter 
kort tids sykdom. Mork var lokalstyreleder fra 2006 til 2011 og ble 
tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin lange innsats for Sval-
bardsamfunnet.
  Stor innsats fra brannvesenet og gode hjelpere hindret en  
større katastrofe da det begynte å brenne på Energiverket en 
tidlig morgen i desember. Vi fikk nok en påminnelse om hvor 
sårbare vi er. Erfaringer fra brannen blir viktige å ta med inn i  
videre diskusjoner om fremtidig energiproduksjon og beredskap 
i Longyearbyen. Pålegget om rensing av røykgassen til Long-
year Energiverk er fortsatt ikke finansiert, og brannen gir trolig 
grunn til å utsette fristen for gjennomføring av pålegget.
  Longyearbyen lokalstyre er en ung organisasjon som ønsker å 
fremstå som åpen og profesjonell. I 2012 har det vært stor inn-
sats for å styrke organisasjonens omdømme, en felles design-
profil er tatt i bruk, og arbeidet med tjenestebeskrivelser har star-
tet. Med et ansvarlig budsjettvedtak og et lite overskudd fra 2012 
i ryggen, vil 2013 vil bli et spennende år med fokus på fremtidig 
tjenesteproduksjon og administrativ og politisk organisering.
  Takk til de ansatte og folkevalgte i Longyearbyen lokalstyre som 
gjør det mulig å opprettholde et godt tilbud til alle de som bor i 
Longyearbyen. En spesiell takk for innsatsen går til administra-
sjonssjef Ivar Undheim som reiste på slutt like før jul – tilbake til 
rådmannsstillingen i Klepp kommune. 

Longyearbyen, februar 2012

Vigdis Hole
Konstituert administrasjonssjef

2012 er historie og Longyearbyen lokalstyre har igjen utført små 
og store oppgaver for å utvikle og drive et kvalitativt godt familie-
samfunn.
  I januar fikk vi nok et eksempel på klimaendring og ekstremvær: 
Longyearbyen var varmest i landet. Mildvær og nedbørsrekord 
utløste sørpeskred i Vannledningsdalen på «feil» årstid. Mange 
små skred gjorde veiene rundt Longyearbyen utrygge, og det 
var kolonnekjøring inn og ut av byen. Glatt rullebane førte til inn-
stilte fly flere dager på rad. Utfordringer knyttet til beredskap  
ble igjen synlige, og gode løsninger etablert i samarbeid med  
Sysselmannen og beredskapsrådet.
  Det nye lokalstyret satte samfunnsutvikling på dagsorden i 
årets første møte. Det ble opprettet en næringskomité for å  
styrke samhandling mellom politikere og lokalt næringsliv. Det 
ble også bestemt å rullere lokalsamfunnsplanen, en strategisk 
plan for utvikling av Longyearbyen som samfunn og Longyear-
byen lokalstyre som organisasjon. 
  Solas tilbakekomst ble feiret 8. mars med utenriksminister  
Jonas Gahr Støre og EU-kollega Catherine Ashton tilstede. Det 
ble en påminnelse om at dette samfunnet også er en del av 
Nordområdet og Barentsregionen. 
  Barnetallet fortsatte å vokse, og lokalstyret åpnet for at For-
mannshuset igjen kunne tas i bruk til barnehageformål. Etter stor 
innsats kunne avdeling Rypa ta i mot barn fra 1. mars, og ved 
hovedopptaket i april var det barnehageplass til alle.
  Longyearbyen lokalstyre har utfordringer knyttet til boliger til 
ansatte, og det gjenstår fortsatt noe arbeid med å få på plass en 
langsiktig boligstrategi. Det ble kjøpt tre nye boliger, lokalstyret 
vedtok å øke husleia for ansatte til 45 kr m2, og utleieboliger ble 
solgt. Råteskader på pæler på Haugen og noen av spisshusene 
er en utfordring som det må finnes en løsning på. 
  Ruspolitisk handlingsplan med fokus på forebyggende arbeid 
og oppfølging av skjenkestedene, og behandling av skjenke- 
saker, fikk stor oppmerksomhet i vårhalvåret. Ved behandling av 
skjenkebevillinger foreslo AU innskrenket skjenketid for brenne-
vin, men etter protester fra serveringsbransjen, opprettholdt  
lokalstyret tidligere skjenketider. 
  I juni la KS Konsulent fram en økonomisk analyse som viser at 
det er kostbart å drive et familiesamfunn i Longyearbyen. Vi  
bruker mye penger på mye. På strategikonferansen ble grunn- 
laget lagt for å tilpasse virksomheten til en strammere økono-
misk hverdag.
  I løpet av sommeren loste Kystverket sommerens cruisetrafikk 
trygt inn og ut av Isfjorden, og Nordstjernen hadde sin siste tur ut 
Adventfjorden. Ved skolestart inntok 24 førsteklassinger ny- 
innredet klasserom og splitter ny SFO-paviljong, og et nært sam-
arbeid mellom Oppvekstforetaket KF og næringslivet gjorde det 
mulig å starte TIP på videregående avdeling. 
  Høsten store kulturbegivenhet var Nasjonalballetten i Long-
yearbyen kulturhus. Longyearbyen kom igjen på topp i innsam-
lede kroner pr innbygger i TV-aksjonen til inntekt for Amnesty 

Avduking av minnesmerket over Johannes Buø. Foto: Grete R. Haldorsen.



8

LONGyEARByEN LOKALSTyRE   •   ÅRSBERETNING 2012

Foto: Jan Sivert Hauglid.



9

Longyearbyen LokaLstyre   •   Årsberetning 2012

administrasJon

tering av ny administrasjonssjef. Arbeidsutvalget var ansvarlig 
for gjennomføring av ansettelsesprosessen frem til innstilling. 
Det er lokalstyret selv som ansetter administrasjonssjef, og i  
oktober ble Lars Ole Saugnes ansatt som ny administrasjons-
sjef. Han tiltrer stillingen i mars 2013.
  Virksomheten i Longyearbyen lokalstyre og kommunale foretak 
skal utøves slik at enhetene bidrar til å oppnå Longyearbyen  
lokalstyres overordnede målsettinger, handlingsprogram og pla-
ner. De kommunale foretakene skal i tillegg til sin utførerfunksjon 
for Longyearbyen lokalstyre, også bidra i utviklingen av Long-
yearbysamfunnet, herunder ta initiativ og komme med innspill i 
forhold til utvikling av egne tjenesteområder. 

Åpenhet og tilgjengelighet
Longyearbyen lokalstyre har som målsetting å være en åpen og 
tilgjengelig organisasjon. I Infotorget i Næringsbygget kan inn-
byggere henvende seg for å få informasjon og veiledning om de 
tjenester Longyearbyen lokalstyre har ansvar for. NAV Tromsø 
avd. Svalbard er lokalisert sammen med Infotorget. 
  Arbeidet med en ny web-løsning og oppgradering av hjemme-
siden ble ferdigstilt i 2012. På de nye nettsidene har organisasjo-
nen vektlagt å bli enda bedre på å formidle informasjon, gjen-
nom for eksempel å videreutvikle tjenestebeskrivelser for hele 
organisasjonen sine tjenesteområder. 
  Nettsidene våre har også fått et nytt utseende i 2012. Gjennom 
nytt design på både nettsted og på alle våre saksdokumenter, 
vektlegges også å styrke vår identitet som organisasjon. Det nye 
designet handler om omdømme og om hvordan en enhetlig pro-
fil kan hjelpe oss å gi Longyearbyen lokalstyre med foretak et 
sterkt visuelt utrykk, og sikre at vi blir lett gjenkjent i omgivelsene. 
Den nye designprofilen synes også gjennom at vi har samlet all 
annonsering i Svalbardposten for Longyearbyen lokalstyre med 
foretak i en fellesannonse. På hjemmesiden publiseres saks- 
dokumenter og møteprotokoller fra alle politiske utvalg og fore-

Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre ble opprettet 01.01.02. Ansvars- og 
myndighetsområdet til Longyearbyen lokalstyre følger grensene 
til Longyearbyen arealplanområde.

Administrativ organisering
I tillegg til administrasjonssjefen består Longyearbyen lokalsty-
res administrasjon av Personal- og serviceavdelingen, Økono-
mi- og IKT-avdelingen og Plan- og utviklingsavdelingen.

Bemanning – administrasjonen Antall
Antall ansatte totalt 27

Fast ansatte 21

Vikarer/engasjement 6

Kvinner 20

Menn 7

Antall årsverk 21

Sykefravær 1,4 %

Alle ansatte har 100 % stilling. To personer har vært i foreldre-
permisjon, en har vært i ulønnet permisjon, og en var ansatt som 
sommervikar. I tillegg har vi hatt et engasjement i deltidsstilling i 
forbindelse med ordning av gamle arkiv (prosjekt). Deltid er for 
øvrig lite brukt, med unntak av i foretakene, bl.a. kinovakter,  
badevakter, brannmannskap og noe i barnehagene og SFO.
  Sykefraværet har vært tilnærmet lik året før, med en liten  
økning fra 1,3 % til 1,4 %.
  Longyearbyen lokalstyres ledergruppe består av 1 mann og 3 
kvinner. Likestilling blir vektlagt ved lokale lønnsoppgjør, samt 
prioritert ved rekruttering til sektorer med ubalanse i kjønnsfor-
delingen. 
  Administrasjonssjef Ivar Undheim sa opp sin stilling i juni 2012 
og sluttet den 31.12.2012. Lokalstyret oppnevnte administra-
sjonsutvalget (AU) som medlemmer i arbeidsutvalget for rekrut-

Adminstrasjonssjef

Personal- og
serviceavdeling

Økonomi- og 
IKT-avdeling

Plan- og
utviklingsavdeling

Bydrift KF

Kultur- og
fritidsforetak KF

Oppvekstforetak KF
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tak, samt offentlig postjournal. Saksdokumenter til møtene i  
politiske utvalg/foretaksstyrene er også tilgjengelige på papir i 
Infotorget og på Longyearbyen folkebibliotek.

Varsling
I 2012 ble det utarbeidet rutiner for varsling. Formålet med vars-
lingsrutinene er at Longyearbyen lokalstyre skal være en åpen 
og tilgjengelig organisasjon, med en struktur og retningslinjer 
som gjør det lett å ta opp også kritikkverdige forhold. Skjema for 
varsling ligger tilgjengelig på våre internettsider.   
  Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som 
kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes lov-
brudd eller brudd på interne regler/retningslinjer eller allment 
aksepterte normer. 
  Varsling skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede på- 
stander. 
  Varslingsrutinen skal legge til rette for at Longyearbyen lokal-
styre mottar informasjon om kritikkverdige forhold, at denne in-
formasjonen blir behandlet på en god måte, og at varselet får 
den nødvendige oppfølgingen.    

Målstyring
Styringssystemet i Longyearbyen lokalstyre bygger på at lokal-
styret minst en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan 
med handlingsprogram. Handlingsprogrammet bygger på over-
ordnede strategier i Lokalsamfunnsplanen, og angir målene til 
lokalstyret for den kommende 4-årsperioden, samt hvilke tiltak/
aktiviteter som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse. 

Innen årets utgang skal lokalstyret også vedta budsjetter for 
kommende kalenderår.
  Mål og måloppnåelse for 2012 er omtalt lenger bak i årsberet-
ningen. 

Økonomi
Longyearbyen lokalstyre fikk i 2012 bevilget 127,5 mill. kroner 
over svalbardbudsjettet til delfinansiering av sine aktiviteter. Av 
dette beløpet var 14,6 mill. kr øremerket avgassrensing ved 
energiverket og 0,8 mill. kr tilskudd til velferdstiltak for befolknin-
gen i Longyearbyen. Bevilgningen er benyttet til dekning av in-
vesteringer, driftsunderskudd og finanskostnader i Bydrift KF 
(32,3 mill.), i Kultur- og fritidsforetak KF (12,6 mill.), i Oppvekst-
foretak KF (58,3 mill.) og i Longyearbyen lokalstyre (24,3 mill.). 
En mer detaljert regnskapsoppstilling finnes bak i årsberetnin-
gen.

Gebyrer for tilknytning til byens infrastruktur og leveranse av 
strøm, fjernvarme og kommunaltekniske tjenester, samt forel-
drebetaling i barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, fast-
settes av lokalstyret. De inntekter som Bydrift KF, Oppvekstfore-
tak KF og Kultur- og fritidsforetak KF får gjennom gebyrer og 
priser inngår som en del av virksomhetenes driftsøkonomi. 
  Longyearbyen lokalstyre er medlem av Kommunenes sentral-
forbund og tilknyttet hovedavtalen og hovedtariffavtalen for kom-
munal sektor. I 2012 var det hovedoppgjør i kommunal sektor 
som innebærer ny hovedtariffavtale og både sentrale og lokale 
lønnsoppgjør.    

Longyearbyens ungdom bidrar til et aktivt kulturliv, her fra UKM 2012. Foto: Grete R. Haldorsen.
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Ordning av gamle arkiver 
I 2012 gjennomførte organisasjonen en større jobb med å  
ivareta og pakke viktige samlinger av historisk dokumentasjon 
fra arkivet på Næringsbygget. Ved ordningsprosjektet utført høs-
ten 2012 er følgende arkiver ordnet og gjort klar for avlevering til 
Statsarkivet i Tromsø: 

Svalbard Samfunnsdrift (SSD) for perioden  .................1989-2002
Svalbard Næringsutvikling (SNU) for perioden  ...........1989-2002
Svalbard Servicesenter (SSS) for perioden  .................1995-2002
Svalbard Næringsbygg (SNB) for perioden  .................1989-2002
Det stedlige Svalbardråd for perioden  ...........................1978-2002
Svalbardrådet for perioden  ...............................................1989-2002
Store Norske Spitsbergen Kulkompani for perioden ..1959-1981  

Boligstrategi  
Longyearbyen lokalstyre har i 2012 startet arbeidet med å ut- 
vikle egen boligstrategi. Dette er et komplisert arbeid som skal 
ivareta både personalpolitiske målsettinger og hensynet til en 
forsvarlig eiendomsforvaltning, både på kort og på lang sikt. En 
hovedmålsetting er at organisasjonen har nok boliger av aksep-
tabel størrelse og standard til en pris som oppleves som rimelig. 
Første utkast gikk til høring på slutten av året. Arbeidet vil fort-
sette i 2013 og strategidokumentet skal til slutt godkjennes av 
lokalstyret.  

Snu alle steiner – «SNU»
Administrasjonsutvalget har i forbindelse med behandlingen av 
«Økonomiplan og handlingsprogram 2012–2015 og budsjett 
2012» bedt om at det skulle startes et arbeid der en vurderer 
Longyearbyen lokalstyre med foretak sine tjenester, både lovpå-
lagte og de ikke lovpålagte, i forhold til kvalitet og omfang. KS-
Konsulent er innleid til å produsere/utarbeide rapportene. 

Prosjektet omtales som «SNU» og er delt opp i to faser: 

- Utarbeidelse av en økonomirapport som belyser lokalstyrets 
 totale ressursbruk innen alle tjenesteområdene.
- Utarbeidelse av en organisasjonsanalyse som innebærer en 
 evaluering av dagens politiske og administrative styrings- 
 modell.

Arbeidet fortsetter i 2013.

Korkpenger
Longyearbyen lokalstyre fordeler hvert år nettooverskuddet fra 
Nordpolet AS (korkpengene) til allmennyttige tiltak for befolk- 
ningen i Longyearbyen og Svea. Korkpengene og disponerin-
gen av disse inngår i Longyearbyen lokalstyres regnskap.
  I 2012 fikk lokalstyret overført ca. 5,13 mill. kr fra Nordpolet AS, 
en nedgang på kr 457.000 i forhold til året før. Av det overførte 
beløpet fikk ulike lag og foreninger tildelt 2,7 mill. kr. Det reste-
rende beløpet på ca. 2,43 mill. kr ble avsatt på fond, og så godt 
som hele skal gå til betjening av lånet til Kulturhuset. 
  Følgende satsingsområder ble lagt til grunn for tildelingen: 
• barne- og ungdomsarbeid 
• tiltak for seniorungdom 
• flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldergrupper og  
 aktiviteter.

Oversikt over korkpengetildelingen i 2012 er tatt inn lenger bak i 
årsberetningen. 

Longyearbyen lokalstyre har også et fond for korkpenger. Kork-
pengefondet er ved utgangen av 2012 på ca. 8,9 mill. kr.

Næringsfond 
Longyearbyen lokalstyre har opprettet et eget næringsfond. 
Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd til konkrete tiltak eller 
prosjekt som antas å kunne være med på å videreutvikle Long-
yearbyens bedrifter. På denne måten håper lokalstyret å kunne 
bidra til å styrke det lokale næringslivet med bakgrunn i Long-
yearbyens forutsetninger og muligheter.

I 2012 er det vedtatt utbetalt ett tilskudd på 40.000 kroner fra 
næringsfondet. Våren 2012 ble det foretatt mindre endringer i 
Retningslinjene for tildeling fra Næringsfondet. Blant annet ble 
maksimumsbeløpet for tildeling av støtte hevet fra 40.000 kroner 
til 50.000 kroner.

Publikasjoner: Samfunns- og næringsanalyse 2012, Årsberetning 2011 og soldiagram/kalender 2013.



12

LONGyEARByEN LOKALSTyRE   •   ÅRSBERETNING 2012

Foto: Jan Sivert Hauglid.
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samFUnnsUtVikling
Arealplanlegging
Longyearbyen lokalstyre har ansvar for arealplanlegging innen-
for Longyearbyen planområde. Svalbardmiljøloven stiller krav til 
at hvert planområde skal ha en arealplan med utfyllende be-
stemmelser som viser eksisterende og fremtidig arealbruk for 
hele planområdet. Selv om Svalbard er stort, og Longyearbyen 
planområde omfatter 240 km2, er det knapphet på arealer som 
er egnet til og kan benyttes til utbyggingsformål. Gjennom areal-
planlegging legges det til rette for samordning av ulike interesser 
knyttet til arealdisponering og utforming av bebyggelse. Planleg-
ging gir grunnlag for beslutninger om bruk og vern av ressurser 
og arealer.
  I 2007–2009 ble det gjort et omfattende arbeid med rullering av 
arealplan for Longyearbyen planområde, og i desember 2009 
ble arealplanen vedtatt av lokalstyret. Planen ivaretar behovet 
innenfor de ulike arealkategoriene i tiårsperioden fram til 2019. 
Arealplan for Longyearbyen med delplan for tettstedet, er grov-
maskede planer som angir arealbruk for hele planområdet. De-
taljeringsgraden er ikke god nok til at disse planene er egnet 
grunnlag for behandling av enkeltsaker. Arealplanen inneholder 
derfor et plankrav som betyr at det må utarbeides detaljert del-
plan før nye byggeområder kan tas i bruk eller større byggepro-
sjekt kan igangsettes.
  I 2012 har lokalstyret godkjent 3 delplaner til arealplan. Delplan 
for Hundegårder i Bolterdalen som ble godkjent av lokalstyret i 
mai, legger til rette for etablering av 10 nye hundegårder med 
tilhørende infrastruktur. Delplan for kullkai på Hotellneset legger 
til rette for å bygge kai og lasteanlegg som kan ta imot større 
båter for utskiping av kull. Videre er det godkjent delplan for 
Sjøskrenten vest, der Studentsamskipnaden skal bygge stu-
dentboliger. 
  Lokalstyret har også godkjent hovedplan for vannforsyning for 
perioden 2012–2021. Formålet med hovedplan for vannfor- 
syning er bl.a. å synliggjøre nødvendige, fremtidige tiltak og 
kostnader på et overordnet nivå. 
  Forslag til endring av delplan for Forskerhotellet ble avvist av 
miljø- og næringsutvalget i januar 2012. Dermed slo MNU fast at 
Forskerhotellet bare tillates benyttet til kortvarige opphold (her-
berge/overnattingssted), ikke til boligformål.
  Miljø- og næringsutvalget behandler også oppstart av plan- 
arbeid, og vedtar å legge forslag til arealplaner og delplaner ut til 
offentlig ettersyn. I 2012 er det fattet vedtak om oppstart av plan-
arbeid for delplan for Eiscat, utvidelse med en tredje antenne. 
Det planlegges å bygge en ny stor antenne med en radom på  
72 meter i diameter. 

Trafikksikkerhetsplan
I hele 2012 har det pågått et arbeid med revisjon av trafikksik-
kerhetsplanen. Hovedmålet til trafikksikkerhetsplanen er å bidra 
til at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen.
  Arbeidet med planen er utført av en prosjektgruppe bestående 
av representanter fra Oppvekstforetaket KF, Bydrift KF, plan- og 
utviklingsavdelingen og Sysselmannen på Svalbard. Som 
grunnlag for arbeidet er det blant annet foretatt en spørreunder-

Et kvalitativt godt familiesamfunn
Longyearbyen skal være et robust, stabilt og kvalitativt godt  
familiesamfunn, men ikke et livsløpssamfunn. Dette er en av  
hovedlinjene i Svalbardpolitikken, som blant annet er nedfelt i 
Stortingsmelding nr. 22 (2008–2009) om Svalbard (Svalbard-
meldinga). Longyearbyen har en utypisk befolkningsstruktur 
med relativt få barn og få pensjonister, med høy andel personer 
i arbeidsfør alder. Befolkningen har relativt høy utdannelse, god 
helse og en overvekt av menn. Mer enn halvparten av hushold-
ningene består av en person. De siste årene har befolknings-
strukturen endret seg med gradvis flere kvinner og barn, og en 
svak økning i antall eldre. Trenden er klar i retning av økende 
antall barn, og barns andel av befolkningen. Innbyggertallet i 
Longyearbyen var ca. 2100 ved utgangen av 2012. Samtidig blir 
den utenlandske andelen av befolkningen stadig større, og ca. 
40 nasjoner er representert i Longyearbyen. 
  Longyearbyen er i økende grad et familiesamfunn. Dette stiller 
helt andre krav til planlegging og utvikling av samfunnet enn tid-
ligere tiders mannsdominerte gruve- og anleggssamfunn. Det 
satses på skole og barnehageutbygging, infrastruktur som leg-
ger til rette for trygge lekeområder og ferdsel for myke trafikan-
ter, og i stadig økende grad større familieboliger.
  Alt planarbeid er avhengig av pålitelige data om samfunnet det 
skal planlegges for. Årlig samles det inn data i forbindelse med 
samfunns- og næringsanalysen. Fra 2007 ble statistikkloven 
gjort gjeldende for Svalbard og ansvar for statistikk lagt til Statis-
tisk sentralbyrå (SSB). SSB samler inn data og publiserer i sta-
dig større grad statistikk som omfatter Svalbard. Dette er tilgjen-
gelig på www.ssb.no/svalbard og publiseres i heftet «Dette er 
Svalbard» (siste utgave april 2012). SSB har opprettet et råd- 
givende utvalg for svalbardstatistikk som har årlige møter. 

Rullering av lokalsamfunnsplan
Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen en 
del av det langsiktige plansystemet i Longyearbyen lokalstyre. 
Tidsperspektivet er 8–10 år, med rullering i hver valgperiode. 
Lokalsamfunnsplanen er retningsgivende styringsverktøy for 
Longyearbyen lokalstyres politiske og administrative ledelse og 
arbeidet med lokalsamfunnsplanen er den viktigste arenaen for 
overordnede diskusjoner om fremtidig utvikling av lokalsam- 
funnet. I januar ble det vedtatt å starte arbeidet med rullering av 
lokalsamfunnsplanen fra 2004, og et planprogram ble godkjent 
av AU. Rambøll ble valgt som ekstern konsulent, og det ble opp-
rettet en referansegruppe med deltakere fra bl.a. SNSK, UNIS, 
Sysselmannen, næringsforeningen, reiselivsrådet, Svalbard 
Sciense Forum og foretakene i Longyearbyen lokalstyre.
  I løpet av høsten har det vært arrangert folkemøte, møter med 
referansegruppe, fremmedspråklige innbyggere, politikere og 
administrasjon i Longyearbyen lokalstyre. Tema på møtene har 
vært å beskrive status – hva er sterke og svake sider ved  
dagens lokalsamfunn, og å definere hvilke drivkrefter som har 
betydning for utviklingen av Longyearbyen – hva er muligheter 
og trusler for Longyearbyen frem mot 2040. Arbeidet med lokal-
samfunnsplanen fortsetter inn i 2013.



Longyearbyen LokaLstyre   •   Årsberetning 2012

14

søkelse blant skoleelever og foreldre. Trafikksikkerhetsplan leg-
ger stor vekt på trygge skoleveier og trygg ferdsel for myke trafi-
kanter. Planen inneholder tiltak som gir stor trafikksikkerhetsgevinst 
med tanke på befolkningstilvekst, økende turisme og mer bruk 
av motorisert ferdsel i Longyearbyen. Planforslaget ble ferdigstilt 
rett før jul og oversendt lokalstyret for vedtak i 2013.

Byggesaker
Det er behandlet 139 byggetiltak av større eller mindre karakter 
i 2012. Dette inkluderer 30 ferdigattester og 11 midlertidig bruks-
tillatelser. 
  I 2012 har det vært god aktivitet på boligbygging. Det er gitt 
rammetillatelse for oppføring av nytt hybelbygg på Sjøskrenten 
vest med Studentsamskipnaden i Tromsø som tiltakshaver. Byg-
get har et bruksareal på 2340 m² og inneholder 77 hybler. Videre 
er det gitt rammetillatelse for oppføring av 2 rekkehus på Hau-
gen med til sammen 10 boenheter, hvorav det ene bygget med 
4 enheter ble ferdigstilt i 2012. Det er gitt igangsettingstillatelse 
for oppføring av 2 nye boligblokker på Elvesletta med til sammen 
12 større familieleiligheter.
  Det er gitt rammetillatelse for ett næringsbygg (lager/kontor) i 
Sjøområdet.
  I 2012 ble det prioritert tilsyn på brannteknisk prosjektering, 
plassering av bygg, sikring av byggeplass og innsendelse av 
FDV dokumentasjon ved ferdigstillelse. Det ble utført 8 tilsyn av 
disse typer. Det ble registrert avvik ved plassering av 2 bygg, og 
det ble registret noen mangler ved innsendelse av FDV doku-
mentasjon, ellers ingen avvik.

Det ble utført tilsyn på Vindodden hytteområde hvor det ble reg- 
istrert 2 ulovlige tilbygg. Disse forholdene er senere brakt i ord- 
en ved at søknad om tillatelse til tiltak er behandlet og godkjent.

Matrikkel, kart og landmåling
Ny lov om eiendomsregistrering ble innført i Norge i 2010. Det 
ble utarbeidet en forskrift om bruk av deler av denne loven på 
Svalbard. Matrikkelføring av bygninger, adressering, seksjone-
ring og sammenslåing av tomter foregår etter ny lov. Fradeling 
av tomter, oppretting av festetomter og grensejustering mellom 
eksisterende eiendommer foregår fortsatt etter Svalbardloven.
Miljøverndepartementet arbeider med en endring av lov og for-
skrift slik at også den resterende del av lov om eiendomsregis-
trering blir gjort gjeldende for Svalbard.
  I 2012 ble det opprettet sju nye eiendoms- og festetomter, noen 
eiendommer ble sammenslått eller grensejustert, og flere  
seksjoneringssaker ble behandlet og registrert i matrikkelen. I 
tillegg ble det tildelt nye adresser ved oppføring av nybygg.
  All landmåling foregikk i 2012 ved hjelp av GPS. Ved hjelp av 
stasjonær referansestasjon ble det målt inn ny infrastruktur for 
Bydrift KF, nye bygg ble plassert ut på oppdrag fra byggherre, og 
nye eiendomsgrenser målt og stukket ut. I tillegg ble det utført 
terrengmålinger og utsetting av borrepunkt for private aktører, og 
gitt målebistand til UNIS-studenter og Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS. 

Tjenester for barn og familier
Lov om barneverntjenester er gjort gjeldende på Svalbard, og 

Byggeaktivitet. Foto: Jan Sivert Hauglid.
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innenfor Longyearbyen arealplanområde er myndigheten etter 
denne loven delegert til Longyearbyen lokalstyre.
  I 2012 mottok barne- og familietjenesten i Longyearbyen 13 
nye bekymringsmeldinger. Ved utgangen av året hadde barne- 
og familietjenesten 5 barn i aktive hjelpetiltak og 2 plasseringer i 
fosterhjem. Det har i rapporteringsperioden vært ført en sak for 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barne- og fami-
lietjenesten gir råd- og veiledning til familier og har tett samar-
beid med skole, barnehager, ungdomsklubb og helsesøster i 
forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
  Tverrfaglig team er et forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom 
barne- og familietjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste og 
helsestasjonen. Tverrfaglig team har faste møter minst en gang 
i halvåret på hver av byens barnehager og skolen. Det er et 
lavterskeltilbud og en møteplass for foreldre og ansatte i skole 
og barnehage som har behov for råd, veiledning og bistand fra 
en eller flere hjelpetjenester. Det er laget en egen informasjons-
brosjyre om tilbudet.
  I 2012 er det utarbeidet en rutinebeskrivelse for varsling ved 
mistanke om vold og/eller overgrep mot barn og unge. Rutinen 
skal sikre at barn som mistenkes å være utsatt for vold eller 
overgrep ivaretas på en best mulig måte. 
  Barne- og familietjenesten har henvisningsmyndighet til BUP 
Tromsø, for utredning og psykiatrisk behandling av barn og 
unge. To ganger i året kommer et team fra BUP Tromsø til Long-
yearbyen for å utrede og samarbeide om barna som er henvist 
til Tromsø. BUP har i 2012 hatt en psykolog ansatt i deltidsstilling 
i Longyearbyen, som har hatt tettere oppfølging av enkeltbarn 
og et nært samarbeid med barne- og familietjenesten. 
  Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid med familie-
vernkontoret i Tromsø som har kontordager i Longyearbyen ca. 
en gang pr måned. Familievern kontoret tilbyr parterapi, familie-
terapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du 
trenger ikke henvisning. Kontordager blir annonsert i Svalbard-
posten, og timeavtale skjer ved direkte kontakt med familievern-
kontoret.
  Sosiallovgivningen for øvrig er ikke gjort gjeldende for Sval-
bard. For norske statsborgere er det den enkeltes fastlandskom-
mune som er ansvarlig for å iverksette tiltak i henhold til denne 
lovgivningen. Longyearbyen lokalstyre bistår imidlertid de inn-
byggerne som ønsker det i kontakt med sin fastlandskommune. 
Den enkelte fastlandskommune er ikke forpliktet å gi hjelp etter 
sosialtjenestelovgivningen for de som er bosatt utenfor kommu-
nen, og flere kommuner gir avslag på slik hjelp. Dette berører 
blant annet familier med funksjonshemmede barn.

Rusforebyggende arbeid
Til grunn for behandling av søknad om skjenkebevilling, ligger 
forskrift om alkoholordningen for Svalbard, ruspolitisk handlings-
plan og skjenkepolitiske retningslinjer. Ruspolitisk handlingsplan 
2012 – 2023 som ble vedtatt av lokalstyret i mars, setter fokus på 
det forebyggende arbeidet, spesielt på barn og unge og deres 
rusdebut. Hovedmålet for det ruspolitiske arbeidet i Longyear-
byen er at «Longyearbyen lokalstyre vil føre en rusmiddelpolitikk 
som bedre forebygger at rusmiddelproblemer oppstår». 
  Som et ledd i opptrappingsplan på rusfeltet, har fylkesmannen 
i Troms initiert et samarbeid mellom KoRusNord og Longyear-
byen lokalstyre. KoRusNord bidrar med opplæringstiltak overfor 
skole, foreldregrupper og serveringsstedene. Longyearbyen lo-

kalstyre har som et ledd i dette inngått et forpliktende samarbeid 
med KoRusNord om bl.a. forebyggende tiltak i skolen og kurs i 
ansvarlig alkoholhåndtering for skjenkestedene. 
  Skjenkebevillinger gis for inntil 4 år. Ved tildeling av skjenkebe-
villinger for perioden 2012–2015, ble det gitt skjenkebevilling til 
21 små og større skjenkesteder. Longyearbyen lokalstyre kan 
også gi skjenkebevilling for enkeltanledninger og tillatelse til ut- 
videt skjenketid for enkeltstående anledninger. 
  Securitas utfører kontroll med skjenkestedene i Longyearbyen 
på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre. Skjenkekontrollen  
driver også veiledning overfor skjenkestedene. I 2012 er det ikke 
avdekket noen alvorlige brudd på skjenkereglene. 

Analyser, statistikker og indekser 
I tillegg til de dataene som samles inn i forbindelse med sam-
funns- og næringsanalysen, har også Longyearbyen lokalstyre 
et godt samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) om utarbei-
delse av forskjellige statistikker og indekser. I tillegg inngår Sval-
bard i SSBs ansvarsområde når det gjelder nasjonale statistik-
ker. SSB har også opprettet et rådgivende utvalg for svalbard- 
statistikk, som vanligvis har ett møte i året. I 2012 ble dette av-
holdt i november. 
  I desember 2012 publiserte SSB årets Konsumprisindeks for 
Svalbard, den hadde steget med 4,4 % fra september 2011 til 
september 2012. Særlig bidro økte bokostnader samt transport 
til denne økningen. Selve prisnivået på Svalbard ligger imidlertid 
12,7 % under Fastlands-Norge i 2012. Siden det er fritak for 
moms og særavgifter på Svalbard, bidrar for eksempel gruppen 
alkoholholdige drikkevarer og tobakk sterkt til denne forskjellen. 
  Mens gruppen «Matvarer og alkoholfrie drikkevarer» steg med 
bare 1 % i 2011, steg gruppen med 3,8 % i 2012. Sammenligner 
vi med totalindeksen på fastlandet, så var årsendringen på fast-
landet på 1,2 % for denne gruppen. Matvaregruppen melk, ost 
og egg påvirket veksten på Svalbard mest, med en prisøkning 
på 10.9 %.

Trafikksikkerhetsplanen legger stor vekt på trygg ferdsel. Foto: Grete R. Haldorsen.
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bYdriFt kF

Bydrift KF har ansvar for mange fagområder som generelt er 
mannsdominert: maskinister, ingeniører, brannmannskap nev-
nes. Det siste året har vi rekruttert en kvinne som driftsingeniør 
vei, vann, avløp, og har en kvinnelig maskinassistent på energi-
verket. Ved rekruttering er vi bevist på å fremme likestilling.
  Bydrift KF har i 2012 arbeidet med etiske retningslinjer. Vi har 
utarbeidet etiske retningslinjer for foretaket gjennom felles sam-
ling og diskusjoner rundt etikk og etiske dilemma. 

Mål og resultater
Bydrift har vært gjennom sitt fjerde år som KF og har fortsatt en 
del ugjorte overordnede oppgaver. En del av disse er knyttet til 
internkontroll og kvalitetssikring av arbeidsprosesser. I tillegg til 
at det fortsatt er gjenstående arbeider knyttet til tilstandsvurde-
ringer, vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsplanlegging. Dette er 
forhold det vil bli arbeidet videre med i 2013. 

De viktigste forhold det har blitt arbeidet med i 2012 er:
• Videreført implementering av internkontroll- avviks- og forbe- 
 dringssystemet Prosmart.
• Innkjøp og implementering av FDV-verktøyet (forvaltning, drift 
 og vedlikehold) ISY-Jobtec.
• Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplaner i et LCC-perspektiv 
 (livssykluskostnads) innen flere fagområder.
• Rasvurdering av Vannledningsdalen etter sørpeskred.
• Samarbeidsprosjekter med forskningsinstitusjoner; UNIS, og 
 NTNU.
• Samarbeidsprosjekt med Gassnova vedrørende mulighets- 
 studie CCS (CO2 fangst og lagring) fra et eventuelt nytt kull- 
 kraftverk i Longyearbyen.

Formål
Foretakets formål er å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold av 
teknisk infrastruktur (vann, avløp, fjernvarme, renovasjon og 
veier), energiforsyning (elektrisitet og fjernvarme), havn, brann 
og beredskap samt eiendomsforvaltning i Longyearbyen lokal-
styre.
  Overordnede målsetninger for styret i 2012 har vært å legge til 
rette for at administrasjonen skal kunne gjennomføre aktiviteter i 
handlingsplanen og i budsjettet på en best mulig måte.
  Fokusområder for styret i 2012 har vært å sørge for at arbeidet 
med tilstandsvurderinger og påfølgende vedlikeholdsbehov for 
alle fagområder som Bydrift KF har ansvar for ble videreført.  
I tillegg har styret fokusert på internkontroll og at Bydrift KF har 
videreført arbeidet med kvalitetssikring og miljøstyring. Blant  
annet gjennom å anskaffe og starte implementeringen av FDV 
(forvaltning, drift- og vedlikehold) -verktøyet ISY-jobtec.

Organisering
Daglig leder rapporterer til styret, som rapporterer videre til lokal-
styret som er Bydrift KFs øverste organ.

Bydrift KF består av følgende enheter:
• Energiverket.
• Brannvesen.
• Havn.
• Teknisk infrastruktur.
• Eiendom.

Bydrift KFs virksomhet administreres i hovedsak av eget perso-
nell, med noen unntak, f.eks. prosjektledelse/byggeledelse til 
større prosjekter og utredningsoppdrag. Til større vedlikeholds-
oppdrag, revisjoner av kjeler på energiverket og lignende kjøpes 
det inn kompetanse enten via drift og vedlikeholdsavtaler (FDV-
avtaler), eller ved å legge oppdrag ut på anbud. Drift og vedlike-
hold av teknisk infrastruktur gjennomføres av firma det er inngått 
FDV-avtaler med. 

Bemanning – Bydrift KF Antall
Antall ansatte totalt 58

Fast ansatte 57

Vikarer/engasjement 1

Kvinner 8

Menn 49

Antall årsverk 44,5

Sykefravær 2,1 %

Det er 39 ansatte i 100 % stillinger resterende 19 tilhører deltids-
brannmannskap, der alle har ca.20 % stilling.  
  Bydrift hadde en turnover på 15 %, når vi ser bort fra deltids-
mannskap brann. Turnover for hele Longyearbyen lokalstyre 
med foretak var i 2012 18 %.

Sykefraværer viser en positiv trend med en nedgang fra 3,3 % i 
2011 til 2,1 % i 2012.

Mellomlager for avfall, Hotelneset. Foto: Grete R. Haldorsen.
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Prosjekter
Bydrift KF har gjennomført mange små og store prosjekter i 2012, med hovedfokus på tilstandsvurdering og påfølgende vedlikeholds-
planer og forberede avgassrensing. 

Prosjekt Status
Ny fendring Bykaia Prosjektet utsatt til 2013. 

Nytt lager og servicebygg og godsterminal Skisseprosjekt for planlegging og prosjektering av nytt havnebygg igangsatt, ferdigstilles 1. kvartal 2013.

Tilbringertjeneste Kystverket Infrastruktur og tilbringertjeneste Kystverket, etablert våren 2012. Har gitt økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 I tillegg til positivt driftsresultat for tjenesten gir årets kostnader netto inntekter i 2013 og 2014.

Rasvurdering Vannledningsdalen Ut i fra endrede klimatiske forhold er det behov for å gjøre ny rasvurdering av Vannledningsdalen. 

 Detaljprosjektering startet opp. Ferdig rapport skal foreligg i løpet av mars 2013.

Rasproblematikk over gruve 2 og Nybyen Melding fra UNIS om at til dels store steinmasser er løs over gruve 2 og ved Nybyen. Avholdt møte med UNIS. 

 Gjennomfører ikke noen form for overvåking foreløpig. Risiko for ras er ikke overhengende, og trenger ikke 

 umiddelbar handling. Sendt forespørsel til NVE om å få utarbeidet flom og skredkart for planområdet.

Utarbeide etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er utarbeidet.

Gjennomgang av nødstrøms-anlegget til 

Energiverket Feilsøking og utbedringer gjennomført sommeren 2012.

CCS Mulighetsstudie Gassnova har fått i oppdrag fra OED å gjøre et mulighetsstudie på CCS fra nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen. 

 Oppstartsmøte avholdt i september, arbeidsmøte med Gassnova og Mott McDonald avholdt 23.10.12, 

 endelig rapport anbefaler at man utreder CCS fra et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen.

Energimerke bygningsmasse Kulturhuset er energimerket.

Direktevarsling brann Store Norske, Statsbygg og Longyearbyen lokalstyre skal installere utstyr for direktevarsling brann i sine boliger. 

 Arbeidet er godt i gang og holder fremdriftsplanen. Det er behov for å etablere et felles nøkkelsystem for alle 

 boliger for å lette tilkomsten til brannvesenet. Prosjektet er ferdig i LL men vil ikke koples opp mot 110-sental 

 før et felles låssystem er på plass.

Salg av hybelhus Alle byggene er overlevert per 1. september 2012.

Matavfallskverner Utskiftning er ferdig og viser allerede på et veldig godt resultat. Reklamasjonene er nå nede på 1-2%, 

 mot tidligere 25%.

Tilstandsvurdering av veinettet Oversikt over investeringsbehov knyttet til veier som ligger i godkjente planer er utarbeidet. Tilstand på 

 eksisterende veier er utarbeidet, settes inn i hovedplan. 

Utredninger av behov knyttet til revidert  Det er igangsatt en utredning om mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når røykgass-

avfallsplan renseanlegg er etablert. Ferdigstilles 2013. 

Rehabilitering bruer Prosjektering ferdigstilt.

FDV-avtale vei Det ble gjennomført en vurdering av å ivareta tjenesten selv i forbindelse med at avtalen skulle ut på nytt anbud. 

 Ny avtale undertegnes i 2013.

Anskaffe FDV-verktøy FDV-verktøyet ISY-jobtec er anskaffet og implementeringen startet

Askedeponi Ferdigstille reguleringsplan askedeponi. Legges fram for politisk behandling i 2013.

Sigevannsrensing av avfallsdeponiet Utredningsrapporten er ferdig, og det har blitt ryddet opp på deponiet. Prosjektering av tiltak gjennomføres i 

  2012–2013, tiltak i 2013. Utredningen er laget av en student ved NTNU.

Bydrift har i 2012 gjennomfør følgende prosjekter med støtte fra Svalbard Miljøvernfond:

Klima og energikonferanse Konferanse ble avholdt over to dager med bred deltakelse fra Longyearbyens næringsliv. 

  106 deltok på konferansen.

Varme- og energiplan Rapport er ferdig med en tiltaksliste for videre arbeid.

Kursing i EN-ISO 14001, 90012 Kursingen er gjennomført for styret, ledergruppe og alle ansatte i Bydrift KF.

Utredning om etablering av forbrennings-

anlegg for avfall i Longyearbyen og ved 

evt. relokalisering av avfallsanlegget Arbeidet er startet opp og forventes å være ferdig innen mars 2013.

Bymiljøtiltak i sentrum Tilsagn er gitt under forutsetning av at forprosjektet legger vekt på miljøvennlig livsførsel, redusere energibruket,

  tilrettelegge for gang og sykkeltransport og redusere biltransport. Forprosjektet munnet ut i en rapport med 

  tydelige anbefalinger og prioriteringer.

Fullstendig prosjektoversikt finnes i Bydrift KFs årsberetning.
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Utfordringer i 2012
I løpet av året oppstod det flere uforutsette hendelser:

• Sørpeskred fra Vannledningsdalen og andre steder i byen 
 førte til flere stengte veier og store vannmengder som skapte 
 mye problemer over flere dager. Store vannmengder i Advent- 
 dalen gjorde at veien fra dammen og innover ble stengt i ca. 
 1 døgn.
• Stans på energiverket som følge av brudd på rør i kjelen og et  
 reservekraftanlegg som ikke fungerte tilfredsstillende. Nedre 
 del av byen var uten strøm i ca. 3 timer og øvre del av byen ca. 
 5 timer.
• Det oppstod brann i takkonstruksjonen over kjelesalen på 
 energiverket. Etter innsats fra brannvesenet i over 32 timer ble 
 brannen slukket. 
• Stans ved energiverket som følge av lavt damptrykk på kjelen. 
 Dette gjorde at nedre del av byen var uten strøm i 1 time, og 
 øvre del 1,5 timer.

Andre utfordringer:
Veien til campingplassen og veien opp mot gruve 3 nådde et så 
lavt kvalitetsnivå, at disse måtte oppgraderes. Disse ble i som-
mer oppbygd og gruset, og har nå redusert vedlikeholdsettersle-
pet på veisiden.
  DSB valgte å gi omsetningsforbud på opprinnelige matav-
fallskverner. Bydrift KF har skiftet ut alle kverner til Waste Maid, 
og styret besluttet å ikke gå til rettsak mot tidligere leverandør. 
Det er få eller ingen problemer med de nye kvernene. Bydrift KF 
anser nå prosjektet som ferdigstilt.
  To av bygningene våre på Haugen 212 og 214 er kritiske med 
hensyn på råteproblematikk og må utbedres så snart som mulig. 
Prosjektering er igangsatt og ferdigstilles i 2013. Videre er det 
også avdekket problemer knyttet til noen av spisshusene, og her 
vil prosjektering igangsettes i 2013.
  Som følge av sørpeskredet i Vannledningsdalen er det igang-
satt nye rasvurderinger av dalen. Disse ferdigstilles i 2013. 
  Det er avdekket en større sprekk over gruve 2, samt en  
«nabbe» ved Nybyen som begge medfører fare for steinras.  
Saken ble diskutert med geologer ved UNIS og andre fagmiljøer, 
og er oversendt NVE for vurdering av etablering av et fullstendig 
flom- og skredkart for Longyearbyen.

Positive hendelser i 2012
Ny avtale med Store Norske er undertegnet. Avtalen er balan-
sert mellom partene og sikrer langsiktig kull-leveranser til forut-
sigbar pris.
  Foruten brannen ved energiverket har det ikke vær noen større 
branntilløp i løpet av året, kun små som har blitt tatt hånd om 
umiddelbart av brannvesenet.
  Trafikken på havna har vært større enn noen gang, og har gitt 
et godt økonomisk resultat.
  For sesongen 2012 har Longyearbyen havn gjennomført til- 
bringertjeneste for Kystverkets nyetablerte lostjeneste på Sval-
bard. Tilbringertjenesten omfatter båttransport, kontorlokaler, 
hybler og infrastruktur for Kystverket. Kystverket uttrykker at de 
er svært fornøyd med måten tjenesten har blitt levert på, og  
ønsker å videreføre samarbeidet.
  Nye lokaler for SFO ble ferdigstilt til skolestart 2012. Ombyg-
ging av tidligere SFO-lokaler med tilstøtende rom ble ferdigstilt til 

høstferien. Prosjektet ble ferdigstilt innen avtalte frister og under 
økonomisk ramme, til riktig kvalitet.

Økonomi
Bydrift KF har gjennom året arbeidet videre med tilstandsvurde-
ringer som grunnlag for selvkost-beregningene. Dette har gitt 
oss god oversikt over hva vi trenger de kommende årene for å 
ivareta de verdiene som Bydrift KF har ansvar for. 
  Etter salg av 7 bygg er estimert kostnad for etterslep av vedli-
kehold på eiendom juster ned med 27 mill. kr til 183 mill. kr.
  Ved årets slutt er økonomien i foretaket god. Det vises for øvrig 
til den økonomiske oversikten og kommentarene til regnskapet 
lengre bak.

Energiverket
Longyear Energiverk er landets eneste kullfyrte kraftvarmeverk 
og produserer både strøm og fjernvarme, med en reservediesel-
kraftstasjon for strøm. Det er også muligheter for å kjøre fyrhus 
for produksjon av fjernvarme.

Viktige vedlikeholdsaktiviteter i 2012 har vært:

• Begge kjelene har vært gjennom utsyring og legging av nytt
 magnetittbelegg, det er noe som foretas rundt hvert 10. år.
 Murverket er ordnet i begge fyrgangene, og ristene har fått 
 oppgradering.
• Dieselene til reservekraften er sjekket av PonPower. Motor- 
 paneler og krysskobling er skiftet. De ble kjørt ca. 1 uke under 
 stoppen på verket i juni/juli, og fungerte helt tilfredsstillende.  
 Det er videre utført tankrens på dieseltankene.
• Siemens foretok i løpet av sommeren oppgradering av styre- 
 systemet til kjelene og turbinene.

Brøyting av veier. Foto: Jan-Sivert Hauglid.



Longyearbyen LokaLstyre   •   Årsberetning 2012

20

Utviklingen på energiproduksjon har vært følgende:

 El  Termisk Kull Diesel Slagg Aske Kjelevann
 (MWh)  (MWh) (tonn)  (liter)  (m³) (m³) (m³)

2012 38.988 62.194 21.777  390.417  2431  1692  12085

2011 39.409 68.949 25.158  530.287  2629  2114  17024

2010 41.424 69.935 26.197    72.907  2915  1897  16671

2009 41.508 65.130 26.162  236.728  2890  1831  15568

Dette gir følgende utslipp til luft:

 Co2  Svovel  NOx Støv
 (tonn) SO2(tonn) (tonn) (tonn)

2012  50 014  359   155   85

2011  58 030  455   177   72

2010  58 911  330   188   106

2009  59 350  265   158   93

El-distribusjon
I 2012 ble det tilkoblet 6 leiligheter, 2 lager, og 1 hytte til strøm-
nettet. Det ble skiftet 5 fordelingsskap rundt om i byen.
  Arbeidet med utskifting av el-målere til fjernavleste el-målere 
fortsetter, og i 2012 ble det byttet ca. 70 målere. Det er til nå 
skiftet ca. 1100 målere. Arbeidet med utskifting fortsetter i 2013, 
for utvalgte målepunkt.

Det Lokale El-tilsyn (DLE)
Longyear Energiverk er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre 
tilsyn innenfor sitt forsyningsområdet. 
  DLE har i løpet av året gjennomført kontroll med 91 elektriske 
installasjoner i Longyearbyen. Kontroll med 2 forhandlere av 
elektrisk utstyr. Det ble ikke funnet store eller farlige avvik i noen 
av kontrollene som ble utført. Generelt er tilstanden på de elek-
triske installasjonene god. Etter at vedkommende som var an-
satt som DLE sluttet, har kontrollene blitt gjennomført av Troms 
kraft.
  DSB har utført kontroll i våre anlegg. Her ble det 4 mindre avvik, 
og 4 merknader. Disse er i hovedsak utbedret, 1 restanse på 
merknad om handbok for merking. Dette vil bli lukket 1. kvartal 
2013.

Utkoblinger
I løpet av 2012 var hele, eller deler av Longyearbyen uten strøm-
forsyning 3 ganger. Dette er en nedgang i forhold til 2011.

Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur har ansvar for forvaltning, drift og vedlike-
hold av vei, vann, avløp, fjernvarme og renovasjon i Longyear-
byen.

Uforutsette hendelser førte til 161 utrykninger i 2012 knyttet til 
vann, avløp, fjernvarme og rørkasser som driftes av Bydrift KF. 
Dette er en nedgang i forhold til 2011, da det var 187 utrykninger.

Renovasjon
Den totale avfallsmengden og fordelingen mellom næring og 
husholdningsavfall er relativt lik 2011, men det var en liten ned-
gang både for avfall fra næring og husholdning. De fraksjonene 
som skiller seg mest ut er farlig avfall og deponirest. Farlig avfall, 
som varierer stort fra år til år, økte med 62 % og deponirest min-
sket med 71 %. Næringslivet står for 77 prosent av innsamlet 
avfall.

Fordeling mellom nærings- og husholdningsavfall (Kg)

Det har vært en reduksjon på 18 prosent avfall til deponi, noe 
som er positivt med tanke på forventet levetid. 

I tillegg til avfall er det deponert 1692 m³ aske og ca. 2431 m³ 
slagg fra energiverket. 
  Planprosessen for delplan for askedeponi er igangsatt og for-
ventes å være ferdig vår 2013. Dette er et pålegg fra KLIF og 
Sysselmannen, og i tråd med å redusere behovet for askedepo-
nering på deponiet i Adventdalen.Rørgate. Foto: Ingjerd Stigen.
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Fordeling mellom deponert avfall og avfall til gjenvinning

 

Driften av avfallsanlegget har også dette året vært preget av ut-
fordringer med drift av kvern og balleanlegget. Vi har fortsatt pro-
blemer med å få optimalisert driften av dette. Det henlegges 
stadig søppel på utsiden av containere på enkelte returpunkter i 
byen. Dette skaper unødig merarbeid for våre renovatører.

Tradisjon tro har det vært en ryddeaksjon der skoleelever har 
plukket avfall/søppel som har vært skjult av snøen rundt omkring 
i byen, uka etter skoleslutt. Interessen for å delta var som vanlig 
veldig stor.

Veier
Våren 2012 krevde mye strøing og dette medførte en del ekstra-
kostnader for avdeling vei. Overvannsproblemet ved Haugen, 
som har ført til problemer i mange år, ble rettet opp sommeren 
2012.
  Veiene til gruve 3 og til campingplassen har svært lav prioritet 
vedlikeholdsmessig. Dette har resultert i at veiene holdt på å bli 
ødelagte. Disse veiene ble rettet opp i sommer, noe som har ført 
til en reduksjon av vedlikeholdsetterslepet.

Tilstandsvurdering på veiene i Longyearbyen er ferdig, og skal 
inkluderes i en hovedplan som beskriver etterslep og vedlike-
holdsbehov i årene fremover.
  Flere veier fikk i 2012 LED-belysning. Prosjektet forsetter ut i 
2013, noe som reduserer strømforbruket med 30–70 %.

Elvedosing
Omfanget av elvedosing for sikring av bygninger og infrastruktur 
har vært et normalår. Dosingen av Vannledningsdalen ble til- 
svarende utført som i et normalår. Det blir vurdert om dosing av 
Vannledningsdalen skal utføres oftere for å unngå sørpeskred.

Vann og avløp
Vannkvaliteten i år har vært god og uten de store avvikene i for-
hold til drikkevannsforskriften. Vannrenseanlegget har fungert 
svært godt uten store driftsproblem, bortsett fra at grenseverdien 
for mangan noen ganger er oversteget. Mangan er et stoff som 
ikke er skadelig for helsen, men det kan gi misfarging av klær 
ved vasking. 
  Ledningsnettet for vann og avløp har fungert godt i 2012, men 
med noen større driftsavbrudd. De problemer som oppstått har i 
stor grad oppstått på grunn av frost som skyldes defekte varme-
kabler. 
  I 2012 ble varmekablene til kirka byttet ut, samt videre jobb med 
utskifting i Naustområdet.
  Det er blitt tilknyttet flere naust i sjøområdet, samt nye boliger 
på Haugen og Elvesletta sør.
  Hovedplan for vann er politisk behandlet og godkjent. Prosjek-
tene settes i gang fra og med 2013 i henhold til hovedplanen.

Nærmiljøanlegg
Det ble i 2012 utarbeidet et forprosjekt på Bymiljøtiltak i Long-

Det oppstod brann i takkonstruksjonen over kjelesalen på energiverket. Etter innsats fra brannvesenet i over 32 timer ble brannen slukket. Foto: Grete R. Haldorsen.
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yearbyen sentrum med støtte fra Svalbard miljøvernfond. Denne 
planen vil sendes til behandling i lokalstyret i begynnelsen av 
2013.

Fjernvarme
I 2012 ble ca. 3600 m2 bygningsmasse knyttet til fjernvarmenet-
tet. Ca. 300 m2 av disse var eksisterende bygg, som kunne knyt-
tes til i kraft av de utvidelsene av fjernvarmenettet som er gjen-
nomført de senere årene. De resterende 3300 m2 var nye bygg.
  Det har vært en del lekkasjer på sekundærnettet, noe som vil 
medføre en del utskifting av dårlige rørledninger i 2013. 
  Tre undersentraler har blitt renovert og fått mengderegulering. I 
fyrhus 2 (FH2) ved UNIS har det blitt installert et trykkutjevnings-
system som gir et mer driftssikkert og fleksibelt fjernvarmenett.
For rørkasser har det ikke vært noen større problemer i 2012, 
noe som trolig kommer av vedlikehold som er gjort tidligere år.

Eiendomsforvaltning
KomRev Nord har gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til 
eiendomsforvaltningen. Rapporten forelå høsten 2012, og viser 
at vi har god internkontroll knyttet til å forvalte, drifte og vedlike-
holde eiendommene, og at politikerne har et godt beslutningsun-
derlag. Det ble ikke funnet avvik.

Forvaltning
Selskapets familieboliger er det stor etterspørsel etter, og det ble 
kjøpt inn 3 nye boliger i 2011 samt 3 nye boliger i 2012. Det leies 
også per i dag inn 2 eksterne familieboliger. Dette gjør at vi totalt 
har 80 familieboliger å tilby våre ansatte. 
  Alle familieboligene er i sin helhet utleid til ansatte i Longyear-
byen lokalstyre. Det er imidlertid behov for flere familieboliger og 
vi vil arbeide videre med anskaffelse av 2 nye boliger i 2013.
  Det ble solgt 6 leilighetsbygg i 2012, og vi reduserte dermed vår 
eksterne utleie med 96 leiligheter/hybler. Dette har også gjort at 

vi har redusert på vaktmesterkapasiteten. Det er også vedtatt at 
Vei 222.13 skal selges. 

Drift- og vedlikehold
I 2012 ble det rehabilitert 5 familieboliger samt gjort diverse ved-
likehold på flere andre boliger. Det er også pusset opp 14 små 
leiligheter på Blåmyra. Eiendomsavdelingen har i løpet av 2012 
gjennomført ca. 80 store og små prosjekter på egne eiendom-
mer. 
  Vi har i 2012 hatt fokus på større prosjekter som gjør at vi får 
redusert fremtidige driftskostnader, bl.a. i Kulturhuset og i Kull-
ungen barnehage.

Brann- og beredskap
Longyearbyen brannvesen er byens brann- og redningskorps, 
som skal verne om innbyggernes liv, helse, miljø og materielle 
verdier. Beredskapsstyrken består av 24 personer, 3 personer 
på heltid, og 21 deltidsmannskaper.

Målsetting
Innenfor brannvesenets forvaltningsområde er målsettingen å 
drive forebyggende arbeide og en effektiv utrykningstjeneste for 
å sikre Longyearbyens innbyggere og materielle verdier mot 
ulykker og skader, som følge av brann, eksplosjon, kjemikalie- 
ulykker, uhell ved transport av farlig gods og forurensing.

Ambulansetjeneste
Brannvesenet står for drift av ambulansetjenesten i Longyear-
byen. Dette i nært samarbeid, og i hht. avtale med Longyear- 
byen Sykehus. 

Ambulanseoppdrag og brannutrykninger 2009 – 2012:

  2009 2010 2011 2012
Ambulanseoppdrag 124 120 111 137

Brannutrykninger 134 149 147 131

Brannforebyggende arbeid
Vi ser hele tiden viktigheten og behovet for å ivareta, samt å 
opprettholde en god beredskap. Det viktigste bidraget til dette er 
å arbeide forebyggende. Viktige forebyggende fokusområder i 
2012 har vært:
• Flere objekter er blitt tilknyttet direkte brannalarmvarsling til 
 110 – varslingssentral.
• Brannvernkurs med teoretiske emner og praktiske øvelser til 
 næringsvirksomhet, institusjoner og innbyggere i byen.
• «Åpen dag» på brannstasjonen.
• Kontroll og service på brannteknisk materiell.

Brannutrykninger
I 2012 hadde vi 131 utrykninger i forbindelse med utløste bran-
nalarmer. Av disse var det 8 tilløp til brann i bygning/brann i byg-
ning.
  Fredag 7. desember kl. 06.30 ble det slått «full alarm» til brann-
vesenet, med melding om brann i taket ved energiverket. Ved 
ankomst var det gjennomslag med flammer flere steder oppe på 
taket, samt røykutvikling. Det ble raskt konkludert med at innsats 
og arbeidsforhold for brannmannskaper ville bli omfattende og 
utfordrende. Flere veier har fått LED-belysning. Foto: Mari Tefre.
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Energiverket er selve navet for mye av infrastrukturen i Long-
yearbyen. En brann ute av kontroll ville helt klart ha medført 
store samfunnsmessige konsekvenser. Vi fikk bistand fra Avinor 
med personell og brannbil, og SNSK bisto med materiell ifra 
Svea. KV Svalbard bisto med store ressurser, personell- og  
materiellmessig. LNS Spitsbergen bisto med mobilkran og kran-
førere, slik at brannmannskapene kom seg opp i nødvendig  
arbeidshøyde.
  Samtlige involverte gjennomførte en utmerket jobb og flott inn-
sats. Vår geografiske beliggenhet gjør oss ekstremt sårbare i 
slike situasjoner. Kollektivt samarbeid og bistand som vi opp-
levde denne dagen er derfor av avgjørende betydning.

Branntilsyn
Longyearbyen brannvesen foretok i 2012 14 branntilsyn i Long-
yearbyen. Vi bisto også Sysselmannen med branntilsyn på  
Hopen, Bjørnøya, Svea, Ny Ålesund, Barentsburg, Pyramiden 
og Isfjord Radio, herav 22 objekter. Totalt er det gjennomført 
branntilsyn i 36 særskilte brannobjekter.

Longyearbyen havn
Longyearbyen havn utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift 
og er tilbyder av offentlige havnetjenester. Havneoppsynet har 
det daglige tilsyn i Longyearbyen havnedistrikt, og skal påse at 
havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre 
avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterfulgt.

I 2012 hadde Longyearbyen havn høyeste omsetning noensin-
ne. Trafikk- og passasjerutvikling utgjør mye av denne økningen. 
Tilbringertjeneste for Kystverket og lasting av kull over Bykaia 
har også bidratt til økt vekst. Dette ga totalt en omsetning på ca. 
kr 10.6 mill. og et resultat på ca. kr 1.850 mill. Overskuddet  
settes av på fond.

Trafikkutvikling
Det var større vekst enn forventet i 2012, med økt bruttotonnasje 
og sterk vekst i passasjerer over kai. Som for 2011 er kaikapasi-
teten begrensende for antall fartøy til kai og liggetid ved kai. I 
2012 ble det også lastet kull ved Bykaia. På grunn av ødeleg-
gelsene på Kullkaia har SNSG brukt Bykaia til utskipning av til 
sammen ca. 30.000 tonn kull i 2 laster.

Trafikkutviklingen i antall skip er stabil, men bruttotonnasjen øker 
som følge av at skipene blir større. I 2012 var veksten i GT (brut-
totonnasje) på hele 21 % i forhold til 2011.
  
For oversjøisk cruise fortsetter trenden med større skip og flere 
passasjerer. Longyearbyen havn var den havnen i Nord-Norge 
med størst passasjervekst i 2012, med en vekst på ca. 67 %. 
Samlet for alle segmenter av passasjerer var veksten på totalt 
41 % fra året før. Innenfor kystcruise/ ekspedisjonscruise har vi 
fra 2012 inkludert alle typer skip som driver med slik trafikk.  
Dette inkluderer alle seilfartøy som har lengre turer langs kysten 
med betalende passasjerer. I statistikken gir dette seg utslag i  
en nedgang på antall lystbåter. De totale tallene for de forskjel- 
lige segmentene viser en stabil utvikling. Den største endringen 
ser vi i aktiviteten på forskningsfartøy med en vekst på 28 %  
fra året før.

Tabellen viser trafikksituasjonen i 2012 sammenlignet med tidligere år:

  2009 2010 2011 2012
Bruttotonnasje totalt 1 991 217 1 841 969 1 883 001 2 278 189

Antall anløp  799 814 773    812

Antall liggedøgn 579,1 690,5 684,7    688

Antall passasjerer 41 398 40 123 39 046  55 091

Aktiviteter
Havnas fartøyer har vært aktivt benyttet til transportoppdrag for 
Kystverket/tilbringertjeneste, men har også bistått Sysselman-
nen/HRS i 3 redningsaksjoner. Ett kommersielt fartøy og 2 fri-
tidsbåter ble gitt slepeassistanse til Longyearbyen.  

Ny flytebrygge for mindre seilbåter ble installert til sesongstart. 
Denne gir bedre kapasitetsutnyttelse og brukerne får tilgang på 
strøm fra nye uttak med betalingsbrikker for strømbruk.
  Igangsetting av delplan arbeid for Bykaia og områdene vest for 
Bykaia er et viktig arbeid for å synligjøre behovet for å sikre nød-
vendige arealer og teknisk infrastruktur for å tilfredsstille dagens 
behov og forventet utvikling.  Arbeidet videreføres i 2013

Kapasiteten på dagens havnebygg er overskredet. Derfor ble 
det i 2012 bygget en midlertidig kontorrigg med 10 kontorplasser 
for å gi havneadministrasjonen og leietakere nok arealer. Skis-
seprosjekt for nytt havnebygg og terminalbygg ble påbegynt i 
2012. Kontorarealene utredes bygget som passivhus. Prosjektet 
videreføres i 2013. 

Longyearbyen havn inngikk våren 2012 avtale med Kystverket 
om leveranse av infrastruktur og tilbringertjeneste i forbindelse 
med innføring av losplikt for Svalbard. Fra sesongen 2012 leve-
rer havnen et tilbud bestående av 2 leiligheter, kontorplasser i 
midlertidig kontorrigg, bil og tilbringertjeneste for losene.

Energiverket. Kystvakta ved Bykaia. Foto: Elin Johanne Dolmseth.
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produksjoner ofte involverer mange mennesker og flere organi-
sasjoner. I tillegg til enkeltarrangementene, planlegges og gjen-
nomføres Solfestuka (i mars) og KunstPause Svalbard (i nov- 
ember) med til sammen 40–45 enkeltarrangementer. I alle ledd 
erfarer vi et stadig økende behov for profesjonalitet i planleg-
ging, markedsføring, teknisk bistand og gjennomføring.
  Longyearbyen kulturhus har i tillegg til egen aktivitet/produksjon 
som hovedoppgave å utvikle idéer, legge til rette for – og bidra til 
– gjennomføringen av en rekke varierte kulturtiltak. I dette inngår 
koordinering og utvikling av samarbeidet med byens frivillige  
organisasjoner. Også i 2012 har samarbeidet med byens lag og 
foreninger vært avgjørende for et godt resultat. Representanter 
fra foreningslivet møter kulturadministrasjonen gjennom kultur-
forum med ujevne mellomrom. I tillegg har man jevnlig kontakt 
med lederne for de ulike organisasjonene, samt representanter 
fra byens næringsliv.
  I tillegg til å bistå det lokale kulturlivet med utstyr og faglig bi-
stand, har utleie til byens mange små scener i puber og restau-
ranter økt de siste årene.
  Noen utvalgte eksempler på arrangementer og aktiviteter i kul-
turhuset, samt oppgaver som kulturhusets ansatte har bidratt til: 
Klassisk vorspiel med kulturskolen – Nyttårskonsert med Ruud, 
Meland og Eriksen – Carmina Burana i samarbeid med Operaen 
– Teknisk bistand (Huset) – Polarjazz 2012 – UKM 2012 – Ung-
dommens Kulturmønstring – Teatermonologen «Peer Gynt – 
med troll i hjertet» med Jeanne Bøe – Solfestuka 2012 – Teater-
monologen «Jeanne d’Arc – Visjoner Gjennom Eld» med Juni 
Dahr – 1. mai-arrangement – 5-årsjubileum for Svalbard Miljø-
vernfond – Festforestilling 17. mai – Kulturutveksling til og fra 
Barentsburg – Longyeardagen (byvandring, turn, sirkus) – Kon-
sert med Keystone State Boychoir – Septemberdans med  
Nasjonalballetten – LAN, Ungdomsarrangement – Åpning av 
Bluesfestivalen 2012 – Longyearbyen lokalstyre10 år – Bok-
presentasjon ved Erika Fatland (Rabalder kulturkafé) – Den 
Store Kinodagen – KunstPause Svalbard 2012 – Telenors jule-
konsert – Scooterens dag – Konserten «Vintermåne» med Aas-

Formål
Foretakets formål er å ivareta driften av kultur- og fritidsoppga-
vene i Longyearbyen lokalstyre. Foretakets mål er å være tilret-
telegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et til-
bud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, 
interesser og behov.
  Kulturstaben produserer en rekke ulike kulturtiltak innenfor 
egne ansvarsområder. I tillegg er man samarbeidspartner med 
- og tilrettelegger for - lokale lag og foreninger. Foretaket tilbyr i 
tillegg moderne lyd- og lysutstyr i kombinasjon med faglig kom-
petanse. For kulturlivet er dette gratis, mens kommersielle aktø-
rer kan leie det samme mot betaling.

Organisering
Foretaket har driftsansvar for følgende enheter:
• Longyearbyen folkebibliotek.
• Svalbardhallen med nærmiljøanlegg.
• Galleri Svalbard og Longyearbyen kunst- og håndverkssenter.
• Ungdomsklubben og Selvstyrt ungdomshus.
• Longyearbyen kulturhus og Longyearbyen kino.

Ledergruppen består av daglig leder, biblioteksjef, enhetsleder 
Galleri Svalbard, enhetsleder idrettsanlegg, kulturhusleder og 
enhetsleder ungdomsvirksomhet/produsent.

Bemanning – Kultur- og fritidsforetak KF  Antall
Antall ansatte totalt  23

Fast ansatte  23

Vikarer/engasjement  -

Kvinner  10

Menn  13

Antall årsverk  13,6

Sykefravær  4,0 %

Det er 9 ansatte i 100 % stillinger og resterende har ulike stil-
lingsbrøker fra 10–70 %. I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 
menn. 

Samarbeid med næringslivet og tilskuddsordninger
Foretaket mottok ca. kr 170 000 i støtte fra Norsk Kulturråd og 
varierende beløp via korkpengeordningen (kr 575 000 – hvorav 
505 000 til teknisk utstyr). Beløpet til teknisk utstyr for 2011 og 
2012 ble i sin helhet utbetalt i 2012.
  Videre spiller næringslivet en svært viktig rolle som samar-
beidspartner i forskjellige sammenhenger. I overkant av 20 be-
drifter bidro med ca. kr 257 000 til gjennomføringen av Solfest- 
uka og KunstPause Svalbard. I tillegg forekommer det at bedrif-
ter støtter enkeltprosjekter. Den økonomiske støtten dette repre-
senterer er avgjørende for å kunne opprettholde kvalitet, kvanti-
tet og bredde i programproduksjonen.

Longyearbyen kulturhus, herunder programmeringsarbeid
I løpet av året er det gjennomført en rekke arrangementer i Kul-
turhuset. Dette fordrer stor grad av detaljplanlegging, ettersom 

LAN-party i Longyearbyen kulturhus. Foto: Mari Tefre.
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mund Nordstoga – Juleball for ungdom (Rabalder kulturkafé) – 
Teatermonologen «Abrahams barn» med Svein Tindberg 
(Riksteatret).

Longyearbyen Kino
I 2012 ble det solgt 2 147 billetter til forestillingene kl. 18 (hoved-
sakelig barne-/ungdomsfilmer) og 3 558 billetter til forestillingene 
kl. 20 (ungdoms-/voksenfilmer), dvs. til sammen 5 705 besøk- 
ende. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 10 % for barne-/ung-
domsforestillinger og en økning på ca 5,0 % for ungdoms-/vok-
senfilmer. Den samlede reduksjonen utgjør ca 1,6 % (186 færre 
solgte billetter sammenlignet med 2011).
  Det ble vist 115 filmer/120 forestillinger – hvorav 16 filmer/21 
forestillinger var norsk-produserte. Her, som på fastlandet, er det 
de filmene som får mest medieomtale som også trekker det stør-
ste publikumet.
  Av årets 115 titler/120 forestillinger sto 5 av titlene/forestillinge-
ne for 29 % av besøket og 24 % av omsetningen, noe som også 
er helt typisk for kinobransjen på fastlandet. Best besøkt var den 
britiske/amerikanske filmen «James Bond: Skyfall» med 617 be-
søkende (i 2011 var det 239 besøkende på den best besøkte 
filmen). Den norske filmen «Kon-Tiki» kom på en god andre-
plass med 482 besøkende. Den best besøkte filmen i 3D var 
den newzealandske/amerikanske filmen «Hobbiten: En uventet 
reise» med 259 besøkende.

Longyearbyen folkebibliotek
Bibliotekets mediesamling består av 22 233 enheter, hvorav 
1064 lydbøker, 1 486 Dvd-er, 44 tidsskriftabonnement, samt 6 
avisabonnement.
  Longyearbyen folkebibliotek består av voksenavdeling, barne- 
og ungdomsavdeling og polarsamling. Det arbeides med å om-
gjøre mediateket til en ungdomsavdeling. Bibliotekets polarsam-
ling består av 2 132 titler, og utgjør på mange måter kjernen i 
bibliotekets samling. Her har vi en unik samling av litteratur til-
knyttet polare tema, med særskilt vekt på Arktis. Denne samling- 
en er populær og mye brukt, ikke minst av Longyearbyens sta-
dig nye innflyttere, og av turister/besøkende. I desember mottok 
biblioteket en stor bokgave fra Geir Aasebøstøls etterlatte. Bok-
gaven besto for en stor del av polarlitteratur, og disse bøkene vil 
i løpet av 2013 bli innlemmet i bibliotekets polarsamling.
  Longyearbyen folkebibliotek har blitt med i forsøksprosjektet 
med utlån av E-bøker på biblioteket via Troms fylkesbibliotek.

Biblioteket har i 2012 hatt 37 små og store arrangementer. Av 
disse har 7 vært klassebesøk, 7 har vært lesestunder i barneha-
gene, og 23 har vært andre arrangementer som polarforedrag, 
lesering, forfatterbesøk m.m. Spesielt nevnes det som etter 
hvert har blitt en fin og stemningsfull tradisjon i biblioteket – 
Lucia-feiring den 13. desember. «Natt i biblioteket» for 5. klass- 
ingene har likeledes blitt en fast tradisjon der elevene overnatter 
i biblioteket etter en kveld preget av lesing, litterær skattejakt og 
koselig samvær. Totalt samlet alle disse arrangementene ca  
1 000 små og store gjennom hele året. Tallet markerer en liten 
nedgang fra fjoråret, men bemanningssituasjonen (vakans i  
7 mnd.) tatt i betraktning, mener vi at vi har klart å opprettholde 
aktiviteten tilfredsstillende.
  Fjernlån av bøker er en viktig tjeneste for alle brukerne, men 
kanskje spesielt viktig for voksne lånere som bruker sval-
bardoppholdet til fjernstudier. I kombinasjon med de to studie-
plassene vi har, er dette tilbudet ofte en avgjørende støtte for å 
kunne gjennomføre studier. Fjernlånet består av innlån av en-
keltbøker til enkeltbrukere, men også litteraturdepot av frem-
medspråklige bøker. I 2012 lånte vi inn 340 bøker og artikler. 
Dette er en økning på 30 % fra året før.
  I forbindelse med KunstPause Svalbard 2012, fikk biblioteket 
tildelt kr 50 000 i prosjektstøtte for å kunne gjennomføre et be-
søk av Edvard Hoem. Han bidro med et foredrag om Bjørnstjerne 
Bjørnson. Hoem hadde da nettopp lagt siste hånd på sin 4 bind 
store Bjørnsonbiografi. Han bidro også, sammen med sanger 
Hilde Brunsvik og pianist Dag Filip Roaldsnes, men en konsert 
«Musikken eller livet» på Galleri Svalbard som en del av dette 
prosjektet.
  Bibliotekets lesering har månedlige møter, og det er nå en  
kjerne på 15–20 personer som møtes til litterære samvær i bib- 
lioteket. Spedbarnsgruppa, som møtes på biblioteket hver tirs-
dag formiddag, har også i år hatt tilbud om førstehjelpskurs og 
temamøter om søvn og ernæring. I høst startet vår nyansatte 
barne- og ungdomsbibliotekar opp med babysang for denne 
gruppen.

Svalbardhallen med nærmiljøanlegg
Svalbardhallen er en flerbrukshall på 3 400 m² som ble tatt i bruk 
høsten 1996. Den består av idrettshall, svømmehall, squashhall, 
skytebane, spinningrom, treningsrom, møterom og kontorer. 
Bruken av hallen har hatt en svært god utvikling, og er i dag 
fullbooket fra morgen til kveld. På ukedager starter aktivitetene 

Septemberdans med Nasjonalballetten. Foto: Mari Tefre.
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opp kl. 07.00, og avsluttes kl. 22.00. I helgene er det i tillegg til 
den vanlige åpningstiden konkurranser og treningssamlinger. I 
2012 hadde vi en økning i besøket på ca. 3 %.
  Svalbard Turn er den store leietakeren i hallen på kveldstid. De 
har over 60 timer i uken og driver aktiviteter i idrettshall, spin-
ningrom og svømmehall. Svalbard Turn har eget kontor i hallen 
med daglig leder i 100 % stilling. De har også et betydelig areal 
til lager.
  Oppvekstforetaket med skolen, SFO og barnehagene leier hal-
len på dagtid. Vi har også noen bedrifter og etater som leier timer 
i hallen.

Svømmehall
Svømmebassenget er 25 m, med 3 m stupetårn og 1 m svikt. 
Det tekniske anlegget fungerer tilfredsstillende. På gulvarealet 
er det en del bom på flisene, men ingen fliser er løse. 

Idrettshall
Hallen har standard oppmerking, og kan deles i tre med en lyd-
vegg og en nettheisevegg. På den ene endeveggen er det kla-
trevegg med en bredde 13 m og en høyde på 9,5 m. Det er 2012 
foretatt en mindre ombygging av klatreveggen. Det meste av 
arbeidet ble utført på dugnad. På den nye veggen har vi malt 
fjellet «Kongen» som ligger nordvest på Spitsbergen. De tek-
niske anleggene fungerer tilfredsstillende.

Skytebane
Skyteforheng foran kulefangene er skiftet. Veggene i rommet er 
malt.

Treningsrom / Spinningrom / Kjøkken 
I treningsrommet er det stor aktivitet, og etter publikums ønske 
har vi utvidet åpningstiden om morgenen fra 08.00 til 07.00. Det 
er innkjøpt en del mindre utstyr. De tekniske anleggene fungerer 
tilfredsstillende.

Tilstandsanalyse
Det er utført tilstandsanalyse for Svalbardhallen av Sweco Nor-
ge AS. Analysen ble utført etter NS3424, nivå 2, noe som inne-
bærer grundig visuell undersøkelse med gjennomgang av til-
gjengelig dokumentasjon, samt enkelte mer omfattende 
registreringer eller målinger dersom symptomer eller formål til-
sier dette. Analysen blir fulgt opp, og en langsiktig plan etablert.

Uteanlegg / Maskiner
Nærmiljøanlegget som ligger i tilknytning til hallen består av:
• Fotballbane.
• Ballbinge.
• Lysløype på ca. 650 m.
• Alpinbakke med et lite skitrekk.
• Isbane 20 x 40m.
• Sykkelbane.
• Tråkkemaskin.

Langs veien mellom kirka og Sverdrupsbyen har vi en skiløype 
(lysløypa). Her har vi som målsetting at det alltid skal være opp-
kjørte spor (værforbehold). Når lyset er tilbake og forholdene til-
later det, kjører vi en 15 km rundløype i Endalen. Kjøring av ski-
løyper har fungert bra trass mildvær og lite snø i januar og 
februar. Alpinbakken var ikke i drift i 2012 på grunn av snøman-
gel. Tråkkemaskinen blir også brukt til andre prosjekter så som 
Svalbard Skimaraton, «Ta sjansen» i Solfestuka og oppdrag for 
lag og foreninger.

Galleri Svalbard og 
Longyearbyen kunst- og håndverkssenter
Galleri Svalbard huser de permanente kunst- og kultursamlin-
gene Kåre Tveter-samlingen, Svalbardsamlingen (kart, bøker og 
sedler) og Recherche-samlingen. Til denne delen av galleriet tar 
vi inngangsbillett hvor visning av filmen «Svalbards arktiske  
natur» inngår.

Camp Svalbard 2012 ble arrangert i Coles Bay. Foto: Mari Tefre.
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Som bidrag til driften formidler galleriet salg av kunst gjennom 
faste og skiftende utstillinger. Her presenteres verk av kunstnere 
inspirert av svalbardnaturen. I utsalget er det også en bok- og 
gaveavdeling med forskjellig kunstbøker, generell svalbardlitte-
ratur og et utvalg designvarer. Varm drikke og forfriskninger til-
bys i Art Café, som også har skjenkebevilling.
  Et annet viktig formål er å tilby lokaler for vekslende utstillinger. 
Det avholdes syv til åtte utstillinger årlig. I høysesong (fra mars 
til oktober) presenteres hovedsakelig svalbardinspirert kunst, og 
i mørketiden, tiltenkt lokalbefolkningen, vises også annen kunst.
  I 2012 besøkte 10 383 personer Galleri Svalbard, mot 9 799 
året før. Dette er også bedre enn toppåret 2004. Omsetningen 
totalt er likevel noe ned.

Utstillinger i 2012:
• Universer, grafikk, Anna-Eva Bergman.
• Kald ørken: tydelig tilstedeværelse, fotografi, video, skulptur 
  og installasjon, Janne Talstad og Magnhild Øen Nordahl  
 (Solfestuka 2012).
• Bysantinske ikoner fra Balkan.
• Moderne ikoner fra Balkan.
• Finborud, Finborud og Ropstad, grafikk og maleri, 
 Kristian Finborud, Kari Finborud og Tormod Ropstad. 
• Venus on Ice, grafikk og fotografi, Anja Solvik.
• Speak low, fotografi, Morten Løberg 
 (KunstPause Svalbard 2012).

Aktiviteter
Ekstra åpninger (utenom åpningstid) for grupper var 41 stk. i 
2012 (nøyaktig samme som 2011). Totalt antall gruppebesøk i 
løpet av året var 154 som er opp 7,7 % fra året før.
  Galleriet har hatt syv utstillingsåpninger og ett konsertarrange-
ment i 2012. Konserten med Edvard Hoem under Kunstpausen 
og arrangementet Arttalk med billedkunstneren Anja Solvik og 
forfatteren Anne B. Ragde er høydepunkter som trekkes frem.
  En del arbeid har vært lagt ned i 2012 for å utvikle formidlingen 
av de samlingene galleriet forvalter. Det forberedes således ut-

givelse av samlingskataloger for Svalbardsamlingen og Kåre 
Tveter-samlingen i 2013. 
  Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter har 10 utleieverkste-
der, hvorav 8 er forbeholdt langtidsleie til fastboende og to tileg-
net besøkende kunstnere for korttids leie inntil tre måneder. Her 
er det salg av kunst og kunsthåndverk, mens nye produkter blir 
utformet i besøkendes påsyn. I 2012 har alle verkstedene vært 
utleid. 
  Gjesteverkstedene har vært relativt godt besøkt med et belegg 
på 29 %. I Kunst- og håndverkssenterets 2. etasje tilbys overnat-
ting til besøkende kunstnere inntil tre måneder. Lokalene består 
av tre dobbeltrom med felles stue/kjøkken og to bad. Kunstner-
hyblene har i 2012 vært godt besøkt med 42 % belegg.

Tyfusstatuetten
Tyfus er en gammel svalbardbetegnelse for alt som er dårlig. En 
sur pils eller en dårlig betalt akkord kunne være eksempler tyfus.
  Tyfusstatuetten – Longyearbyens kulturpris – skal brukes til å 
hedre enkeltpersoner som har utmerket seg med å yte en aktiv, 
betydelig og vedvarende innsats i det lokale kulturliv eller på det 
administrative plan. Mottaker av Tyfusstatuetten må ha hatt en 
positiv innflytelse på miljøet i Longyearbyen. I eller utenfor sin 
stilling må han eller hun ha vist vilje og evne til å gjøre «tyfus» litt 
mindre «tyfus». Statuetten deles ut en gang i året til enkeltper- 
soner som bor på Svalbard. 
  Tyfusstatuetten 2012 ble tildelt Kristin Furu Grøtting. 

Ungdommens kulturstipend
Ungdommens kulturstipend skal stimulere talentfulle utøvende 
og/eller skapende ungdommer til å fortsette med aktivitetene de 
driver med. Det skal også være en god måte for lokalsamfunnet 
til å påskjønne ungdommer som har vist engasjement og talent. 
Kulturstipendet kan tildeles en person eller gruppe. Kulturstipen-
det skal assosieres med bredde. Både idretts- og kulturutøvere 
kvalifiserer som mottaker. Stikkord kan være kvalitet, forbilde, 
originalitet og kreativitet. 
  Prisen som er på kr 10 000,- deles ut av Kultur- og fritidsfore- 
taket.
  Ungdommens kulturstipend 2012 ble tildelt Marlene Mellum.

Ung i Longyearbyen
I 2012 ble det gjennomført 39 enkeltstående arrangement i til-
legg til faste åpningstider på ungdomsklubben og UHU (selvstyrt 
ungdomshus). Aktivitetene spenner fra store prosjekter som 
Camp Svalbard, UKM (ungdommens kulturmønstring) og LAN 
til enkeltstående kvelds- og helgearrangement. For at ungdoms-
tilbudet skal oppfattes som godt og interessant av ungdommen, 
forutsetter det at vi er endringsdyktige og kan tilpasse oss ung-
dommens interesser, verdier og prioriteringer. Det blir en balan-
segang mellom det å gi dem det de vil ha og det å gi dem aktivi-
teter de ikke visste de kunne interessere seg for. Ideen med Ung 
i Longyearbyen er at det skal være kort vei fra idé til igangset-
telse og gjennomføring. På denne måten sikrer vi ungdommens 
medvirkning ved at de kan foreslå aktiviteter som blir gjennom-
ført. Dette skaper motiverte ungdommer som ser at de kan være 
med å påvirke tilbudet i Longyearbyen.
  Stikkord som medbestemmelse og nytenkning skal bidra til å gi 
ungdommen grunnlag for engasjement, motivasjon og selvtillit. 
Tilbudet til ungdom i Longyearbyen skal representere mangfold UKM 2012. Konferansierer Erlend F. Telstø og Torje Hanssen. Foto: Grete R. Haldorsen.
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og variasjon. Vi har likevel en utfordring med å nå alle, og vi job-
ber med å legge til rette for aktiviteter rettet mot den gruppen 
ungdommer som ikke deltar i faste aktiviteter. Nytt av året var 
«Ung i Lyb i sommer», en prøvesatsing med aktiviteter for de 
som ikke reiste på sommerferie. Sykkeltur, hundegårdsbesøk, 
filmkvelder, stylingkurs, grillfest og sammenkomster ble gjen-
nomført med varierende deltagelse gjennom sommeren. Som 
en del av det rusforebyggende arbeidet holdt vi også UHU åpent 
hele sommeren. I tillegg til ordinær åpningstid har vi hatt åpent 
hus på ungdomsklubben én lørdag pr måned gjennom hele året.
  Sammen med Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er 
UKM den største offentlige satsingen på kultur for ungdom på 
landsbasis. I Longyearbyen arrangerte vi mønstringen for tiende 
år på rad. Arrangementet inspirerer til aktivitet, kreativitet og 
egenutfoldelse, og over 20 000 ungdommer over hele landet 
deltar. I Longyearbyen prøver vi å gjøre maksimalt ut av UKM for 
å gi de unge en solid og verdifull erfaring og opplevelse. Vi har 
medvirkende ungdommer i alle funksjoner på, foran og bak  
scenen: lys, lyd, scenearbeidere, nettredaksjon, markedsføring, 
sminke, musikere, dansere, fotografer, kunstnere og filmskap- 
ere. UKM har gjennom ti år vært et svært populært tiltak som 
holder ungdommen i aktivitet over lengre tid. 

Camp Svalbard ble i 2012 arrangert for fjerde gang, denne gan-
gen – som i 2011 – i den nedlagte russiske bebyggelsen i Coles 
Bay. Campen er et samarbeid mellom Ung i Longyearbyen, Sys-
selmannen på Svalbard, næringslivet og lokale lag og foren- 
inger. Deltakerne er sammen i et annerledes miljø, på tvers av  
alder. De får prøve seg på spennende og utfordrende frilufts- 
livsaktiviteter i Svalbardnaturen. 

Longyearbyen ungdomsråd
Ungdomsrådet hadde 7 rådsmøter i 2012. Ungdomsrådets pri-
mære oppgave er å ivareta ungdommens interesser og sikre 
dialogen mellom ungdommen og lokalstyret. De møter også 
med en representant i lokalstyret og dets underutvalg og foretak. 
Ungdom får selv være med på å påvirke det som skjer hos oss 
og de opplever at de kan ha reell innflytelse. UHU er et godt 
eksempel på at de unge tar ansvar når de får muligheten og blir 
ansvarliggjort. I året som gikk har ungdomsrådsrepresentanter 
deltatt på ungdommens fylkesting i Troms, Sjumilssteget i  
Tromsø i tillegg til å engasjere seg i ruspolitisk handlingsplan, 
lokalsamfunnsplan og psykisk helsevern.

Brukerstatistikk
Tabellen viser antall besøkende i 2012 sammenlignet med tidli-
gere år:

  2009 2010 2011 2012
Ungdomsklubben 4 177 4 400 5 540 5 572

Longyearbyen bibliotek 16 573 17 350 16 435 16 208

Svalbardhallen 42 338 43 834 45 133 46 260

Galleri Svalbard 9 289 9 203 9 799 10 383

Longyearbyen kino 3 720 2 475 5 891 5 705

Kulturhuset/arrangementer 5 352 7 443 6 835 10 429

Totalt 81 449 84 705 89 633 94 557

Ikke medregnet Oppvekstforetakets bruk av bl.a. Svalbardhallen.

Selvstyrt ungdomshus er åpent 7 dager i uken (for målgruppa 
16–20 år, vgs). Det føres ikke besøksstatistikk for UHU.

Blide ungdommer på Camp Svalbard. Foto: Mari Tefre.
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Foto: Polarflokken barnehage.
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oPPVekstForetak kF
Mål og resultater
Sommeren 2012 ble det utført et grundig vedlikeholds- og opp-
graderingsarbeid på uteområdet ved Kullungen barnehage. 
Plan for området ble utarbeidet i samarbeid mellom ansatte i 
barnehagen og Bydrift KF etter at rapport fra lekeplasskontrollen 
hadde påvist flere avvik. Barna i Kullungen barnehage har nå 
fått en trygg og stimulerende lekeplass.
  I august ble nytt SFO-bygg, med rom for skolefritidsordningen 
og ett klassetrinn tatt i bruk. I tillegg kunne elevene innta flere 
nyrenoverte klasse- og grupperom i andre etasje på barnetrinns-
fløyen. Ytterligere ett klasserom ble ferdigstilt i oktober. 
  Som følge av økt elevtall, økt behov for spesialundervisning og 
øking i driftskostnader ble Oppvekstforetaket KF sitt budsjett for 
2012 styrket med fondsmidler for å sikre alle elevgrupper et for-
svarlig undervisningstilbud.

Formål
Longyearbyen lokalstyre er barnehageeier og skoleeier og har 
ansvaret for barnehager, grunnskolen og videregående avdel- 
ing. I tillegg ligger pedagogisk psykologisk tjeneste, kulturskolen, 
skolefritidsordningen og norskopplæring for fremmedspråklige 
under lokalstyret.

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF ble opprettet  
1. januar 2007. Foretakets formål er å ivareta driften av opp-
vekstoppgavene i Longyearbyen. Det betyr at foretaket har an-
svaret for driften av Longyearbyen lokalstyres tre barnehager, 
samt kulturskolen og alle tilbud til barn, unge og voksne som 
administrativt ligger under Longyearbyen skole.

Organisering 
Oppvekstforetaket består av følgende enheter:
• Longyearbyen skole.
• Longyearbyen kulturskole.
• Longyearbyen barnehage.
• Kullungen barnehage.
• Polarflokken barnehage.

Enhetslederne har personal- og budsjettansvar og rapporterer 
direkte til daglig leder. I daglig leders stab inngår PPT-rådgiver 
og pedagogisk konsulent. Oppvekstkontoret er lokalisert til  
Næringsbygget.

Bemanning – Oppvekstforetak KF Antall
Antall ansatte totalt 104

Fast ansatte 81

Vikarer/engasjement 23

Kvinner 83

Menn 21

Antall årsverk 95

Sykefravær 8,8 %

Det har i 2012 vært 77 ansatte i 100 % stillinger. 

Sykefraværet var i 2012 på 8,8 % mot 4.7 % i 2011. En har god 
oversikt over, og følger kontinuerlig opp sykefraværet.
  Både ved skolen og i barnehagene er menn i mindretall. Ved 
utlysing av ledige stillinger oppfordres derfor menn til å søke. 
Dette har gitt resultater for barnehagene sin del. I 2011 hadde en 
kun tre menn i barnehagene, mens en høsten 2012 hadde åtte. 
To av disse er førskolelærere, mens de øvrige arbeider som  
assistenter.
  Ledelsen ved Longyearbyen skole består av tre menn og en 
kvinne, mens barnehagenes styrergruppe består av tre kvinner. 
Daglig leder for oppvekstforetaket er også kvinne.
  Ved alle ansettelser vurderes likestillingsaspektet. I tillegg er 
foretaket opptatt av å realisere prinsippene og målsettingene for 
et inkluderende arbeidsliv.
  Foretakets etiske retningslinjer følger de til enhver tid gjeldende 
prinsipper for Longyearbyen lokalstyre. Nytt klatretårn i Kullungen barnehage. Foto: Marianne S. Aasen.
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Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
Fra januar 2010 ble PPT overført fra planavdelingen til oppvekst-
foretaket. Kontoret har nå en 100 % stilling som PPT-rådgiver.
  Sentrale arbeidsområder er veiledning av foreldre og ansatte 
ved skolen og i barnehagene, samarbeid med tverrfaglig team 
og skole-/barnehageledelse om forebyggende tiltak og tidlig inn-
sats, kurstilbud til barnehagene og skolen, observasjoner i  
barnegrupper, testing av barn, utarbeidelse av sakkyndige til- 
rådinger av sakkyndige tilrådinger mv.
  PPT har et tett samarbeid med faginstanser på fastlandet, blant 
annet BUP og Statped Nord

Barnehager
Myndighet og drift
Longyearbyen lokalstyre er barnehagemyndighet i Longyear- 
byen, og legger føringer for omfang og kvalitet på barnehage- 
tilbudet. Det er lokalstyret som avsetter økonomiske rammer og 
vedtar utbyggingsplaner og vedtekter, mens opptak av barn og 
ansvar for driften av barnehagene er delegert til oppvekstfore- 
taket. 
  I barnehageloven § 25, Lovens anvendelse på Svalbard, står 
det følgende:
  Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og 
kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 
Det er hittil ikke fastsatt en slik forskrift. Longyearbyen lokal- 
styres barnehager driftes i samsvar med barnehageloven med 
forskrifter.

Ledelse av barnehagene
I hver barnehage er det ansatt en styrer i 100 % stilling. Som-
meren 2012 ble det ansatt ny styrer i fast stilling i Kullungen 
barnehage. I Polarflokken ble det ansatt vikar for styrer som 
hadde søkt årspermisjon for å jobbe på fastlandet.

Lokaliteter og utelekeplasser
Som følge av at nytt tilbygg ved Polarflokken ble tatt i bruk i  
desember 2010, ble den midlertidige barnehagedriften i For-
mannshuset nedlagt fra 1. januar 2011. Ny økning i barnetallet 
etterjulsvinteren 2012 gjorde det nødvendig å åpne Formanns-
huset for barnehagedrift igjen fra 1. mars 2012.
  Kvaliteten på barnehagenes bygningsmasse er generelt god.  
I 2012 ble blant annet følgende bygningsmessige og tekniske 
tiltak gjennomført:
• Generell oppgradering av Formannshuset.
• Nye kjøkken i Longyearbyen barnehage og i Formannshuset.
• Tilrettelegging for flere kontorarbeidsplasser ved barne- 
 hagene.
• Energibesparende tiltak ved Kullungen barnehage.

Bemanning
Longyearbyen lokalstyres barnehager følger anbefalt beman-
ningsnorm. Det betyr at en har en grunnbemanning på 2 assi- 
stenter og en pedagogisk leder per 18 plasser. For å styrke det 
pedagogiske arbeidet, har en ved hver barnehage erstattet en 
assistentstilling med en førskolelærerstilling. Det viser seg også 

Longyearbyen lokalstyre skal gi et  sammenhengende 

barnehage- og utdanningsløp som oppleves å ha høy 

kvalitet, og der barn/unge og foreldre/foresatte blir 

møtt med respekt. 

Svalbard og Longyearbyens historie og identitet skal 

synliggjøres gjennom hele det 18-årige opplæringsløpet. 

Oppvekstmiljøet for barn og unge skal oppleves 

som trygt og godt. 

Barn og unge som trenger ekstra støtte eller hjelp skal 

fanges opp tidlig.

Lokaliteter for barnehager skal ha god kvalitet og være godt 

egnet for sitt formål. 

Det skal være full barnehagedekning i Longyearbyen i den 

betydning at alle som søker fra og med barnet fyller ett år 

skal tildeles plass innen 3 måneder. 

Longyearbyen vil søke å gi et videregående 

opplæringstilbud som fanger opp flest mulig fastboende

unge i alderen 16–19 år. 

Barn og ungdom og foreldre/foresatte skal oppleve at det 

obligatoriske og frivillige tilbudet som gis av Longyearbyen 

lokalstyre er helhetlig og godt koordinert, og ressursen skal 

være hensiktsmessig prioritert. 

Kompetanseutviklingsplan for barnehagene og for skolen er utarbeidet og vedtatt av styret. 

Føringer for utarbeidelse av kompetanseplan for Oppvekstforetak KF ble vedtatt høsten 2012.

Enhetene følges opp med tanke på dokumentasjon på arbeid med Svalbards og 

Longyearbyens historie og identitet i form av planer og prosjekter.

Det er gitt uttalelser i plansaker som berører barn og unges sikkerhet. Oppvekstforetaket var 

representert i gruppa som jobbet med trafikksikkerhetsplan. Alle ansatte i oppvekstforetaket 

har deltatt på skolering i sosial kompetanse.

Rutiner nedfelt i håndbok for spesialundervisning følges. Det gjennomføres jevnlige møter 

mellom PPT og enhetslederne. I samarbeid mellom barne- og familieverntjenesten, PPT og 

helsesøster, er det utarbeidet gode rutiner for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.

Tett dialog mellom enhetslederne, daglig leder og Bydrift KF om tilrettelegging av og kvalitet på 

lokaliteter. Utbygging/ombygging ved skolen. Oppgradering av Formannshuset, 

samt nytt kjøkken. Nytt kjøkken ved Longyearbyen barnehage.

Formannshuset ble gjenåpnet som barnehageareal 1. mars 2012.

Arbeid med revidering av modell for videregående opplæring ble igangsatt høsten 2012. 

Oppvekstforetaket har hatt 2 lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. På grunn av 

betydelige bidrag fra næringslivet, og et tett samarbeid mellom skole og næringsliv har det vært 

mulig å gi tilbud i TIP og Elektrofag i 2012.

Kontinuerlig kontakt mellom barnehagene, skolen, Kultur- og fritidsforetak KF og frivillige 

organisasjoner om arrangement som involverer barn og unge.

Plan for oppvekst og undervisning – Delmål og tiltak på overordnet nivå 2012–2013 

Delmål Gjennomførte tiltak
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at denne ordningen gjør barnehagene mindre sårbare ved f.eks. 
sykmeldinger mv. blant det pedagogiske personalet.
  I tillegg er det tilsatt kjøkkenassistent i deltidsstilling ved  
hver barnehage. Dette er et meget positivt bidrag til trivsel, god  
hygiene og sunt kosthold i barnehagene. 
  Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage hadde våren 
2012 hver sin minoritetsspråklige lærling. For at kravene til  
praksis/erfaring skulle oppfylles, ble de midlertidig overført til 
Longyearbyen skole høsten 2012. Sommeren 2013 er begge 
klar til å avlegge fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
  Det må også nevnes at fire av barnehagenes assistenter har 
tatt fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget i løpet av 2012.

Regulering av arbeidstid for 
ansatte i barnehagene – Nye avtaler
Fra høsten 2012 ble sentral prøveordning med ny arbeidstids- 
avtale for det pedagogiske personalet i barnehagene innført. I 
den forbindelse ble det inngått lokal tilpasningsavtaleavtale. 
Hensikten med avtalen er blant annet å regulere ubundet  
arbeidstid for å synliggjøre de arbeidsoppgaver det pedagogiske 
personalet samlet sett har.
  8. november 2012 ble lokal avtale om arbeidstid for assistenter/-
barne- og ungdomsarbeidere i Longyearbyen lokalstyres barne-
hager signert av representanter for Fagforbundet og arbeids- 
giver. Denne avtalen er en presisering av føringene gitt i over- 
føringsprotokollen, blant annet med hensyn til ubundet arbeids-
tid.

Kompetanseutvikling og satsningsområder
Barnehageloven med forskrifter, rammeplan, mv. og plan for 
oppvekst og undervisning med tiltak for barnehagesektoren, er 
retningsgivende for arbeidet i barnehagene.
  Det legges i alle de tre barnehagene vekt på å tilby fleksible 
løsninger tilpasset brukernes behov. Satsing på kompetanse- 
utvikling er en forutsetning for et kvalitativt godt tilbud i barne- 
hagene. I 2012 ble kompetanseutviklingsplan for barnehage- 
sektoren for perioden fra 2012 til 2015 utarbeidet. Sentrale om-
råder i denne planen er arbeid med sosial kompetanse og økt 
fokus på arbeid med språk og begrep i barnehagene.
  I oktober deltok alle barnehageansatte på Øyvind Kvellos dag-
kurs om barns og unges utvikling og de voksnes betydning. I  
tillegg fikk assistentgruppen et eget opplegg sammen med  
Kvello i forkant av felleskurset. I november holdt Magni Kvame 
Tveraaen kurs for barnehageansatte under tittelen metodikk og 
relasjon.
  Aktiviteten i Faglig Forum, hvor styrerne møtes, bidrar til sam-
ordning av rutiner og drøfting av mer langsiktige strategier for 
barnehageutvikling.
  I 2011 og 2012 har barnehagene fått tilskudd fra Miljøvern- 
fondet til prosjektet Kortreist mat i barnehagene. Prosjektet har 
blant annet hatt som mål å bidra til at barn og deres familier skal 
bli miljøbevisste matforbrukere. Råvarer har blant annet vært 
kjøpt fra fangstmenn. 
  Barnehagene har også sterkt fokus på miljøarbeid, friluftsliv  
og lokal kultur og historie 
  Barnehagene har mange samarbeidspartnere og bidragsytere 
i Longyearbyen. Felles arrangementer og tiltak er en berikelse 
både for barn og ansatte. I 2012 har barnehagene blant annet 
deltatt på følgende: Lokalstyrets 10-årsmarkering, Miljøvern- 

fondets 5-årsmarkering, TV-aksjonen, Barnehagedagen og Sol-
festarrangementet i mars.

Full barnehagedekning
Oppvekstforetaket har i 2012 oppfylt sentral og lokal målsetting 
om full barnehagedekning. For Longyearbyen lokalstyres barne-
hager betyr dette at ingen barn skal kunne stå på venteliste i mer 
enn tre måneder. Som tidligere år har det også i 2012 vært stor 
variasjon i antall barn i førskolealder. Fra 1. mars måtte tilbudet i 
barnehagene utvides med 24 plasser. 

Fordelingen av plasser var da som følger:
Longyearbyen barnehage  54 plasser

Formannshuset (Rypa)   24 plasser

Polarflokken barnehage   78 plasser

Kullungen barnehage   54 plasser

For å innfri kravet til bemanningsnorm ble det i denne sammen-
heng ansatt 4 nye medarbeidere.
I løpet av våren/sommeren avtok behovet for barnehageplasser 
igjen, og antall stillinger måtte justeres tilsvarende. Seks barne-
hageplasser utløser en 100 % stilling.
  Når variasjonen i løpet av noen få måneder utgjør inntil pluss/-
minus 18–24 plasser kreves det stor fleksibilitet for å finne fram 
til løsninger som både ivaretar barna på en god måte, og sam- 
tidig ivaretar ansattes rettigheter.
  Pr. 31.12.2012 hadde en til sammen 145 barn i de tre barne- 
hagene. Av disse var 25 minoritetsspråklige.

Antall barn under skolealder bosatt i Longyearbyen per. 31.12.2012:
Alder  2009 2010 2011 2012
0 år  27 30 30 19

1 år  29 23 36 31

2 år  35 28 29 30

3 år  27 28 28 25

4 år  22 23 36 30

5 år  28 17 28 32

Totalt  168 149 187 167

Søppelplukking med Polarflokken barnehage. Foto: Polarflokken barnehage.
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Longyearbyen skole
Sentrale føringer
For grunnskolen og videregående opplæring på Svalbard er det 
utarbeidet en egen forskrift, fastsatt ved kongelig resolusjon 18. 
januar 2007. Forskriften gir norske barn samme rett og plikt til 
grunnskoleopplæring som de ville hatt på fastlandet, mens det 
for de utenlandske barna er nedfelt rett, men ikke plikt til grunn-
skoleopplæring.
  Ved Longyearbyen skole blir det ikke gitt morsmålsopplæring. 
Ut over dette er grunnskoletilbud i samsvar med opplærings- 
loven.
  § 3 i nevnte forskrift lyder som følger: 
Opplæringsloven og forskrifter gitt med hjemmel i opplærings- 
loven gjelder så langt de etter forholdene passer. Kunnskaps- 
departementet avgjør hvilke bestemmelser som passer.
  Kunnskapsdepartementet har ved flere anledninger tatt stilling 
til avvik fra opplæringsloven. Blant annet er alternativ organi-
sering av undervisningstilbudet på videregående avdeling god-
kjent av departementet. I tillegg har departementet konkludert 
med at opplæringsloven kap. 5 ikke gjelder innen videregående 
opplæring på Svalbard.

Ansatte
Longyearbyen skole er en grunnskole med en videregående av-
deling. I tillegg har skolen skolefritidsordning og opplæringstil-
bud i norsk for fremmedspråklige voksne. 
  En del av det pedagogiske personalet er rekruttert spesielt med 
tanke på dekning av fagbehov ved videregående avdeling. Da 
fagtilbudene på denne avdelingen varierer fra år til år, alt etter 
elevenes prioriteringer, er det lagt vekt på at alle lærere som til-
settes skal ha undervisningskompetanse på ulike nivå i grunn-
skolen. 
  I tillegg til det pedagogiske personalet er det ansatt assistenter 
både ved SFO og i grunnskolen. Gjennomsnittlig utdannings- 

nivå og ansiennitet blant ansatte ved Longyearbyen skole er 
høyt.

Ledelse
Fram til juli 2012 bestod skolens ledelse av rektor med 100 % 
ledelses-/ administrasjonsressurs, avdelingsleder for videregå-
ende avdeling og undervisningsinspektør med 60 % ledelses-/
administrasjonsressurs hver, og SFO-leder med en ledelses-/
administrasjonsressurs på 35 %. Skolen har en merkantil stilling 
på 100 %.
  På grunn av vakanser og permisjoner i ledelsesgruppen ble det 
fra august 2012, etter drøftinger med representanter for fagfore-
ningene, besluttet å prøve ut en ny ledelsesorganisering skole- 
året 2012/2013. Fra 1. august 2012 ble prøveordningen iverk-
satt.   
  Dette skoleåret har en i tillegg til rektor tre avdelingsledere; en 
med ansvar for SFO og småskoletrinnet, en med ansvar for mel-
lomtrinn og ungdomstrinn og en med ansvar for videregående 
avdeling og norsk for fremmedspråklige voksne. Modellen skal 
evalueres i mars 2013. 

Elever/barn
Oversikten viser utviklingen i elevtall de siste 10 årene
2002–03: 207 (170 gr.sk + 37 vg.elever) + 35 voksne fremmedspråklige

2003–04: 230 (194 gr.sk + 36 vg.elever) + 40 voksne fremmedspråklige

2004–05: 235 (202 gr.sk.+ 33 vg.elever) + 45 voksne fremmedspråklige

2005–06: 233 (194 gr.sk + 39 vg.elever) + 55 voksne fremmedspråklige

2006–07: 219 (193 gr.sk + 26 vg.elever) + 46 voksne fremmedspråklige

2007–08: 218 (197 gr.sk + 21 vg.elever) + 60 voksne fremmedspråklige

2008–09: 239 (213 gr.sk + 26 vg.elever) + 65 voksne fremmedspråklige

2009–10: 257 (230 gr.sk + 27 vg.elever) + 69 voksne fremmedspråklige

2010–11: 249 (215 gr.sk + 34 vg.elever) + 64 voksne fremmedspråklige

2011–12: 272 (226 gr.sk + 46 vg.elever) + 77 voksne fremmedspråklige

2012–13: 273 (230 gr.sk + 43 vg.elever) + 45 voksne fremmedspråklige

Longyearbyen skole sett fra slalombakken. Foto: Mari Tefre.
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Oversikten viser at elevtallet i grunnskolen har økt med 60 i løpet 
av 10 år. Konsekvensen av dette er at en på noen av trinnene 
har fått to paralleller, noe som har utløst behov for økt personale 
og flere klasserom.
 
Oversikten viser antall elever per trinn i grunnskolen per 31.12.2012:
 1. tr 2. tr 3. tr 4. tr 5. tr 6. tr 7. tr 8. tr  9. tr 10. tr
 26 15 26 33 26 16 20 29 18 21

På videregående avdeling er det store variasjoner i elevtallet fra 
år til år. De år en kun tilbyr studiespesialiserende utdanningspro-
gram er elevtallet generelt lavt, mens en får en markert økning 
de årene det tilbys yrkesfaglig utdanningsprogram. 
  Skoleåret 2011/2012 bestod tilbudet ved videregående av- 
deling av studiespesialiserende utdanningsprogram på 3 nivåer 
og elektrofag Vg1. Skoleåret 2012/2013 gis det i tillegg til studie- 
spesialiserende utdanningsprogram tilbud i både el-energi Vg2 
og TIP Vg1.
  I 2012 var det 27 minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Av 
disse var 13 er fra Thailand, 4 er fra Russland og de øvrige er fra 
henholdsvis Ukraina, Filippinene, Chile, USA og Sverige.
  Åtte av elevene på videregående avdeling var minoritets- 
språklige. Disse kommer fra Thailand, Russland, Bosnia, Chile, 
og Peru. 
  For å sikre god kommunikasjon med de minoritetsspråklige 
elevene og deres foreldre har en blant annet avtale med en thai-
tolk som kommer til Svalbard to ganger per år. Det avsettes da 
tid til elev- og foreldresamtaler informasjonsmøter, mv. Telefon-
tolking på andre språk har også vært benyttet i 2012. 
  Fra 2002/2003 til 2011/2012 var det en kontinuerlig økning i 
antall fremmedspråklige voksne som deltok på skolens norsk-
kurs. Fra høsten 2012 ble det innført egenbetaling for disse kur-
sene. Per 31. desember 2012 ble det innført egenbetaling (fra 
kr.1 000 til kr.2 000 per kurs avhengig av timetall) for disse kur-
sene. Parallelt med dette har antall deltakere gått på kursen blitt 
betydelig redusert.
  Barnetallet i SFO varierte i 2012 mellom 60 og 70. SFO-tilbudet 
gjelder i utgangspunktet for elever på 1.–4. trinn, men i 2012 har 
også noen få elever fra 5. trinn benyttet seg av tilbudet. De fleste 
barna har hatt 100 % plass. Generelt er det størst oppslutning 
om ordningen i mørketida, med et visst frafall når lyset kommer 
tilbake. Høsten 2012 ble det fra FAU ytret ønske om utvidelse av 
tilbudet med morgenåpent. Det vil bli foretatt en undersøkelse av 
behovet i løpet av våren 2013.

Utfordringer og satsningsområder
Skolen er en stor arbeidsplass, hvor over 300 elever (inkludert 
de fremmedspråklige voksne) og ca. 50 voksne har sitt daglige 
virke. Et godt læringsmiljø med trivsel for alle, både barn og 
voksne, er et viktig og utfordrende satsningsområde, som det 
jobbes med kontinuerlig. 
  Stor turnover blant elevene krever systematikk og faste rutiner 
for mottak av barn, inkludering av barn i klassemiljøet, og hånd-
tering av uønsket atferd og grensesetting.
  Ved skolen har det høsten 2012 vært jobbet med videreut- 
vikling av gode rutinebeskrivelser. Det har også vært satset mye 
på tilrettelegging av de fysiske rammevilkårene ved skolen. I for-
bindelse med utbygging og ombygging våren/sommeren 2012 
ble også mye inventar og utstyr fornyet.

Alt arbeid i skolen skal rettes inn mot målsettingene i opplær- 
ingsloven med forskrifter, samt Kunnskapsløftet. Nasjonale sti-
muleringstiltak initieres og blir iverksatt for å bidra til kvalitetsut-
vikling og måloppnåelse på prioriterte områder. Dette kommer 
også Longyearbyen skole til gode. Mye kompetanseheving og 
kvalitetsutvikling skjer i interne prosesser, ved hjelp av egne 
krefter; ved erfaringsdeling mellom grupper og enkeltpersoner, 
og i samlet personale ved skolen. Dette gjelder både utviklings-
arbeid innenfor spesifikke fagområder, og på mer generelle  
verdi- og læringsmiljøområder.
  Skolen har i 2012 hatt ekstra fokus på sosial kompetanse og 
god klasseledelse. I tillegg har skolen videreført sitt arbeid med 
Ny-GIV, som er en ekstra faglig satsning på elever på 10 trinn og 
videregående avdeling for å motvirke frafall. Skolen er også med 
i et Comeniusprosjekt med fokus på vann og dets betydning for 
samfunnet.

Kulturskole
Skolen hadde 92 elever ved utgangen av 2012. Disse fikk  
undervisning i drama, fløyte, gitar, kunst, piano, saksofon, sang, 
slagverk og trompet. Gitarundervisningen ble gitt i tre grupper.  
I 2012 ble det også opprettet tilbud om å spille i band.  I tillegg 
gis det undervisning til elever som har behov for spesielt til- 
rettelagt tilbud.
  Kulturskolen solgte i 2012 dirigenttjenester til Store Norske 
Mandskor og Longyearbyen Storband. Vanligvis er Longyear-
byen Blandakor en av kundene som kjøper dirigenttjenester av 
kulturskolen, men fra høsten 2012 kjøper blandakoret disse  
tjenestene utenfor kulturskolen. Det er forventning om at kultur-
skolen fra høsten 2013 igjen skal være leverandør av denne 
tjenesten til blandakoret.
  Høsten 2012 arrangerte kulturskolen nybegynnerkurs på gitar 
for voksne. Det var ikke mer enn fem elever på dette kurset, men 
tilbakemeldingene er svært gode fra deltakerne.  
  Elever fra kulturskolen har i løpet av 2012 deltatt på følgende:
Konsert på Polarhotellet i forbindelse med nyttårskonserten,  
Polarjazz, Musikk gjennom is, Solfestuka, barnehagekonserter, 
arrangementer 1. og 17. mai, kulturutveksling i Barentsburg, 
minnemarkering ved kirken etter 22. juli, Torbjørn Egner- 
prosjekt, Salmer i polarnatt, julekonsert i kirken.
  I januar 2012 startet et felles prosjekt, kalt «Musikk gjennom 
is». Dette resulterte i den lokale utendørsforestillingen  
«Dronning Nattefrost og vinterværets fare»; en forestilling  
dramaelevene lagde sammen med musikk- og kunstelevene,  
og som ble vist på en stor snøhaug utenfor skolen. I juni satte 
den eldste dramagruppa opp Eguene Ionescos «Den skallede 
sangerinne», og de yngste elevene viste sin egenskrevne «Kong 
Neptuns vanskelige dag». Dette var også i samarbeid med SFO.
  Høsten 2012 var det igjen en storsatsning i form av et felles- 
prosjekt, der drama-, kunst- og musikkelevene satte opp en stor 
Thorbjørn Egner-forestilling på Kulturhuset i forbindelse med 
Egners 100 års jubileum.
  Kulturskolen hadde i 2012 fire lærere i til sammen 105 %  
stilling. I tillegg er kulturskoleleder tilsatt i 100 % stilling, hvorav 
en administrasjonsressurs på 35 %. Kulturskoleleder rapporte-
rer direkte til daglig leder for Oppvekstforetak KF.
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Foto: Helene Renate Hvedding.
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mÅloPPnÅelse

Tiltak:
Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver overfor private og næringslivet i 

arbeidet med å holde Longyearbyen «ren og ryddig». 

Rullering av lokalsamfunnsplanen. Planprogram vedtatt av AU i januar 2012. 

Tiltak:
Videreføre arbeidet med utvikling av samarbeidsforumet mellom Longyearbyen 

sykehus og Longyearbyen lokalstyre om helsetilbudet i Longyearbyen, inkl. 

arbeidet med Safe Community. 

Søke midler i hht. samhandlingsreformen til lokalt forebyggende arbeid i samar-

beid med lokale organisasjoner og institusjoner. 

Oppfølging av St.meld. 22 – Svalbardmeldingen: Svalbard som internasjonalt 

samfunn. 

Utrede Longyearbyen skole fra 1 til 2-parallell-skole, areal-/bygningsmessig og 

pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet.  

Etablere midlertidig løsning på dagens arealbehov på skolen. 

Opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser / utearealer ved skolen og 

barnehagene. 

Styrke Longyearbyen skole som følge av økt elevtall, økt behov for spesialun-

dervisning og øking i driftskostnader. 

Etablere midlertidig barnehage i Formannshuset. 

Tiltak:
(Ingen tiltak er knyttet til dette punktet) 

Tiltak:
Ta en aktiv rolle i næringsutvikling i Longyearbyen. 

Opprette en næringskomite bestående av 1 representant fra hvert politisk parti, 

samt lokalstyreleder. 

Arbeide aktivt for å sikre videre gruvedrift på Svalbard, bl.a. ved at Lunckefjell 

åpnes.

 

Arbeide aktivt for å sikre turisme og forskning/utdanning og annet lokalt 

næringsliv.

Longyearbyen lokalstyre vil ha styrket fokus på nordområdepolitikk.

 

Arbeide med statlige myndigheter for å sikre forutsigbare rammevilkår for 

næringslivet.

Utarbeide delplan for Bykaia, arbeide med havneutvikling. 

Kommentarer:
Den tradisjonelle ryddeaksjon i samarbeid med næringslivet ble gjennomført 

i juni. Det har også blitt gjennomført rydding ved hjelp av ungdommer på 

sommerjobb.

Registreringer og analyser utført, planprosessen fortsetter i 2013.  

Kommentarer:
Felles søknad om bevilgninger har resultert i at en ekstra helsesøster er 

ansatt ved Longyearbyen sykehus.

«Frisklivsmidler» er innvilget og prosjekt igangsatt på grunnlag av felles søknad

fra Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen sykehus.

Temaet er tatt opp i møter med departement og delegasjoner på Svalbard, 

og i TV-innslag på NRK. 

Oppvekstforetak KF har bedt om at prosjektet utsettes i påvente av erfaringer

med siste ombygging/utbygging sett opp mot elevtallsutviklingen.

Nytt bygg med rom for SFO og ett klassetrinn tatt i bruk høsten 2012. Flere

klasse- og grupperom i andre etasje på barnetrinnsfløyen er også renovert.

Det er utført et grundig vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid på uteområdet

ved Kullungen barnehage. Arbeidet fortsetter i 2013.

Oppvekstforetakets budsjett for 2012 ble styrket med fondsmidler for å sikre 

et forsvarlig undervisningstilbud.

Gjennomført.

Kommentarer:

Kommentarer:
Lokalstyreleder har hatt flere møter med næringslivet og arrangert møter 

mellom næringsliv og stortingskomiteer. 

Næringskomiteen er opprettet, mandat er godkjent av lokalstyret.

Lokalstyreleder møtte sentrale aktører i løpet av året. Tillatelsen til åpning 

av Lunckefjell overlevert i desember. Samarbeidet med mineral- og 

bergverkstema fortsetter i 2013.

Samarbeid med næringsforeningen om strategisk næringsanalyse. Lokal-

styreleder har deltatt i møter om cruisedestinasjon Longyearbyen. Avtale 

om forkurs til ingeniørstudiet inngått i september 2012.

Lokalstyreleder har hatt flere møter med sentrale politikere om saken. 

Longyearbyens rolle i nord er tatt opp med stortingskomiteer og i 

folkemøte med Jonas G Støre.

Møte med Trond Giske i mai. Tema presentert for Stortingets transportkomite 

i juni. Utfordringer med lostjeneste og tungoljeforbudet presentert for Kyst- 

og fiskeridepartementet.

Planarbeidet er igangsatt.

Vi vil sikre at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen

Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og styrke familiesamfunnet

Vi vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for Svea-pendlerne

Vi vil ha et variert næringsliv for å sikre full sysselsetting
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Tiltak:
Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset. 

Opprette ny stilling ved kulturhuset og Svalbardhallen. 

Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Tiltak:
I samarbeid med bl.a. Sysselmannen og Svalbard Museum etablere en natur- 

og kultursti i Longyearbyen 

Tiltak:
Arbeide for at det blir lagt bedre til rette for lokalbefolkningens tilgang til naturen 

og kulturminner på Svalbard. 

Legge til rette for flere hyttetomter. 

Tiltak:
Oppfylle konsesjonskrav for energiverket gitt av sentrale myndigheter. 

Støtte utvikling av CO2-prosjektet, samarbeid mellom Bydrift KF og Unis. 

Arbeide med miljøsertifisering og miljø- og enøk-tiltak, bl.a. LED-lys, innen egen 

organisasjon. 

Tiltak:
Utarbeide tjenestebeskrivelser for tjenester/ produkter som leveres av 

Longyearbyen lokalstyre med foretak. 

Informere om tilgjengelig tjenestetilbud. 

Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.   

Videreutvikle Longyearbyen lokalstyres omdømme. 

Oppfølging av boligstrategi. 

Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til biblioteket, herunder 

mulig flytting av biblioteket og/eller andre tilbud til næringsbygget. 

Utarbeide/følge opp hovedplan vann, tilstandsvurdering fjernvarme og revidert 

avfallsplan. 

Tiltak:
Videreføre og styrke dialogen mellom Longyearbyen lokalstyre og 

Polarutvalget.

Videreføre og videreutvikle arbeidet i etablerte fora med Justisministeren, 

Polaravdelingen og Sysselmannen. 

Longyearbyen lokalstyre skal ta initiativ til økt deltakelse i arbeidet med statlige 

utredninger som gjelder Svalbard og nord-områdene. 

Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner

Kommentarer:
Kontinuerlig arbeid.

Rekruttering gjennomført.

Arbeidet pågår, forsinket i forhold til opprinnelig plan.

Kommentarer:
Sysselmannen lager et hefte om kulturminner i Longyearbyen der museet, 

turistnæringa og Longyearbyen lokalstyre deltar i en arbeidsgruppe. Heftet 

kan legges til grunn for utvikling av elektronisk kultursti (app).

Kommentarer:
Longyearbyen lokalstyre har deltatt i arbeidet med og avgitt høringsuttalelse 

til forvaltningsplan for Øst-Svalbard.

Avventer revidering av delplan for fem hytteområder (utarbeides av SNSK).

Kommentarer:
Anbudsåpning ble gjennomført i 2012. Kontrahering er planlagt sommeren 2013.

Gassnova på oppdrag fra OED vurderer CCS knyttet til et eventuelt nytt 

kullfyrt kraftverk i Longyearbyen. Delrapport oversendt OED i desember, 

Longyearbyen kan bli med i det videre forprosjektet.

IK/KS-verktøy og FDV-verktøyet tatt i bruk. Miljøhandlingsplan 2012–2015 

er implementert i handlingsplan for Bydrift KF. 4 prosjekter har fått midler 

fra Svalbard Miljøvernfond.

Kommentarer:
Arbeidet med utarbeiding av tjenestebeskrivelser for hele organisasjonen 

har startet og fortsetter i 2013.

Ny internettsider tatt i bruk.

Oppfølgning av medarbeiderundersøkelsen pågår. Generell økonomi i 

Longyearbyen lokalstyre og husleiepriser er en utfordring.

Aktivt på dagsordenen både politisk og administrativt. Ny grafisk profil 

tatt i bruk, og nye web-sider lansert.

Beslutning om husleieøkning i lokalstyresak 22/12. Lokalstyret besluttet kjøp 

av flere boliger i september. Arbeidet med boligstrategi fortsetter i 2013.

Kultur og fritidsforetaket KF er gitt fullmakt til å forlenge leieavtalen i 

Lompensenteret med inntil 5 år. Evt. flytting til Næringsbygget utsatt til 

SNU-prosjektet er gjennomført.

Hovedplan vann ble ferdigbehandlet politisk og aktiviteter er igangsatt. 

Kommentarer:
Halvårlige møter med Polaravdelingen avholdt i mars og oktober.

Pågående arbeid, samarbeid med sysselmannen har fungert godt. 

Lokalstyreleder har gitt innspill til nordområdehøring og jobber videre for 

inkludering. 

Vi vil ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet

Vi vil ha allsidig bruk av og tilgang til Svalbards natur

Vi vil følge opp de høye miljømessige målsettingene for Svalbard

Vi vil ha et godt og fleksibelt offentlig tjenestetilbud

Vi vil jobbe for å styrke Longyearbyen lokalstyres posisjon ved rikspolitiske avgjørelser
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nØkkeltall
   Longyearbyen Kultur- og Oppvekst- Bydrift
   lokalstyre fritidsforetak foretak 

DRIFTSREGNSKAP 2012
 
Rammetilskudd fra staten -127 516 000   

Driftstilskudd fra Longyearbyen lokalstyre  -12 018 000 -58 137 000 -7 195 000

Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre  -587 000 -200 000 -25 114 000

Andre driftsinntekter -8 317 456 -7 559 014 -9 809 235 -136 577 245

Sum driftsinntekter -135 833 456 -20 164 014 -68 146 235 -168 886 245

Personalkostnader 16 085 017 7 428 503 49 405 659 29 892 285

Andre driftskostnader 7 512 682 8 516 643 7 548 993 93 095 580

Overføringer 3 975 247 3 131 801 10 507 852 9 085 629

Drifts- og investeringstilskudd til kommunale foretak 105 747 751   

Sum driftsutgifter 133 320 697 19 076 947 67 462 504 132 073 494

Netto finansposter -2 912 575 -129 302 -549 694 11 870 567

Netto driftsresultat  -5 425 334 -1 216 369 -1 233 425 -24 942 184

Bruk av fond og tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -8 820 081 -1 068 585 -4 802 660 -25 542 238

Avsetning til fond 11 513 043 1 190 585 2 411 357 40 341 784

Overført til investeringsregnskapet    

Regnskapsmessig mindre(-)/mer(+)forbruk -2 732 372 -1 094 369 -3 624 728 -10 142 638
    

INVESTERINGSREGNSKAP 2012    

Investeringskostnader/finansieringsbehov 2 749 101 1 027 126 1 293 315 40 298 569

Avsetning til fond    46 414 703

Sum kostnader 2 749 101 1 027 126 1 293 315 86 713 272

Finansiering:    

Tilskudd / tilknytningsinntekter / andre inntekter -113 831 -505 000  -40 505 004

Lån     -4 825 000

Bruk av egenkapital / overført fra driftsregnskapet -2 635 270 -311 461 -1 293 315 -41 383 268

Sum finansiering -2 749 101 -816 461 -1 293 315 -86 713 272
Udekket 0 210 665 0 0

    

BALANSE 31.12.2012    
Eiendeler:    

Sum anleggsmidler  46 314 889   7 853 574   44 911 039   222 067 322 

Sum omløpsmidler   50 362 254   5 234 426   17 900 409   93 004 780 

Sum eiendeler  96 677 143   13 088 000   62 811 448   315 072 102 

Egenkapital:    

Ubundne driftsfond -24 120 100 -1 303 522 -3 565 662 -16 737 296

Ubundne investeringsfond -6 280 426   -11 776 321

Bundne fond -9 637 830 -335 539 -147 470 -31 004 754

Regnskapsmessig mindreforbruk -2 732 372 -1 094 370 -3 624 728 -10 142 639

Udekket i investeringsregnskapet  210 665  

Kapitalkonto -645 170 -3 098 630 6 371 737 -95 761 893

Gjeld:    

Pensjonsforpliktelser -45 669 718 -4 754 944 -51 282 776 -14 559 553

Langsiktig gjeld     -113 154 358

Kortsiktig gjeld -7 591 527 -2 711 660 -10 562 549 -21 935 287

Sum gjeld og egenkapital -96 677 143 -13 088 000 -62 811 448 -315 072 102
    

NB: Det er ikke eliminert for internt kjøp og salg. Avskrivninger er ikke med i tabellen.
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kommentarer til regnskaPet
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva virksomheten sitter igjen med av 
driftsinntekter når alle driftsutgifter er trukket fra. Netto drifts- 
resultat kan brukes til finansiering av investeringer eller avsettes 
til fond til senere bruk i driftsregnskapet. Forskjellen mellom 
regnskapsresultat og netto driftsresultat er foretakets netto bruk 
av fond. Søylene viser netto driftsresultat i kroner. Linjen viser 
netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. I følge Det  
tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av 
driftsinntektene.

Longyearbyen lokalstyre: 
 

Diagrammet viser at Longyearbyen lokalstyre over tid har et 
godt netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.

Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF:
 

Diagrammet viser at foretaket over tid har et har et godt netto 
driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. 

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF:
 

Diagrammet viser at foretaket har et tilfredsstillende netto drifts-
resultat i % av brutto driftsinntekter i 2010 og i 2011. I 2012 er 
måltallet under 2 %. For de tre årene sett under ett vurderes 

Longyearbyen lokalstyre sin eksterne tjenesteyting utføres i  
hovedsak av tre kommunale foretak. Selv om organiseringen 
legger opp til at de kommunale foretakene selv skal ha totalan-
svaret for egen økonomi er det i siste instans Longyearbyen  
lokalstyres ansvar. Det avlegges fire regnskap, ett for Longyear-
byen lokalstyre og ett for hvert av foretakene (Longyearbyen  
lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF, Longyearbyen lokalstyre 
Oppvekstforetak KF og Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF).

Det vises til de enkelte årsregnskap for 2012 for utfyllende infor-
masjon knyttet til økonomi.

Regnskapsresultat
 

Diagrammet viser Longyearbyen lokalstyre og foretakenes 
regnskapsmessig mindreforbruk 2010–2012. Årsakene til regn-
skapsmessig mindreforbruk 2012 kan oppsummeres slik: 
  Longyearbyen lokalstyre har et regnskapsmessig mindrefor-
bruk på ca. 2,7 mill. kr som i hovedsak skyldes inntektsføring av 
premieavvik pensjon (0,5 mill. kr), økte renteinntekter (1,2 mill. 
kr), mindre utgifter enn budsjettert til lokalsamfunnsplan, av- 
levering arkiv, barnevern, statistikk/analyse/næringstiltak og  
næringsmiddeltilsynet (1 mill. kr).   
  Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF har et regn-
skapsmessig mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kr som i hovedsak 
skyldes inntektsføring av premieavvik pensjon (0,2 mill. kr),  
sykelønnsrefusjoner, mindre lønnsutgifter som følge av vakanse 
i stillinger og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert (0,8 mill. kr) 
og renteinntekter (0,1 mill. kr).           
  Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF har et regnskaps-
messig mindreforbruk på ca. 3,6 mill. kr som i hovedsak skyldes 
inntektsføring av premieavvik pensjon (1,4 mill. kr), sykelønnsre-
fusjoner, mindre lønnsutgifter som følge av vakanse i stilling og 
uttak av ulønna permisjoner samt noe lavere barnetall på SFO 
og i barnehagene (2,2 mill. kr).
  Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har et regnskapsmessig 
mindreforbruk på ca. 10,1 mill. kr som i hovedsak skyldes inn-
tektsføring av premieavvik pensjon (0,8 mill. kr), mindre utgifter 
enn budsjettert til administrasjon (0,7 mill. kr), brann og bered-
skap (0,7 mill. kr), eiendomsdrift (2,9 mill. kr), energi og fjern-
varme (1,7 mill. kr) og høyere renteinntekter og lavere rente-/
avdragsutgifter på lån (3,3 mill. kr).
  Forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk er 
omtalt i regnskapsdokumentene for 2012.  
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netto driftsresultat som tilfredsstillende. I 2012 har foretaket 
brukt av egenkapitalen (fond), noe som ble vedtatt for å bringe 
budsjett 2012 i balanse. 

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF:
 

Diagrammet viser at foretaket har et meget godt netto drifts- 
resultat i % av brutto driftsinntekter i 2012, og at måltallet også 
over tid er godt. 

Likviditet
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likvidi-
tetsgrad. Denne forteller om virksomhetens evne til å dekke sine 
kortsiktige forpliktelser. 

Likviditetsgrad 1 beregnes ved å dele omløpsmidler på kortsiktig 
gjeld. Nøkkeltallet bør være > 2. Likviditetsgrad 2 beregnes ved 
å dele bankinnskudd på kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være  
> 1. Likviditetsgrad 3 beregnes ved å trekke ubrukte lånemidler 
og bundne fond fra bankinnskuddene og dele på kortsiktig gjeld. 
Nøkkeltallet bør være > 0,5. Likviditetsgrad 3 gir et bilde på virk-
somhetens driftslikvider.  

Longyearbyen lokalstyre:

 

Diagrammet viser at Longyearbyen lokalstyre har meget god  
likviditet.

Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF:
 

Diagrammet viser at foretaket de siste to år har god likviditet, og 
at den har forbedret seg siden 2010. Årsaken til forbedringen er 
omtalt under avsnittet «Fond».

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF:

 

Diagrammet viser at foretaket har tilfredsstillende likviditet, men 
at likviditeten har blitt dårligere i 2012. Det skyldes i hovedsak 
bruk av fond til finansiering av driften.

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF:

 

Diagrammet viser at foretaket har meget god likviditet, og at den 
har forbedret seg i perioden. Årsaken til forbedringen er omtalt 
under avsnittet «Fond».

Fond
Fond er foretakets disponible egenkapital. Bundne fond kan kun 
brukes til gitte drifts-/ investeringsformål. Ubundne investerings-
fond kan kun brukes til finansiering av investeringer. Ubundne 
driftsfond kan brukes til det formål foretaket / lokalstyret bestem-
mer, både i drifts- og investeringsregnskapet. 
  Ubundne driftsfond gjør foretaket bedre rustet til å møte usikre 
inntekts- og utgiftsforutsetninger samt setter foretaket i stand til 
å kunne øke egenfinansiering av investeringer. Fondet bør ikke 
brukes til å finansiere varige driftstiltak. 

Longyearbyen lokalstyre:
 

Longyearbyen lokalstyre har gode fondsreserver. 
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Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF:
 

Ubundne driftsfond har økt betraktelig i 2012. Det skyldes at 
regnskapsresultatet i 2011 på ca. 1,1 mill. kr ble vedtatt avsatt til 
ubundet driftsfond, noe som kommer til uttrykk i regnskapet for 
2012. Foretaket har tilfredsstillende fondsreserve. 

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF:
 

Ubundne driftsfond ble redusert i 2012 pga. at det ble vedtatt 
bruk av ubundne driftsfond for å bringe budsjett 2012 i balanse. 
Foretaket har tilfredsstillende fondsreserve. 

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF:
 

Fondsbeholdningen har økt betraktelig i 2012, det skyldes  
spesielt to forhold: foretaket har mottatt 14,6 mill. kr fra staten til 
etablering av renseanlegg på energiverket. Vel 2 mill. kr er brukt 
i 2012, differansen, ca. 12 mill. kr er avsatt til bundet invester- 
ingsfond for bruk i kommende år. Foretaket har solgt div eien-
dommer i 2012. Deler av salgssummen er brukt til finansiering 
av div investeringer. Udisponert beløp, ca. 10 mill. kr er avsatt til 
ubundet investeringsfond for bruk i kommende år. 
  Foretaket har gode fondsreserver.

Investering i anleggsmidler
Diagrammene nedenfor viser beløp investert i anleggsmidler 
(dvs. faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og tran- 
sportmidler) de siste 3 årene, og hvor stor del av investeringene 

som er finansiert ved lån. Det som ikke er finansiert ved lån er 
finansiert ved eksterne tilskudd og egenkapital (som korkpenger, 
fond, statstilskudd, inntekter fra salg av anleggsmidler, tilskudd 
fra private, tilknytningsinntekter). Jo lavere lånefinansiering, jo 
lavere blir årlige rente- og avdragsutgifter. 

Longyearbyen lokalstyre:
 

Investeringene gjelder i hovedsak ikt-utstyr/programvare. Inve- 
steringen er finansiert ved eksterne tilskudd og egenkapital. 

Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF:
 

Investeringene gjelder i hovedsak inventar og utstyr til kultur- 
huset. Investeringene er finansiert ved eksterne tilskudd og 
egenkapital (som korkpenger, fond, tilskudd fra private/offent- 
lige virksomheter). 

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF:
 

Investeringene gjelder i hovedsak datautstyr og inventar/utstyr til 
nytt SFO-bygg (2012). Investeringene er finansiert ved tilskudd 
fra Longyearbyen lokalstyre.
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Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF:
 

Investeringene gjelder i hovedsak bygg og infrastruktur. Dia-
grammet viser også hvor stor del av investeringene som er  
finansiert ved lån. Det som ikke er finansiert ved lån er finansiert 
ved eksterne tilskudd og egenkapital (som korkpenger, fond, 
statstilskudd, inntekter fra salg av anleggsmidler, tilskudd fra  
private, tilknytningsinntekter). Jo lavere lånefinansiering, jo lav- 
ere blir årlige rente- og avdragsutgifter. 

Gjeld
Det er lokalstyret som fatter vedtak om opptak av lån til formål 
innen Longyearbyen lokalstyre og foretakenes virksomhetsom-
råder, og lånene regnskapsføres og betjenes via Longyearbyen 
lokalstyre Bydrift KF. 

 

Søylene viser at lånegjelden (opptatt lån minus ubrukte låne- 
midler) pr. 31.12.12 er på ca. 112 mill. kr, mot ca. 116 mill. kr pr. 
31.12.11. Dette gir en lånegjeld pr innbygger (ved 2 100 innbyg-
gere i Longyearbyen) på kr 53 212 pr. 31.12.12. Snitt lånegjeld 
pr innbygger i Troms fylkeskommune pr. 31.12.11 var kr 63 253, 
mens snitt lånegjeld pr innbygger for alle kommuner i Norge når 
Oslo holdes utenfor var på kr 41 914.

Lånegjelden pr. 31.12.12 er knyttet til følgende formål (beløp i 
mill. kr):
 

Figuren viser at 77,8 mill. kr av lånene er knyttet til låneformål 
som bør være selvfinansierende, dvs. avløp (0,3 mill. kr), fjern-

varme (50,7 mill. kr), havn (2,9 mill. kr), energiverket (8,4 mill. 
kr), næringsbygg (1,8 mill. kr), renovasjon (12,2 mill. kr) og vann 
(1,5 mill. kr). 
  Lån til kulturhuset (27,5 mill. kr) betjenes av korkpenger, og  
finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle økonomi.
  Målet er at lån til ledlys (1,1 mill. kr) skal finansieres ved lavere 
driftsutgifter til gatelys. Lån knyttet til brann (1 mill. kr) og kjøp av 
boliger (5,8 mill. kr) finansieres via lokalstyret. Det er altså et 
forholdsvis lite totalt lånebeløp som belastes «kommunekas-
sen».
  29 % av total lånegjeld har fast rente, ca. 71 % har flytende 
rente. Dette er innenfor finansreglementets regler. 

Oppsummering
Ut fra nøkkeltallene kan det konkluderes med at virksomhetene 
et godt netto driftsresultat, god likviditet og gode fondsreserver. 
Utfordringen ligger i forhold som vi ser tydelig allerede i dag eller 
som vi ser vil komme i framtiden. 
  For Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF synes 
den største økonomiske utfordringen å være knyttet til Tilstands-
rapport for Svalbardhallen som beskriver rehabiliteringstiltak 
som kommer fram i tid.
  For Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF er den stør-
ste utfordringen at barnetallet er uforutsigbart, både innen skole 
og barnehage. Foretaket er sårbar for økning i barnetall som 
utløser behov for flere barnehageplasser eller økt bemanning 
ved skolen. 
  For Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF ligger utfordringene i 
muligheten til å ta igjen etterslepet på vedlikehold på bygninger 
og infrastruktur og gjennomføring av nødvendige investeringer 
avdekket i vedtatte planer. Tilstandsvurdering av de store kom-
ponentene ved energiverket vil mest sannsynlig føre til endrin-
ger i vedlikeholdsbehovet som igjen vil påvirke strøm- og fjern-
varmeprisen. Lokalstyret har som intensjon at de fleste av 
foretakets tjenester skal være selvfinansierende. Planlagte in-
vesteringer kan føre til at brukerbetalingene når et kostnadsnivå 
som overstiger tilsvarende tjenester på fastlandet. En eventuell 
nedgang i befolkningen vil eventuelt også føre til at det blir færre 
til å betale for tjenestene, og dermed høyere kostnader på den 
enkelte, hvis prinsippet om selvkost skal videreføres. Nye drifts- 
og vedlikeholdsavtaler på vei og renhold kan medføre økte kost-
nader.
  Vesentlige endringer i driftssituasjonen og økonomiske forhold
Longyearbyen lokalstyre er avhengig av betydelige statlige over-
føringer for å løse sine oppgaver. For å sikre nivå og kvalitet på 
tjenestene, må utviklingen i de statlige overføringene tilsvare 
kostnadsveksten i Longyearbyen. Dette er tatt opp med Justis- 
og beredskapsdepartementet.  
  Longyearbyen har over år opplevd en økning av antall barn og 
en økning av antall utenlandske beboere, noe som fører til be-
hov for økt tjenestetilbud innen skole- og barnehagesektoren. Et 
godt skole- og barnehagetilbud er viktig for å opprettholde Long-
yearbyen som et robust familiesamfunn.
  Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for infrastrukturen i Long-
yearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Det innebærer at 
vi har ansvaret for vei, vann, avløp, fjernvarme, energiproduk-
sjon, bygninger, brann, beredskap og havn. En god infrastruktur 
er en forutsetning for at det skal kunne være et norsk samfunn i 
Longyearbyen. Infrastrukturen representerer store realverdier 
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og tilstandsvurderinger av deler av infrastrukturen viser stort 
vedlikeholdsetterslep, samt behov for oppgraderinger. 
  Justis- og beredskapsdepartementet er gjort oppmerksom på 
at lokalstyret selv ikke kan håndtere etterslepet knyttet til bygnin-
ger og teknisk infrastruktur. Brukerbetalingen i dag er på et for-
holdsvis høyt nivå, på linje med de dyreste kommunene på fast-
landet. Lokalstyret ser at brukerbetalingen og lånebyrden ikke 
kan fortsette å øke i takt med kostnadene til vedlikehold og opp-
gradering av infrastruktur. 
  Bydrift har pålegg fra KLIF om å rense avgassen fra energi- 
verket innen 1.9.2014. På grunn av brannen ved energiverket er 
prosjektet forsinket. Det er sendt søknad om utsettelse av  
fristen. Prosjektet har vært ute på anbud, det sluttforhandles 
med to tilbydere, kontrakt vil kunne undertegnes innen 1.7.2013 
under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres.
  Longyearbyen lokalstyre har ved flere anledninger tatt opp  
problematikk knyttet til skredutsatt bebyggelse og infrastruktur i 
Longyearbyen med Justis- og beredskapsdepartementet. Deler 
av den eldre bebyggelsen i Longyeardalen som er bygget før 
Longyearbyen lokalstyre ble opprettet, ligger i skredutsatt om-

råde. SNSK og Longyearbyen lokalstyre er ikke enige om an-
svars- og byrdefordelingen vedrørende ras- og skredsikring for 
eksisterende bebyggelse. 
  St.meld. nr. 15 (2011–2012) «Hvordan leve med farene»  
kapittel 4.4 tar opp ansvarsforhold på Svalbard spesielt: «De 
spesielle forholdene på Svalbard kan samtidig innebære at det 
bør gjøres nærmere avgrensninger av NVEs rolle på Svalbard. 
Olje- og energidepartementet vil i samarbeid med andre berørte 
departementer vurdere nærmere om, og i tilfelle hvordan, NVEs 
oppgaver innen flom- og skredforebygging kan utvides til å om-
fatte Svalbard.» Longyearbyen lokalstyre har i brev av 2.7.2012 
til Justis- og beredskapsdepartementet bedt om at Polar- 
avdelingen bidrar til å få en slik avklaring.
  Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene som organisa- 
sjonen ser ut til å stå overfor har administrasjonsutvalget i 2012 
startet et arbeid der en vurderer Longyearbyen lokalstyre med 
foretak sine tjenester, både de lovpålagte og de ikke lovpålagte, 
i forhold til kvalitet og omfang, samt en vurdering av organisa-
sjonsmodellen.

Longyearbyen sett fra Hotelneset. Foto: Mari Tefre.
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korkPenger 2012
Søkere  Søkt Tildelt
Albrigtsen, Tommy / Gruve 7-avisen 14 960 5 000

Basecamp Spitsbergen (2 søknader) 70 000 0

Bluegrassbandet Blåmyra 36 000 15 000

Samarbeidsutvalget v/Kullungen barnehage 70 000 10 000

Foreldrerådet i Longyearbyen barnehage 34 200 15 000

Foreldrerådet i Polarflokken barnehage 30 000 15 000

Fotograf Morten Løberg SA 25 000 0

Gruvedalen Sameie felt F 50 000 20 000

Gruvesangprosjektet 295 900 20 000

Haugen velforening 11 500 5 000

Icepeople/Mark Sabbatini 50 000 40 000

Kultur- og fritidsforetak KF (4 søknader) 771 784 435 000

Longyearbyen Blandakor 120 000 70 000

Longyearbyen Bluesklubb 200 000 110 000

Longyearbyen Dykkerklubb 60 000 30 000

Longyearbyen Fotoklubb 105 000 40 000

Longyearbyen Golfklubb 62 500 30 000

Longyearbyen Hundeklubb 127 040 70 000

Longyearbyen Jeger- og fiskerforening 170 000 60 000

Longyearbyen Motorsportklubb 150 000 70 000

Longyearbyen Røde Kors 150 000 110 000

Longyearbyen skole v/6. trinn  25 000 25 000

Longyearbyen skole v/ungdomstrinnet («Hair»)  40 000 40 000

Longyearbyen Storband 120 000 100 000

Meløy, Sigrid Sandberg (2 søknader) 180 000 60 000

Mortensen, Bente Mari (2 søknader, 1 innvilget) 59 400 5 000

Mork, Kjell 130 000 0

Nett-Opp foreldreforening 150 000 0

Polargospel - Svalbard Kirke 70 000 50 000

Polarjazz 100 000 90 000

UL Polarleik 52 500 20 000

Rotevatn, Espen 80 000 20 000

Russen 2013 20 000 0

Sameiet 238 47 900 0

Sirkus Svalnardo 80 000 80 000

Snowboard/Ski Park for Longyearbyen 521 000 0

Stiftelsen Kåre Tveter Billedsamling 334 982 0

Store Norske Mandskor 87 000 70 000

Svalbard Kirkes Speidergruppe 25 000 25 000

Spitsbergen Revylag 125 000 70 000

Spitsbergen Up and Down 24 000 15 000

Svalbard Seilforening 70 000 50 000

Svalbard Turn (2 søknader) 1 765 000 660 000

Svalbard Turn, LRKH, Camp Svalbard 50 000 50 000

To-takteren 500 000 50 000

Tundradundrene 20 000 15 000

Ung Foto 25 000 15 000

Yttredal, Troels Ørsted 29 000 20 000

 Sum 7 334 666 2 700 000
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Foto: Grete R. Haldorsen.
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samFUnns- og næringsanalYsen 
For sValbard 2012

(2001–2002)). Årsproduksjonen steg fra om lag 400 000 tonn i 
1999 til 1,8 millioner tonn i 2001. Dette førte på ny til beman-
ningsøkning og større investeringer og den rekordartede pro-
duksjonsveksten økte til et uttak på mer enn fire millioner tonn 
kull i 2007. Råvareprisen på kull ble i samme periode mange- 
doblet, noe som virket inn på produksjonstakt så vel som på 
omsetning og lønnsomhet. Aktivitetsnivået nådde sitt toppunkt 
med nær 500 utførte årsverk i 2007, mens det økonomiske re-
sultatet var på sitt desidert høyeste i 2008. Med en råvarepris på 
nær 200 dollar omsatte Store Norske maksimalt ut ifra lager, 
produksjons- og utskipingskapasitet og oppnådde et resultat før 
skatt på mer enn én milliard kroner. Det var åtte ganger høyere 
enn året før. Siden 2007 har produksjonstakten i Store Norske 
gått ned, delvis som følge av redusert råvareetterspørsel og  
fallende kullpris, men også som følge av at den drivverdige fore-
komsten i Svea Nord snart er hentet ut. I 2011 godkjente Stor- 
tinget søknad om utvidelse av Svea Nord aktivitetsområde til å 
inkludere nye funn i Lunckefjell. Dette økte sysselsettingen med 
nær 10 % og etablering av ny gruve sikrer videre produksjon til 
ca 2019. 
  Selv om kulldriften er kjerneaktivitet og drivkraft i den lokale 
økonomien, er det opplagt at Longyearbyen har fått et vesentlig 
mer variert næringsliv de siste 20 årene. Aktivitetsutviklingen 
innen de øvrige næringene er imidlertid fortsatt nært knyttet opp 
mot utviklingen i Store Norske og forholdet illustreres ved at  
aktiviteten i utvalgte næringer, særlig industri, bygg og anlegg, 
samt hotell og restaurant, følger sammenfallende syssel- 
settingsutvikling.
  Aktiviteten har vokst med 400 årsverk (30 %) mellom 2001 og 
2007. Fra 2008 endret trenden seg til negativ sysselsettingsut-
vikling med en nedgang på 60 årsverk i 2008, 100 årsverk i 2009 
og 97 årsverk i 2010. Kun to ganger tidligere (i 1992 og i 2003) 
har det vært registrert nedgang i sysselsettingen, men da i ube-
tydelig grad. Mye av denne aktivitetsnedgangen fant sted innen 
bygge- og anleggsnæringen og i reiselivet. 
  I 2011 er det igjen vekst i aktiviteten. Totalt er økningen på rundt 
10 % (140 års-verk) inklusive studentårsverkene. Fra 2010 til 

Næringskomitéens kommentarer
Samfunns- og næringsanalysen gjennomføres årlig og gir en 
omfattende beskrivelse av utviklingen i Longyearbyen fra begyn-
nelsen av 1990-tallet og frem til i dag. Denne tilnærmet konti- 
nuerlige overvåkningen av samfunnsutviklingen i en brytnings-
tid, har vært en viktig del av den planlagte og samfunnsstyrte 
omstillingen Svalbard og Longyearbyen har gjennomgått i perio-
den. Analysen tar også for seg utviklingen i Svea og Ny-Ålesund.  
I tillegg utarbeides prognoser for utviklingen fremover. Hoved- 
analysen, utarbeidet av NIBR, finnes på vår hjemmeside, under 
publikasjoner, Samfunns- og næringsanalysen. Analysen er  
finansiert som et spleiselag, der Store Norske Spitsbergen  
Grubekompani as, Sparebank 1 Nord-Norge, avd. Svalbard, 
Nærings- og handelsdepartementet, Justis- og politideparte-
mentet, i tillegg til Longyearbyen lokalstyre, har vært bidrags- 
ytere.
  Næringstallene i dette dokumentet er hentet fra NIBRs hoved- 
analyse, og omfatter næringstall for driftsåret 2011. Der vi har tall 
for 2012 er disse benyttet. I tillegg har næringskomitéen kommet 
med egne vurderinger og kommentarer.

Næringsaktivitet
Fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2007 har aktiviteten 
vært jevnt stigende, med tre klare vekstperioder. Fra 2008 til 
2010 hadde vi imidlertid et trendbrudd i utviklingen med redusert 
aktivitet. Totalt gikk den ned med 265 årsverk. Fra 2010 til 2011 
har vi igjen en økning. Da steg antall årsverk med 142.
  Sysselsettingsutviklingen på 1990- og 2000-tallet har gått i  
bølger som vist i figur 1. Trenden er likevel sterk vekst i samlet 
sysselsetting, sterkest i 1997, 2001 og 2007. Den første bølgen, 
fra 1992 til 1996, skyldtes blant annet en sterk vekst i reiselivs-
bransjen og i privat sektor for øvrig. Samtidig var det en nedgang 
i aktiviteten i gruveselskapet. Nedgangen i gruveselskapet fort-
satte i 1997-1998, men ikke nok til at sysselsettingen ble redu-
sert for Svalbard som helhet. I den andre bølgen (fra 1999 til 
2001) fikk økonomien på Svalbard fortsatte vekstimpulser fra 
reiselivet. Samtidig snudde den negative trenden i kullselskapet, 
som fikk et oppsving fra 1998 til 1999, og påfølgende sterk vekst 
fra 2001. Oppsvinget i kullselskapet skyldes blant annet at man 
begynte utvinning i Svea. På samme tid (1999/2000) ble trans-
portavdelingen utskilt fra Store Norske sin kjerneaktivitet og 
overtatt av LNS Spitsbergen, noe som også bidro til vekst innen 
bygg- og anleggssektoren. Samlet vokste sysselsettingen med 
nesten 25 prosent under denne perioden.
  Mellom 2001 og 2003 holdt den samlede aktiviteten seg stabil 
som følge av sterk vekst i bygge- og anleggsvirksomheten, 
mens aktiviteten innen reiseliv falt markert. Gjennom den tredje 
vekstbølgen preges utviklingen igjen av kulldriften. Svea Nord 
ble etter vedtak i Stortinget, satt i ordinær drift i 2001. I vedtaket 
ble det også stilt krav om bedriftsøkonomisk lønnsomhet i pro-
duksjonen og produksjonstaket ble opphevet (St.prp. nr. 2 

Longyearbyen. Foto: Mari Tefre.

Vedlegg
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2011 er det vekst i alle næringsgrupper, unntatt «andre sosiale 
og personlige tjenester», som har en liten reduksjon på 5 års-
verk. Veksten forklares først og fremst med økt aktivitet innen 
hotell/restaurant og med flere studenter. Økningen innen disse   
to gruppene er på henholdsvis 39 og 31 årsverk. Kullselskapet 
øker også aktiviteten med 17 årsverk. 
  I 2011 ble det utført i alt 1625 årsverk i Longyearbyen og Svea, 
inklusive studentårsverkene. Fra 1991 til 2011 har antall årsverk 
økt med 718, eller 95 %. Tas studentårsverkene med, er veksten 
på hele 115 %.

Figur 1: Årsverk utført i Longyearbyen og Svea, fordelt på 

virksomhetskategorier. 1991–2011. Kilde: spørreundersøkelsene med mer.

Longyearbyen, som er administrativt senter og kommunika-
sjonsmessig knutepunkt på Svalbard, har altså utviklet seg fra å 
være et samfunn basert på kullvirksomhet, til å være et samfunn 
med et variert næringsliv der reiseliv og forsknings- og utvik- 
lingsvirksomhet (FoU), sammen med kulldrift, utgjør grunnpilar- 
ene.
  Nå ser det ut til at samfunnet er på vei inn i en ny omstillingstid 
med redusert aktivitet i gruvedriften og de negative impulser det 
gir for utviklingen i Longyearbyen for øvrig. Selv om Longyear- 
byen-samfunnet nå synes mer robust enn det var på 1990-tallet, 
vil den kommende utviklingen trolig by på en rekke nye utford- 
ringer, både for næringslivet, for lokalstyrets planlegging og  
sentrale myndigheters styring.

Aktivitetsutviklingen i Longyearbyen

Figur 2: Årsverk utført i Longyearbyen, fordelt på virksomhetskategorier. 

1993–2011. Kilde: spørreundersøkelsene m.m.

Figur 2 viser utviklingen kun for Longyearbyen. Av totalaktivi- 
teten i Longyearbyen og Svea på 1625 årsverk, ble det i 2011 
utført 1218 årsverk i selve Longyearbyen. Nedgangen vi ser i 
Longyearbyen i 2009 og 2010 var på 140 årsverk. Fra 2010 til 
2011 får vi så igjen en økning på 135 årsverk. Hoveddelen av 
denne økningen kommer innen hotell/restaurant (40 årsverk), 

bygg og anlegg (22 årsverk), undervisning (21 årsverk) og stud- 
enter (31 årsverk). 
  Den generelle sysselsettings- og befolkningsveksten de siste 
årene innebærer utfordringer for lokalsamfunnet, blant annet be-
hov for økt vann- og strømproduksjon, og energiverket nærmer 
seg kapasitetsgrensen for elektrisitetsproduksjonen.

Sammenhenger i Svalbard-økonomien
For å analysere samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard 
er økonomien «delt» i to: 

1. Basisvirksomhet.
2. Avledet virksomhet.

Basisaktiviteten har fem hovedkategorier: «offentlig forvaltning 
og service» , «bergverk og petroleumsvirksomhet», «romrelatert 
virksomhet, forskning og undervisning»(kalt FoU), «reiseliv» og 
«studenter». Oversikten over hvilke bedrifter som inngår i basis-
aktivitetene finnes i hovedanalysen. 
  Avledet virksomhet defineres som alt øvrig næringsliv. 
  For driftsåret 2011 sto basisvirksomheten for 70 % av den  
samlede sysselsettingen på Svalbard. Dett er en økning fra 
knapt 60 % siden 2000. Dette betyr samtidig at andelen års- 
verk innen avledet virksomhet har falt fra 40 % til 30 % siden 
2000. 
  Nedenstående graf viser direkte årsverk i basisnæringene med 
avledet aktivitet. 

Figur 3: Årsverk utført i Longyearbyen og Svea, fordelt på 

basis og avledet virksomhet. 2011. Kilde: spørreundersøkelsene m.m.

Bergverk
Store Norske har holdt høy aktivitet gjennom hele 2000-tallet. 
Ifølge planene skal årlig utvinning og produksjon fremover være 
mellom 1,5 og 2 millioner tonn. Perspektivene for videre kulldrift 
ut over Lunckefjell er foreløpig usikre, og selskapet arbeider 
langsiktig med å utvikle nye forretningsområder for å sikre fram-
tidig tilstedeværende på Svalbard.
  Fram mot 2014 forventer Store Norske at bemanningen i Svea 
Nord vil være stabil på om lag 300 årsverk. Fra 2015 planlegges 
en reduksjon på ca. 30 %. I tillegg forventes innleide tjenester, 
som i dag utgjør ca. 123 årsverk, redusert til 96 allerede fra 
2014.
  Kulldriften står fortsatt i en særstilling på Svalbard. I 2011 ble 
det utført 384 årsverk i Store Norske. Dette utgjør en tredjedel av 
den direkte sysselsettingen og selskapet har også en domine-
rende posisjon i forhold til avledet virksomhet. 
  I løpet av 2011 har Store Norske kjøpt varer og tjenester lokalt 
for 378 millioner kroner. I tillegg bidrar Store Norske med  
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ytterligere 187 årsverk gjennom kjøp av varer og tjenester i  
lokale butikker, lokale entreprenører, lønnsutbetalinger osv.  
Totalt bidro dermed Store Norskes aktivitet med 571 årsverk i 
2011. Dette utgjør rundt 35 % av utførte årsverk i Longyearbyen 
og Svea. 
  Som vi ser av figur 4 hadde rundt 25 % av barnehage- og 
skoleunger en far eller mor som jobbet i gruveselskapet. Faller 
kulldriften bort, vil det etter næringskomitéens vurdering kunne 
føre til at nærmere 40 % av årsverkene i Longyearbyen forsvin-
ner nesten over natten.

Figur 4: Barn/ungdom 0–18 år, fordelt etter fars og mors yrkestilknytning. 

Prosent. 2010. Kilde: LL.

FoU og studenter
Betydningen av forskning og høyere undervisning på Svalbard 
har økt de seinere årene. UNIS er den største bedriften i denne 
sektoren, men også innenfor avansert (romrelatert) virksomhet 
og annen forskning er det en rekke virksomheter.
  FoU (det vil si romrelatert virksomhet, forskning og høyere  
undervisning) har vokst hvert år siden universitetssenteret 
(UNIS) ble etablert i 1993. Året med størst aktivitet har fram til nå 
vært 2009, da det ble utført 153 direkte årsverk innen sektoren. 
Fra 2009 til 2010 var det en nedgang på 22 %, til 119 utført års-
verk i 2010. Deretter fikk vi en økning på 19 % til 2011, da det ble 
utført 141 direkte årsverk. I tillegg kommer studentene med i alt 
151 årsverk  i 2011. Antallet utførte studentårsverk har ligget 
mellom 103-151 på hele 2000-tallet.
  FoU sektoren kjøpte varer og tjenester lokalt for 96 millioner 
kroner i 2011 (en nedgang på 7 millioner fra 2010). Dette 
sammen med lønnsutbetalinger gjør at FoU-sektoren i tillegg til 
141 direkte årsverk, bidro med 68 årsverk innenfor avledet virk-
somhet. I tillegg bidro studentenes lokale kjøp med 9 årsverk i 
avledet virksomhet i 2011. Totalt bidro dermed FoU-sektoren og 
studentene med 369 årsverk.

Offentlig sektor
Aktiviteten innen offentlig sektor har vært relativ stabil siden 
1991, dersom økningen ved UNIS holdes utenfor. I perioden 
2000 til 2011 har antall årsverk i offentlig sektor økt med 75 (37 
%). Øvrige næringer, både basis og avledet, har i samme perio-
de også økt med 37 %. I samme periode har befolkningen økt 
med 550 personer (35 %).
  I analysen er offentlig sektor delt i «statlig sektor» og «lokal- 
styret». I 2011 ble det samlet utført 279 årsverk innen offentlig 
sektor. Av disse ble 113 årsverk utført innen statlig sektor, og 166 
innen lokalstyret. Fra 2010 til 2011 økte statlig offentlig sektor 
med ett årsverk, mens lokal offentlig sektor (LL) økte med 7 års-
verk. Statlig sektor brukte 52 millioner til kjøp av varer og tjenes-
ter lokalt og lokalstyret 106 millioner. Legges lønnsutbetalingene 

til bidrar offentlig sektor med 125 årsverk i avledet virksomhet. 
Totalt bidrar denne sektoren med 403 årsverk.

Reiseliv

Figur 5: Gjestedøgn ved hoteller/pensjonater i Longyearbyen, etter 

reiselivssegment. 1996–2012. Kilde: Svalbard Reiseliv.

Reiselivet har vært et viktig satsingsområde på Svalbard siden 
1990-tallet. For å beregne betydningen av reiselivet er utgangs-
punktet at tilreisende legger igjen penger i en rekke virksomhe-
ter. Dette gjelder reiselivsoperatører, hoteller, serveringssteder 
og andre operatører som normalt regnes til reiselivet, og også 
handelsnæringa, servicebedrifter, offentlige virksomheter mv. I 
forbindelse med undersøkelsen ber vi derfor alle bedriftene om 
å beregne hvor stor andel av omsetningen som er rettet mot til-
reisende. Summen av dette utgjør reiselivsomsetningen. 
  I 2011 ble det registrert 85.785 gjestedøgn i Longyearbyen, se 
figur 7. Dette er en oppgang på rundt 4 % fra 2010. Med unntak 
av kategorien yrkesreiser, som har holdt seg stabil fra 2008, har 
vi likevel sett en nedgang innenfor kurs/konferanse og ferie/fritid.
  For 2012 er det registrert 83.500 gjestedøgn i Longyearbyen. 
En nedgang på 2,7 % fra 2011. Størst nedgang har segmentet 
yrkesreiser (4 %), mens ferie/fritid og kurs/konferanse har tilnær-
met samme antall gjestedøgn i 2012 som i 2011. Hver gjest 
hadde et snittopphold på 2,3 døgn. I underkant av 37.000 turis-
ter bodde på hotell i Longyearbyen i 2012. Dette er en økning på 
rundt 1000 turister fra 2011. I tillegg kommer de oversjøiske crui-
seturistene, og turistene på ekspedisjonscruisene dersom de 
ikke overnatter i Longyearbyen. 

Figur 6: Månedlige gjestedøgn ved hoteller og pensjonater i Longyearbyen. 

2000, 2005, 20101) og 2012.
1) April/mai 2010: Askesky fra Island. Kilde: Svalbard Reiseliv.

Overnattingskapasiteten i reiselivet er sprengt i høysesong, 
mens det er betydelig ledig kapasitet i lavsesong. Reiselivsnær- 
ingen ønsker å spre besøkene mer utover kalenderåret, men det 
er utfordrende å få til. 

FoU
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Figur 7: Gjestedøgn og antall gjester ved hoteller og pensjonat i Longyearbyen. 

Per år. 2000–2012. Kilde: Svalbard Reiseliv.

Høyaktivitetstider er april og juli/august. Resten av årets har  
potensiale for videre vekst. Totalt hadde hotell/pensjonater i 
Longyearbyen et belegg på rundt 41 %, både i 2011 og i 2012.

Figur 8: Gjestedøgn etter den tilreisendes nasjonalitet. 1995–2012.

Kilde: Svalbard Reiseliv.

73 % av de besøkende i 2012 var nordmenn. Antall utlendinger 
har imidlertid også økt over tid, men andelen er fortsatt relativt 
lav. I 2009 var det i første rekke tilreisende fra Europa som sto 
for den største andelen utenlandske tilreisende.
  Utviklingen i reiselivet preges av svingninger, sesongvariasjo-
nene er store, og bruken av deltids- og midlertidige engasjemen-
ter er høy. Selv om næringen har utviklet seg mye siden oppstar-
ten, er ikke sysselsettingen vesentlig høyere enn for ti år siden. 
Antallet direkte årsverk økte med 15 % fra 2010 til 2011, det vil 
si fra 176 årsverk i 2010 til 202 i 2011. I tillegg har reiselivet kjøpt 
varer og tjenester lokalt for 93 millioner kroner i løpet av 2011. 
Dette er en økning på 5 millioner fra 2010. Legges lønnsutbeta-
lingene til bidrar reiselivet med 71 årsverk i avledet virksomhet. 
Totalt bidro reiselivet dermed med 273 årsverk i 2011.
  Selv etter økningen i antall gjestedøgn i 2012, ligger vi under 
2008-nivået da det ble registrert i overkant av 40.000 gjestedøgn 
i Longyearbyen.
  Næringskomitéen ser at finanskrisen truer horisonten for reise-
livsnæringen og at næringen er sårbar for force majeure. Likevel 
er komitéen optimistisk da det er sterk samhandling innenfor 
sektoren lokalt samtidig som det nå utvikles en Masterplan for 
Svalbard. I tillegg ser næringskomitéen at det jobbes godt med 
å utvikle bærekraftig turisme relatert til de strenge miljøkravene i 
Arktis. Dette er viktig for næringens fremtid. 

Oversjøisk cruisetrafikk
Som det framgår av tabell 1 er antall oversjøiske cruiseanløp økt 
fra 37 anløp i 2011 til 49 anløp i 2012. Samtidig er antall cruise-
passasjerer økt fra 22.000 til 38.000. Fra 2008 er antall over- 

sjøiske cruisepassasjerer økt med 16.000 passasjerer, en øk-
ning på 71 %. 

  2008(1) 2009 2010 2011 2012
Antall anløp (reiseliv)
Cruisebåter (oversjøiske) 49 50 52 37 49

Turistbåter (ekspedisjonscruise) 177 146 126 118 190

Dagsturbåter (lokalbåter) 250 292 258 245 251

Lystbåter 74 86 130 118 68

Sum ant. anløp (reiseliv) 550 574 566 518 558
Passasjerer (reiseliv) 
Dagsturbåter 8 823 9 407 8 578 8 837 8 124

Turistbåter (ekspedisjonscruise) 7 342 7 559 6 470 7 272 8 622

Cruisebåter 22 404 24 432 25 075 22 937 38 345

Sum ant. passasjerer (reiseliv) 38 569 41 398 40 123 39 046 55 091

Tabell 1: Oversikt over antall anløp og antall passasjerer, relatert til reiselivet.

Longyearbyen 2008–2012.
1) Egne tall for dagsturbåter først fra 2008. Fra 2008 er del 1 (21 meter) av ny 

flytekai (totalt 42 m) tatt i bruk.

Kilde: Longyearbyen lokalstyre.

Fra 2007 er det innført begrenset forbud mot bruk av tungolje  
på Svalbard. Forbudet er foreslått utvidet fra 2015, til å gjelde  
størstedelen av Svalbards territorialfarvann. Oversjøiske cruise-
båter anvender hovedsakelig tungolje som drivstoff i dag. Det 
gjenstår å se hvordan et slikt utvidet forbud vil påvirke aktiviteten 
i og rundt Svalbard.
  I 2010 besøkte rundt 25.000 oversjøiske cruiseturister Sval-
bard. En spørreundersøkelse i 2010 blant 39 bedrifter i Long-
yearbyen, inkludert Kings Bay i Ny-Ålesund, viste at drøyt 21 
millioner kroner (18,6 i Longyearbyen og 2,5 i Ny-Ålesund) av 
omsetningen var relatert til denne trafikken. I henhold til NIBRs 
beregninger skaper dette en omsetning på 26,4 millioner kroner 
i Longyearbyen og 28,9 millioner inkludert Ny-Ålesund. Dette gir 
en omsetning på 1.150 kroner per tilreisende. 
  I 2012 besøkt 38.000 oversjøiske cruisepassasjerer Svalbard. 

Annen virksomhet
Når det gjelder annen virksomhet omfatter dette all avledet virk-
somhet, det vil si blant annet butikker, entreprenører, og hånd-
verkere. Innen annen virksomhet ble det i 2011 utført totalt 469 
årsverk. Dette er en økning på nærmere 9 % fra 2010. 

Pendling
Pendling til fastlandet omfatter i all hovedsak de som går i 14- 
dagers skiftordning, og mange av disse har Svea som arbeids-
sted. De jobber dermed i Store Norske eller hos selskapets  
underleverandører i Svea. Det finnes ikke offisielle opplysninger 
om hvor stort omfang pendlingen har. 
  Store Norske oppgir i sin årsmelding for 2011 at 186 av sel- 
skapets 370 ansatte, dvs. 50 prosent, arbeider turnus etter en 
14/14-rotasjon, mens 90 ansatte jobber i 7/7-rotasjon.  Det antas 
at så å si alle i 14/14-turnus i realiteten pendler mellom Svalbard 
og fastlandet, mens flere i 7/7-ordningen faktisk oppholder seg i 
Longyearbyen mellom skiftene. Det er rimelig å anta at forholdet 
er noenlunde tilsvarende for underleverandørene.
  For utregningen av avledet virksomhet legges det til grunn at 
flesteparten av pendlerne har sin familie på fastlandet, og der-
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med bruker en mindre andel av inntekten sin i Longyearbyen. 
Dette er naturligvis en sterk forutsetning og ikke nødvendigvis et 
uttrykk for at man tror det er slik. Et helt presist anslag over pend-
lingens betydning vil kreve egne undersøkelser. 
  Fastlandspendlingen har imidlertid ikke noen betydning for be-
driftens lokale kjøp, og den betyr heller ikke noe for sysselset-
tingen i bedriften, enten man måler antall sysselsatte eller antall 
årsverk. 

Framskriving av næringsaktiviteten
Gode framskrivinger er viktige forutsetninger for rasjonell plan-
legging av blant annet offentlig tjenesteproduksjon, infrastruktur- 
utbygging og tilrettelegging av tomter. Slik sett er de nyttige for 
lokale offentlige myndigheter, men også for staten. Samtidig kan 
framskrivingene bidra til å gi næringsaktører og befolkning mer 
kunnskap om framtida. Behovet for gode framskrivinger er trolig 
større i Longyearbyen enn på fastlandet, der lokalsamfunnenes 
fleksibilitet er vesentlig større. Samtidig blir slike framskrivninger 
kanskje mer usikre på Svalbard enn på fastlandet, på grunn av 
blant annet den store turnoveren i samfunnet her.
  NIBR har utarbeidet flere alternative framskrivninger. En over-
sikt over alle finnes i Hovedrapporten til NIBR. I dette sammen-
draget omtales Hovedalternativet.

Sysselsettingen

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vekst
Statlig virksomhet 113 114 115 117 118 119 105,1

Lokalstyret 166 166 165 167 168 170 102,7

FoU 141 144 146 149 152 155 110,4

Studenter 151 166 182 201 205 209 138,5

Bergverk 384 389 387 372 339 339 88,4

Reiseliv 202 204 206 208 210 212 105,1

Sum basis 1 156 1 182 1 202 1 214 1 193 1 205 104,2

Avledet virksomhet 469 475 477 474 461 465 99,1

Total Lyb og Svea 1 625 1 656 1 679 1 688 1 654 1 669 102,7

Tabell 2: Antall årsverk i basisnæringene og avledet virksomhet i 

hovedalternativet. 2011–2016. Longyearbyen og Svea.

Kilde: Beregninger av NIBR. Bedriftsundersøkelsen.

Sysselsettingsutviklingen på Svalbard er framskrevet med ut-
gangspunkt i anslag fra hver basisnæring på veksten i disse næ-
ringene fram til 2016. Når anslagene for alle næringene legges 
sammen, forventes det at sysselsettingen i Longyearbyen og 
Svea, inklusive studentene, vil få en liten vekst i årene framover, 
fra 1625 årsverk i 2011 til et anslag på 1669 årsverk i 2016. For 
nærmere forklaring og utregning, se hovedanalysens kapittel 4.
  Aktivitetsnivået i Longyearbyen er fortsatt nært knyttet til utvik-
lingen innenfor kulldriften. For kulldriften er aktiviteten framover 
basert på Store Norskes egne tall. Disse tallene viser en mode-
rat nedgang i antall årsverk på 12 %, fra 371 årsverk i 2011 til 
328 i 2016. I tillegg kommer forventet reduksjon i den avledede 
aktiviteten.
  Aktiviteten i offentlig virksomhet har i all hovedsak vokst relativt 
jevnt siden 1991. Bortsett fra i en kort periode på 1990-tallet, da 
det var nedgang i aktiviteten på grunn av konkurranseutsetting. 
Gjennomsnittlig, årlig vekst de siste fem årene har vært på 3 %. 
I årets analyse legges det opp til fortsatt svak vekst i statlig sys-

selsetting på én prosent (119 årsverk i 2016 mot 113 i 2011). 
Utviklingen i kommunal sektor gis et korrektiv basert på utvik- 
lingen i barnetallene. Det medfører negativ nullvekst (-0,1 %) de 
to første årene av beregningsperioden og én prosent vekst de 
tre påfølgende årene. Dette gir en vekst til 170 årsverk i 2016 
mot 166 årsverk i 2011.
  Offentlig virksomhet og romrelatert virksomhet, forskning og 
høyere undervisning er i stor grad styrt av befolkningsutvikling, 
skatteinngang og bevilgninger over statsbudsjettet.
  Reiselivet er en næring som er svært følsom for svingninger i 
økonomien. I gode år øker reiselivsaktiviteten, mens den avtar i 
nedgangskonjunkturer. Hvorvidt Svalbard som reisemål er spe-
sielt sårbart for disse svingningene, er uvisst. På den ene siden 
kan det argumenteres for at det prissjiktet en reise til Svalbard 
ligger i, vil redusere etterspørselen når inntekten i samfunnet går 
ned (vokser saktere). På den annen side er reiselivsproduktene 
som tilbys av en slik unik karakter at de som ønsker å reise til 
Svalbard, reiser uansett.
  Det er fortsatt potensial for vekst innen reiselivet. I 2013 åpnet 
Norwegian igjen sommerrute til Longyearbyen og det kan føre til 
økt aktivitet i høysesongen. Kapasitetsutnyttelsen ved hoteller 
og pensjonater tilsier at Longyearbyen kan ta imot flere gjester 
gjennom hele året, men den største utfordringen ligger i å øke 
belegget utenom høysesonger. 
  Den økonomiske krisen som råder i store deler av verden må 
forventes å ha innvirkning også på tilreisingen til Svalbard, spe-
sielt for ferie- og fritidsreisende. Når det samtidig ikke forventes 
videre positiv vekst i de øvrige basisnæringene, er det lite som 
tilsier at reiselivsaktiviteten vil vokse særlig mye i neste femårs-
periode. På grunnlag av forventet utvikling innen andre basis-
næringer er det i årets analyse lagt opp til fortsatt svak vekst for 
reiselivet på 1 % årlig. Det innebærer en vekst på i alt ti årsverk 
til 212 fram mot 2016. Drøyt halvparten av gjennomførte årsverk 
i reiselivet utføres av sesongansatte.
  Sektoren forskning, høyere undervisning og romrelatert virk-
somhet (FoU-sektoren) utgjør en noe sammensatt kategori, som 
har vært i sterk vekst de siste 20 årene, med unntak av 2010 da 
antall årsverk gikk ned med 22 %. Under denne sektoren ligger 
blant annet UNIS, som legger opp til en årlig vekst på 15–20 
studentårsverk de neste tre årene. Det er ikke gitt signaler om at 
den vitenskapelige sysselsettingen skal økes i takt med antall 
studentårsverk, men det må antas at et høyere antall studenter 
medfører økt behov for faglig oppfølging.
  Innenfor FoU-sektoren ble det i 2011 utført i alt 141 årsverk og 
151 studentårsverk. På bakgrunn av forventet utvikling innen 
sektoren, betyr dette en vekst på 14 årsverk til i alt 155 årsverk, 
og 57 årsverk blant studentene til 209 studentårsverk i 2016.
  Utviklingen i antall årsverk i avledet virksomhet er beregnet 
med utgangspunkt i utviklingen i basisnæringene. Omfanget av 
avledet virksomhet avhenger med andre ord av basisvirksom- 
hetens lokalkonsum og er av stor betydning for vare- og tjen- 
estetilbudet som tilbys privatpersoner og virksomheter i Long-
yearbyen. Sysselsettingen i avledet virksomhet vil i følge bereg-
ningene reduseres med fire årsverk mellom 2011 og 2016.

Samlet sysselsettingsutvikling framover
Resultatene av fremskrivingen av utviklingen i sysselsettingen 
viser at det i 2016 trolig vil bli utført i rundt 1670 årsverk i  
Longyearbyen og Svea.  Det kan se ut som om vi i 2014 når  
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et maksimumsnivå på 1690 årsverk, og at vi deretter får en liten 
nedgang i 2015 før vi igjen får en liten økning i 2016. 

Familiesamfunnet i Longyearbyen
Norske myndigheter har klare målsettinger knyttet til utviklingen 
av de norske lokalsamfunnene på Svalbard. Man ønsker å be-
feste Longyearbyen som et robust lokalsamfunn, og Longyear-
byen har de siste årene konsolidert seg som et moderne familie-
samfunn med godt utbygd offentlig infrastruktur og et generelt 
godt tjenestetilbud, samtidig som man ikke legger opp til at 
Longyearbyen skal være et livsløpssamfunn. Dette innebærer 
blant annet at det offentlige tjenestetilbudet innenfor viktige felt 
som helse- og sosialområdet er begrenset.

Befolkningsutviklingen
Befolkningsutviklingen på Svalbard har to særskilte kjennetegn. 
Det ene er at yrkesfrekvensen er svært høy. Blant den voksne 
befolkningen på Svalbard (personer over 19 år) utføres i snitt ett 
årsverk per person. Landsgjennomsnittet er 0,75 årsverk per 
person i aldersgruppen 20-66 år. Det betyr at alle registrert bo-
satte voksne på Svalbard jobber (i gjennomsnitt) ett årsverk per 
år. Dette er ikke til hinder for at noen er hjemmeværende (og 
jobber lite eller ingenting), at andre jobber vesentlig mer enn ett 
årsverk per år eller at noen som jobber på Svalbard ikke er regi- 
strert bosatt der. Det andre kjennetegnet er at det er svært høy 
utskifting av befolkningen. Rundt 20 prosent av alle innbyggere 
skiftes ut hvert år, se tabell 4. 
  Ved utgangen av 2012 var det rundt 2100 innbyggere i Long-
yearbyen. En oppgang på rundt 40 personer fra utgangen av 
2011. Av denne økningen utgjør nordmenn 10 personer, mens 
utenlandske statsborgere har økt med 28 personer. 

Flernasjonalitet
   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norge 1 699 1 708 1 703 1 661 1 598 1 626 1 636

Utlendinger totalt 267 305 329 356 368 430 458 

Thailand 64 67 89 96 90 103 108

Sverige 42 50 50 66 70 90 91

Danmark 22 22 28 33 27 30 35

Tyskland 24 30 28 26 22 22 22

Russland (Ukraina)  34 37 35 43 48 45 43

Øvrige Europa 60 73 67  55  62  73  87

Øvrige utenom Europa 21 26 32  37  49  67  72

Totalt 1 966 2 013 2 032  2 017  1 966  2 056  2 094

Tabell 3: Befolkning i Longyearbyen, etter nasjonalitet. Pr. 31.12.2006–2012.

I tillegg til Norge, har 43 nasjoner borgere i Longyearbyen pr. 31.12.2012.

Kilde: Svalbard skattekontor.

Det er en høy og økende andel utlendinger som er bosatt i Long-
yearbyen. I 2002 (da Longyearbyen lokalstyre ble etablert) ut-
gjorde de utenlandske innbyggerne omlag 10 % av befolknin-
gen. I 2012 er denne andelen økt til 22 %. Sammenligner vi  
med fastlandet, så utgjør andelen utenlandske statsborgere  
der 10 % av befolkningen. Ved utgangen av 2012 bodde det  
458 utlendinger og 1 636 nordmenn i Longyearbyen. Mange  
av de utenlandske statsborgerne kommer fra våre nær- 
meste naboland, men den største gruppen utgjøres av thai- 
lendere.

Fra utgangen av 2007, da antall nordmenn var på det høyeste 
siden LL ble etablert, til utgangen av 2012, er antall nordmenn 
redusert med 72 personer. I samme periode er antallet utenland-
ske statsborgere økt med 153 personer.

Befolkningsstruktur

Figur 9: Befolkningen prosentvis fordelt på femårige aldersgrupper. Fastlandet 

og i de norske bosettingene på Svalbard. Per 31.12.2011. 

Kilde: SSB, Svalbard skattekontor.

Befolkningsstrukturen på Svalbard er svært forskjellig fra struk-
turen på fastlandet. Ikke minst ligger kvinneandelen betydelig 
lavere. 42 % av innbyggerne på Svalbard er kvinner, mot 50 % 
på fastlandet. Andelen barn og unge (0-19 år) av totalbefolknin-
gen er nå omtrent lik på Svalbard sammenlignet med fastlandet. 
Per 2011 utgjør denne gruppen om lag 23 % av befolkningen på 
Svalbard, mot 25 % på fastlandet. Andelen voksne fra 20 år til 59 
år utgjør 71 % på Svalbard mot 54 % på fastlandet, mens ande-
len eldre enn 60 år utgjør kun 5 % på Svalbard, mot 21 % på 
fastlandet. Dette henger sammen med at Longyearbyen ikke er 
ment å være et livsløpssamfunn, og er derfor ikke tilrettelagt 
med for eksempel sykehjemsplasser eller aldersboliger.
  Disse momentene illustrerer en rekke viktige forhold knyttet til 
Svalbard som bosetting. Det er et sted folk kommer for å jobbe. 
Selv om utviklingen har gått i retning av flere kvinnearbeids- 
plasser, er det fortsatt en overvekt av menn som tar seg jobb på 
Svalbard. Det bor en del familier på Svalbard, men den lavere 
andelen barn og unge kan tyde på at mange av dem som jobber 
på Svalbard er enslige og barnløse, eller har familie på fast- 
landet. 

Stor turnover

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Folketall pr. 31.12 1865 1947 2001 2055 2071 2059 2006 2102 2138

Utflytting 306 382 484 506 470 377 394 428 403

Turnover 17% 20% 25% 25% 23% 18% 19% 21% 19%

Tabell 4: Turnover 1) i de norske bosettingene 2). Svalbard. 2004–2012. 
1) Turnover viser hvor stor prosent av folketallet ved årets begynnelse som flytter 

fra Svalbard i løpet av året. 2) Tallene inkluderer bosettingene Longyearbyen, 

Ny-Ålesund og Svea, samt fangstfolk.

Kilde: Svalbard skattekontor, LL.

I 2006 og 2007 var turnoveren på 20 % i bedriftene. De tre neste 
årene gikk den nedover, for så å øke igjen i 2011 til 17 %. Dette 
betyr at 17 % av de som hadde fast stilling i Longyearbyen ved 
inngangen til 2011 sluttet i løpet av året. 
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Når det gjelder turnoveren blant innbyggerne i de norske bo- 
settingene, har den vært både høyere og lavere enn i arbeids-
stokken. Når den er høyere, betyr det at de som flytter ut i større 
grad har med seg familie enn de som flytter inn, og når den er 
lavere, flytter det flere med familie inn enn ut. I 2006 og 2007 var 
turnoveren i hele befolkningen på 25 %. I 2012 var den på 19 % 
(403 personer flyttet fra Svalbard). 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Barn 0–5 133 125 136 160 216 177 162 180 173

Barn 6–18 217 237 204 212 200 244 281 276 298

Voksne 1473 824 1626 1641 1616 1596 1523 1602 1623

Sum 1823 1186 1966 2013 2032 2017 1966 2058 2094 

Tabell 5. Befolkning Longyearbyen. Barn – ungdom – voksne. 

Pr. 31.12. 2004–2012. Kilde: Svalbard skattekontor.

Totalt antall barn/unge fra 0–18 år har økt fra 350 i 2004 til  
471 i 2012. Fra 2008 til 2009 ser vi imidlertid en reduksjon på 39 
barn i gruppen 0–5 år, men gruppen 6–18 år har en økning på  
44 barn.
  Selv om Longyearbyen ikke er et livsløpssamfunn, er det en 
målsetting om at det skal være et robust familiesamfunn. Men et 
robust familiesamfunn må ha en viss stabilitet. Blir det for stor 
gjennomtrekk, kan det være vanskelig å etablere sosiale bånd 
og trygge rammer for barn og unges oppvekstvilkår. Det er der-
for viktig å følge utviklingen i turnoveren nøye. 
  Når det gjelder basisnæringene er det næringsgruppen «berg-
verk» som har absolutt lavest turnover i 2011 med 6 %. «Offent-
lig forvaltning» og «FoU» har en turnover på henholdsvis 14 % 
og 15 %. Reiseliv derimot har en turnover på 21 % i 2011, noe 
som er en økning fra 2010 (da var den 16 %). Gjennomsnitt for 
basisnæringene gir en turnover på 13 %.
  I 2011 var 1464 av stillingene i Longyearbyen og Svea faste 
stillinger, mens 704 var sesongengasjement. Innen bergverk var 
99 % av de faste stillingene heltidsstillinger, mens for reiselivet 
var denne andelen på 67 %. For næringslivet samlet var 83 % av 
de faste stillingene heltidsstillinger.

Framskriving av befolkningstall

    2011 2012 2013 2014 2015 2016
Barn 0–5   180 182 183 182 178 180

Barn 6–18  276 279 280 279 274 276

Voksne   1569 1691 1715 1724 1689 1705

Sum   2115 2152 2178 2185 2141 2160 

Tabell 6: Framskriving av befolkningen i de norske bosettingene på Svalbard 

(inkl. Ny-Ålesund). Antall innbyggere fordelt på aldersgrupper. 

Observert 2011. Framskrevet 2012–2016. Kilde: LL og NIBR.

Hovedmålet for norsk svalbardpolitikk er å opprettholde norske 
samfunn på Svalbard, spesielt i Longyearbyen hvor målet er et 
robust familiesamfunn. Hvorvidt myndighetene lykkes, synlig-
gjøres blant annet gjennom utviklingen i folketall og befolknings-
sammensetning. Dette er også de viktigste parameterne for lo-
kal planlegging, blant annet for å finne riktig dimensjonering av 
det offentlige tjenestetilbudet. I denne planleggingen er utviklin-
gen av barnetallet viktig, spesielt når det gjelder barnehage- og 

skoletilbudet. Utfordringene dette gir viser blant annet siste års 
utvikling i barnetallet (se tabell 5), hvor det var en stor uforutsett 
økning i gruppen 0–5 år fra 2007 til 2008. I 2010 er vi så tilbake 
på antallet fra 2007. Antall skolebarn, derimot, har forandret seg 
lite de siste årene. Fra 2008 til 2009 snudde imidlertid denne 
utviklingen, og vi fikk en økning på rundt 40 elever i 2009 og 
2010. Etter en liten nedgang i 2011, økte antall skolebarn igjen i 
2012 med rundt 20 elever.
  Som følge av den store gjennomtrekken i befolkningen på Sval-
bard, kan ikke framskrivninger av befolkningen baseres på stan-
dard befolkningsmodeller, der aldring, fødsler og dødsfall (og 
flyttinger) er drivkreftene. Befolkningsutviklingen på Svalbard 
henger imidlertid nøye sammen med aktivitetsutviklingen. Derfor 
er det utviklet en egen befolkningsmodell for Svalbard, der be-
folkningen fremskrives med basis i næringsgruppenes årsverks- 
tall, antall voksne innbyggere pr. årsverk og yrkestilknytningen til 
barnas foreldre. 
  Det er Longyearbyen lokalstyre som teller antall barn og for- 
deler dem etter mor og fars yrkestilknytning. Disse tellingene 
gjøres årlig per 1. januar. I 2012 ble det ikke gjennomført en slik 
telling, så denne gangen ble NIBR nødt til å basere framskriv- 
ingen på den yrkesfordelingen som gjaldt per 1. januar 2011, 
dvs. den samme fordelingen som lå til grunn for fjorårets Sam-
funns- og næringsanalyse, men oppdatert med korrekt antall 
barn per 31. desember. Vi får dermed ikke tatt hensyn til de  
endringer som har skjedd på arbeidsmarkedet (foreldrenes  
yrkestilknytning) i løpet av det siste året. Det påvirker fram- 
skrivingen av antall barn, men det er uvisst hvilken betydning det 
har for treffsikkerheten i beregningene.
  Beregningsgrunnlaget legger opp til en konsolidering av inn-
byggertallet på drøyt 2000 innbyggere, slik det også har vært de 
siste seks årene. Framskrivingene er imidlertid usikre, og det er 
derfor også foretatt en beregning der det legges inn en usikker-
hetsmargin på +/- 10 % for alle aldersgrupper. Dette gir en be-
folkning i 2016 på fra minimum 1940 innbyggere til maksimum 
2380 innbyggere. Uansett viser framskivninger av befolknings-
tallene at Longyearbyen kan fortsette å vokse. 
  Dette vil Longyearbyen lokalstyre søke å tilrettelegge for, både 
når det gjelder barnehager, nye areal for bolig- og næringsbygg- 
ing og annen infrastruktur.

Rammebetingelser
Lokalsamfunnet i Longyearbyen har de siste årene gradvis gjen-
nomgått en «normalisering», det vil si blitt mer lik tilsvarende 
samfunn på fastlandet. Forandringene gjør seg gjeldende på 
flere områder. Av overordnede prinsipper som fortsatt ligger fast 
er at Longyearbyen skal være et robust lokalsamfunn, men ikke 
et livsløpssamfunn. Derimot er det ikke sagt noe om hvor stort 
samfunnet skal være.

Normalisering
Fram til slutten av 1980-tallet må Longyearbyen kunne sies å ha 
vært «Company Town» med Store Norske som eier og sam-
funnsutvikler. Da startet normaliseringen. Longyearbyen ble 
«åpnet» for andre næringer enn kull. Det ble satset på reiseliv, 
forskning, høyere undervisning og romrelatert aktivitet. Samtidig 
ble lokale offentlige tjenester overført fra Store Norske til Sval-
bard Samfunnsdrift, forløperen til Longyearbyen lokalstyre.  
Lokaldemokratiet ble innført i Longyearbyen i 2002, og dermed 
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fikk innbyggerne medbestemmelsesrett på flere viktige områder 
som planlegging, utbygging av infrastruktur og oppvekstvilkår for 
barn og unge.
  I dag består næringslivet i Longyearbyen av en rekke mindre og 
noen mellomstore private bedrifter, som leverer varer og tjenes-
ter til lokalbefolkningen, næringslivet og turistene. 

Familiesamfunn – ikke livsløpssamfunn
Norske myndigheter har klare målsettinger knyttet til utviklingen 
av de norske lokalsamfunnene på Svalbard. Man ønsker å be-
feste Longyearbyen som et levekraftig lokalsamfunn, og det leg-
ges til rette for at Longyearbyen skal være et godt sted å bo for 
familier. 
  Samtidig legger man ikke opp til at Longyearbyen skal være et 
livsløpssamfunn.  Helt sentralt står prinsippet om at alle som bor 
på Svalbard skal kunne forsørge seg selv, herunder skaffe seg 
bolig. Dette innebærer blant annet at en rekke offentlige om-
sorgstjenester ikke er tilgjengelige på Svalbard. Norske sval-
bardboere må derfor kontakte sin hjemkommune på fastlandet 
når omsorgsbehovet overstiger det tilbudet som gis i Longyear-
byen, mens utenlandske statsborgere henvises til sine respek- 
tive hjemland.
  Vi ser imidlertid tendenser til at en del personer nå blir boende 
lenge på Svalbard, også etter avsluttet arbeidsforhold. Fram-
veksten av markeder for private boliger vil kunne forsterke den-
ne utviklingen. Som tabell 7 viser, har antallet personer over 60 
år økt betydelig de siste fem årene, fra 72 personer i 2007 til 104 
personer i 2012. De siste årene har vi også fått flere innbyggere 
over 70 år.

  0–19 år 20–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–69 år 70+ år
2007 397 378 495 368 301 72 

2008 449 351 478 379 279 96 

2009 447 319 478 368 287 93 10

2010 426 329 442 382 289 90 11

2011 481 318 446 412 288 99 14

2012 471 338 459 410 310 91 13

Tabell 7: Befolkningen i Longyearbyen. Aldersgruppert.2007–2012.

Kilde: Svalbard skattekontor.

Normalisering av lover og regler 
Regjeringen legger opp til at det rettslige rammeverket på Sval-
bard skal være mest mulig likt som på fastlandet. Norsk privat-
rett, straffe- og prosessrett gjelder i sin helhet, mens øvrig lovgiv-
ning gjelder der den eksplisitt er gjort gjeldende. Lovgivningen er 
myndighetenes klart sterkeste virkemiddel på Svalbard.
  På en del områder skiller vi oss fra fastlandet. Blant annet er 
Svalbard unntatt EØS-avtalen. Svalbardtraktaten sikrer alle trak-
tatpartneres borgere lik rett til adgang og opphold på Svalbard. 
Følgelig gjelder ikke Utlendingsloven, og Svalbard kan ikke inn-
lemmes i Schengen-avtalen. Dette har medført kontroll av alle 
reisende ved inn- og utreise fra Svalbard. Utlendinger må vise 
pass, mens det er en enklere identifikasjonsplikt for norske stats-
borgere.

Alternativ næringsvirksomhet
Et mangfoldig næringsliv er en forutsetning for at Longyearbyen 
skal kunne være et livskraftig lokalsamfunn og et eventuelt bort-
fall av kulldriften vil gi et behov for at det kommer alternativ næ-
ringsvirksomhet til Svalbard og Longyearbyen, dersom lokal-
samfunnet skal kunne opprettholdes både kvantitativt (inn- 
byggere, arbeidsplasser) og kvalitativt (vare- og tjenestetilbud, 
familiesamfunnet).
  For å se på mulige framtidige satsingsområder innen næring, 
er det inngått et samarbeid mellom Svalbard Næringsforening, 
som prosjekteier, og Longyearbyen lokalstyre om å få på plass 
en ny strategisk næringsplan for Svalbard. Sist en slik plan ble 
utarbeidet var i 1989. Vi i næringskomitéen ser at det er et mar-
kant behov for å se på næringspotensialet i Longyearbyen fordi 
vi må sikre et stabilt arbeidsmarked med partnerarbeidsplasser 
og flere kompetansearbeidsplasser. Vi ser at et stabilt samfunn 
trenger flere næringsmessige bein å stå på enn de tre vi har fo-
kusert på frem til i dag, i det minste er det nødvendig å utvide de 
tre beinene til å bli mer solide for samfunnet og fremtiden.
  Vi ser lyst på fremtiden i nord: Et hav av muligheter.
Vi har høy aktivitet i form av dyktige næringsaktører i dag, vi ser 
også et markant fremtidig potensiale innenfor særlig infrastruktur 
og logistikk, havneaktivitet, og reiselivet. Vi har nærvær i form av 
usedvanlig god infrastruktur og svært gode samfunnsfunksjoner 
innenfor kultur og oppvekst, noe som er ganske unikt i Arktis. Og 
vi har kunnskap; praktisk, erfaringsmessig læring om samfunns-
drift og næringsaktivitet i Arktis, og utbredt forskning og utdan-
ning i- og relatert til relevante kunnskapsområder i- og for nord. 

Longyearbyen, mars 2013
Næringskomitéen ved Christin Kristoffersen, leder 

Longyearbyen. Foto: Elin J. Dolmseth.





Longyearbyen lokalstyres aktivitet er definert i Svalbardlovens kapittel 5, som slår fast følgende:

Forholdene skal legges til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv 
forvaltning av felles interessene innenfor rammen av norsk svalbard-politikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og 
bærekraftig utvikling av lokalsammfunnet.

Longyearbyen lokalstyre skal drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke 
ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller 
andre.

Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen. I dag er dette på 241 km².
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