
Revidering av Guide - og Turlederopplæringen

Forprosjektets sluttrapport

Kronolo isk  ros'ekt 'ennom an :

01.12.2007: Oppstart av prosjektet

Sysselmannen pa S•,va bard

Vedlegg
Saks nr.. ,> ,Dok.nr. 1

03.12.2007: Første møte i styringsgruppa.

Kick-off med reiselivet på Svalbard og Sysselmannen.

- Legger frem tanker omkring prosjektet.

- Idemyldring på hvordan en fremtidig guide og turlederopplæring på

Svalbard bør være, og hvem  vi bør samarbeide med i gjennomføring og

utvikling.

- Arbeidsgruppe for  retningslinjer blir nedsatt.

04.12.2007:  Forespørsler til aktuelle samarbeidspartnere sendt.

Uke 50  Møter med aktuelle samarbeidspartnere.

18.12.2007: Oppsummerende møte i styringsgruppa. Aktuelle samarbeidspartere

blir invitert til å se nærmere på om de kan være med i et samarbeid.

UNIS er på plass som en samarbeidspartner i den praktiske

tilretteleggingen av studiet.

Januar 2008: Vi finner frem til de høyskolene vi ønsker å jobbe med videre. Klargjør

muligheten for at de vil være med, og inviterer til første

samarbeidssamling på Svalbard.

29.01- 01.02/08:  Samarbeidssamling med aktuelle samarbeidspartere på

Svalbard . Representanter fra UNIS, HIT, HIF, NIH og lederen i

NORTIND møtes for å drøfte innhold, struktur og muligheter for en

fremtidig guideopplæring på Svalbard. Den enkelte høyskole får

presentert sitt miljø, og den rollen de ønsker å spille i en slik

utdanning.

Februar: Styringsgruppa konkluderer med at vi ønsker å samarbeide med UNIS,

HIF og NIH. Inviterer disse med på et videre samarbeid, og inviterer til

møte for inngåelse av en intensjonsavtale i løpet av mars måned. UNIS

og HIF gir raskt tilbakemelding om at de har forankret intensjonen om

videre deltagelse både i fagmiljø og ledelse. Hos NIH er fagmiljøet

svært positive, mens deler av ledelsen er tilbakeholdne.
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15.2.2008: Søknad til Svalbard Miljøvernfond om midler til utvikling av første del

av studiet sendes. Prosjektet har konkludert i forhold til

samarbeidspartnere, fremtidig struktur, målsetning med studiet og

gjort et overslag over hvilke ressurser utviklingsprosessen vil kreve.

Retningslinjene for ferdsel er ferdige i et 2. utkast. Avventer

tilbakemelding fra arbeidsgruppa. Prosjektleder avslutter sitt fulltids-

engasjement, og går over i en fase med arbeid på timebasis for å få

realisert en intensjonsavtale og ferdigstilt retningslinjene

27.2.2008: Møte med ledelsen ved NIH, presenterer prosjektet for ledelsen og

argumenterer for verdien av deres deltagelse, samt hva de kan få ut av

dette som høyskole.

Mars: Inviterer NIH, UNIS og HIF til møte for inngåelse av en

intensjonsavtale på Svalbard. Møte var opprinnelig satt til midten av

april, men det viste seg at dette allikevel ikke passet for ledelsen ved

HIF.

April: På grunn av eksamensavvikling og tett program ved høyskolene

fremover er dette møte utsatt til l I- 13. juni.

Forprosjektet er med denne invitasjonen og utkastet til felles sett av

retningslinjer avsluttet. Hovedprosjektet starter opp med

forberedelser til samlingen i juni.

NIH gir tilbake melding på at fagmiljøet endelig har fått forankret en

intensjon for videre deltagelse hos sin ledelse og ønsker å delta på

samlingen i juni. Dermed har forprosjektet fra alle utvalgte

samarbeidspartnere fått en positiv tilbakemelding forankret både fra

fagmiljø og ledelse om videre deltagelse i utvikling av et arktisk

naturguide studie på Svalbard
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KONKLUSJON PÅ FORPROSJEKTETS ARBEID

Fra Svalbardguide til Arktisk miljøambassadør

Formålet med revideringen er å gjøre Guide- og turlederopplæringen på Svalbard til et helhetlig og

kompetansegivende utdanningstilbud innen miljøbasert reiseliv, med bærekraftig reisemålsutvikling

som overordnet filosofi.

I lys av dette formålet har forprosjektets analyse av fremtidige behov og utfordringer for reiselivet på

Svalbard og i Arktis sett betydningen av å utvikle et studium på Svalbard med et langt større

perspektiv enn kun å heve Svalbardguidens kompetanse og det lokale reiselivets kvalitet. Fra å

kvalifisere til lokale guider, bør utdanningen utvikles til å kvalifisere Naturguider, som er godt rustet til å

organisere og lede grupper i hele den arktiske regionen. I dagens globale miljøsituasjon har

polarområdene et sterkt fokus. Den kvalifiserte Arktiske Naturguiden må kunne sette sin ferdsel, de

lokale naturforholdene, samt minner etter tidligere tiders virksomhet inn i et større globalt

miljøperspektiv. Slik vil en kvalifisert naturguide, sammen med et genuint engasjement og glød, gi

gjestene våre en unik natur- og kulturopplevelse. Det vil igjen være grobunn for en sterkere

miljøforpliktelse og miljøbevissthet hos våre gjester.

Ved siden av miljø- bevisstgjøringseffekten av et slikt studium, vil dette studiet være et viktig middel i

møte med en arktisk turisme, som stadig blir mer ekstrem. Flere søker mot tidligere uoppnåelige

reisemål i arktisk natur. En slik utvikling krever høy kvalitet hos guidene og turistaktivitetene, både

med tanke på sikkerhet og vern av sårbare arktiske naturområder og kulturminner.

En grunnleggende feltsikkerhetsplattform for alle guider

Et årsstudium i Arktisk Naturguideprofesjonen vil kunne kvalifisere godt rustede guider for oppgaver

både på Svalbard og ellers i Arktis. I tillegg stiller Svalbardnaturen, reiselivet og myndighetene et

grunnleggende krav til alle guiders feltsikkerhetskompetanse, som må dekkes for enhver guide.

Forprosjektet anser at dette behovet best dekkes gjennom å etablere et kortere feltsikkerhetskurs.

Kurset må være på engelsk, og bør ta utgangspunkt i dagens guide - og turleder utdanning, men i

sterkere grad fokusere på de spesielle sikkerhets - og miljøutfordringene på Svalbard. Prosjektet

ønsker at kurset skal utvikles i nært samarbeid med Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), og ser

det som formålstjenelig at de har en sentral rolle også i gjennomføringen. UNIS sin logistikk avdeling

er positive til dette.

Dette kurset er ment som et obligatorisk krav til alle som guider på Svalbard, og vil derfor kun være en

grunnleggende sikkerhetsplattform. Den enkelte guide og ansvarlige reiselivsbedrift må videre bygge

på med tilstrekkelig kompetanse for profesjonelt virke i Svalbardnaturen. I denne sammenheng vil det

fremtidige årsstudiet i Arktisk naturguiding gi en fullverdig profesjonsutdanning, samt tilføre studenten

ekstra dimensjoner i forhold til egen utvikling og prosjektets miljømålsetning.
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Norge en stolt polarnasjon  -  Svalbard et naturlig studiested

Norge har stolte tradisjoner i polare reiser og arktisk / antarktisk virksomhet, og fortsatt har Norge en

sterk arktisk bevissthet og ambisjoner. Derfor er det naturlig at Norge tar en ledende rolle i utviklingen

av en profesjonell Arktisk Naturguideutdanning. Svalbard og Longyearbyen er et naturlig sentrum for

en slik utdanning. I Longyearbyen har vi den nordligste tilnærmet normale bosetning, med et livskraftig

familiesamfunn.

Kulldrift er samfunnets hovednæring, men usikre forekomster og en lite miljøvennlig energikilde har

presset frem utviklingen av alternative næringer som eksistensgrunnlag for bosetningen. Reiselivet og

forskning I undervisning har vært i sterk vekst de siste 10 årene. Gjennom et samarbeid har vi nå

muligheten til å skape en utdanning som kan gi grunnlaget for en bærekraftig vekst i verdiskapningen

på Svalbard. Dette er en nærings - og miljøpolitisk god sak for Svalbard og nordområdene, som blir til

gjennom samarbeid mellom forskning og turisme.

Arktisk Naturguide  -  Et profilert studie i forkant av utviklingen.

Forprosjektets samarbeidssøk endte opp med en samling av aktuelle samarbeidspartnere på Svalbard

29. til 31. januar. Samlingen understreker den viljen og interessen til deltagelse aktuelle

samarbeidspartnere har. Reiselivet på Svalbard aner en konkurranse om å være med på dette

prosjektet, og det blir fra flere hold omtalt som et prestisjeprosjekt. Høyskolene har behov for å være

mer tydelige og ha en klarere profil. En arktisk guideutdanning på Svalbard er klart noe som gir en god

og forlokkende profil.

Samtidig kommenteres det fra flere hold at det fra myndighetenes side vil komme et strengere krav til

profesjonsutdanning innenfor guiding i reiselivet på Svalbard. Ved siden av denne utviklingen vil man

også innen reiselivsnæringen etterhvert stille større krav til formalisering og spesialisering av

kompetanse. Et fremtidig arktisk guidestudium på Svalbard vil være i forkant av denne utviklingen av

guideyrket frem til en posisjon som vi kjenner fra Europa. Høyskolene ser dette komme, og vil være

med på utviklingen. Vi er akkurat i tide, eller litt foran tiden.

Studiet skal være på engelsk, være på et 100-nivå med krav om forkunnskap og i sin helhet forgå på

Svalbard. Studenten skal være en integrert del av UNIS-miljøet Ved å bo her og ta del i samfunnet vil

man ha gode muligheter for å gjøre viktige erfaringer. Studiet starer på høsten i nærmiljøet, og utvikler

seg gjennom vinteren og vil i løpet av sommeren gjøre studentene i stand til å jobbe som Naturguide

på Svalbard eller i andre Arktiske områder.

Studiet vil være tverrfaglig, bestående av disse faggrupper:

Naturvitenskapelige  fag: Fra formidling av den lokale geologi, flora og fauna til globale perspektiver

som klimaendring og menneskelig påvirkning.

Historie fag : Formidling av tidligere tiders ferdsel og virksomhet i Arktis gjennom lokale kulturminner.

Slik kan vi sette vår egen virksomhet i sårbar tøff natur i en større sammenheng.

Miljøetikk : Økofilosofiske perspektiver på turisme og virksomhet i sårbar arktisk natur.
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Friluftsliv: Den mangfoldige guiderollen ved ulike former for ferdsel i arktisk natur. Fokus på

formidlingsevne og å sette studenten i stand til å mestre rollen, og fremstå som en troverdig og trygg

naturguide i arktiske strøk.

Reiseliv: Setter studiet i en kommersiell sammenheng. Ser turisme gjennom gjestens perspektiv og

fokuserer på begreper som opplevelse, forventninger og guidens rolle i samspill med gjestene.

I tillegg må reiselivet lokalt på Svalbard spille en sentral rolle i form av den gode, lokale kompetansen

omkring ferdsel og formidling, som scootersafarier, hundespannturer og båtcruise. Andre

organisasjoner knyttet til reiselivet bør også kunne bidra til utvikling og praktisk gjennomføring. For

eksempel AECO, som representer en stor del av reiselivsnæringen på Svalbard og generelt i Arktis.

Norske Tindevegledere, som er en del av det internasjonale forbundet av fjellførere (UIAGM), og

tilfører spisskompetanse i fjellferdsel samt en god internasjonal status og merkevare. Prosjektet ser

også klart nytten av å dra veksler på andre prosjekter finansiert av Svalbard Miljøvernfond, og har god

kontakt med NINA sin prosjektgruppe, som jobber med miljøeffekter av reiselivet. Prosjektet ser med

positive øyne på et fremtidig studie fra NINA, med en samfunnsvitenskapelig tilnærming til

miljøeffekter av reiselivet på Svalbard, der miljøeffekten av den kvalifiserte Naturguidens rolle kan bli

målt i form av endringer hos gjesten på variabler som miljøkunnskap, holdninger og atferd. Vi har en

god dialog med NINA i forhold til et slikt samarbeid i fremtiden.

Forprosjektet konkluderer med at realismen i et slikt prosjekt er stor.  Utviklingen av  Arktisk

Naturguideutdanning på Svalbard har nasjonal status og interesse.  Betydningsfulle

samarbeidspartnere stiller seg alle svært positive for et bidrag,  og er klare for å inngå en

intensjonsavtale for videre arbeid.

Signaler tilsier at myndighetene vil ha en slik kvalitetsheving, og bør motiveres til å bevilge midler slik

at kvaliteten heves blant turistene. Forprosjektet anser mulighetene for et fullfinansiert årsstudium som

gode, etter en prosjektfinansiert oppstartsfase. Når dette studietilbudet er på plass vil Svalbard-

naturen og mulighetene for en yrkesutdanning som Arktisk Naturguide rekruttere studenter og gjøre

Svalbard til et livskraftig senter for en bærekraftig og næringsrettet utdanning innen arktisk turisme.

Samarbeidspartnere

Forprosjektets samarbeidssøk har funnet frem til disse samarbeidsparterne for utvikling og drift av

studiet:

UNIS

UNIS er interessert i deltagelse i et slikt prosjekt, gjennom å kunne formidle egne forskningsresultater,

være en ressurs forlokalbefolkningen, samt den positive effekten av at to hovednæringer på Svalbard

går sammen om et prosjekt som vil berike lokalsamfunnet og gjøre en innsats for miljøet.
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UNIS vil ha en tydelig rolle å spille i forhold lokal natur og historie kjennskap, samt god kompetanse på

logistikk og feltsikkerhet på Svalbard. De er også en voksende utdanningsinstitusjon på Svalbard, som

har lokale fasiliteter til et slikt studie. UNIS kan bidra med stor grad av det administrative i et slikt

studium, timeplan og lærerplan.

Nor es Idrettshø skole:

NIH ser at det i dag er en spesialisert friluftslivsvirkelighet, som de som utdanningsinstitusjon må

forholde seg til, og tenker dette studiet som et skritt i den rettingen.

NIH har per i dag fylt opp sine studiepoeng, men de ønsker å bygge opp et bachelorløp fra sitt

årsstudium i friluftsliv frem til master. NIH ser betydningen av å ha større perspektiv på dette enn bare

å dekke reiselivsnæringen på Svalbard sine behov. NIH er positive til et samarbeid med UNIS og HIF,

og de ser for seg et studium med disse komponentene:

• 1 modul med reiselivsperspektivene gjennom HIF

• 1 modul natur og kultur/historie gjennom UNIS, her vil også den lokale sikkerhetsopplæringen

ligge.

• 2 moduler fra NIH på ferdsel, guiderollen, miljøetikk / økofilosofi fra NIH

Det må trekkes linjer i studiet mellom de ulike modulene og fagtilnærmingene. Studiet bør gi en

generell innføring i de ulike ferdselsformene, slike at guidene kjenner til dem, og deretter for

muligheten til å spesialisere seg ved siden av studiet.

Fordeler:

NIH er innstilte på å samarbeide med de miljøer, som de og reiselivet mener vil gi viktig bidrag i en slik

studie.

NIH er Norges Idrettshøyskole og har en særegen status på nasjonalt plan. NIH fokuserer på å trekke

dette studiet opp på et nivå som reiselivet og UNIS ønsker.

NIH har et mangfoldlig og godt fagmiljø å spille på. NIH har personale med Svalbardkompetanse og

kjennskap/kunnskap om reiselivsnæringen lokalt, og de har Ph.D studerende, som er i gang med

prosjekter som omhandler naturguiding og læring i friluftsliv. De har også prosjekter som vil gi verdifull

forskningsbasert kunnskap til et slikt studie i årene som kommer.

Svakheter:

NIH må søke ekstern finansiering med støtte fra myndighetene. Nasjonal- og internasjonal

synliggjøring av et slikt studie er viktig for NIH.

Hø skolen i Finnmark:

HiF har ved sin ledelse og i både friluftslivs og reiselivsmiljøet en sterk interesse for å bidra i et slikt

prosjekt De signaliserer at et slikt studium kan tas innenfor den økonomiske rammen de har i dag. HiF

er knyttet til UNIS gjennom nettverket Arctic University, og vil i et slikt arktisk turismestudium være

med på å heve nordområdeprofilen gjennom sin sentrale plass i Barentsregionen.
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Reiselivsmiljøet ved HIF har en unik fagkompetanse innen reiseliv på Svalbard og i Barentsregionen,

og kan være med på å sette studiet i en kommersiell sammenheng. Dette kan også bli en del av en

reiselivsrettet utdanning.

Reiselivet ved HiF kan tilføre kompetanse innen problemstillinger som:

• Hvorfor kommer turister til Svalbard?

• Hvilke forventninger har de?

• Dette er sentrale perspektiver for å arbeide på denne destinasjonen.

• Guiderollen innenfor nasjonalparker.

Høyskolen i Finnmark har også et lite, men godt friluftslivsmiljø. Deres spesielle kompetanse er i

forhold til det regionale nordområde - perspektivet, naturbruksperspektivet og samarbeidserfaringer

(koblingen til reiseliv i Nord-Troms og samarbeid om friluftsliv på Nordkalotten), samt ferdselsformer

som scooter og hundekjøring. HiF er positiv til å samarbeide, både med NiH og HiT.

Høyskolen i Telemark:

HiT har forankret en deltagelse i dette prosjektet fra deres ledelse, så lenge intensjonsavtalen er god

og de får deltatt på deres premisser. HIT ser for seg et samarbeid i utvikling og gjennomføring av

studiet mellom Svalbards Reiseliv, UNIS og HIT. De vil spisse en utviklingsgruppe til kun å gjelde

disse partene. HIT har et klart bilde av hvordan studiet kan legges opp og tilpasses deres eget

studieløp. Fagmiljøet ved HiT har diskutert hvordan et slikt studie praktisk kan løses, og ser for seg 4

studiemoduler, der den første modulen gjennomføres på fastlandet, mens de 3 neste på Svalbard. HiT

mener det er viktig at det lokale reiselivet bidrar i gjennomføringen av en slik utdannelse, og etterlyser

hva reiselivet kan bidra med. Muligens skal man tenke seg en prøve/oppstarts periode på 3 år, der

man er sikret tilstrekkelig økonomisk støtte

Fordeler:

• Hvis HIT får gjøre dette på sin måte har de allerede avklart finansiering, og trenger ikke gå

veien om å søke om friske midler.

• Har en bred friluftslivsutdanning, og kan passe denne utdanningen inn i deres bachelor i

friluftsliv. Det kan gi studiet en god rekruttering av studenter fra HIT. Dette er studenter som

allerede har en god bakgrunn i friluftsliv, og derfor er generelt godt rustet for en

spesialutdanning som Arktisk Naturguide.

• HiT har fagpersonell som kjenner reiselivet og guidingen på Svalbard godt.

Svakheter:

• HiT vil i utgangspunktet ikke samarbeide med andre høyskolemiljøer om direkte utvikling eller

gjennomføring. De kan trekke inn andre miljøer og fagpersoner eksternt der de har behov,

men vil selv stå for utviklingen av innhold og perspektiv. Slik kan man miste et større spekter

av perspektiver til dette studiet.
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• HIT er  skeptiske til samarbeid med andre høyskoler.  Dette prosjektet bør være et tverrfaglig

samarbeid mellom miljøer fra høyskoler i ulike deler av landet.  Slik får vi den kvalitet og

bredde et slikt studium bør ha.

• HIT er  klare på at en deltagelse fra deres side betyr at de vil spille hovedrollen i utviklingen og

gjennomføringen av studiet.

Fremtidige samarbeidspartnere

Alle disse var med på en innledende samarbeidssamling på Svalbard 29. til 31. januar.

Etter samlingen har høyskolene fått noe tid til å reflektere over egen deltagelse, og mulighet til å gi

utfyllende kommentarer ovenfor forprosjektet.

Med bakgrunn i denne konklusjonen og forprosjektets arbeid til nå, samt de signaler og

tilbakemeldinger forprosjektet har fått fra UNIS, høyskolene og Svalbard Reiseliv har styringsgruppen

til forprosjektet for revidering av GTO bestemt seg for å invitere disse partene til et videre samarbeid:

UNIS, Norges Idrettshøyskole og Høyskolen i Finnmark.

Styringsgruppen begrunner dette valget med at disse partene representerer alle unike og gode

fagmiljøer som utfyller hverandre, og som på samlingen viste en stor samarbeidsvilje og ønske om

deltagelse i et slikt utvikling og gjennomføring av et slikt studie. Styringsgruppen vektla også i sitt valg

det brede perspektivet og tilnærmingen disse partene hadde til rollen og innholdet i et slikt fremtidig

studie.

Prosjektet tar sikte på å inngå en intensjonsavtale med disse samarbeidspartere i starten juni måned.

Deretter vil arbeidet med utvikling og fremtidig finansiering starte opp i en sentral arbeidsgruppe for

studiet. Forprosjektet anbefaler at Svalbard Reiseliv leder arbeidet med utvikling og oppstart av

studiet, gjennom prosjekt delvis finansiert gjennom søknad til Svalbard Miljøvernfond.

Sigmund Andersen Unni Myklevoll

Prosjektleder Prosjektansvarlig

Side 8av9



Revidering av Guide - og Turlederopplæringen

Forprosjektets sluttrapport

Vedlegg:

1. Regnskap Forprosjektet

2. Retningslinjer for organisert ferdsel på Svalbard

1. Prosjektregnskap : Forprosjekt til revidering av GTO

Egeninnsats Møter, oppfølging, diverse 35 800

Dato Hva Sum Akkumulert

03.des For leinin Worksho 1 375 1 375

9-14.des07 Reise i møter med Hø skoler 12 564 13 939

des.07 Lønn ros ektleder 53 200 67 139

des.07 Kontorleie 3 000 70 139

des.07 Internett o telefon 500 70 639

an.08 Lønn ros ektleder 64 000 134 639

an.08 Kontorleie 3 000 137 639

an.08 Internett o telefon 500 138 139

an.08 Arbeidssamlin i uke 5 22 305 160 444

feb.08 Kontorleie 3 000 163 444

feb.08 Internett o telefon 500 163 944

feb.08 Lønn ros'ektleder 35 000 198 944

mar.08 Lønn rosektleder 4 000 202 944

a r.08 Lønn ros ektleder 8 000 210 944

A r.08 La -out, o t kk retnin slin'er 15 000 225944

A r.08 Diverse rekvisita 5 056 231 000

Sum 231 000

TOTAL Pros ekt 266 800

Tilsagn november 2007: kr. 231.000,-

Mottatt  desember 2007: kr. 57.750,-

Utbetalingsanmodning juli 2008: kr. 173.250,-
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