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Tilskuddsbrev for 2020 - Visit Svalbard AS 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prp. 1 S (2019-2020) for Nærings- og 
fiskeridepartementet og Innst. 8 S (2019-2020), og meddeler med dette Stortingets 
budsjettvedtak for 2020. 

 

1.OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Visit Svalbard AS i 2020: 

   (i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900 74 Tilskudd til Visit Svalbard AS 3 050 

 Sum  3 050 

 
Bevilgningen for 2020 er en økning fra 2019 på om lag 700 000 kroner. Bakgrunnen for 
styrkingen av tilskuddet er at regjeringen ønsker å sette organisasjonen bedre i stand til å 
gjennomføre aktiviteter som bidrar til en utvikling av reiselivsnæringen innenfor rammene 
som ligger i de overordnede målene for svalbardpolitikken, slik disse er formulert i 
regjeringens strategi Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard.  
 
2.FØRINGER FOR TILSKUDDET I 2020 
Formålet med Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Visit Svalbard AS er å støtte opp 
under selskapets arbeid for at reiselivsaktiviteten på øygruppen bygger opp under de 
overordnede målene i svalbardpolitikken. Departementet er opptatt av å legge til rette for 
videreutvikling av et bærekraftig reiseliv på Svalbard. Tilskuddet skal benyttes til å skaffe 
informasjon om reiselivsaktivitet i området, bidra til utvikling og implementering av nasjonal 
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Side 2 
 

politikk, herunder et bærekraftig reiseliv, og til å ta vare på fellesoppgaver som drift av 
helårlig turistinformasjon, kompetansebygging og opplæring av guider og turledere. 
 
3.STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING 
Visit Svalbard AS og Nærings- og fiskeridepartementet skal i styringsdialogen følge opp de 
føringer som er satt i tilskuddsbrevet. Det vil bli holdt styringsmøte mellom Visit Svalbard AS 
og departementet i april 2020. 
 
Visit Svalbard AS skal utarbeide en årsrapport til departementet for bruk av tilskuddet fra 
Nærings- og fiskeridepartementet. 
 
Visit Svalbard AS skal rapportere med utgangspunkt i følgende kriterier: 

 Beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt gjennom året og en vurdering av 
hvordan dette har bidratt til å videreutvikle Svalbard som et bærekraftig reisemål. 

 Beskrivelse av avveininger mellom omfang på reiselivsaktivitet og bærekraft. 
 En årlig undersøkelse som både kartlegger reiselivsbedriftenes tilfredshet med de 

tjenestene Visit Svalbard AS leverer og bedriftenes lønnsomhet samt en kommentar 
til resultatene av undersøkelsen. 

 En oversikt over utviklingen i turisttrafikken til Svalbard målt i antall gjestedøgn og 
ankomster med en fordeling mellom besøkende fra fly- og cruisetrafikk, samt i antall 
cruiseanløp fordelt på størrelse på skipene og når på året de ankommer. 

 En oversikt over utviklingen i besøkstall på Visit Svalbard AS' fellesportal og antall 
bookinger via fellesportalen. 

 En oversikt som viser andelen av næringsfinansiering og antall medlemmer meldt inn 
i Svalbard Reiselivsråd, fordelt på årsomsetning, bransje(r), antall sysselsatte og 
antall måneder i drift. 

 
Årsrapporten skal inneholde årsregnskap med redegjørelse for de ulike regnskapspostene. 
Eventuelle avvik og spesielle forhold skal kommenteres. 
 
Årsrapporten for 2019 skal sendes elektronisk til postmottak@nfd.dep.no innen 1. mars 
2020. Frist for årsrapporten for 2020 er 1. mars 2021. 
 
Departementet skal holdes orientert om utviklingstrekk og endringer som angår eller påvirker 
reiselivsnæringen på Svalbard og Visit Svalbard AS. Nærings- og fiskeridepartementet skal 
kunne benytte informasjon fra Visit Svalbard AS i sitt løpende arbeid. 
 
Budsjettforslag for 2021 skal sendes departementet elektronisk til postmottak@nfd.dep.no 
15. mars 2020. Budsjettforslaget for 2021 blir å betrakte som søknad om tilskudd for 2021. 
 
4.UTBETALING 
Midlene vil bli overført fra departementet til Visit Svalbard AS i halvårlige rater (medio februar 
og medio juli). Utbetalingen i juli 2020 betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2019 er 
lagt frem for departementet. 
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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 Visit Svalbard AS gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i samsvar 
med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Wroldsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Kirsti Aulstad Sogn 
underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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