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Supplerende tilskuddsbrev nr. 1-2021 Longyearbyen lokalstyre  
Det vises til tilskuddsbrev av 16. desember 2020. Det vises videre til Stortingets vedtak 
nr. 665 (2020-2021) av 23. februar 2021 og til Innst. 233 S (2020-2021). 
 
På den bakgrunn gis det herved et tilskudd til Longyearbyen lokalstyre på  
 

40 000 000 mill. kroner – førtimillioner kroner 
 
Vilkår for bruk av midlene 
Midlene skal brukes til å støtte opp om reiselivsbedrifter i Longyearbyen.  
 
Dersom midler blir brukt til andre formål enn forutsatt kan departementet be om at 
midler blir tilbakebetalt. 
 
For øvrig gjelder vilkår i tilskuddsbrev av 16. desember 2020. 
 
Rapportering 
Departementene ber om følgende rapporteringer: 

 Plan for bruk av midlene 
 Rapport og regnskap for bruk av midlene.  

 
Rapport og regnskap for bruk av midlene må skje senest i sammenheng med ordinær 
årsrapport og årsregnskap for 2021. Longyearbyen lokalstyre velger selv om 
rapporteringen skal inngå i årsrapporten eller om det vil bli levert en særskilt 
rapportering. Vi ber samtidig om at det føres et separat regnskap for bruken av 
tilskuddet. 
 
Utbetaling 
Midlene utbetales når departementet har mottatt en utbetalingsanmodning med :  
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 Longyearbyen lokalstyres kontonummer  
 Underskrift fra lokalstyrets leder eller administrasjonssjef om at vilkår for bruk av 
midlene er akseptert. 
 
Til orientering – samlet oversikt over tildelt beløp i 2021 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet 
Utbetaling Dato Kilde Kommentarer Beløp i 

1000 
kroner 

Tilskuddsbrev 
2021 

16. desember 
2020 

Prop. 1 S (2020-
2021) 
Svalbardbudsjettet 

 156 110 

Supplerende 
tilskuddsbrev 
nr. 1- 2021 

7. april 2021 Innst. 233 S 
(2020-2021). 

Tilskudd til 
reiselivsbedrifter 

40 000 

SUM    196 110 
 
Finanskomiteens innstilling 
Finanskomiteens innstilling Innst. 233 S (2020-2021)  lyder: 
 

«K o m i t e e n viser til at reiselivet på Svalbard gjennom pandemien har vært 
underlagt strenge restriksjoner i form av periodevis innreisekarantene, krav om 
redusert belegg på hotell, stans i cruisetrafikk, krav om negativ covid-19-test samt en 
nasjonal føring om å unngå unødige reiser til Svalbard. Den reduserte 
helseberedskapen på Svalbard tilsier at det kan være behov for å opprettholde 
restriksjoner også fremover. Konsekvensen av dette er at reiselivet i Longyearbyen er 
hardt rammet, og Visit Svalbard viser til at et representativt utvalg av lokale 
bedrifter har hatt et gjennomsnittlig omsetningsfall på 65 pst. under pandemien.  

 
K o m i t e e n mener det vil være behov for å bevilge ytterligere midler for å støtte 
opp om reiselivsbedrifter, og foreslår derfor å øke tilskuddet med 40 mill. kroner til 
lokalstyret til dette formålet.» 

 
 
Med hilsen 
 
 
Øystein Mortensen 
ekspedisjonssjef 
 

Erik Mosli 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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Kopi: 
Sysselmannen  
Nærings- og fiskeridepartementet 
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