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Statsbudsjettet 2016 – tilskuddsbrev – Kings Bay AS 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016) 

for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak i 

2016. 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Kings Bay AS i 2016: 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

953     

 70 Tilskudd til Kings Bay AS 20 662 000 kr 

 Sum  20 662 000 kr  

2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET I 2016 

2.1 Mål 

De midler som stilles til disposisjon for virksomheten, skal utnyttes effektivt og målrettet, i 

henhold til prioriteringene beskrevet i tilskuddsbrevet.  

 

Tilskuddet skal dekke investeringer og eventuelt driftsunderskudd i Kings Bay AS og 

nødvendige utgifter til administrasjon av Bjørnøen AS, og brukes i samsvar med de føringer 

for virksomheten i Ny-Ålesund og selskapets drift som følger av Prop. 1 S (2015-2016), 



Side  2 

 

tilskuddsregelverket, Meld. St. 27 (2013-2014) (eierskapsmeldingen) og selskapets vedtekter. 

Kings Bay har selv utarbeidet en strategiplan for perioden 2016-2018. Denne tar utgangspunkt 

i statens føringer for selskapet og danner grunnlaget for prioriteringer knyttet til drift og 

investeringer. 

 

Målet med statstilskuddet er å sette Kings Bay i stand til å yte tjenester til fremme av 

forskning og vitenskapelig virksomhet, samt bidra til ytterligere å utvikle Ny-Ålesund som en 

ledende arktisk naturvitenskapelig forskningsstasjon. Det forutsettes at selskapet utvikler 

infrastruktur- og tjenestetilbudet i takt med endrede og nye behov fra forskerne, og den 

tekniske utviklingen. Forskningsfasilitetene og infrastrukturen i Ny-Ålesund skal utnyttes best 

mulig for de formål de er tiltenkt.  

 

De siste årene har antall forskerdøgn i Ny-Ålesund variert, og har over et par år ligget lavere 

enn det selskapet mener er nødvendig for å kunne drive i balanse økonomisk. Tiltakene 

selskapet har iverksatt har gitt et økt antall forskerdøgn i 2014 og 2015. Det er ønskelig at 

dette antall forskerdøgn ikke reduseres. God dialog med forskningsaktører og myndigheter vil 

være avgjørende for å få til en forutsigbar og tilfredsstillende utvikling knyttet til forskerdøgn. 

Det presiseres her at et økt antall forskerdøgn ikke bør føre til nevneverdig større belastning 

på naturmiljø eller infrastruktur. For å få til dette må det også legges til rette for å trekke flere 

forskere til Ny-Ålesund i lavsesongen, dvs. om vinteren. Det bør også arbeides aktivt for å 

øke tilstedeværelsen av norske forskningsmiljøer.  

 

Det internasjonale aspektet er en viktig kvalitet ved virksomheten i Ny-Ålesund. Forskere fra 

mange land møtes og driver forskning i nær kontakt og godt samarbeid. Selskapet skal 

fremstå som en nøytral tilrettelegger av infrastrukturtjenestene for de forskjellige 

forskningsmiljøene på stedet, samtidig som det sikrer overordnede norske interesser og 

territoriell kontroll. 

2.2 Prioriteringer 2016 

Det bør tilrettelegges for flere forskere i Ny-Ålesund i vinterhalvåret, slik at den eksisterende 

kapasiteten kan utnyttes bedre. Økt samarbeid og koordinering mellom ulike aktører i 

forskningsmiljøet i Ny-Ålesund er også et område som bør gis prioritet, i tillegg til arbeidet 

for en stadig mer grønn forskningsstasjon. Selskapet skal legge vekt på rasjonell og 

kostnadseffektiv drift og kostnadsbasert prising av sine tjenester. 

3. STYRINGSKALENDER 

Nedenfor følger frister og krav til leveranser til departementet i 2016. Departementet tar 

forbehold om at det kan komme endringer gjennom året. 

 

Dato Aktivitet 

20. februar Kvartalsmøte (Q4-15) 

11. mars Årsrapport 2015  

15. mars Budsjettforslag 2017 

15. mai Kvartalsmøte (Q1-16) 

30. august Kvartalsmøte (Q2-16) 

1. nov. Evt. innspill til store satsinger 2018  

15. november Kvartalsmøte + CSR-møte (Q3-16) 

31. des. Tildelingsbrev for 2017 
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3.1 Krav til rapportering 

Økonomireglementet for staten legger betydelig vekt på mål- og resultatstyring. Dette gjelder 

også forvaltningen av statens eierinteresser. Hva angår Kings Bay er det et vesentlig mål med 

rapporteringen å få svar på om de offentlige midlene brukes som tiltenkt, og om de bidrar til 

økt bruk av Ny-Ålesund som forskningssted. Som et ledd i dette skal det gis en fullstendig 

rapportering over bruken av de offentlige midlene. For Kings Bay vil kravene til 

resultatrapportering overfor departementet hovedsakelig følge av aksjelovens og 

regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk, og de krav til rapportering som framgår 

av tilskuddsregelverket for Kings Bay. Kings Bay skal legge stor vekt på presis rapportering 

om forhold omtalt i tilskuddsbrevet, og må sørge for å varsle departementet snarest mulig 

dersom forventet ambisjonsnivå ikke kan overholdes. 

Årsrapporten 

Kings Bay skal utarbeide en årsrapport for virksomheten for 2015 som sendes departementet 

senest 11. mars. I årsrapporten skal det gis en vurdering av oppnådde resultater i forhold til 

mål og styringsparametere. Videre skal administrative og andre forhold som er omtalt i dette 

tilskuddsbrevet innrapporteres. Årsrapporten kan også inneholde informasjon om interne mål 

eller indikatorer fra virksomhetens interne styringssystemer dersom dette bidrar til å belyse 

resultatene. Videre forventes det at selskapet i rapporten også beskriver sitt arbeid med å 

ivareta sitt samfunnsansvar, slik det fremgår av Meld. St. 27(2013-2014) – et mangfoldig og 

verdiskapende eierskap.   

 

I forbindelse med innleveringen av årsrapport, redegjøres det for eventuelle endringer i 

risikobildet gjennom året. 

 

Departementet anmoder selskapet om å utarbeide en spesifisert oversikt over de investeringer 

som gjennomføres innenfor rammen av tildelt bevilgning, og kostnadene for disse 

investeringene. Leieinntekter fra utleie av bygg bes også spesifisert og rapportert. Oversiktene 

vedlegges årsregnskapet. 

Kvartalsrapporter  

Kings Bay skal som vanlig utarbeide kvartalsrapporter for 2015 og oversende disse til 

departementet. Kvartalsrapporteringen skal være kort og oppsummere status for 

virksomheten. Av økonomiske tall skal rapporten inneholde: 1) tall for det aktuelle kvartalet 

og for tilsvarende periode i foregående år, 2) tall for året så langt og for tilsvarende periode i 

foregående år, 3) budsjettall og avvik mellom faktiske tall og budsjett og 4) balanse. 

 

Viktige utviklingstrekk i kvartalet skal redegjøres for, og vesentlige endringer i regnskapet 

sammenlignet med foregående år, samt vesentlige avvik fra budsjett, skal forklares (årsak, 

konsekvens og oppfølging). I tillegg skal det gis en prognose for drift, investeringer og 

inntekter for resten av året. 

 

I forbindelse med fremleggelse av resultat for første og tredje kvartal skal Kings Bay 

rapportere om økonomiske forhold forbundet med tilskuddsordningen og kriteriene for 

måloppnåelse. Følgende skal legges til grunn ved vurdering av måloppnåelse: 

 

 oversikt over de samfunnsoppgaver som er utført 

 selskapets økonomiske resultater og gjennomførte investeringer 

 aktivitetsutviklingen i Ny-Ålesund 

 målinger av effekten av iverksatte miljøtiltak i Ny-Ålesund 
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Basert på mottatt innrapportering skal det vurderes om det er behov for ytterligere 

oppfølgings- eller kontrolltiltak. Dette kan eksempelvis omfatte stikkprøvekontroll for 

prøving av data som ligger til grunn for utarbeidelse av innrapportert informasjon, nærmere 

regnskapsgjennomgang eller annen kontroll med at midlene har blitt nyttet som forutsatt. 

 

Kvartalsrapportene skal også inneholde risikovurderinger. Det skal gis et risikobilde på 

mulighet for å oppnå hovedmål og delmål for påfølgende budsjettår i andre kvartalsrapport. 

Videre skal det gis et oppdatert risikobilde på hovedmål og delmålsnivå for inneværende år, i 

årsrapport og i første og tredje kvartalsrapport. 

 

Kings Bay plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Vesentlig 

avvik er avvik som truer oppnåelse av hovedmål og delmål. Videre skal departementet 

orienteres umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse.  

 

Annet  

På bakgrunn av anbefaling fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og drøfting av saken i 

Regjeringen, ber Nærings- og fiskeridepartementet om at selskapet vurderer om det er behov 

for å iverksette tiltak for å øke IKT-sikkerheten. 

3.2 Budsjettforslag 2017 

Kings Bay bes gi innspill til budsjettforslag for kommende år, som grunnlag for 

departementets arbeid med statsbudsjettet for 2017. Frist for innspill er 15. mars 2016.  

 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende 

budsjettramme og inneholde følgende:  

1. Hva som er de 1-3 viktigste områdene som skal ha oppmerksomhet i 2017. 

2. Eventuelt hva som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til 

høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.  

3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2015 

(regnskapstall), 2016 (gjeldende budsjett) og 2017 (gitt dagens ramme). 

4. Virksomhetens totale finansiering, både gjennom offentlig finansiering og andre kilder. Vi 

ber om en spesifikasjon av opplysningene for regnskap 2015, budsjett 2016 og anslått 

finansiering i 2017.  

3.3 Eventuelle innspill til store satsinger 2018 

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til materiale til regjeringens første 

budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger med frist 1. 

november 2016. Departementet ber om at eventuelle innspill inneholder følgende 

informasjon: 

 

Benevning av satsingsforslag                 (mill. kroner)  

Kort oppsummering av satsingsforslaget.  

 2-5 linjer og maks 1/2 side.  

 Tiltakets formål og varighet.  

 Utgifter i 2018 og påfølgende år.  

 

Tilleggsopplysninger:  

 Nærmere utdyping av satsingsforslaget.  
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 Bakgrunn og behov for tiltaket.  

 Oppsummering av konkrete resultater som tiltaket forventes å gi.  

 En oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket. 

I den sammenheng må det redegjøres for alle relevante forutsetninger og beregninger. Alle 

tallstørrelser må settes opp på en logisk og etterprøvbar måte.  

 Tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet tallfestes så langt det er mulig.  

 Flerårige budsjettkonsekvenser for årene 2018-2020 for hvert enkelt satsingsforslag. Hvis 

tiltaket berører flere kapitler og poster, settes dette opp i en oversiktlig tabell.  

 En beskrivelse av hvordan resultatoppfølgingen skal foregå.  

 Dersom tiltaket antas å gi innsparinger over tid, må en konkret gevinstrealiseringsplan 

beskrives.  

4. UTBETALING 

Midlene vil bli overført fra departementet til Kings Bay i halvårlige rater, med utbetaling i 

januar og juli. Utbetalingen i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2015 er lagt 

frem for departementet. Innleveringsfrist for denne er satt til 11.03.2016. 
 

Vi minner om at Kings Bay ikke kan ta opp lån eller stille garantier uten forutgående 

godkjenning fra departementet. 
 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 

til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak. 
 

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 

med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene.  

 

Dersom Kings Bay gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mette I. Wikborg (e.f) 

ekspedisjonssjef   

     

 Muriel Bjørseth Hansen 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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