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Supplerende fullmakt nr. 1-2020 til å belaste svalbardbudsjettet. Kap 0007 

Tilfeldige utgifter og bestillingfullmakt  

Vi viser til brev av 20. desember 2019 med fullmakt til å belaste svalbardbudsjettet for 

2020. 

 

PROP. 127 S (2019–2020) ENDRINGER I STATSBUDSJETTET 2020 

I henhold Stortingets behandling av Prop. 127 S (2019-2020) Endringer i statsbudsjettet 

2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020), er det gjort følgende endringer i svalbardbudsjettet 

2020: 

 

 

Post Endring 

Kap 0007 Tilfeldige utgifter, post 30 

Skred- og boligtiltak, kan overføres 

Bevilgningen på posten økes med 10 mill. 

kroner (fra 61 150 000 kroner til 71 150 

000 kroner) 

Kap. 0007 Tilfeldige utgifter, post 30 

Skred- og boligtiltak, kan overføres 

Det gis en bestillingsfullmakt på 60 mill. 

kroner 

 

Svalbardbudsjettet kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak, kan overføres – 

bevilgningsøkning 

Regjeringen ønsker å forsere arbeidet med skredsikringstiltak under fjellet 

Sukkertoppen i Longyearbyen. Skredsikringstiltaket består av to ulike deltiltak, 

fangvollkonstruksjon nedenfor fjellsiden og støtteforbygninger i fjellsiden.  

 



2/2 

Bevilgningen på posten er derfor økt med 10 mill. kroner i 2020.  Posten har stikkordet 

kan overføres. Dette gjelder også tilleggsbevilgningen.   

 

Svalbardbudsjettet kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak, kan overføres – 

bestillingsfullmakt 

Det er behov for å inngå kontrakter i 2020 med utbetaling i 2021 for at arbeidet med 

skredsikring i Longyearbyen skal kunne forseres. Det delegeres derfor en 

bestillingsfullmakt på 60 mill. jf. Stortingets vedtak av 17. juni 2020, jf. Innst. 360 S 

(2019–2020) og Prop. 127 (2019-2020). Tiltaket vil bidra til å opprettholde og skape 

økonomisk aktivitet i Longyearbyen i perioden 2020–2021. Det gis dermed følgende 

fullmakt: 

 

Fullmakt 

Olje- og energidepartementet kan i 2020 foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, 

men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 

følgende beløp på Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480, post 50,  

jf. svalbardbudsjettet:  

 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

0007  Tilfeldige utgifter 

  30 Skred- og boligtiltak 60 mill. kroner 

 

 

Rapporteringskrav og andre forutsetninger 

Vi ber om kopi av styringssignaler gitt til NVE i tråd med disse fullmaktene. 

 

For øvrig gjelder de rapporteringskrav og forutsetninger som er stilt i brev av 20. 

desember 2019. 
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