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Deres ref. Vår ref. Dato  
 20/5251 - FGB 16.12.2020 

 

Tilskudd Longyearbyen lokalstyre 2021  

Det vises til Prop. 1 S (2020-2021) Svalbardbudsjettet, jf. Innst. 7 S (2020-2021) og 

Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2020.  

 

I 2021 stilles følgende til disposisjon for Longyearbyen lokalstyre: 

 

            (i 1000 kroner) 

Kap. 0003 Tilskudd til Longyearbyen 

lokalstyre 

 

Post 50 Tilskudd 156 110  

Sum  156 110 

 

Utbetaling 

Midlene vil bli utbetalt når Justis- og beredskapsdepartementet mottar følgende: 

 Utbetalingsanmodning signert lokalstyrets leder eller administrasjonssjef. Gjennom 

underskriften bekreftes at vilkårene i tilskuddsbrevet er akseptert. 

 Kontonummer beløpet skal overføres til. 

 

Forutsetninger for bruk av tilskuddet 

Longyearbyen lokalstyre er opprettet i medhold av Svalbardloven. Longyearbyen lokalstyre 

skal, innenfor de rammene tilskuddet over svalbardbudsjettet gir, sørge for at de oppgavene 

Longyearbyen lokalstyre er tillagt i lov og forskrift, blir utført på en tilfredsstillende måte og i 

tråd med føringene for norsk svalbardpolitikk.  

 

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for forvaltingen av nærmere definerte saksområder 

innenfor Longyearbyen arealplanområde, jf. Svalbardloven § 33 og forskrift til 

svalbardmiljøloven. Oppgavene er på flere felt tilsvarende de oppgavene en kommune på 

fastlandet har. Longyearbyen lokalstyre har i tillegg et lovpålagt ansvar for infrastruktur i 

Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre, dette gjelder blant annet energiforsyning. 
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Longyearbyen lokalstyre har derimot ingen oppgaver eller utgifter til eldreomsorg siden 

Longyearbyen ikke er et livsløpssamfunn. Longyearbyen lokalstyre har heller ikke ansvar for 

eller utgifter til andre helse- og omsorgstjenester.  

 

Longyearbyen lokalstyre er planmyndighet i Longyearbyen arealplanområde. 

 

Longyearbyen lokalstyre har en generell beredskapsplikt, jf. sivilbeskyttelsesloven §§ 14, 15 

og 29 som gjelder på Svalbard, jf. forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard 

og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre. Formålet med en generell 

beredskapsplikt er at kommuner, og lokalstyret, skal se arbeidet med trygghet i sammenheng 

og planlegge ut fra dette. Forskriften pålegger lokalstyret selv å ta ansvar for et systematisk, 

kontinuerlig og kvalitetsmessig godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og vurdere 

behovet for eventuelle særskilte forberedelser. 

 

Longyearbyen lokalstyre skal oversende departementet årsbudsjett, fireårig økonomiplan, 

årsregnskap og årsberetning. Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan føre 

kontroll med at tilskuddet benyttes i tråd med forutsetningene, jf. Stortingets 

bevilgningsreglement § 10. Vi ber om at årsregnskap og årsrapport for 2021 oversendes når 

de foreligger. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet understreker at Longyearbyen lokalstyre må ha en 

realistisk budsjettering av inntekter og utgifter. 

  

Overskuddsutdeling fra Nordpolet AS 

Etter forskrift 5. april 2000 nr. 347 om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS, skal 

nettooverskuddet fra salg av alkoholholdig drikk fra Nordpolet overføres til Longyearbyen 

lokalstyre, som fordeler midlene til velferdsformål. Rapportering på bruk av midlene skjer til 

Sysselmannen i tråd med nevnte forskrift. 
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Dialog med sentrale myndigheter 

Longyearbyen lokalstyre utøver sin myndighet og virksomhet innenfor nasjonale rammer og 

rammen av norsk svalbardpolitikk. Dialogen mellom Longyearbyen lokalstyre og sentrale 

myndigheter er en viktig faktor for god myndighetsutøvelse. Justis- og 

beredskapsdepartementet ønsker å videreføre denne dialogen gjennom jevnlige kontaktmøter 

mellom Longyearbyen lokalstyre og departementet, samt mellom lokalstyret og Det 

interdepartementale polarutvalg. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øystein Mortensen 

ekspedisjonssjef 

 

Fredrik Berg 

seniorrådgiver 
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Kopi til 
Helse- og omsorgsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Riksrevisjonen 

Sysselmannen på Svalbard 

 


	Tilskudd Longyearbyen lokalstyre 2021

