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Supplerende tilskuddsbrev nr 3-2020  

Det vises til tilskuddsbrev for 2020 av 19. desember 2019. Det vises videre til supple-

rende tilskuddsbrev nr. 1-2020 av 31. mars 2020 og supplerende tilskuddsbrev nr.  

2-2020 av 15. april 2020. 

 

Det vises videre til Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020) og Stortingets budsjettvedtak av 19. juni 

2020.  

 

I Prop. 117 S (2019-2020) heter det bl.a.:   

 

«Bevilgningen på posten dekker blant annet tilskudd til Longyearbyen lokalstyre. Lokal-

styret har hatt inntektstap og økte utgifter som følge av virusutbruddet og påfølgende 

smitteverntiltak. Videre påløper det utgifter til forvaltning av stønadsordningen for uten-

landske arbeidstakere i Longyearbyen som er permittert. Inntektstapet og utgiftene som 

følger av dette er beregnet til 19,7 mill. kroner.  

 

Videre skal ikke foreldre betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som føl-

ge av smitteverntiltak. I Innst. 233 S (2019–2020), jf. Prop. 73 S (2019–2020) ble det kom-

pensert for manglende foreldrebetaling i perioden 13. mars til og med 13. april. Det fore-

slås å bevilge 0,2 mill. kroner til Longyearbyen lokalstyre for å kompensere for bortfall av 

inntekter fra foreldrebetaling fra 14. april til hhv. 20. april for barnehage og 27. april for 

SFO. Regjeringen legger ikke opp til å kompensere for bortfall av kostpenger, da dette i 

hovedsak er utgifter som bortfaller ved stenging.  

 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på kap. 480, post 50 med 19,9 mill. 

kroner. Bevilgningen foreslås plassert på svalbardbudsjettets kap. 0003, post 70 Tilskudd 
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til Longyearbyen lokalstyre. Forslaget er del av regjeringens oppfølging av anmodnings-

vedtak nr. 415 fattet av Stortinget 19. mars, der regjeringens bes utarbeide en tidsavgren-

set krisepakke for Svalbard på grunn av konsekvensene koronaviruset har hatt og vil få 

for bosetningen på Svalbard.»  

   

Tilskudd 

På den bakgrunn tildeles 19 900 000 kroner – nittenmillionerognihundretusen 

kroner til Longyearbyen lokalstyre. 

 

Utbetaling 

Midlene utbetales når departementet har mottatt: 

 Longyearbyen lokalstyres kontonummer 

 Underskrift fra lokalstyrets leder eller administrasjonssjef om at vilkår for 

bruk av midlene er akseptert. 

 

Vilkår for bruk av midlene 

For tilskudd til kompensasjon for manglende foreldrebetaling forutsettes det at lokal-

styret ikke har krevd betaling for barnehage eller SFO i perioden fra 14. april til hhv. 20. 

april for barnehage og 27. april for SFO. 

 

For tilskudd til dekning av inntektstap og dekning av økte utgifter forutsettes at midle-

ne bl.a. brukes til å dekke lokalstyrets utgifter ved behandling av søknader om tidsav-

grenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. 

 

For øvrig gjelder de generelle vilkår i tilskuddsbrev av 19. desember 2019. 

 

Tilskudd til hjemreise - Justerte vilkår for supplerende tilskuddsbrev nr. 1-

2020 

Det vises til supplerende tilskuddsbrev nr. 1-2020 av 31. mars 2020. I brevet tildeles  

7 mill. kroner til tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske ar-

beidstakere i Longyearbyen.  

 

Vi viser videre til Prop. 127 S (2019–2020): 

 

«Tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere  

Regjeringen foreslo i Prop. 67 S (2019–2020) å bevilge 7 mill. kroner til en tidsbegrenset 

tilskuddsordning for livsopphold for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er 

permittert som følge av virusutbruddet, og som ikke har rett til dagpenger eller andre 

ytelser som dekker livsopphold. Tilskuddsordningen var foreslått å gjelde til 20. juni 2020. 

Stortinget sluttet seg til forslaget. Bevilgningen er plassert på statsbudsjettets kap. 480 

Svalbardbudsjettet, post 50 Tilskudd og svalbardbudsjettets kap. 0007 Tilfeldige utgifter, 

post 70 Diverse tilskudd.  

 

Regjeringen foreslår at bevilgningen også skal kunne brukes til en tidsavgrenset til-

skuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.»  
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Jf. ovennevnte skal bevilgningen til tilskuddsordning for livsopphold for utenlandske ar-

beidstakere i Longyearbyen nå brukes til utbetalinger til tilskuddsordning for hjemreise for 

utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Lokalstyre vil få delegert forvaltningsansvaret 

for tilskuddsordning til hjemreise gjennom et nytt oppdragsbrev, jf. Bestemmelser om 

økonomistyring i staten pkt. 7.2.4.2. 

 

Til orientering – samlet oversikt over tildelt beløp i 2020 fra Justis- og beredskapsde-

partementet 

 

Utbetaling Dato Kilde Kommentarer  Beløp i 1000 

kroner 

Tilskuddsbrev 

2020 

19. desem-

ber 2019 

Prop. 1 S 

(2019-

2020), jf. 

Innst. 17 

S (2019–

2020). 

 160 016 

Supplerende 

tilskuddsbrev 

nr. 1-2020 

31. mars 

2020 

Prop 67 S 

(2019-

2020), jf. 

Innst. 216 

S (2019-

2020). 

Øremerket for utbeta-

linger til tidsbegrenset 

tilskudd til livsopphold for 

permitterte utenlandske 

arbeidstakere i Longyear-

byen. 

7 000 

Supplerende 

tilskuddsbrev 

nr. 2-2020 

15. april 

2020 

Prop. 73 

S (2019-

2020), jf. 

Innst. 233 

S (2019-

2020)  

Kompensasjon for bortfall 

av inntekter fra foreldre-

betaling 

500 

Supplerende 

tilskuddsbrev 

nr. 3-2020 

31. august 

2020  

Prop. 117 

S (2019-

2020), jf. 

Innst. 233 

S (2019-

2020). 

Kompensasjon for bortfall 

av inntekter fra foreldre-

betaling 

200 

Inntektstap og økte utgif-

ter som følge av virusut-

bruddet og påfølgende 

smitteverntiltak 

19 700 

Tilskuddsordning for 

hjemreise for utenlandske 

arbeidstakere i Longyear-

byen 

Tas innenfor 

rammen av 

bevilgning i  

supplerende 

tilskuddsbrev 

nr. 1. 

Sum    187 416 
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Med hilsen 

 

 

Øystein Mortensen 

ekspedisjonssjef 

 

Erik Mosli 

seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 


