


VERDENS NORDLIGSTE TETTSTED BYR PÅ MANGE MULIGHETER

SPENNENDE FORTID OG TRO PÅ FREMTIDEN

Longyearbyen er Svalbard sitt 
administrasjonssenter og ligger 
innerst ved Adventfjorden på øya 
Spitsbergen. Hit kommer du med 
fly eller båt. 

Her er en av verdens nordligste 
bosetninger med ca 2100 innbyg-
gere, hvorav 265 er skoleelever og 
bare 37 personer er fylt 67 år. 

Det er fri adgang til å bosette seg 

Longyearbyen er historisk kjent 
for sin gruvebosetning, men sam-
funnet har endret seg. I dag er 
turisme, forskning og utdanning 
viktige næringsveier. Nå er det fo-
kus på et mer allsidig næringsliv.
Det arbeides for å få flere stabile, 
helårlige og lønnsomme nye ar-
beidsplasser i Longyearbyen. 

I 1925 oppnevnte Stortinget en 
særegen administrativ ordning 
med sysselmannen som regjerin-
gens øverste representant fram til 

det i 2002 ble innført lokalstyre 
i Longyearbyen, som det eneste 
på Svalbard. Longyearbyen lokal-
styre har blant annet ansvaret for 
infrastruktur, samfunns- og are-
alplanlegging og barnehagene. 

Svalbard lufthavn har flyforbin-
delse til fastlandet hele året.

Det er et aktivt idretts- og kul-
turliv i Longyearbyen som legger 
forholdene til rette for alle som 
vil delta og det i tillegg til å pro-
dusere ulike arrangementer. 

Med sin særegne natur og korte 
avstander jobber vi aktivt for at 
Longyearbyen skal være et godt 

sted å bo og etablere seg.  Vi er 
stolte av lokalsamfunnet vårt 
hvor samholdet og engasjemen-

tet er stort. Årlig arrangeres det 
ulike aktiviteter til det beste for 
innbyggerne og de tilreisende. 

Mest kjent er kanskje Solfestuka, 
Polarjazz, Dark Season Blues og 
Oktoberfest. Svalbard Skimara-
ton og Spitsbergen Marathon er 
store arrangement som trekker 
mange nasjoner hit.

Her er mange muligheter og vi er 
stolt av det aktive idretts- og kul-
turlivet Longyearbyen har å by på. 

VELKOMMEN TIL LONGYEAvRBYEN

i Longyearbyen for borgere fra alle 
stater som har underskrevet Sval-
bardtraktaten, men man må kun-
ne forsørge seg selv.



SVALBARD NÆRINGSFORENING

ØNSKER DU Å ETABLERE 
NY NÆRINGSVIRKSOMHET 
ELLER UTVIKLE BEDRIFTEN 
DIN PÅ ET NYTT OG SPEN-
NENDE STED? DA ER 
LONGYEARBYEN STEDET.

Longyearbyen er et inkluderende 
og varmt samfunn hvor de aller 
feste som kommer hit finner sin 
plass og trives. Longyearbyen har 
full barnehagedekning med raskt 
opptak. Grunnskoletilbudet med 
et mangfold av fritidsaktiviteter 
er bredt. Longyearbyen har også 
videregående skole. 

Revidert arealplan vil tre i kraft i 
løpet av inneværende år, mens 
sentrumsplanen og delplanen for 
Hotelneset (næringsområdet) for-

ventes ferdig henholdsvis våren 
og sommeren 2017.

Det er muligheter for den som vil 
bosette seg her. Kanskje du vil 
flytte en del av virksomheten din 
hit eller starte ny bedrift. Velkom-
men skal du være!

Selv om Longyearbyen har en rik 
historie som gruvesamfunn er vi 
nå inne i en spennende fase hvor 
turisme, forskning og utdanning 
er viktige næringsveier. Vi ønsker 

oss et allsidig næringsliv, og med 
innovativ tenkning og lokalt enga-
sjement søker vi nye arbeidsplas-
ser.

Ønsker du å skape noe? Da er du 
velkommen til å bli med på en 
opptur!

Arild Olsen
Lokalstyreleder

Kirstin L. Mobakken
Næringsrådgiver

• På Svalbard er det ingen arbeidsgiveravgift.
• På Svalbard er det ingen merverdiavgift.
• Flat personskatt. 
• Befolkingen har generelt en høyere kompetanse enn det man  

finner i en tilsvarende fastlandskommune.
• Innovasjon Norge har eget Svalbardkontor i Longyearbyen.

HVORFOR LONGYEARBYEN? 

Svalbard næringsforening er en 
medlemsorientert, samfunnsbe-
visst aktør og en attraktiv samar-
beidspartner.

Svalbard næringsforening arbei-
der for å fremme næringslivsin-
teresser som kan sikre at Svalbard 
har de kvaliteter som gjør at folk 
ønsker å bo og arbeide her. 

Næringsforeningen setter fokus 
på lokalt næringsliv gjennom 

medlemsmøter og digital og poli-
tisk lobbyvirksomhet, kommuni-
kasjon som nyhetsbrev og inter-
nett. Foreningen fremmer også 
de forskjellige bransjers interes-
ser gjennom prosjekter og bran-
sjegrupper. Eksempler på dette er 
Enøkprosjekt og Handelsgruppe.

Svalbard næringsforening har hatt 
ansvar for utarbeidelse av Strate-
gisk Næringsplan for Longyearby-
en. En plan som er godt forankret 

i Longyearbyen lokalstyre. 

Longyearbyen lokalstyre, både 
politisk og administrativt, og 
Svalbard næringsforening har 
et godt samarbeid med fokus 
på muligheter for å utnytte den 
kunnskap og erfaring som finnes 
her og koble denne med de krefter 
som vil skape ny aktivitet i Long-
yearbyen. 

Næringsforeningen ledes av Terje Aunevik.



Arild Olsen    
Lokalstyreleder

Tlf: +47 951 77 435
Epost: arild.olsen@lokalstyre.no

KONTAKTINFORMASJON:

STOR KULTURINTERESSE: Longyearbyen kulturskole har 107 elever

Næringsbygget
Postboks 350
9171 Longyearbyen
www.lokalstyre.no

Longyearbyen framstår som et 
morderne og attraktivt familie-
samfunn. Her er det tilgang på 
spektakulær natur, friluftsliv og 
et rikt kulturliv. For deg som inn-
bygger har stedet en flott skole, 
barnehager og fritidsaktiviteter 
for de aller fleste interesser. 

Longyearbyen er kjent for stor 
dugnadsånd og godt samhold. Det 
er svært mange lag og foreninger i 
Longyearbyen med Svalbard Turn 
som det største idrettslaget.

BO I LONGYEARBYEN
I tillegg tilbyr Longyearbyen lokal-
styre bibliotek, galleri, kino, kul-
turhus, kulturskole og idrettsan-
legg, samt festivalene Solfestuka 
og KunstPause Svalbard.

Flerbrukshall med idrettshall, 
klatrevegg, svømmehall, squ-
ash-hall, skytebane, spinnin-
grom, treningsrom mm. Og vil du 
være ute finnes det lysløyper, al-
pinbakke, isbane og sykkelbane.

Kanskje en av sangkorene og revy-
laget er noe for deg?

Longyearbyen ungdomsklubb 
(klubben) er en uformell møte-
plass for ungdom fra 5.klasse – 18 
år, og er et frivillig tilbud til ung-
dommen i Longyearbyen. 

Hva med en fisketur, en telttur el-
ler scootertur sammen med andre 
familier? 

Har du lyst på en kort eller lengere 
fjelltur for turens del er dette ste-
det for deg. 

Kirstin L Mobakken
Næringsrådgiver

Tlf: +47 918 59 360
Epost: kimob@lokalstyre.no


