
 

PRESSEMELDING 23. juni 2022 

Reiselivets nye masterplan politisk behandlet i Longyearbyen lokalstyre 

Lokalstyret tok 21.juni 'Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030' til orientering, etter 

en grundig presentasjon fra Visit Svalbards Trine Krystad. Et viktig signal om god vilje 

til forpliktende samhandling rundt utvikling av reisemålet og lokalsamfunnet.  

– Vi er glade for at Longyearbyen lokalstyre, som myndighet innenfor Longyearbyens 

planområde, har hatt den nye masterplanen oppe til politisk behandling. Lokal politisk 

forankring er helt vesentlig når planen nå skal settes ut i live, og vi skal i gang med 

operasjonalisering og tiltak frem mot 2030, sier Trine Krystad, nestleder i Visit Svalbard. 

I forkant av tirsdagens møte holdt Krystad en orientering for lokalstyrets politikere og 

administrasjon. Masterplanen, som ble vedtatt av Svalbard reiselivsråds vårmøte 1. juni, er 

det organiserte reiselivets omforente agenda for fremtiden. Et rammeverk aktørene selv 

ønsker at utviklingen skal foregå innenfor. Den har en sterk bærekraftsambisjon, og skal 

sørge for at verdiene og ressursene blir tatt godt vare på i fremtiden. Turistene med minst 

fotavtrykk og mest verdiskapning skal prioriteres. Masterplanen omtaler dessuten reiselivet 

som en viktig samfunnsbygger, som skal ha en relevant plass i offentlig forvaltning. Det er 

fokus på dialog, samhandling og helhetlige prioriteringer, som viktige suksesskriterier for å 

lykkes med morgendagens reiseliv.  

Krystad er glad for at politikerne i går uttalte at de slutter seg til masterplanens hovedtrekk, 

og hun er takknemlig for at lokalstyret anerkjenner det omfattende arbeidet som er gjort. Hun 

håper planen blir et nyttig dokument for lokalstyret i årene fremover, og at den vil inngå i 

planstrukturer og beslutningsgrunnlag. 

– Etter den politiske behandlingen er det ikke lengre bare reiselivsaktørene som står bak 

masterplanen, men hele lokalsamfunnet. Det gir planen den autoriteten den trenger, og gjør 

den til et solid utgangspunkt for videre arbeid, sier hun.  

Et reiseliv som lytter og tilpasser seg 

Leder av lokalstyret, Arild Olsen, mener 'Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030’ 

samsvarer med lokalstyrets egne målsettinger for lokalsamfunnsutvikling.    

– Jeg opplever et organisert reiseliv som lytter, kommer med konstruktive innspill og tilpasser 

seg. Med sin nye masterplan viser de nok en gang at de er ansvarlige, blant annet ved at de 

streber etter mer verdiskaping uten at det nødvendigvis betyr vekst. Reiselivet vil mye. Både 

for Longyearbyen som reisemål, og som lokalsamfunn, sier han.  

 

Han er ikke i tvil om at næringen kommer til å lykkes med å nå målene i sin nye plan. 

– Jeg har tro på reiselivsbedriftene. Gjennom masterplanen fra 2015 har de løst oppgaven 

for oss tidligere. Vi har blitt et helårlig reisemål, og næringen er lønnsom. Reiselivet 

sysselsetter, skaper aktivitet i lokalsamfunnet og har blitt en viktig samfunnsutvikler, sier 

lokalstyrelederen.  



Ønske om en forpliktende destinasjonsledelse 

I den nye masterplanen står næringspolitikk og destinasjonsledelse høyt på dagsorden. 

Masterplanen understreker viktigheten av en forpliktende destinasjonsledelse, som gjennom 

interaksjon og samhandling skal bidra til å skape gode lokalsamfunn og attraktive reisemål. 

– En form for destinasjonsledelse har eksistert i Longyearbyen i noen år, men den er ikke 

formalisert. Målet nå er å sikre et mer forpliktende samarbeid mellom flere lokale aktører, 

både offentlige og private, og som tar lederskap i utviklingen på reisemålet. Masterplanen 

anbefaler at destinasjonsledelsen formaliseres via samarbeidsavtaler, sier Trine Krystad.  

 

Visit Svalbard, sammen med Longyearbyen lokalstyres politiske og administrative ledelse og 

andre sentrale aktører, vil ifølge Masterplanen inngå i den fremtidige destinasjonsledelsen.  

Visit Svalbard vil, på sin side, allokere enda flere ressurser til myndighetsarbeid i tiden 

fremover, og har som mål å være en relevant innsiktsleverandør.  

 

– Vi skal bidra med kunnskap og lokal kompetanse som bidrag til å styrke 

destinasjonsledelsens, forvaltningens og politikernes beslutningsgrunnlag, sier Krystad. 

 

En kortversjon av masterplanen vil bli produsert for å tilgjengeliggjøre innholdet for 

allmennheten. Den skal være tilgjengelig digitalt for alle som er interessert, og vil 

offentliggjøres om kort tid.  

«Revidert masterplan for Svalbard mot 2030» finnes her 

 

Kontaktinformasjon hos Visit Svalbard: daglig leder Ronny Brunvoll mob 95116165 

Kontaktinformasjon i Longyearbyen lokalstyre, lokalstyreleder Arild Olsen mob 95177435 

 

https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/Visit-svalbard-Innsikt/masterplan

