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Viser til brev og invitasjon til høringsuttalelse av 2. juni 2006. På bakgrunn av høringsnotatet
ønsker Svalbard Reiselivsråd å komme med følgende innspill og kommentarer.
Svalbard Reiselivsråd er en interesseorganisasjon for 51 av Longyearbyens bedrifter med
direkte eller indirekte reiselivstilknytning. Medlemsmassen er mangfoldig og bredt
sammensatt. Blant medlemmene er både mindre bedrifter og enkeltmannsforetak og større
konsern med mange ansatte representert.
I den senere tid har flere av rådets medlemmer opplevd at det er blitt vanskeligere å rekruttere
til ledige stillinger og fylle sesongengasjement. Ved utlysning av ledige stillinger har antallet
søkere blitt betydelig redusert i forhold til tidligere år. Vi har også merket en tendens til at de
sesongansatte ikke fullfører sine engasjement. Dette byr på ytterligere utfordringer i form av
behov for rekruttering i skuldersesong. Svalbard Reiselivsråd er av den oppfatning av at et
godt arbeidsmarked for reiselivs- og serviceansatte på fastlandet i kombinasjon med høye
levekostnader i Longyearbyen og den nylig innførte skatteøkningen forklarer denne
utviklingen.
Vi har i løpet av de senere år vært vitne til en trinnvis og kraftig skatteøkning. Etter innføring
av økt skatt fra 1.1.2006 innebar en skatteøkning på mer enn 200 % siden årtusenskiftet.
Videre har utviklingen fra Company Town til dagens mer eller mindre "normale samfunn"
gjort kostnadene forbundet med å bo på Svalbard høyere. Dette har skjedd samtidig som at
skattenivået har økt. (Strøm, vann, varme, veiavgift, mat, bolig etc.)
Det private boligmarkedet i Longyearbyen er presset og prisnivået er høyt, privat næringsliv
har ikke mulighet til å tilby subsidierte boliger i samme grad som offentlig og "halvoffentlig"
virksomhet. Det økte kostnadsnivået rammer personer i det private boligmarkedet sterkere

enn beboere i subsidierte boliger der strøm, hva inngår i husleiekompensasjonen.
Uten oppmuntring til etablering blir reiselivsnæringen på Svalbard i fremtiden kun en
attraktiv arbeidsplass for "eventyrere" som vil ha en friperiode og oppleve noe annet en kort
stund. Bransjen mister stabilitet, kontinuitet og det vil bli nødvendig å sette inn store ressurser
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i opplæring av nytt personell. Dette er særdeles viktig for turoperasjon der sikkerhet er nært
knyttet til kompetanse og lokalkunnskap
I henhold til forslaget skal bunnfradrag kun innvilges personer som har hatt opphold av tolv

måneders varighet. Slik Svalbard Reiselivsråd tolker forslaget skal bunnfradraget dermed
ikke innvilges personer i sesongengasjement, i vikariater eller i deltidsstillinger under ett års
varighet.
Reiselivsnæringen er personintensiv og preges av et høyt servicenivå, driften er avhengig av
trafikk og er sesongpreget, noe som igjen resulterer i deltidsstillinger og kortere engasjement.
Forslaget om å begrense retten til bunnfradrag til bosettelse over minimum tolv måneders
varighet vil føre til at det blir mindre interessant for arbeidssøkere å velge engasjementer på

Svalbard og vil derigjennom ha svært uheldige konsekvenser for sesongavhengige
næringsaktører. Svalbard Reiselivsråd kan derfor ikke støtte forslaget slik det foreligger.
Som fremgår over mener Svalbard Reiselivsråd at vedtaket om skatteøkning må reverseres,
dersom Finansdepartementet ikke finner dette å være et reelt alternativ må en sikre at en
inkluderer sesongansatte, vikarer og ansatte i korttids engasjement ved å innføre at et
bunnfradrag skal innvilges fra første måned.
Avslutningsvis vil Svalbard Reiselivsråd stille spørsmål ved administrering av den foreslåtte
ordningen. Rådet frykter at kontroll og oppfølging av retten til fradrag vil komme til å kreve
betydelige ressurser, noe vi mener må taes i betraktning i forhold til å vurdere innføring av en
fradragsordning frem for reversering av årets skatteøkning..

Med vennlig hilsen
for Svalbard Reiselivsråd

For Svalbard Reiseliv AS
Ronny Ojøse
Styreleder

Tove Eliassen
Reiselivsleder

Svalbard Reiseliv AS - Svalbard Tourism
Postboks 323
N-9171 Longyearbyen

Telefon: +47 79 02 55 50
Telefax: +47 79 02 55 51

E-post: info@svalbard.net
Internett: www.svalbard.net

Foretaksreg.: 983 190 413
Bankkto.:4750 15 16224

