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Anbefaling:

Longyearbyen lokalstyre vedtar Lokalsamfunnsplan 2013-2023. 

Saksopplysninger:

Lokalsamfunnsplan 2013-2023 har lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 05.07 – 31.08.2013. Det har 
innkommet 6 uttalelser til planen. 

Fra Direktoratet for mineralforvaltning brev dat. 15.08.2013
Bergmesteren for Svalbard har gått gjennom planen og har merket seg at Bergmesteren for Svalbard 
ikke er omtalt. 

Kommentarer:   
Ny setning under forvaltningen av Svalbard er lagt inn. «Flere andre statsetater er etablert på 
Svalbard, herunder Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard og Svalbard 
skattekontor.»

Fra Svalbard reiseliv AS brev dat. 22.08.2013.
De oppfatter planen som gjennomtenkt og med fokus på viktige element for ei framtidig god utvikling 
av lokalsamfunnet. De vil likevel spesielt uttrykke din positive innstilling til planen som en helhet. I 
deres arbeid med strategi/masterplanprosessen for reiselivet, «Destinasjon Svalbard 2025», er det å 
se på reiselivet som en del av lokalsamfunnet og vice versa et særs sentralt poeng, der alle 
elementene i «opplevelsesarenaen» som reisemålet utgjør spiller på lag. Det samme gjelder når de i 
løpet av høsten trulig går i gang med å kvalifisere Longyearbyen for Innovasjon Norge sin 
merkeordning kaldt «Et bærekraftig reisemål».

Skal de lykkes med disse sentrale og «hårete» ambisjonene som masterplanen og merkeordninga for 
bærekraft er, er reiselivet helt avhengig av at deres ambisjoner og satsninger henger sammen og 
spiller på lag med det rammeverket som annet næringsliv, lokalsamfunnet og det lokale og nasjonale 
politiske og byråkratiske nivå opererer innenfor. Lokalsamfunnsplanen målbærer dette på en god 
måte. 

Fra Elise Strømseng og Kine Bakkeli, epost mottatt 29.08.2013
Viser til pkt. 4 stedsutvikling. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted. De savner 
en konkret tanke omkring byens scootertrafikk. Viser til flere nesten episoder som de har vært 
innblandet i. De ønsker en klarere tanke omkring scooterferdsel, scooterparkeringer, ferdselsårer og 
informasjon om ferdselsårer bør inn i planen. Savner en bedre skilting for både turister og fastboende. 

Kommentarer: 
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Dette er delmål som er omtalt i trafikksikkerhetsplanen. Skilting av scootertraseer er tiltak som 
kommer inn under skiltplan som er til behandling hos Sysselmannen.   

Fra Oppvekstforetaket KF epost datert 30.08.2013

Det vises til pkt. 6.3 ordet «Nav». Ber om at ordet erstattes med et alternativt og mer forståelig 
substantiv. 
De foreslås videre at avsnittet «barn og unge» under offentlig velferdstilbud side 7 3.seting endres til 
følgende: Både skolen og barnehagene har lokale planer som legger vekt på øke elevenes/barnas 
kompetanse om livet i arktiske strøk.  

Kommentarer: 
Avsnitt under «barn og unge» er endret i samsvar med ovennevnte.  
Ordet NAV er erstattet med «Navet». 

Nærings- og handelsdepartementet dat. 06.09.2013
Nærings- og handelsdepartementet har ingen merknader.

Sysselmannen på Svalbard brev datert 20.09.2013
Sysselmannen på Svalbard har noen kommentarer til planen som helhet og noen konkrete innspill. 
De anbefaler at det ses nærmere på regjeringens initiativ Framtidens byer, som inneholder eksempler 
på framtidsrettede tiltak for byutvikling. 
Selve planen er bygd opp med en visjon for Longyearbyen: Unikt trygt og skapende. Videre er det 
lansert åtte satsningsområder med tilhørende delmål. Generelt vil de anbefale å utarbeide konkrete og 
målbare delmål som gjøre det mulig å følge med på om utviklingen går i ønsker retning. 
Kommentarer til formulering under delmål 5, «Hensynet til et sårbart naturmiljø må vektlegges når 
viktige valg knyttet til framtidig infrastruktur- og logistikkløsninger skal tas» Her er det benyttet en 
annen formulering enn det som framgår av Stortingsmelding 22 om Svalbard. På s 53 i 
stortingsmeldingen legges seks hovedmålsettinger for miljøvernet til grunn. Blant dem er at 
miljøvernhensyn skal veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser. Dette er føringer 
som vil gjelde for alle delmålene og bør stå som et overordnet punkt til at videreutviklingen av 
Longyearbyen i sin helhet bygger på vedtatte miljømål. 

De viser også til pliktene og prinsippene i kapittel II i Svalbardmiljøloven. All myndighetsutøvelse skal 
legges føre var-prinsippet til grunn (§7), en skal vurdere samme belastning (§8), miljøpåvirker skal 
betale (§9) og beste miljømessige teknikker og innsatsfaktorer skal brukes (§10). 

I innledningen til lokalssamfunnsplanen er plansystemet i Longyearbyen vist med en figur. I denne 
figuren er det skilt mellom delplaner og arealplan. De påpeker at dette skillet ikke eksisterer. 
Svalbardmiljølova har ikke et plansystem med to nivå, men det er tillatt å utarbeide delplaner for deler 
av arealplanområdet. Det er samme krav til rullering av delplaner som arealplanen. De vil i denne 
sammenhengen også kommentere tabellen på side 15. Der planbehov de kommende årene skissert. 
Under arealplanlegging er det nevnt to planer: Arealplan for Longyearbyen 2009-2019 og delplan for 
Longyearbyen tettsted fra 2009-2019. Dette er ikke en korrekt framstilling. Delplan for Longyearbyen 
tettsted eksisterer ikke og har således ikke noe rulleringsbehov. Videre er det i Longyearbyen 27 
vedtatte delplaner. Disse delplanen har samme rulleringskrav som arealplan. Det vil være 
ressurskrevende å rullere alle disse planene og det er derfor viktig at det blir tatt med i den overordna 
lokalsamfunnsplanen. Sysselmannen vil anbefale lokalstyre å slå ei rekke av de eksisterende 
delplanen sammen med arealplanen ved neste rullering for å forenkle plansystemet i Longyearbyen. 

På side fem er den en mindre fakta feil. Lokalstyre kan kontakte Sysselmannen for å få tak i oppdatert 
kart.  

Kommentarer: 
Det er lagt inn et nytt avsnitt under forvaltningen av Svalbard som beskriver de overordnede målene i 
Svalbardpolitikken
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De sentrale føringene for forvaltningen av Svalbard gis i stortingsmeldinger som fremmes av 
regjeringen med om lag ti års mellomrom. Den siste av disse er Stortingsmelding nr 22 (2008-2009) 
Svalbard. Det er bred oppslutning om De overordnede målene i svalbardpolitikken, som er: 

 Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten. 
 Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd.
 Bevaring av ro og stabillitet i området.
 Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for koordineringen av norsk svalbardpolitikk. Dette 
ansvaret utøves bl a gjennom Det interdepartementale polarutvalget. Justis- og politidepartementet 
fremmer også et eget budsjett for administrasjonen av Svalbard, Svalbardbudsjettet. 
Svalbard er ikke eget fylke eller kommune, og det er en egen administrasjonsordning som følger av 
Svalbardloven av 17. Juli 1925 nr. 11. 

Figur på side 4 er rettet opp. 
Tekst under arealplanlegging er endret.
Nytt kart på side 6 er satt inn.   

Fra Store Norske Spitsbergen Gruvekompani brev datert 29.08.2013.
Planen bruker forholdsvis stor plass på å beskrive Longyearbyen i dag, mens presentasjonen av 
satsningsområdene de neste ti årene - som etter deres oppfatning er det viktigste i planen, blir mer 
summarisk presentert. Enkelte av satsningsområdene og målsettingene blir også svært generelt 
beskrevet. På andre områder, derimot settes det klare mål, nesten detaljnivå. De oppfatter planen 
som noe uferdig.   

Når det gjelder de enkelte målsetningene, mener de at særlig delmålene satsningsområde 2 arbeids-
og næringsliv bør få mer konkret innhold. Dette gjelder også delmål 6 infrastruktur og logistikk, og da 
særlig punktene 6.2, 6.3 og 6,4. De forutsetter at disse målsettingene blir fulgt opp med 
handlingsplaner som gir tydelige prioriteringer. Begrepet «satsningsområder» henspiller for øvrig på 
hva man skal prioritere, mens denne planen later til å satse på nær sagt alle områder av samfunnet. 
Prioritering for hva man for eksempel ønsker å opprettholde og hva man ønsker å satse på og styre er 
dermed viktig for at det skal bli et realistisk mål, mens denne planen later til å satse på nær sagt alle 
områder av samfunnet. Prioritering for hva man for eksempel ønsker opprettholdt og hva men ønsker 
å satse på og styrke er dermed viktig for at det skal bli et realistisk og substansielt arbeid ut i fra 
denne.   

Under satsningsområde 4, stedsutvikling pkt. 4,5 anbefaler de at begrepet miljøvennlig byggeskikk blir 
tatt inn. 

Under satsningsområde 5, Offentlige tjenester, synes de det er noe uklart hva som menes med at 
«velferdsnivået er tilpasset et lavt skattenivå og moderate betalingssatser». Denne målsettingen kan 
også være i konflikt med de øvrige delmålene på dette satsingsområdet. Dette bør i så fall presiseres 
nærmere. Mht. pkt. 5.6 ønsker de å vite om satsingene på nytt, fullrenset kullkraftverk har vært vurdert 
som et område. 

I punkt 6.3 mener de at ordet «Nav» bør byttes ut. 

Avslutningsvis bemerker de at nåtidsformen i beskrivelsen av de enkelte målsetningen lett kan 
misforstås. Dersom denne formen blir valgt for å beskrive status 2023, bør det te muligens forklares 
innledningsvis.   

Kommentarer: 
Longyearbyen lokalstyre imøteser positivt innstill fra Store norske til lokalsamfunnsplanen og 
konkretisering av tiltak, samt prioriteringer innenfor de overordnede satsningsområdene. De ulike 
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tiltakene skal følgens opp av handlingsplaner som utarbeides som følge av denne overordnede 
planen. 

Ordet Nav er erstattet med «Navet». 

Vurdering:

Administrasjonen har foretatt en del endringer/rettelser i teksten under kapittel Longyearbyen i dag og 
forvaltningen av Svalbard. Endringene som er gjort og endringer som er gjort etter høringsuttalelsene 
er ikke av en slik karakter at det nødvendiggjør en ny høringsrunde. 

Administrasjonssjefen anbefaler at lokalsamfunnsplanen 2013-2023 vedtas slik den foreligger til 
behandling.

Vedlegg:
1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023 korrigert etter offentlig ettersyn


