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1. INNLEDNING 

Tildelingsbrevet er en ettårig kontrakt mellom departementet og  Svalbards miljøvernfond. I 

dette dokumentet tildeles fondet midler som skal samsvare med de resultatkrav og føringer 

som fondet skal prioritere det aktuelle året. Tildelingsbrevet er utgangspunktet for fondets 

rapportering gjennom året. Tildelingsbrevet må ses i sammenheng med etatsstyringsheftet og 

instruks for økonomistyring.       

 

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Stortingets innstilling og 

vedtak, og regjeringens politiske plattform. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 

2014 og en nærmere beskrivelse av de nasjonale mål, resultatkrav og føringer som 

departementet spesielt ønsker å framheve.  

 

Det er viktig å se instruks for virksomhet og økonomistyring og det årlige tildelingsbrevet i 

sammenheng. I tillegg beskriver Etatsstyringsheftet hvilke prinsipper som skal ligge til grunn 

for Klima- og miljødepartementets etatsstyring. Heftet redegjør for retningslinjene for 

styringsdialogen mellom departementet og etatene, herunder krav til aktørene.  Det er også 

viktig å påpeke at Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om 

økonomistyring i staten ligger til grunn for styring av alle statlige virksomheter.  

 

2.  STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER 

De største utfordringene på miljøområdet går på tvers av sektorer. Regjeringen vil bygge sin 

politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet, slik at miljø skal stå sentralt i alle 

sammenhenger og på alle politikkområder når beslutninger fattes. Miljøarbeidet i nord- og 

polarområdene skal legge vekt på tilpasning til raske klimaendringer og økende aktivitet, og å 

styrke kunnskapsgrunnlaget. Det skal legges vekt på hvordan effektene av tiltakene som 

iverksettes i miljøforvaltningen og i andre sektorer bidrar til å nå nasjonale miljømål. 

Miljøforvaltningen skal legge vekt på større kunnskap om og forståelse av miljøpolitikkens 

sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. 

Virksomhetene skal holde seg løpende orientert om kunnskapsstatus innen sine områder. 

Miljøforvaltningen skal bidra til en omstilling til ”grønn økonomi” og ”grønn vekst”. 

 

3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET 

Internasjonalt samarbeid 

Regjeringens mål om bevaring av Svalbards villmarksnatur skal ligge til grunn for styrets 

beslutning. Miljømålene går fram av St.meld. nr 22 (2008-2009), og regjeringen legger 

følgende hovedmålsettinger til grunn for miljøvernet på Svalbard:  

 

 Svalbard skal på bakgrunn av sin internasjonalt viktige natur- og kulturarv være et av 

verdens best forvaltede villmarksområder.  

 Innenfor de rammer traktats- og suverenitetsmessige hensyn setter, skal miljøhensyn 

veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser.  

 Omfanget av villmarkspregede områder skal opprettholdes.  

 Flora, fauna og verneverdige kulturminner skal bevares tilnærmet uberørt, og de 

naturlige økologiske prosessene og det biologiske mangfoldet skal få utvikle seg 

tilnærmet upåvirket av aktivitet på Svalbard.  



 4 

 Det skal finnes store og uberørte naturområder på Svalbard som dekker behovet for 

referanseområder for klima- og miljøforskning.  

 Mulighetene for å oppleve Svalbards natur uforstyrret av motorisert ferdsel og støy 

skal ivaretas, også i områder som er lett tilgjengelige fra bosettingene  

 

Disse miljømålene setter rammer for all virksomhet på øygruppen. 

 

Resultatkrav og føringer til Svalbards miljøvernfond fordelt på resultat- og 

virkemiddelområder: 

 

Nasjonalt mål 3: Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i nord- 

og polarområdene skal reduseres.  

 

Resultatkrav 

1. Fondets tildelte budsjettmidler skal brukes til tiltak som fører til vern og sikring av 

naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og 

informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra 

Svalbards miljøvernfond. 

2. Budsjettmidlene skal dekke utgifter til forvaltningen av fondet  

3. Svalbards miljøvernfond skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere om 

arbeidet med fjerning av ”tidstyver”. Det vil si effektivisering av egen drift, 

regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor 

innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes fondet foreslå 

forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” 

for virksomheten.  

 

Føringer: 

I 2014 skal styret særlig prioritere prosjekter som: 

4. sikrer kunnskap om klimaendringer og virkningene klimaendringene har for 

naturmiljøet,  kulturminner og samfunnsplanlegging. Det skal legges vekt på 

betydningen disse endringene har for miljøvernforvaltningen på Svalbard. 

5. fremmer miljøvennlig friluftsliv og bedre folkehelse 

6. fremmer kulturminnetiltak 

7. I tillegg skal styret legge vekt på følgende: 

 Kunnskapsformidling om Svalbards naturmiljø og kulturminner, herunder 

holdningsskapende arbeid  og tiltak rettet mot barn og unge  

 Kartlegging av miljøkonsekvenser av alle typer ferdsel  

 Prosjekter som fremmer bærekraftig turisme  

 Prosjekter som har som formål å sikre en forsvarlig høsting av vilt- og 

fiskebestanden på Svalbard samt  prosjekter som har til formål å bedre 

kunnskapsgrunnlaget for høstingen.  

 prosjekter som fremmer miljøvennlig næringsutvikling og  byutvikling i 

bosettingene.  

 prosjekter som sikrer kunnskap om og har positive effekter for naturmangfoldet på 

Svalbard. 
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4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 

Svalbards miljøvernfond er et statlig fond.Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med 

Proposisjon 1 til Stortinget (2013–2014), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. 

Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og 

bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks for økonomistyring, og andre regler som 

er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. Når det gjelder forvaltningen av 

tilskudd, viser departementte til forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. 

 

De føringer, krav, oppdrag og lignende som er stilt til virksomheten skal realiseres innenfor 

fondets midler uten at det fører til negativ saldo på fondets konto. Det vises i denne 

sammenheng også til fullmakt til å overskride kap. 1472 post 50 mot tilsvarende merinntekter 

under kap. 5578 post 70. 

 

Svalbards miljøverndond skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd 

med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. 

 

Følgende midler tildeles i 2014 (beløp i kroner): 

 

Utgifter  

Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2014  

( i tusen) 

1472.50 Overføring til Svalbard miljøvernfond 12 320 

Sum  12 320 

 

Inntekter  

Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2014 

5578.70 Sektoravgifter under Svalbard 

miljøvernfond 

12 320 

Sum kapittel 5578.70  12 320 

 

Merinntektsfullmakter  

Svalbard miljøvernfond gis fullmakt til 

å overskride bevilginger under:  

mot tilsvarende merinntekter under: 

1472.50 5578.70 

 

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) forslag til vedtak II nr. 1. Fullmakten delegeres til styret 

og innebærer at styret har fullmakt til å overskride kap. 1472 post 50 mot tilsvarende 

merinntekter under kap. 5578 post 70.  

 

Fullmakten innebærer at dersom styret finner at inntektene i fondet blir større enn budsjettert, 

kan også disse inntektene overføres til fondets konto via kap. 1472 post 50. Fullmakten kan 

bare benyttes dersom det er regnskapsført høyere inntekter enn bevilget.  

 

Dersom det skulle komme inn inntekter etter at det er mulig å få dem regnskapsført i 2014, 

men før det er mulig å få dem regnskapsført i 2015, føres inntektene på interimskonto knyttet 
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til mellomværende med Finansdepartementet i kassarapporten pr. 31.12.2014. De enkelte 

innbetalingsbilag (kreditoppgaver) som føres på denne måten, må kunne dokumenteres. Så 

snart som mulig i 2015 regnskapsføres bilagene på de relevante postene i statsregnskapet. 

 

5.  STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING 

 

Klima- og miljødepartementet skal ha rapporter over forbruk to ganger i året, pr. 31.8. og pr. 

31.12. Foreløpig årsrapport pr. 31.8 sendes Klima- og miljødepartementet innen 19. 

september 2014. Årsrapporten for 2014 bes oversendt departementet innen 4. februar 2015. Vi 

minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 

postmottak@md.dep.no.  

 

Høsten 2013 kom det endringer i økonomiregelverket som vil påvirke kravene til rapportering 

fra alle statlige virksomheter. Etatene har hatt disse endringene på høring våren 2013. Klima- 

og miljødepartementet vil sende ut en oppdatert versjon av dokumentet ”Retningslinjer for 

rapportering”.  

 

Rapportene skal foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene. Virksomheten skal lage en 

samlet oppsummering under det enkelte resultat- og virkemiddelområde ved rapportering per 

31. august og 31. desember i 2014. Denne oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering 

på hvert enkelt resultatkrav og rapportering på hovedprioriteringer. Det er ikke behov for å 

rapportere på føringer all den tid det ikke er avvik som departementet bør informeres om. Det 

rapporteres på nasjonale mål i forbindelse med Prop. 1 S. Status på nasjonale mål skal også 

rapporteres til miljøstatus.no. Departementet kan, ved behov, også be om rapportering på 

utvalgte områder omfattet av instruksen. 

 

Hvis det skulle bli grunn til å anta at regnskapet vil vise betydelige avvik fra bevilgningene, 

må dette rapporteres til departementet uavhengig av de faste rapporteringstidspunktene.  

 

Styret skal utarbeide en årsrapport for fondets virksomhet, jf. krav nedfelt i § 6 i vedtektene 

for Svalbards miljøvernfond, virksomhets og økonomiinstruksen og i de oversendte 

retningslinjene for rapportering. 

 

Rapportene skal foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene. Resultatrapportering skal 

skrives inn med kursiv i tildelingsbrevet. 

 

Frister for rapporteringer i 2014 er: 

Foreløpig årsrapport 19. september 2014  

Endelig årsrapport 27. februar 2015  
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6. MØTEPLAN 

Møteplan for 2014- styringsmøter mellom Klima- og miljødepartementet og Svalbards 

miljøvernfond 

Møtedato

  

Møtetype Punkter til dagsorden Frist for 

saker 

Merknad 

  

Medio 

april  

Halvårsmøte  Endelig årsrapport 2013 og 

regnskap 

Endelig tildelingsbrev 2014, 

inkl. avviksrapportering 

Forventet inntekter og utgifter 

2015 

  

Medio 

okt. 

Halvårsmøte Rapportering pr. 31.08.2014 

Foreløpig tildelingsbrev for 

2015 

  

 

 


