Reiselivskonferansen

FRISKE
FRASPARK
27. - 29. november 2018 i Longyearbyen

Presentasjon av innledere
Jan Sverre Sivertsen
Jan Sverre Sivertsen (Sivert) er partner og rådgiver i
2469 Reiselivsutvikling AS, polfarer og strategirådgiver.
Til Friske fraspark har vi vært heldige å få Sivert som
konferansier og programleder. Sivert vil med glimt i øyet, godt humør
og engasjement lose og lede oss gjennom to konferansedager.
I kombinasjon med sin lange operative og brede erfaring fra
reiselivsutvikling, fra guiderollen til ledelse og utvikling av
Jan Sverre Sivertsen
Konferansier og programleder

reiselivsbedrifter, har vi den rette personen på plass
til å lede Friske fraspark.
Ikke nok med det; tirsdag 27. november kl 20.00 i Longyearbyen
kulturhus byr Sivert på foredraget «Sydpolen. 66 dager med
motgang, medgang og….Kari Bremnes»
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Daniel Bjarmann-Simonsen
Friske fraspark åpnes av Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i
Nærings- og fiskeridepartementet. Som statssekretær har
Bjarmann-Simonsen bla hovedansvaret for departementets ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard. Han ble utnevnt
til statssekretær januar 2018 og kom da fra stillingen som prosjektsjef
i Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by - ny flyplass».
Daniel Bjarmann-Simonsen besøkte oss sist i februar, og vi ser nå
fram til et nytt besøk. Vi er glad for at statssekretæren skal sparke
i gang konferansen, og holde åpningsinnlegget.
Morten Wedege
Som regjeringens øverste representant på Svalbard har Sysselmannen
på Svalbard en viktig oppgave med å forvalte de politiske målsettingene
for øygruppen. Sysselmannens miljøvernsjef, Morten Wedege,
vil i sin innledning fortelle hvordan turismen på Svalbard ser ut fra
sysselmannens ståsted og samtidig berøre Sysselmannens rolle
overfor reiselivet på Svalbard. Ansvarlig vekst innenfor fortsatt høye
miljømål slik at Longyearbyen også i framtiden vil være et attraktivt
sted å besøke og bo vil miljøvernsjefen også snakke om.
Arild Olsen
Longyearbyen lokalstyre skal legge til rette for næringsvirksomhet
i Longyearbyen og sørge for en forsvarlig infrastruktur. Arealdisponering
og Longyearbyens uttrykk er del av dette. Arild Olsen har vært lokalstyreleder siden høsten 2015, gjennom en periode med store
utfordringer for samfunnet. Arild vil i sitt innlegg snakke om et samfunn
i endring, hvordan han ser på reiselivsnæringen som omstillingsaktør,
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fremtidsmuligheter og hvordan lokalstyre betrakter sin rolle som del
av destinasjonsledelsen for reisemålet og lokalsamfunnet.
Terje Aunevik
Svalbard Næringsforening organiserer de fleste bedrifter på Svalbard
og Terje Aunevik er leder for foreningen. Terje er i tillegg gründer og
bedriftsleder, og lever av å se nye muligheter. Det er mange aktører
som vil ta del i utviklingen i Arktis, både kommersielle, ideelle og
offentlige. Terje vil blant annet snakke om viktigheten av den lokale
verdiskapingen og spør: Hvordan kan vi sørge for at lokalsamfunnet
i Longyearbyen får større økonomisk utbytte av den aktiviteten som
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benytter Svalbard som plattform? Muligens kommer også Terje inn på
hvorfor næringslivet er en viktig og vital omstillingsaktør.
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Frigg Jørgensen
Frigg Jørgensen er administrerende direktør for Association of Arctic
Expedition Cruise Operators (AECO), en bransjeforening som fremmer
bærekraftig turisme med særlig vekt på miljø, sikkerhet og samfunnsansvar i ekspedisjonscruisenæringen. Som tidligere leder av Visit Svalbard
og som reiselivrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard har
Frigg Jørgensen over 25 års erfaring fra arbeid i arktisk reiselivsnæring.
AECO har nylig styrket innsatsen knyttet til havplast gjennom sitt
Clean Seas prosjekt. AECO er engasjert i tiltak for reduksjon av
engangsplast og strandrydding, samt opplæring og erfaringsdeling
knyttet til temaet havplast. På Friske fraspark skal Frigg bidra med et
åpningsinnlegg, i tillegg skal hun snakke om hvilke grep reiselivsnæringa
selv tar når det gjelder kompetanse, teknologi og lokalsamfunn.
Ronny Brunvoll
Reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard innleder med hvordan
man søker å tilrettelegge for at videre utvikling av reiselivet skal skje
så skånsomt som mulig, og hvor samspillet mellom reiselivsnæringen,
lokale myndigheter og lokalsamfunnet er nøkkelen for å lykkes.
Reiselivet står sentralt plassert i den pågående omstillingen av lokalsamfunnet i Longyearbyen. Næringen har vokst til å bli den største
sysselsetteren, og nærmer seg fullverdig og lønnsom helårsdrift.
I tillegg er reiselivet en bærende faktor for at byens befolkning nyter godt
av utvidet flytilbud og et levende kultur-, restaurant og handelstilbud.
Suksessen til tross er det symptomer på voksesmerter, og mange er
bekymret for tålegrensen til natur, kulturminner og lokalbefolkning.
Harald Ellingsen
Harald Ellingsen er direktør for Universitetssenteret på Svalbard
(UNIS), og skal i innlegget sitt bl. a snakke om hvordan kunnskapsorganisasjoner kan bidra til omstilling, kompetansebygging og
næringsutvikling – et tema som er svært relevant for Longyearbyen.
Ellingsen kommer fra stillingen som leder for Institutt for marin teknikk
ved NTNU hvor han også innehar et professorat med spesialisering
innen fiskeriteknologi. Ellingsen har tidligere vært tilknyttet SINTEF og
også hatt ledende stillinger innen privat ingeniørvirksomhet. Ellingsen
har hatt og innehar flere styreverv knyttet til universitetssektoren.
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Carlo Aall
Carlo Aall er forskingsleder ved Vestlandsforsking og professor II
i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.
På Friske fraspark stiller Carlo Aall spørsmålet «Hvordan fortelle om
klima og bærekraft til turistene?»
Carlo skal videre holde en presentasjon med dette innholdet:
Reiselivet på Svalbard lever i et åpenbart klimaparadoks: Klimaet endrer
seg og påvirker reiselivsproduktet på en negativ måte. Samtidig øker
omfanget av turisme, noe som påvirker klimaet negativt gjennom
utslipp av klimagasser - først og fremst fra reisen til og fra Svalbard.
Hvordan kan reiselivsnæringen på en troverdig måte fortelle om klima
og bærekraft til turistene uten at dette bare blir ”grønnvasking”?
Kan reiselivsnæringen gi turistene en klimaopplevelse som motiverer
de besøkende til økt klimainnsats når de kommer hjem; og hvordan
skal det i tilfelle skje?
Arild Molstad
Arild Molstad, reiselivsekspert og skribent, har vært rådgiver for bl.a.
Unescos Verdensarvkontor i Paris, Norfund i Afrika, og UD i sørøst-Asia.
Som en del av National Geographic Society’s Sustainable Destinations
program var han initiativtaker til et 5 år langt samarbeid mellom
Innovasjon Norge, Hurtigruten og National Geographic. Han var en
nøkkelperson i opprettelsen av Veikartet for Bærekraft Reiseliv
- en del av regjeringsinitiativet «Grønn Konkurransekraft.»
Arild skal snakke om hvilke krav det nye Veikartet for Bærekraftig
Reiseliv setter for Norge. Og hva kan «Veikartet» tilføre Svalbard?
Nina Katrine Prebensen
Nina Katrine Prebensen er professor i markedsføring og instituttleder
ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet.
Nina har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert
reiseliv og opplevelsesbransjene fra både kunde- og bedriftsperspektiv.
Temaer knyttet til produksjon og samskaping av verdifulle opplevelser
for og med kundene og kundeopplevelse sett i sammenheng med
bedriftens bærekraftighet og lønnsomhet, er sentralt i Ninas forskning.
Hun har hatt et nært samarbeid med næringslivet, og var bl.a sentral
i arbeidet med å etablere Finnmarksløpet som aksjeselskap og utvikle
strategier for både merkevaren og aksjeselskapet.
Nina skal holde et innlegg som heter «Verdiskaping i reiselivet:
Mange bekker små gjør en stor å».
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Trygve Kolderup
Trygve Sunde Kolderup er ansvarlig for Hvitserk sin Norgessatsning,
og har tidligere vært daglig leder i Hvitserk i seks år. På et nasjonalt
plan har han hatt sin effekt i reiselivet som den som først foreslo
opprettelsen av Nasjonale turiststier for å møte utfordringene med
manglende infrastruktur ved de mest kjente turistdestinasjonene med
høyt besøkte naturområder, noe som siden sin start har blitt bevilget
millionbeløp opp mot dette arbeidet. I sitt innlegg vil han ta oss med
inn i kjernen av dette prosjektet, med spørsmål som; «Kan Nasjonale turiststier være en løsning på noen av besøksutfordringene hos
Norges mest populære turmål, Svalbard inkludert?» og «Hvordan kan
Nasjonale turiststier samtidig bidra til økt lokal verdiskapning, redusert
slitasje og færre redningsaksjoner?».
Torbjørn Pedersen
Torbjørn Pedersen er professor i statsvitenskap ved Nord universitet.
Han er tidligere redaktør i Svalbardposten og bodde i Longyearbyen
frem til i fjor. I en årrekke har Pedersen jobbet med Svalbardpolitikk,
både innenfor og utenfor forvaltningen. Hans Svalbard-forskning inkluderer
doktorgradsavhandlingen «Conflict and Order in Svalbard Waters» fra
2008 og den aktuelle studien «The Politics of Presence:
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The Longyearbyen Dilemma».
På Friske fraspark skal Torbjørn holde et foredrag om det norske
myndigheter ikke forteller reiselivsnæringen i Longyearbyen:
«Reiseliv og storpolitikk: De uskrevne rammene for næring på Svalbard»
Hege Fagertun
Hege Walør Fagertun er administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre
som blant annet har ansvaret for planlegging og tilrettelegging for
utvikling av Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre er vertskap for
innbyggere og besøkende. Dette krever at de må lytte til de behov
som samfunnet melder inn, også i forhold til hvordan Longyearbyen
lokalstyre ivaretar reiselivsutviklingen i Longyearbyen. Fagertun har et
stort fokus på at organisasjonen skal være et verktøy for politikerne
slik at lokale og sentrale mål for reiselivsutviklingen nås. Longyearbyen
lokalstyre med administrasjonssjefen i spissen legger fokus på
samarbeid og dialog i rollen som tilrettelegger til grunn, og Hege vil gi
oss et bilde av hvordan hun bidrar til tilrettelegging for reiselivet.
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Kirstin Lillevåg Mobakken
Kirstin Lillevåg Mobakken arbeider som næringsrådgiver i Longyearbyen lokalstyre, og har funksjon som samarbeidspart og et bindeledd
mellom næringslivet og Longyearbyen lokalstyre. Longyearbyen er
et av verdens mest avanserte samfunn i miniatyr, og byen med sine
2254 innbyggere samt en stor besøksnæring, er i omstilling ved å gå
fra «Company Town» til «Smart Arctic City». Lokalkunnskap- og kompetanse bidrar til at næringslivet evner å omstille, og utvikle seg i takt
med mulighetene. Næringsrådgiveren merker seg et sterkt engasjement i utviklingen av strategisk infrastruktur som energiforsyning og
havnefasiliteter. Men også et sterkt engasjement i forbindelse med et
reiseliv i vekst. LL har vedtatt at «smartby» skal være ei hovedretning
for Longyearbyen, og skal implementeres i framtidig arbeid og planer,
fundamentert på innovasjon, bærekraftige og effektive løsninger.
Vi har spurt henne om satsingen på reiseliv og «smartby» kan forenes.
Åse Elin Hole
I Stranda kommune ligger den verdenskjente turistperla Geiranger.
Bygda med sine 220 faste innbyggere som tiltrekker seg titusener av
turister hvert eneste år. Åse Elin Hole som har vært rådmann siden
2016 tar turen fra Stranda til Longyearbyen for å vise frem verdensarven
med stolthet. Samtidig vil hun også formidle noen av utfordringene
kommunen møter med tanke på den stadige økningen av turister som
besøker bygda fra mai til september hvert år. Økt miljøpåvirkning fra
transport, utslipp til sjøs og i lufta, forsøpling som svekker det lokale
økosystemet, og potensielt negative helseeffekter som en følge av
dette, er noen av disse utfordringene. Kan vi hindre ødeleggelse av
verdensarven, eller kan vi regulere turismen? Hva har kommunen
gjort for å imøtekomme reiselivets behov og krav? Og hvilke
handlingsrom har kommunen med tanke på selv å kunne ta grep om
og styre utviklingen i ei ønsket retning? Åse Elin vil på Friske fraspark
ta oss med gjennom disse problemstillingene.
Pia Ve Dahlen
Pia Ve Dahlen er marinbiolog, og brenner for havet. Noen kjenner
henne kanskje fra NRK sin satsing «Planet Plast» hvor hun bisto
programleder Line Elvsåshagen på hennes reise i det som omtales
som verdens raskest voksende miljøproblem. Pia mener den viktigste
jobben for å redde havene ligger i kunnskap og holdninger, og at dette
best forankres gjennom positive opplevelser. Nå tar Pia sitt sterke
engasjement med til Friske fraspark for å snakke om effekter,
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muligheter og fremtiden for havene.
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Geir Wing Gabrielsen
Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder for Miljøgiftprogrammet ved
Norsk Polarinstitutt og Prof. II ved UNIS. Hans forskning er primært
knyttet til marin biologi, fysiologi og toksikologi. Han har skrevet
vitenskapelige artikler, bokkapitler og barnebøker om effekter av
klimaendringer og forurensning på dyrelivet i Arktis.
Geir var trolig den første som satt problematikken med plastforurensing
på dagsorden i 2013 med artikkelen «Et hav av søppel», og satt dermed
fokus på det voksende plastproblemet. Den klare advarselen fra Geir
er at vi kan ikke lenger behandle plast så uansvarlig som vi gjør!
I innlegget på Friske fraspark vil Geir Wing Gabrielsen fortelle om
plastproblemet i havene med spesiell vekt på det som skjer i Arktis.
Hvilke kunnskaper har vi om plast i Arktis og hva er konsekvensene
av denne forurensningen er spørsmål Geir vil svare på.
Sarah Auffret
Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) deltar i FNs
program mot marin forsøpling, Clean Seas. Hensikten er å redusere
plastforbruk ombord i expedisjonscruisefartøy, forsterke opprydningsaktiviteter på Svalbard, utvikle opplæringsmateriell og dele såkalt
beste praksis. Sarah Auffret leder AECOs Clean Seas Project og vil på
Friske fraspark dele med oss hvordan ekspedisjonscruisenæringa fører
kampen mot plast!
*Foredraget er på engelsk
Silje Hagen
Silje M. Hagen er prosjektleder i Svalbard Turn og pådriver for
Aktiv i friluft og Prosjekt Isfjorden. Hun har de siste 4 årene jobbet for
et variert friluftstilbud for fastboende i Longyearbyen, og i 2017 ble
Prosjekt Isfjorden etablert som et samarbeidsprosjekt med fokus på
friluftsliv, marin forsøpling og holdningsendringer.
I Prosjekt Isfjorden 2017/2018 er det så langt gjennomført 12 strandryddetokt med over 600 deltakere totalt. Silje har satt marin forsøpling
på den lokale agendaen og gjør lokalbefolkningen oppmerksom på
egen holdning og adferd. Å gå en tur med mening har blitt trendy, og
prosjektet bidrar til at folk ser realiteten og bidrar i kampen mot marin
forsøpling. Silje skal snakke om hvordan friluftsliv og opplevelser kan
brukes i kampen mot marin forsøpling.
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Christoffer Ringnes Klyve
«Burde alle egentlig bli hjemme i stedet? Om paradoksene i friluftsliv,
turisme og miljøpåvirkning». Christoffer Ringnes Klyve fra Framtiden i
våre hender skal snakke om hvordan enkeltpersoner kan bidra i kampen mot plastforurensing, og hvordan vi kan redusere våre klimautslipp som turister og friluftsentusiaster?
Christoffer Ringnes Klyve er nestleder i Framtiden i våre hender.
Han er veldig glad i natur og friluftsliv, og håper menneskene kan finne
en måte å nyte naturen på, uten å ødelegge den samtidig.
Ann Christin Auestad
Ann Christin Auestad er prosjektleder ved Universitetssenteret på
Svalbard (UNIS) og ansvarlig for utviklingen av «Arctic Safety Centre». Ann Christin har omfattende erfaring fra olje- og gass-industrien, hvor hun har ledet samtlige utviklingsprosjekt innen sikkerhet og
risikohåndtering for Statoil (nåværende Equinor). Ann Christins innlegg
ved Friske fraspark vil fokusere på det arbeidet som er gjort i utviklingen av et nytt kompetansesenter for arktisk sikkerhet.
Sigmund Andersen
Sigmund Andersen er fagansvarlig for årstudiet Arctic Natur Guide,
forkortet til ANG-studiet.
I innlegget vil Sigmund fokusere på hvordan UiT og UNIS arbeider for
et bærekraftig reiseliv. I Longyearbyen utdannes det i dag profesjonelle naturguider med kompetanse til å lede turister i sårbar og krevende
arktisk natur. Gjennom utdanningen er det et sterkt fokus på at naturguidene skal bli bevisst sitt ansvar og sine verdier for å kunne bidra til
et mer bærekraftig reiseliv.
Sigmund har over 20 års erfaring fra det naturbaserte reiselivet, og vil
i innlegget sitt også snakke om at hensynet til naturen, turistnæringen
og andre naturbrukere gjør at utdanning av naturguider blir mer og
mer viktig!
Sigmund Andersen er tindevegleder og førstelektor i friluftsliv ved
Idrettshøgskolen, UiT, Norges Arktiske Universitet. Siden 2009 har
Sigmund utviklet og hatt fagansvaret for årstudiet Arctic Natur Guide.
Anne-Line Pedersen
Anne-Line er nesteleder i styret for Svalbards miljøvernfond, sitter
som en av to lokale representanter og har vært medlem av styret
siden 2013. Anne-Line har bodd lenge i Longyearbyen og fulgt utviklingen av samfunnet over tid - også gjennom et lokalpolitisk engasjement.
Hun er opptatt av balansen mellom Longyearbyen som turistdestinasjon
og som et lokalsamfunn, og jobber til daglig i ledelsen ved Longyearbyen skole.
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Edda Falk
Hvilke grep tar reiselivsnæringa når det gjelder kompetanse teknologi
og lokalsamfunn? Edda Falk er kommunikasjonssjef for AECO.
På Friske fraspark skal Edda presentere noen av grepene som
ekspedisjonscruisenæringa har tatt for å sikre høyt kunnskapsnivå
blant guider, aktsom ferdsel i naturen og dialog med lokalsamfunn.
Edda har erfaring fra internasjonale relasjoner og kommunikasjon fra
den norske ambassaden i Havanna og Canadas ambassade i Norge.
Hun har vært ansatt som Arctic Advocacy Officer ved
Canadian International Arctic Centre in Oslo hvor hun jobbet med å
fremme Canadas utenrikspolitiske interesser innenfor nordområdespørsmål. Hun har også vært kommunikasjonsrådgiver ved Nordområdesenteret i Bodø, et forskningssenter som fokuserer på næringsliv og
innovasjon i Nord.
Bjørn Frantzen
Bjørn Frantzen har en fot i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og
en fot i Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF). Arbeidet med
vern av naturen i nordområdene har vært viktig i hele Bjørns voksne
liv. En naiv tro på at mennesker som får oppleve nære dyreopplevelser
gjør dem til naturvernere, har gjort at tilrettelegging for sterke
naturopplevelser har blitt en viktig del av Bjørns arbeid.
I foredraget blir det gitt noen interessante og spennende eksempler
på hvordan dette kan gjøres på en nyskapende og fremtidsrettet måte
i Longyearbyens nærområder.
Odd Roar Lange
Odd Roar er en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister,
er prisbelønnet reiselivsblogger og har Nordens største reiseblogg:
Thetravelinspector.no. Han har i en årrekke vært reiselivsjournalist
i Dagbladet og Aller Media og er en ofte brukt reiseekspert i tv, radio,
aviser og ukeblad. Han er aktiv i reiselivsdebatten og har tidligere
ledet reiseprosjektet «Kortreist Norge» for 32 mediehus med i alt 87
aviser. Odd Roar Lange står bak salgssuksessene «50 turer i Norge»
og turveilederen «Felthåndboka», og kom denne høsten ut med
«Den beste reisehåndboka 2019».
På Friske fraspark skal Odd Roar Lange holde et innlegg som heter:
«Reisejournalister - vaktbikkjer eller logrende hunder?» Hva skjedde
egentlig sommeren 2018, da mediene endret fokus fra jubelreportasjer
og hyllest av norsk natur til kritisk blikk på overturisme, forurensing og
mørke skyer i horisonten? Hvorfor bør Norge få egen reiselivsminister?
Og hvordan skal vi lykkes i årene som kommer?
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Longyearbyen ungdomsråd
«Hvordan ser fremtids- Longyearbyen ut? Sett fra et lokalt ungdomsperspektiv». Hva er øyeblikksbildet og hvilke fremtidsvisjoner og
muligheter ser ungdommene? Hva oppmuntrer og motiverer,
og hva er utfordrende og kanskje skremmende?
Hvilke statements ønsker ungdommene å gi til både lokale og sentrale
politikere, til forvaltning og til reiselivsnæringa?
Dette skal Tine W. Thorstad (14 år) og Noah A. L. Johannessen (15 år)
fra Longyearbyen ungdomsråd snakke om i sitt innlegg på
Friske fraspark!
Jan Kjetil Paulsen
Jan Kjetil Paulsen jobber som seniorrådgiver innen skipsfart i
Miljøstiftelsen Bellona, og arbeider med Bellonas samarbeidspartnere
både i Norge og internasjonalt. Han vil på Friske fraspark prate om
hvordan økende interesse for opplevelser i sårbare områder skaper
nye utfordringer for både lokalsamfunn og aktørene i turistnæringene.
I arktiske områder er også cruisenæringen i vekst, og vil føre med seg
sine egne utfordringer mot arktiske sårbare områder. Jan Kjetil vil på
denne bakgrunnen utforske om det er mulig å legge til rette for bærekraftig cruiseturisme, eller vil det komme krav om nullutslippssoner på
Svalbard slik som Stortinget har vedtatt for Verdensarvfjordene fra
2026? Hvordan skal energisystemet på Svalbard dimensjoneres for
å levere fornybar energi til land-strøm og ladestrøm til store og små
fartøy? Han vil ta for seg disse spørsmålene i sitt innlegg «Bærekraftig
cruiseturisme – utopi eller forretningsmulighet» ved Friske fraspark
konferansen.
Margunn Ebbesen
Margunn Ebbesen (H) er stortingspolitiker og medlem av næringskomiteen, hun er også og nestleder i Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Margunn Ebbesen er inne i sin andre
periode
på Stortinget og har besøkt Longyearbyen flere ganger, ettersom
Svalbardpolitikken opptar henne. Sin yrkesbakgrunn har hun fra bank
og diverse stillinger i Brønnøy kommune, og har vært politisk aktivt
siden 2007. Vi ser fram til å få besøk av Margunn Ebbesen og er glad
for at hun vil delta i paneldebatten på konferansen.
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Eirik Sivertsen
Eirik Sivertsen (AP) er inne i sin tredje periode på Stortinget, og er
leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.
Han er i tillegg nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, og
medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling. Eirik sin tidligere yrkesbakgrunn har han i forsikring, fylkeskommunalt arbeid og høgskole. Han har vært politisk aktiv siden 2000.
Ved flere anledninger har han tidligere besøkt Svalbard og Longyearbyen, og vi ser frem til å se han igjen i år, denne gang i paneldebatten
på konferansen.
Wilfred Nordlund
Wilfred Nordlund representerer Senterpartiet på Stortinget, og er
medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Nordlund er også
medlem av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.
Nordlund har hatt politiske verv i Senterpartiet siden 2004. Han var
i tillegg ansatt i Senterungdommen som generalsekretær i perioden
2012–2014. Da han tiltrådte som fylkesråd for samferdsel i Nordland
Fylke var han den yngste noensinne til å bli oppnevnt til dette i Norge.
Han var også den yngste fylkestingsrepresentanten i Nordland til å bli
valgt inn direkte i 2007. Wilfred Nordlund har besøkt Svalbard tidligere.
Vi ser fram til besøket og er glad for at han vil delta i paneldebatten på
konferansen.
Flere innledere kan bli presentert fram mot oppstart av konferansen….
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Konferansen gjennomføres på norsk!
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