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Supplerende tildelingsbrev nr. 2-2022 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev av 24. januar 2022 og 
supplerende tildelingsbrev av 8. april 2022. Under følger bevilgningsendringer, 
supplerende oppdrag og justert oppdrag. 

1. MIDLER TIL VAKSINE – ENDRING AV BEVILGNING 

Vi viser til Prop. 51 S (2021–2022), Stortingets Innst. 119 S (2021-2022) og Stortingets 
budsjettvedtak av 24. januar 2022. 

Gjennom rammetilskuddet til kommunene gis det midler til dekning av kostnader til 
koronavaksinering i kommunene. Ettersom Svalbard ikke tilhører en kommune, er det 
nødvendig med en særskilt bevilgning til Svalbard for å finansiere vaksinering. På den 
bakgrunn er bevilgningen på Svalbardbudsjettet kap. 0005, post 01 økt med 500 000 
kroner. Bevilgningen skal gå til å dekke kostnader Sysselmesteren har hatt eller vil ha i 
forbindelse med gjennomføring av vaksinering av befolkningen i Longyearbyen mot 
koronaviruset. 

2. NY GRENSELOV – ENDRING AV BEVILGNING 

Vi viser til Prop. 78 S (2021–2022), Stortingets Innst. 270 S (2021-2022) og Stortingets 
budsjettvedtak av 5. mai 2022. 

Bevilgningen er økt med 8,0 mill. kroner for å innføre kontroll på Svalbard av reisende 
til og fra øygruppen («personkontroll») i forbindelse med ikrafttredelse av grenseloven 
og ny grenseforskrift. Bevilgningen skal gå til utstyrs- og datasystemanskaffelser og 
stillinger hos Sysselmesteren. Midlene plasseres på svalbardbudsjettets kap. 0005 
Sysselmesteren, post 01 Driftsutgifter. 
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Inntil 4,0 mill. kroner av bevilgningen skal gjennom belastningsfullmakt fra 
Sysselmesteren avsettes til politiets arbeid med å bistå Sysselmesteren med å etablere 
personkontroll. Se pkt. 5 i dette brevet med revidert oppdrag 4.2 for utfyllende 
opplysninger. 

3. ENDREDE REISEVANER – ENDRING AV BEVILGNING 

Vi viser til Prop. 115 S (2021–2022), Innst 450 S (2021-2022) og Stortingets 
budsjettvedtak av 17. juni 2022. Bevilgningen på svalbardbudsjettet kap 5, post 01 
reduseres med 75 000 kroner knyttet til forventede budsjettgevinster fra endrede 
jobbreisevaner som følge av pandemien. 

4. OVERSIKT BEVILGNINGSENDRINGER 

Under følger en samlet oversikt over tildelt bevilgning i 2022 for Sysselmesteren på 
svalbardbudsjettet: 
Kap. Post Formål Beløp (i kroner) 
0005 Sysselmeisteren 

01 Driftsutgifter (jf. kap. 3005) 86 038 006 

Kap. Post Formål Beløp (i kroner) 
0006 Sysselmeisterens transportteneste 

01 Driftsutgifter (jf. kap. 3006) 238 734 416 

Kap. Post Formål Beløp (i kroner) 
0009 Kulturminnetiltak 2 325 250 

01 Driftsutgifter (jf. kap. 3009) 
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5. IVERKSETTE KONTROLL MED REISENDE TIL OG FRA SVALBARD 

Vi viser til punkt 2 over om bevilgningsendring knyttet til innføring av personkontroll på 
Svalbard. Under følger et revidert oppdrag 4.2 som utdyper forutsetninger for bruk av 
midlene. 

REVIDERT OPPDRAG 4.2: Iverksette personkontroll på Svalbard etter 
forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard 

Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport. 
I tillegg skal det være rapporteringsmøter mellom 
Sysselmesteren og JD 15. august og 30. september 

Nærmere omtale: 
Forskrift 29. april 2022 nr. 643 om kontroll av reisende til og fra Svalbard trådte i kraft 
6. juni 2022. Sysselmesteren er kontrollmyndighet etter mønster fra politiets 
grensekontroll på fastlandet og skal utføre kontroll med reisende til og fra Svalbard i 
henhold til forskriften. Kontrollen skal bl.a. hindre grensekryssende kriminalitet, ivareta 
offentlig orden og andre nasjonale behov og sikre håndhevelse av internasjonale 
forpliktelser. 

Sysselmesteren skal ha tilstedeværelse med uniformert politi på flyplassen. 

Sysselmesteren skal få på plass rutiner og nødvendig infrastruktur og personell for å 
sette i verk sporadisk kontroll i henhold til forskriften 

For utfyllende opplysninger vises det til kgl. res. av 29. april 2022 om fastsettelse av 
forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard 

Sysselmesteren skal sende belastningsfullmakt til Politidirektoratet på inntil 4,0 mill. 
kroner til politiets arbeid med å bistå Sysselmesterens i å iverksette personkontroll på 
Svalbard. Belastningsfullmakten utarbeides i tråd med Finansdepartementets rundskriv 
R-111. 

Rapporteringskrav: 
• Generell rapportering 
• Status for bygg 
• Status økonomi 
• Status for personell, herunder opplæring 
• Status for utstyr og materiell, herunder digitale løsninger 
• Samhandling med andre etater 
• Antall dager med uniformert politi på flyplassen 
• Antall gjennomførte kontroller 
• Omprioriteringer på grunn av arbeidet med personkontroll 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_111_2013.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_111_2013.pdf
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Med hilsen 

Øystein Mortensen 
ekspedisjonssjef 

Erik Mosli 
fagdirektør 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

Kopi til 
Klima- og miljødepartementet 
Riksrevisjonen 
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