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1 - Offentlige tjenester 

Longyearbyen har aldri vært tenkt til å være et livsløpssamfunn. Man blir født på 

fastlandet, og man skal aller helst også dø der, men betyr det at vi skal ha mangler 

på viktige offentlige tjenester som andre kommuner på fastlandet ikke har? 

1.1 - Psykologtilbud 

 

I kommuner på fastlandet er det påbudt med en psykolog. Vi lever i et sårbart 

samfunn, med lang mørketid. Mange sliter med ensomhet, og nå som det skal 

bygges en folkehøgskole, vil mange studenter antageligvis få det tøft, mange 

ungdommer flere hundre kilometer unna familien. Derfor ønsker vi å ansette en 

eller flere psykologer. UNN har ansatt en psykolog, men det er en kartleggende 

psykolog, ikke en man snakker med.  

 

AUF i Troms vil: 

● Det skal være et lavterskels psykologtilbud for alle innbyggere At personer 

med alvorlige psykiske lidelser får oppfølging og behandling på fastlandet på 

lik linje med befolkningen der 

 

1.2 - Skole og barnehage 

 

Psykologtilbudet er bare en av mange ting vi ikke har krav på i Longyearbyen. 

Tilbudet for Vgs. er også begrenset, og ikke lovpålagt. Det er tilbud Longyearbyen 

Lokalstyre ønsker å bruke penger på, ikke et de må. Det samme gjelder kulturskole, 

fritidsklubb etc.  

 

I Svalbardmeldingen fra Regjeringen, står det at det er ønskelig å opprettholde 

norsk suverenitet på Svalbard, og at byen skal være et familiesamfunn. For å få til 

dette enda bedre mener vi i Svalbard AUF at det må lovendringer til. Vi mener at 

selv om Longyearbyen ikke er en kommune, burde det bli behandlet som en. Vi i 

Svalbard AUF mener at lover som Barnehageloven og Sosialtjenesteloven skal gjelde 

på Svalbard. Vi mener at hvis Longyearbyen skal være et bærekraftig 

familiesamfunn må lovverk som gjelder i Norge også gjelde på Svalbard. 



 

2 

 

 

AUF i Troms vil: 

● Det skal være et lavterskels psykologtilbud  målrettet mot barn og unge 

● Det skal være tilbud om barnehage- og skoleplass til alle barn 

● Longyearbyen skal bli behandlet som en kommune, men ikke endre status 

● Det skal lovfestes å ha et videregåendeskoletilbud på Svalbard 

 

2 - Et inkluderende samfunn 

Vi i Svalbard AUF ønsker at Longyearbyen skal bli et mer inkluderende samfunn, 

der alle skal ha gode muligheter til å lære seg norsk. Videregående opplæring burde 

også bli en rettighet, uansett utviklingshemning eller språkproblemer. Dette vil 

hjelpe Longyearbyen på veien mot å bli et stabilt og inkluderende familiesamfunn.  

2.1 - Videregående for alle 

Staten har bestemt at Svalbard ikke skal være et livsløpssamfunn. Dette fører til at 

flere offentlige tjenester er begrenset. Det betyr det at for noen elever er 

skoletilbudet begrenset. Elever som har særskilt behov, eller mangel på 

norskkunnskap får ikke tilbud om skoleplass på Longyearbyen videregående skole.  

Elevene dette gjelder må da flytte til fastlandet eller finne på noe annet. Vi mener at 

alle ungdommer burde få tilbud om videregående opplæring, slik det er i resten av 

landet. Det kan være krevende for elevene og familier som må flytte fra jobb, 

venner, familie og hjemstedet sitt. 

 

AUF i Troms vil: 

● Det skal være tilbud om videregående skoleplass til alle elever, uansett 

utviklingshemning eller språkproblemer 

2.2 - Norskopplæring 

I følge Statistisk Sentralbyrå er nesten en tredjedel (32%) av innbyggerne i 

Longyearbyen og Ny-Ålesund av utenlandsk opprinnelse. Det er et tilbud om 

norskopplæring i longyearbyen, men det er mange som ikke bruker det. Vi ser på 

det som et problem med integreringen når en del av befolkningen ikke snakker 
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norsk. En stor andel av innbyggerne snakker norsk, og de fleste arbeidsgivere er 

norske. Svalbard AUF vil at det skal bli gitt bedre informasjon om tilbudet for 

norskopplæring, og at det skal settes opp flere kurs. Det er sannsynlig at trivselen vil 

øke om alle snakker og forstår norsk, ettersom Longyearbyen er et lite samfunn. Om 

man kun skal forholde andre med samme språk som seg selv vil miljøet rundt noen 

mennesker bli veldig lite. Sosiale sammenhenger og jobb vil bli mye lettere om 

mennesker kan kommunisere med hverandre på norsk. 

 

AUF i Troms vil: 

● Kreve at alle bedrifter med ikke-norske arbeidere tilrettelegger 

norskopplæring for deres ikke-norsktalende arbeidere 

 

3 - Boliger 

 

På Svalbard er det stor boligmangel. For bare noen år tilbake fikk man bolig 

gjennom jobb. Nå er det flere og flere som vil kjøpe selv, og små selskaper som 

ønsker å starte opp. Ikke alle bedrifter har mulighet til å skaffe bolig til sine ansatte. 

Det er også problemer på grunn av skredfare, det er mange boliger som må rives, 

noe som betyr at det kan bli en enda større boligmangel enn det er i dag. 

mulighetene er begrenset på grunn av skredfare, akutt flomfare, myr og dårlig 

grunnlag for peling. 

 

De største problemene kommer med pris og mangelen på steder å bo. Det bygges 

stadig nye hotell for turister, men ikke fullt så mange boliger for menneskene som 

bor i byen. Når mangelen på boliger er så stor som den er nå, øker prisene og gjør at 

gode ressurser for samfunnet ikke kan flytte til Longyearbyen. 

 

AUF i Troms vil: 

● Å bygge flere gode og trygge boliger i Longyearbyen, spesielt familieboliger 
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4 - Gruvedrift  

Hvert år produseres det 150 tusen tonn kull i Longyearbyen. 30 tusen tonn går til 

kraftverket mens de resterende 120 tusen tonn kull eksporteres til Europa for salg 

slik at det kan brukes i andre industrier som f.eks. stål.  

Svalbard AUF mener at gruvedriften burde fortsette, men ikke bli brukt til 

produksjon av energi. Vi vil heller at kullet skal bli solgt til andre parter for å bli 

brukt i produksjon av f.eks. stål. På grunn av den høye kvaliteten på kullet på 

Svalbard kan det brukes til produksjon av stål. Å fortsette gruvedriften tilrettelegger 

for for faste og trygge arbeidsplasser i byen. 

 

AUF i Troms vil: 

 

● Erstatte kullkraft med miljøvennlige og bærekraftige alternativer innen 

energiproduksjon 

● Fortsette produksjonen av kull i gruve 7 

● Innføre tiltak for at kullet blir brukt på en mest mulig bærekraftig måte 

 

 

5 - Turisme 

De siste årene har turistvirksomheten på Svalbard hatt en enorm utvikling. en 

utvikling som er bra for samfunnet, men hver sommer legger noen av verdens 

største cruiseskip til kai i Longyearbyen. Dette er vi i Svalbard AUF ikke fornøyde 

med. Longyearbyen har en befolkning i overkant av 2 300. Hva skjer dersom et 

cruiseskip med 5000 passasjerer kommer i en ulykke? Longyearbyen har rett og 

slett ikke kapasitet til å hjelpe til godt nok. 

 

Mange skip er på rundtur i nord, og stopper innom Svalbard, Grønland, Island, og i 

noen tilfeller også Nordpolen. Da ligger ikke skipene lenge til kai, og mange turister 

rekker ikke å gå innom butikkene. I tillegg er cruiseskip svært miljøskadelige. De 

krever mye energi, og har høye utslipp. Mange turister tar også fly, som forurenser 

masse. Vi i Svalbard AUF stiller oss kritiske til dette. Vi ønsker å regulere 

turiststrømmen, både for byen og for miljøets del. For at turister skal få komme hit 
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mener vi det er viktig at de legger igjen penger i byen, og at de skal betale avgift for å 

komme hit.  

 

 

AUF i Troms vil: 

● Stramme inn regler for turistnæringen  

● Stille strenge miljøkrav til cruisenæringen 

● Kreve gode arbeidsvilkår og helårige arbeidsplasser i turisnæringen 

● Forbedre kapasiteten til turister som legger igjen penger 

● Innføre en avgift for alle turister, som skal gå til å utvikle miljøtiltak i 

Longyearbyen 

 

6 - Miljøtiltak 

 

Svalbard er et av verdens mest sårbare landområder, og dyrelivet er truet. Derfor 

har vi i Svalbard AUF tanker om hvilke miljøtiltak vi kan gjøre for å redde isbjørnen 

og gjøre Longyearbyen til et stabilt, bærekraftig familiesamfunn.  

 

På Svalbard har vi Norges eneste kullkraftverk. All strømmen og varmen i byen 

kommer fra kull. Dette er ikke en bærekraftig løsning. Det er ikke bra for miljøet, 

det er ikke en langtidsløsning, og det er heller ikke økonomisk lønnsomt. 

 

Vi ønsker å bytte denne energikilden ut med moderne, bærekraftige løsninger som 

f.eks. solcellepanel vindmøller og bølgekraft. Noen hus i byen har montert solceller 

på taket, noe som hjelper mot klimautslipp. Det er noe, men langt ifra nok hvis vi 

skal redde kloden vår. 

 

Om sommeren er det også mange turistskip som legger til kai her på Svalbard. Vi 

ønsker å redusere og kontrollere antall skip som legger til kai. Dette vil hjelpe ved at 

miljøutslippene fra diesel båtene blir redusert. På lang sikt ønsker vi at det skal være 

mulig for cruiseskip som går på strøm å ha mulighet til å bli ladet med strøm fra 
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fornybare energikilder.  

 

AUF i Troms vil: 

● Bytte ut kullkraft med moderne løsninger som solceller, vindmøller og 

bølgekraft 

● Gjøre det mulig for skip å lades elektrisk 

● At nye boliger i Longyearbyen skal være plusshus 

● Begrense ferdsel utfor Longyearbyen for turister 

● Sikre god og bærekraftig avfallshåndtering 


