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Fullmakt til å belaste Svalbardbudsjettet 2022 - Kap. 0020 Statsbygg  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Prop. 1 S (2021–2022) Svalbardbudsjettet, 

jf. Innst. 17 S (2021–2022). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets 

endelige budsjettvedtak av 15. desember 2021. Med bakgrunn i dette stilles følgende   

utgiftspost til disposisjon for Kommunal- og distriktsdepartementet til benyttelse for 

Statsbygg Svalbard i 2022. 

    

1.  UTGIFTER    

           (i 1000 kroner)    

 

 

 

 

       

Bevilgningen skal dekke lønns- og driftsmidler for Statsbygg sitt kontor i Longyear-

byen. 

 

Statsbygg Svalbard har ansvaret for statlige bygg og utbygginger på Svalbard. Stats-

bygg Svalbard har videre ansvaret for forvaltningen av en boligpool i Longyearbyen, 

som leier ut boliger til offentlig ansatte. 

  

Kap. 0020 Statsbygg Svalbard  

Post 01 Driftsutgifter 2 300 

Sum  2 300  
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2. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MIDLENE 

Kommunal- og distriktsdepartementet er ansvarlig for at bevilgningen benyttes i tråd 

med Stortingets budsjettvedtak og innenfor rammene av gjeldende regelverk.  

Kommunal- og distriktsdepartementet er ansvarlig for at styringssignaler og fullmakter 

i dette brevet videreformidles og delegeres til Statsbygg gjennom tildelingsbrev. Tilde-

lingsbrevet må publiseres på regjeringen.no. Vi ber om kopi av relevant styringsdialog. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet skal informere Justis- og beredskapsdepartemen-

tet om vesentlige avvik vedrørende bruk av bevilgningene straks departementet får 

kjennskap til slike avvik.  

 

Ut- og innbetalinger knyttet til Svalbardbudsjettet skal rapporteres til statsregnskapet i 

virksomhetens S-rapport med postering mot statskonto 845004 Avsetninger i svalbard-

budsjettet. 

 

3. TERTIAL- OG ÅRSRAPPORTERING 

Vi ber om tertialvise regnskapsrapporter. Regnskapsrapportene skal vise utgifter og 

inntekter fordelt på de kapitler og poster Kommunal- og distriktsdepartementet har fått 

tildelt midler på. Rapportene skal i tillegg gi et estimat for forventet budsjettstatus ved 

årets slutt, og eventuelle avviksforklaringer i forhold til opprinnelig budsjett. Tertialrap-

portene om skatteinngangen vil også kunne bli brukt til å justere budsjettet i løpet av 

året, både på inntekts- og utgiftssiden. 

 

Vi ber om årsrapportering på bruk av midlene. Rapportering kan inngå i virksomhete-

nes ordinære årsrapport. Vi ber om at det oppgis om eventuelt mindreforbruk inntil fem 

pst. ønskes overført til 2023, sammen med forklaring knyttet til eventuelt mindrefor-

bruk, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 5, 3. ledd.  

 

For statlige virksomheter som rapporterer til Svalbardregnskapet gjennom S-rapport 

skal posteringer mot statskonto 845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet fremgå av virk-

somhetens årsregnskap, jf. rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige 

virksomheters årsregnskap med tilhørende veiledningsmateriell.  

 

DFØ har utarbeidet en forklaring til oppstilling av årsregnskap for virksomheter som 

rapporterer på statskonto 845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet. Forklaringen kan 

hentes via følgende link: https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap under overskriften 

«Virksomheter som rapporterer statskonto 845004 Avsetninger i svalbardregnskapet». 

  

https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap
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Justis- og beredskapsdepartementet vil sende en særskilt bestilling om rapportering til 

svalbardregnskapet etter regnskapsårets slutt. 

 

  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øystein Mortensen 

ekspedisjonssjef 

 

Erik Mosli 

fagdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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