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Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev - Cyberforsvaret - Samfunnet Jan 
Mayen - kap. 1361/4361 

1. Stortingets budsjettvedtak 
Dette brevet gjelder Stortingets budsjettvedtak og de vilkår og krav som 
Samferdselsdepartementet stiller til Cyberforsvaret i 2019 for bevilgningene til Samfunnet 
Jan Mayen. 
 
Stortinget vedtok 12. desember 2018 statsbudsjettet for 2019, jf. Prop. 1 S/Innst. 7 S (2018-
2019). 
 
Disse bevilgningene ble vedtatt: 

Kapittel og post Beløp i kroner 
Kap. 1361 Samfunnet Jan Mayen 
Post 01 Driftsutgifter 54 600 000 
Sum kap. 1361 54 600 000 
Kap. 4361 Samfunnet Jan Mayen  
Post 07 Refusjoner og andre inntekter  

 

6 100 000 
Sum kap. 4361 6 100 000 

 
Kap. 1361 omfatter driften av Samfunnet Jan Mayen og kostnader i forbindelse med 
nedleggelsen av navigasjonssystemet Loran-C. I tillegg er det for 2019 bevilget 5,1 mill. kr til 
prosjektering av nytt hovedbygg på Jan Mayen.    
 
Stortinget vedtok bl.a. denne fullmakten for Samferdselsdepartementet: 
 
”Merinntektsfullmakt 
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan: 

Cyberforsvaret 
Postboks 800 Postmottak 
2617 LILLEHAMMER 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1051-5 

Dato 

3. januar 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

1. 

overskride bevilgningen på mot tilsvarende merinntekt under 

kap. 1361 post 01 kap. 4361 post 07  

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til 
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige 
forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 
 
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 
bevilgning til neste år." 
 
Samferdselsdepartementet delegerer denne fullmakten til Cyberforsvaret. 
 

2. Gjennomføringen av det økonomiske opplegget 
Virksomheten skal styres innenfor rammen av det samlede utgiftsbudsjettet for 2019, og de 
rammer som stilles til disposisjon i dette brevet skal holdes. Dersom det i løpet av 2019 
oppstår uforutsette hendelser som krever handling fra Cyberforsvarets side, må en i første 
rekke foreta omprioriteringer innenfor egen ramme. Saker med større budsjettmessige 
konsekvenser må tas opp med Samferdselsdepartementet så raskt som mulig og senest 
innen 1. mars eller 1. oktober 2019 (vi tar forbehold om justeringer av fristene), da søknader 
om tilleggsbevilgninger behandles samlet en gang i vårsesjonen og en gang i høstsesjonen. 
Forslag om eventuelle endringer må være grundig redegjort for.  
 
Det er inngått såkalte tredjepartsavtaler for de fleste virksomhetene som har aktiviteter 
knyttet til Jan Mayen. 
 

3. Styringssignal og budsjettoppfølging 
Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet inngikk 5. februar 2007 en avtale 
om drift av Samfunnet Jan Mayen. Etter at Samferdselsdepartementet har overtatt ansvaret 
for kystforvaltningen innebærer dette at Samferdselsdepartementet kjøper tjenester for 
driften av Samfunnet Jan Mayen. 
 
Utgifter til forvaltning som utføres av Forsvarsbygg i henhold til avtale med 
Samferdselsdepartementet, dekkes innenfor bevilgningen på kap. 1361. 
 
Bevilgningen for 2019 på post 01 omfatter blant annet 6 mill. kr til utskifting av aggregater.  
 
Videre er det bevilget 5,1 mill. kr på post 30 Nytt hovedbygg Jan Mayen. Midlene skal 
benyttes til prosjektering av nytt hovedbygg i regi av Forsvarsbygg, jf. bestilling til 
Forsvarsbygg datert 23. mai 2018, og disponeres av Samferdselsdepartementet. 
  

4. Rapportering og resultatoppfølging 
Samferdselsdepartementet ber om å få tilsendt Cyberforsvarets forslag til fordeling av 
budsjettet på ulike tiltak. I forslaget skal Cyberforsvaret ta utgangspunkt i budsjettrammen 
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(på kapittel og postnivå) i Prop. 1 S/Innst. 7 S (2018-2019) og ev. overførte midler. Vi ber 
om at dette blir oversendt departementet senest sammen med første tertialrapport i 2019.   
 
Samferdselsdepartementet ber om følgende rapporter fra Cyberforsvaret: 
 

 Avslutning Frist for innsending 

Tertialrapport Ved tertialslutt 15 dager etter tertialslutt 

Årsrapport 2018 Årsslutt 15. februar 2019 

 
Tertialrapport 
For 2019 ber departementet om rapporter etter hvert tertial som skal vise status i forbruket 
på budsjettpostene under kap. 1361 Samfunnet Jan Mayen og kap. 4361 Samfunnet Jan 
Mayen. I tillegg til regnskapstall skal det gis en prognose for forbruk resten av året med en 
redegjørelse for eventuelt mer-/mindreforbruk. Dersom budsjettsituasjonen tilsier det, må 
rapporten gjøre rede for behovet for innstramminger. 
 
Årsrapport 
Årsrapporten må være i samsvar med krav i tildelingsbrevet for 2019, samt inneholde en 
forklaring på avvik mellom bevilgning og regnskap på kap. 1361 og 4361. Vi ber videre om at 
det settes opp en tabell som viser beregning av mer-/mindreutgift på kap. 1361 og 4361, jf. 
nedenfor.  
 

Bevilgning i henhold til saldert budsjett 2019  

Overført fra 2018  

Lønnsregulering  

Sum bevilgning  

Regnskap  

Mer-/mindreutgift  

  

Fullmakter:  

Ev. merinntekter  

Ev. refusjoner  

Sum fullmakter  

Korrigert mer-/mindreutgift  

 
Det bør videre gå fram om ev. mindreutgift søkes overført til 2019.  
 
Kontaktmøter 
Samferdselsdepartementet tar sikte på å holde et kontaktmøte i januar, og eventuelt flere 
møter dersom det skulle oppstå behov. Vi vil komme tilbake til konkret dato for møtet.  
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5. Avslutning 
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet 
med dette til disposisjon for Cyberforsvaret bevilgningen på kap. 1361 Samfunnet Jan 
Mayen, post 01 Driftsutgifter og kap. 4361 Samfunnet Jan Mayen. Dette innebærer at 
Cyberforsvaret kan postere direkte på kap. 1361, post 01 og kap. 4361, post 01 for 
betalinger som gjelder Samfunnet Jan Mayen. 
 
Med hilsen 
 
 
Ottar Ostnes (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Petter Nedrås Falkung 
underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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