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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 -2019  

Vi viser til Tildelingsbrev 2019 av 21. januar 2019 og Supplerende tildelingsbrev  

nr. 1-2019 av 23. april 2019.  

 

1. Revidert nasjonalbudsjett 2019 

I henhold til Stortingets behandling av Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbud-

sjett 2019, Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-

sjettet 2019 og Innst. 391 S (2018–2019), er det gjort følgende endring på Svalbardbud-

sjettet 2019:  

 

Svalbardbudsjettet kap. 0006 Sysselmannens transporttjeneste, post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten økes med 6 mill. kroner. Bevilgningen skal gå til å forlenge sei-

lingssesongen for Sysselmannens fartøy M/S «Polarsyssel» fra ni til ti måneder i 2019.  

 

Vi ber om at Sysselmannen innen 10. oktober oversender oppdatert budsjett for kost-

nader direkte knyttet til å utvide seilingssesongen til 10 måneder i 2019. I utgangspunk-

tet vil overskytende beløp bli tilbakeført til statskassa gjennom proposisjon om ny sal-

dering av statsbudsjettet i 2019. 

  

Oversikt 2019 

Under følger oppdatert oversikt over disponibel bevilgning i 2019 for Sysselmannen på 

Svalbard på svalbardbudsjettet (eksklusive økonomiske og administrative fullmakter, 

som for eksempel merinntektsfullmakt).  
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Kap.  Post.  Formål Disponibelt be-

løp ( i 1000 kro-

ner) 

0005 01 Sysselmannen (jf. kap. 3005) 70 400  

0006 01 Sysselmannens transportteneste  

(jf. kap. 3006) 

211 000  

0009 01 Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009) 2 100 

  

 

2. Om ansvarsfordelingen mellom statsrådene  
 

Justis- og beredskapsdepartementet ledes nå av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder, 

justis- og innvandringsministeren og samfunnssikkerhetsministeren.  

 

Samfunnssikkerhetsministeren har ansvaret for departementets saker knyttet til polar-

områdene (Arktis med Svalbard og Antarktis). Samfunnssikkerhetsministeren har også 

ansvaret for departementets oppgaver knyttet til etatsstyringen av Sysselmannen på 

Svalbard, men likevel slik at sysselmannens funksjon som politimester tilligger justis- 

og innvandringsministerens  ansvarsområde. Samfunnssikkerhetsministeren har et 

særlig ansvar for koordineringen av regjeringens svalbardpolitikk og sentraladministra-

sjonens behandling av polarsaker. Samfunnssikkerhetsministeren er ansvarlig for utar-

beidelsen av Svalbardbudsjettet og er regjeringens kontaktpunkt overfor Longyearbyen 

lokalstyre. 

 

Samfunnssikkerhetsministeren har ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på na-

sjonalt nivå, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunns-

sikkerhet og for digital sikkerhet i sivil sektor, forebyggende sikkerhet i sivil sektor, 

den offentlig organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon og 

redningshelikoptertjenesten.  

 

Justis- og innvandringsministeren har ansvaret for forebyggende nasjonal sikkerhet 

som er direkte knyttet til ansvarsområder som tilligger Politiets sikkerhetstjeneste 

(PST), politiet (herunder Sysselmannen på Svalbard) og Riksadvokaten, herunder etter-

forskning og påtale mv.  

   

Samfunnssikkerhetsministeren har etatsstyringsansvaret for Direktoratet for sam-

funnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralene, Sivil klareringsmyndighet og 

NSM. 

 

Etatsstyringsansvaret for Justis- og beredskapsdepartementets øvrige underlagte og 

tilknyttede virksomheter tilligger justis- og innvandringsministeren. 

 

Justis- og innvandringsministeren og samfunnssikkerhetsministeren har ansvaret for 

departementets samlede beredskap og krisehåndteringen i justissektoren. Ansvarsplas-
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seringen ved krisehåndtering følger den samme ansvarsdelingen som ellers gjelder 

mellom justis- og innvandringsministeren og samfunnssikkerhetsministeren. Dersom 

håndteringen krever involvering av kapasiteter som til daglig er underlagt begge stats-

rådene, er hovedansvarlig statsråd for håndtering av krisen den som er konstitusjonelt 

ansvarlig for den delen av sektoren som leder håndteringen. Det konstitusjonelle an-

svaret endres ikke ved utpeking av hovedansvarlig statsråd. 

 

Beslutning om tiltak beskrevet i Nasjonalt beredskapssystem er fordelt mellom justis- 

og innvandringsministeren og samfunnssikkerhetsministeren. Ved anmodninger om 

bistand fra Forsvaret utøver justis- og innvandringsministeren alminnelig styringsrett i 

Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

For alle andre ansvarsområder som hører under Justis- og beredskapsdepartementet 

har justis- og innvandringsministeren ansvaret. Justis- og innvandringsministeren har 

også det administrative ansvaret for Justis- og beredskapsdepartementet, herunder an-

svaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet. 

 

 

3. Rapportering - Handlingsplan fremmede arter 

Rapporteringskrav Frekvens 

R 6.1. Det vises til belastningsfullmakt på 500 000 

kroner fra Miljødirektoratet av 23. april 2019 

til oppfølging av tiltak i Handlingsplan mot 

fremmede arter. Vi ber om at det i årsrappor-

ten rapporteres særskilt på bruken av disse 

midlene. 

 

Årsrapport 

 

 

 

 

 

Øystein Mortensen 

ekspedisjonssjef 

 

Erik Mosli 

seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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Kopi til 
Riksrevisjonen 

Klima- og miljødepartementet 

 


