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Statsbudsjettet 2011 - Tildelingsbrev - Samfunnet Jan Mayen 

 

1. STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til Stortingets budsjettvedtak av 8. desember 2010, 

jf. Innst. 13 S (2010–2011) fra Transport- og kommunikasjonskomiteen og Prop. 1 S 

(2010–2011) for Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet stiller 

med dette til disposisjon for Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI OPS) midlene 

under kap. 1070 Samfunnet Jan Mayen: 

 

Kap. 1070 Samfunnet Jan Mayen 

Post 01 Driftsutgifter        42 680 000 kroner 

             

 

Kap. 4070 Samfunnet Jan Mayen 

Post 01 Inntekter fra kioskdrift            549 000 kroner 

Post 07 Refusjoner           4 180 000 kroner  

  4 729 000 kroner 

 

Fiskeri- og kystdepartementet gjør oppmerksom på at det ikke er bevilget midler over 

kap. 1070 post 45 for 2011. Hvis det viser seg at midler som ble bevilget på kap. 1070 

post 45 for 2010 ikke fullt ut blir benyttet i 2010, må midlene søkes overført til neste 

budsjettår.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet gir, med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 11 fjerde 

ledd nr. 2, kongelig resolusjon av 2. desember 2005 og rundskriv R-110/2005 punkt 2.5, 
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Forsvarets informasjonsinfrastruktur fullmakt til å omdisponere inntil 5 prosent av 

bevilgningen på kap. 1070 post 01 til kap. 1070 post 45 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold i 2011. Dersom det er behov for å omdisponere større beløp enn dette, vil 

dette måtte fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011, hvor fristen for 

innspill til FKD er satt til 1. mars 2011. 

 

Samfunnet Jan Mayen har i 2011 en samlet utgiftsramme på 42,68 mill. kroner og en 

samlet inntektsramme på 4,729 mill. kroner. På kap. 1070 post 01 forutsettes bevilgnin-

gen å dekke økte driftskostnader og akutte vedlikeholdsbehov. I 2010 ble det bevilget 

7,4 mill. kroner til utskifting av kjøle- og fryseanlegget på Jan Mayen. Dette prosjektet 

forutsettes sluttført i 2011, ved hjelp av overførte midler fra 2010. 

 

INI OPS må i disponeringen av budsjettet for 2011 legge til grunn at eventuelle over-

skridelser av kap. 1070 post 01 i 2010 vil måtte dekkes inn gjennom bevilgningen 

på kap. 1070 post 01 i 2011. 

 

 

2. GJENNOMFØRINGEN AV DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 

Virksomheten skal styres innenfor rammen av det samlede utgiftsbudsjettet for 2011, 

og de rammer som stilles til disposisjon i dette brevet skal holdes. Dersom det i løpet av 

2011 oppstår uforutsette hendelser som krever handling fra INI OPS sin side, må en i 

første rekke foreta omprioriteringer innenfor egen ramme. Saker med større budsjett-

messige konsekvenser må tas opp med Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. mars 

eller 1. oktober 2011 (vi tar forbehold om justeringer av fristene), da søknader om til-

leggsbevilgninger behandles samlet en gang i vårsesjonen og en gang i høstsesjonen. 

Eventuelle søknader må være grundig redegjort for. 

 

I samsvar med Bevilgningsreglementet § 10 tas det forbehold om adgang for 

departementet og Riksrevisjonen, jf. Lov om Riksrevisjonen § 12 til å iverksette kontroll 

med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Det tas også forbehold om adgang til 

å foreta ekstern evaluering av virksomheten. 

 

Arbeidet med å inngå en avtale om ivaretakelsen av EBA (Eiendom, bygg, anlegg) på 

Jan Mayen med Forsvarsbygg er under sluttføring. Det forventes at en formell avtale vil 

bli gjort gjeldende fra 2011. 

 

Det er inngått såkalte tredjepartsavtaler for de fleste virksomhetene som har aktiviteter 

knyttet til Jan Mayen. De resterende forventes sluttført i 2011. 

 

 

3. STYRINGSSIGNAL OG RESULTATKRAV I 2011 

Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet har inngått en avtale av 5. 

februar 2007 om drift av Samfunnet Jan Mayen. Avtalen innebærer at Fiskeri- og 

kystdepartementet kjøper tjenester for driften av Samfunnet Jan Mayen fra INI. 
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Driften av de fire norske Loran-C-stasjonene Værlandet, Bø i Vesterålen, Berlevåg og 

Jan Mayen videreføres. Fiskeri- og kystdepartementet forutsetter at utsendte naviga-

sjonssignaler fra de norske Loran-C stasjonene skal være tilgjengelige for brukerne 

99,9 pst av tiden. 

 

I Prop. 1 S (2009-2010) ble det orientert om at det er enighet med russiske myndigheter 

(Ministeriet for industri og handel) om å arbeide for realisering av den norsk-russiske 

avtalen av 1995 om samarbeid om Loran-C og Chayka. INI OPS og FLO/IKT har støttet 

departementet i dette arbeidet i 2010 og må være forberedt på å bistå 

departementet i det videre arbeidet i 2011. 

 

I arbeidet med etablering av det globale satellittnavigasjonssystemet Galileo vurderer 

EU at det kan være aktuelt å etablere en Galileo referansestasjon på Jan Mayen. INI 

OPS må være forberedt på å bistå Norsk Romsenter i arbeidet med en eventuell 

etablering og drift av en slik stasjon.  

 

 

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Fiskeri- og kystdepartementet ber om å få tilsendt INI OPS sitt forslag til fordeling av 

budsjett 2011 mht. kap. 1070 Samfunnet Jan Mayen. I forslaget skal INI OPS ta 

utgangspunkt i budsjettrammen (på kapittel og postnivå) i Prop. 1 S (2010-2011) og 

overførte midler. Vi ber om at dette blir oversendt departementet innen 15. mars 2011. 

 

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker følgende rapporter fra FLO/IKT: 

 

Avslutning    Frist for innsending 

Kvartalsrapport   ved kvartalslutt   15 dager etter kvartalslutt 

Driftsrapport Loran-C   jevnlig oppdatering   etter avtale 

 

Kvartalsrapport 

Kvartalsrapporten skal vise status i forbruket på budsjettpostene under kap. 1070 

Samfunnet Jan Mayen og kap. 4070. I tillegg til rene regnskapstall skal det gis en prog-

nose for forbruk resten av året med en redegjørelse for eventuelt mer-/mindreforbruk. 

Dersom budsjettsituasjonen tilsier det, må rapporten gjøre rede for behovet for 

innstramminger. 
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Budsjettmøter 

Fiskeri- og kystdepartementet tar sikte på å holde inntil to budsjettmøter med 

Forsvarets informasjonsinfrastruktur i 2011. Vi vil komme tilbake til tidspunktene for 

disse. 

 

5. BUDSJETTEKNISKE FULLMAKTER OG FORUTSETNINGER 

Bevilgningsreglementets § 11 gir INI OPS adgang til å omdisponere midler på 

driftsbudsjettet. Når det gjelder omdisponeringer fra driftsmidler til investeringer og 

muligheten til å overskride driftsbudsjettet med inntil 5 pst. til investeringsformål mot 

tilsvarende innsparing, skal dette godkjennes av FKD. Frist for innsendelse av 

merinntektssøknader er 1. oktober 2011. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen 

ekspedisjonssjef 

 

Thomas Kobro 

avdelingsdirektør 
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