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1. INNLEDNING 
Tildelingsbrevet utgjør sammen med instruks for virksomhets- og økonomistyring, føringer i 
Prop. 1 S (2015–2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), og Stortingets vedtak basert på Innst. 
9 S (2015-2016), en ettårig kontrakt mellom Klima- og miljødepartementet og Svalbards 
miljøvernfond. Instruksen gir oversikt over virksomhetens rolle, myndighet og 
ansvarsområder, og beskriver langsiktige oppgaver på resultatområdene. Tildelingsbrevet gir 
de økonomiske rammene for 2016, og viser hva departementet vil prioritere og vektlegge i 
2016.  
 
Departementet vil understreke at for å nå de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 
(2015-2016) kreves bruk av virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer, og det vil 
derfor variere det hvor stort bidrag til måloppnåelse som forventes av Svalbards 
miljøvernfond.  
 
Etatsstyringsheftet” Prinsipper for etatsstyring i miljøforvaltningen” beskriver hvilke 
prinsipper som skal ligge til grunn for Klima- og miljødepartementets etatsstyring. 
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger 
til grunn for styring av all statlig virksomhet. 
 

2. PRIORITERINGER FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND I 2016 
Miljøet på Svalbard blir utsatt for både interne og eksterne påvirkningsfaktorer. Det er en 
utfordring å begrense den samlede belastningen på arter og økosystemer. Miljøvernarbeidet 
vil i 2016 ha fokus på å beskytte villmarksområdene på Svalbard. Det  skal jobbes for å 
avgrense belastningen på natur og kulturminner, og sikre viktige arter og deres leveområder. 
Det vil bli lagt vekt på å sikre verneområdenes verdi som referanseområde for forskning. 
Dette er viktig fordi nye hav- og kystområder blir isfrie, og mer tilgjengelige for ferdsel og 
annen aktivitet. Det skal legges vekt på å øke kunnskapen om hva klimaendringene og økende 
aktivitet på Svalbard vil bety for naturmangfoldet, arters leveområder, kulturminner og 
kulturmiljøer og for miljøforvaltningen i fremtiden.  
 
Samfunnene på Svalbard er i endring. Turismen, forskning og utdanning er i vekst, og er i dag 
viktige næringer som får stadig større betydning. Svalbards miljøvernfond skal bidra til at 
videre vekst skjer på en måte der miljøpåvirkningen begrenses i samsvar med de høye 
miljømålene som er satt for Svalbard. Fondet er en viktig aktør i å bidra til at omstilling og 
videreutvikling av samfunnene på Svalbard skjer på en miljøvennlig måte, og det er viktig at 
de mulighetene fondet gir for prosjekt- og tiltaksstøtte er kjent i bosettingene. Fondet skal 
derfor legge spesiell vekt på utadrettet virksomhet i 2016.  
 
Regjeringens mål om bevaring av Svalbards villmarksnatur skal ligge til grunn for styrets 
beslutning. Miljømålene går fram av St.meld. nr. 22 (2008-2009). Svalbard skal på grunn av 
sin internasjonalt viktige natur- og kulturarv være et av verdens best forvaltede 
villmarksområder. Innenfor de rammer traktats- og suverenitetsmessige hensyn setter, skal 
miljøhensyn veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser. 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec5b195e093f4e3da6b87e6fd54dd0f1/no/pdfs/prp201520160001t01dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
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3. RESULTATKRAV TIL SVALBARDS MILJØVERNFOND FORDELT PÅ 
RESULTATPMRÅDET "POLAROMRÅDENE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nasjonalt mål 6.1: Omfanget av villmarkspreget område på Svalbard skal holdes ved lag, 
naturmangfoldet skal bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. 
 
Nasjonalt mål 6.2: De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres 
gjennom forutsigbare og langsiktig forvaltning. 
 
Resultatkrav 

1. Fondets tildelte budsjettmidler skal brukes til tiltak som fører til vern og sikring av 
naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og 
informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra 
Svalbards miljøvernfond. 

2. Budsjettmidlene skal dekke utgifter til forvaltningen av fondet.  
 

Føringer: 
I 2016 skal styret særlig prioritere prosjekter som: 

1. sikrer kunnskap om klimaendringenes virkninger for naturmiljøet, kulturminner og 
samfunnsplanlegging 

2. fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, særlig rettet mot industrielle kulturminner 
3. fremmer kunnskap om klimaendringers påvirkning på ferdselsmønstre 
4. bidrar til å spre god miljøinformasjon og utvikle nye formidlingstiltak, særlig blant 

barn og unge 
5. bidrar til å øke kunnskapen om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og 

tilreisende 
6. fremmer bærekraftig turisme, rekreasjon og opplevelse, særlig rettet mot å skape 

opplevelser rundt de større bosetningene  
7. har til formål å sikre forsvarlig høsting av vilt- og fiskebestanden på Svalbard samt å 

bedre kunnskapsgrunnlaget for høstingen 
8. prosjekter som fremmer miljøet gjennom byutvikling, avfallsopprydning samt 

forebygging og reduksjon av forurensning og avfall i bosetningene 
 
Oppdrag 
I 2017 har fondet vært virksomt i 10 år. I den forbindelse vil departementet komme tilbake 
med et eget oppdragsbrev hvor vi vil be styret om å gi en evaluering av fondets virksomhet i 
perioden 2007-2017.  

 

 
 

 
Polarområdene 
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4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 
Svalbards miljøvernfond er et statlig fond. Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar 
med Prop. 1 S (2015–2016), og Stortingets vedtak basert på Innst. 9 S (2015-2016),. Midlene 
skal for øvrig disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser 
for økonomistyringen i staten, instruks for økonomistyring, og andre regler som er fastsatt for 
disponeringen av statlige budsjettmidler. Når det gjelder forvaltningen av tilskudd, viser 
departementet til forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. 
 
De føringer, krav, oppdrag og lignende som er stilt til virksomheten skal realiseres innenfor 
fondets midler uten at det fører til negativ saldo på fondets konto. Det vises i denne 
sammenheng også til fullmakt til å overskride kap. 1472 post 50 mot tilsvarende merinntekter 
under kap. 5578 post 70. 
 
Svalbards miljøvernfond skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd 
med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. 
 
Følgende midler tildeles i 2016                                                             (i 1 000 kroner): 
 
Utgifter  
Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2016  

(i 1 000 kr) 
1472.50 Overføring til Svalbard miljøvernfond 14 638 
Sum  14 638 
 
Inntekter  
Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2016 

(i 1 000 kr) 
5578.70 Sektoravgifter under Svalbard 

miljøvernfond 
14 650 

Sum kapittel 5578.70  14 650 
 
Merinntektsfullmakter  
Svalbard miljøvernfond gis fullmakt til 
å overskride bevilginger under:  

mot tilsvarende merinntekter under: 

1472.50 5578.70 
 
Det vises til Prop. 1 S (2015-2016) forslag til vedtak II nr. 1. Fullmakten delegeres til styret 
og innebærer at styret har fullmakt til å overskride kap. 1472 post 50 mot tilsvarende 
merinntekter under kap. 5578 post 70.  
 
Fullmakten innebærer at dersom styret finner at inntektene i fondet blir større enn budsjettert, 
kan også disse inntektene overføres til fondets konto via kap. 1472 post 50. Fullmakten kan 
bare benyttes dersom det er regnskapsført høyere inntekter enn bevilget.  
 
Dersom det skulle komme inn inntekter etter at det er mulig å få dem regnskapsført i 2016, 
men før det er mulig å få dem regnskapsført i 2017, føres inntektene på interimskonto knyttet 
til mellomværende med Finansdepartementet i kassarapporten pr. 31.12.2016. De enkelte 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
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innbetalingsbilag (kreditoppgaver) som føres på denne måten, må kunne dokumenteres. Så 
snart som mulig i 2017 regnskapsføres bilagene på de relevante postene i statsregnskapet. 

 

5.  STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING 
 
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser 
status per 31. august og 31.desember 2016. Rapportene skal foreligge minst to uker før 
etatsstyringsmøtene.  
 
Hvis det skulle bli grunn til å anta at regnskapet vil vise betydelige avvik fra bevilgningene, 
må dette rapporteres til departementet uavhengig av de faste rapporteringstidspunktene.  
 

Frister for rapporteringer i 2016 er: 
Avviksrapportering 13. mai 2016 
Foreløpig årsrapport 15. september 2016 
Endelig årsregnskap 3. februar 2017 
Endelig årsrapport 15. mars 2017  
 
Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 
postmottak@kld.dep.no 
 
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 

6. MØTEPLAN 
Møteplan for 2016- styringsmøter mellom Klima- og miljødepartementet og Svalbards 
miljøvernfond 
Møtedato
  

Møtetype Punkter til dagsorden Frist for 
saker 

Merknad 
  

Medio 
april  

Halvårsmøte  Endelig årsrapport 2015 og 
regnskap 
Endelig tildelingsbrev 2016, 
inkl. avviksrapportering 
Forventet inntekter og utgifter 
2016 

  

Medio 
okt. 

Halvårsmøte Rapportering pr. 31.08.2016 
Foreløpig tildelingsbrev for 
2017 
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