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1. INNLEDNING 
Det vises til Prop. 1 S (2010-2011), Stortingets innstilling og vedtak. Tildelingsbrevet 
gir de økonomiske rammene for 2011 og en nærmere beskrivelse av de oppgaver 
departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt konkrete oppdrag som 
etaten skal prioritere. Vi viser også til faste, løpende oppgaver, og understreker at de 
hovedområder og krav som er omtalt i tildelingsbrevet ikke er uttømmende for etaten.  
Etaten har i tillegg omfattende funksjoner/oppgaver som også skal utføres med god 
kvalitet. 

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og 
prioriteringer 

Miljøpolitikken er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2010-2011) og regjeringens 
politiske plattform. Prioriteringene er gjengitt i innledningskapitlet i 
budsjettproposisjonen.  
 
For å nå de nasjonale og de internasjonale miljømålene må miljøpolitikken i større 
grad bli en del av andre departementers prioriteringer. Miljøverndepartementets rolle 
som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres høyt i 2011. En 
offensiv miljøpolitikk er også avhengig av vår evne til å formidle kunnskap og skape 
engasjement og forståelse for saksområdet i befolkningen. I tiden framover skal vi 
derfor legge sterk vekt på hvordan vi kan gjøre miljøpolitikken mer relevant, aktuell 
og forståelig for folk flest. Samtidig skal vi forsterke og samordne innsatsen overfor 
kommunene når det gjelder deres rolle som myndighetsutøver på plan- og 
miljøområdet. Som et ledd i dette skal det etableres en ny nettbasert veiledning for 
kommunene på hele plan- og miljøområdet, se nærmere omtale under resultatområde 
7. Målet med nettportalen er å gjøre det enklere for kommunene å utøve myndighet 
de er tillagt etter plan- og miljølovgivningen. Vi skal også legge større vekt på å 
kommunisere bedre og mer effektivt med særlig følgende målgrupper:  

 den del av befolkningen som har en interessert og åpen holdning til 
saksområdet, 

 barn, ungdom og skolesektoren  
 næringslivet   
 kommunene                                      

 
Arbeidet med miljødata og oppdatering av ”Miljøstatus Norge” skal intensiveres.   
 
De viktigste langsiktige miljøutfordringene med både nasjonalt og internasjonalt fokus 
er knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold, bærekraftig arealbruk og 
reduksjon i miljøgifter.  
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I 2011 skal det særlig legges vekt på følgende: 
 

 Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål i sammenheng med økningen i 
miljøbudsjettet. En styrket satsing på formidling bør skje innenfor de enkelte 
resultatområdene. 

 Styrke rollen vår i klimapolitikken. Det skal legges fram en ny stortingsmelding 
med vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler høsten 
2011. I 2011 vil oppfølging av den offentlige utredningen om samfunnets 
sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringene også være sentral.  

 Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordområdene og i polare 
områder. Vi skal styrke miljøforvaltningen på Svalbard. Det skal legges til rette 
for økt kunnskap om klima og miljø, som grunnlag for forvaltning, 
klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord.   

 Følge opp og implementere nye globale mål for bevaring av naturmangfold som 
ble vedtatt av partsmøtet for FNs konvensjon om biologisk mangfold høsten 
2010.   

 Å sikre naturmangfoldet er en høyt prioritert oppgave også i 2011. 
kunnskapsgrunnlaget, blant annet gjennom bedre overvåking og kartlegging. 

 Det er en prioritert oppgave å kommunisere verdien av naturmangfoldet mot 
ulike målgrupper og sørge for økt fokus på og forståelse for nødvendigheten av 
å ta vare på naturmangfoldet blant folk generelt.   

 Samordne og styrke innsatsen med hovedfokus på å hjelpe kommunene der de 
har ansvar innenfor Miljøverndepartementets områder. Arbeidet baseres på 
kartlegging/ oppdatering av kommunenes basisoppgaver på plan- og 
miljøområdet. 

 Innsatsen for å sikre truete arter skal økes.  

 Vannforvaltningen skal styrkes, blant annet skal vedtatte 
vannforvaltningsplaner for utvalgte vannområder føles opp, samtidig som 
arbeidet med landsdekkende vannforvaltningsplaner gjennomføres slik at alt 
ferskvann og kystvann i Norge kan dekkes av slike planer innen 2015.  

 Arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene skal videreføres, 
herunder revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Det er viktig 
å framskaffe et godt faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen.  

 Tiltak for å hindre negative effekter av fremmede, skadelige organismer, og 
tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget, herunder arbeide for et tilstrekkelig 
faglig grunnlag for å balansere klima- og naturmangfoldtiltak skal prioriteres.  

 Styrke arbeidet for å redusere utslipp av miljøgifter og følge opp 
Miljøgiftsutvalgets innstilling, slik at målet om å stanse alle utslipp av 
miljøgifter innen 2020 kan nås. Arbeidet med opprydding i forurenset jord og i 
sjøbunn har høy prioritet.  
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 Sørge for en effektiv gjennomføring av nytt regelverk for radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv 
forurensning av norske områder fra kilder i utlandet.  

 Forvalte og ta vare på et mangfold av kulturminner og kulturmiljø som 
bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et 
representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på i et 
langsiktig perspektiv. Tapet av kulturminner skal minimaliseres innen 2020. 
Arbeidet med å sikre god kartlegging, overvåking og rapportering om utvikling 
og tilstand på fredete og verneverdige bygninger skal prioriteres.  

 Delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle arbeidet med felles elektroniske 
kartgrunnlag og følge opp ny geodatalov. Norge Digitalt arbeidet skal sees i 
sammenheng med videreutviklingen av areal- og miljødata.   

 Hele miljøvernforvaltningen skal slutte opp om målsettinger, strategier og tiltak 
for nasjonal samordning av miljødata og legge inn nødvendig kompetanse og 
ressurser. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er koordinerende 
sekretariat for dette arbeidet. Kravene til levering av data er økende. Dette 
gjelder både stedfestet informasjon i tråd med bestemmelsene i INSPIRE og 
Geodataloven, rapporteringskrav i EUs rammedirektiver, formidling via 
Miljøstatus.no og for fagsystemene. Kartverkets spisskompetanse og 
driftsmiljø for forvaltning, administrasjon og formidling av geografiske 
miljødata er en viktig ressurs i dette arbeidet. Kartverket må derfor utvikle og 
tilpasse sine tjenester til å møte behovene i de andre miljødirektoratene. 
Mulighetene for å oppnå gevinster skal demonstreres gjennom et eget 
pilotprosjekt.   
 

 Miljøstatus skal være fortrukket kilde til kunnskap om miljøtilstand- og 
utvikling. I 2011 skal det legges særlig vekt på å øke bruken av miljøstatus hos 
prioriterte målgrupper (skoleelever, lærere, journalister og offentlig 
forvaltning). Alle etater skal oppdatere og videreutvikle Miljøstatus på sine 
områder og vise til Miljøstatus som faktagrunnlag, blant annet i kontakt med 
medier.   

 
 Forskning og overvåking skal følges aktivt opp med tilstrekkelig ressurser, slik 

at vi får den kunnskapen som vi har mest bruk for og utnytter den på en 
effektiv og konstruktiv måte. Oppdatert ”Katalog over miljøvernforvaltningens 
forskningsbehov 2010-2014” skal brukes konstruktivt og tidsnok i arbeidet med 
å spisse problemstillingene/kunnskapsbehovene. Arbeidet skal også være 
basis for satsinger fremover hvor tverrfaglighet skal inkluderes der det er 
naturlig. Det må være god dialog mellom avdelinger og etater og institutter ved 
vurdering av våre forskningsbehov. Det skal legges stor vekt på at resultatene 
fra forskningen blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. 

 
 Helhetlig kommunikasjonspolicy for miljøforvaltningen er på plass, og det 

legges vekt på effektiv samhandling mellom Miljøverndepartementet og 
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etatene. For øvrig skal det arbeides mer med miljømobilisering og 
kommunikasjon rettet mot flere målgrupper og for å få miljø ut og nærmere 
folket gjennom et prosjekt som blant annet vil berøre kommunikasjon rundt 
naturmangfold, Framtidens byer, Norge Digitalt og videreutviklingen av miljø- 
og arealdata, jf. kulepunktene foran. Departementet kommer nærmere tilbake 
til dette. Bruken av visuelle virkemidler som bilder/illustrasjoner er meget 
viktig i formidlingen av miljøpolitikken. Det skal være fokus på fotoweben og 
etatenes innspill til databasen. Hva saken gjelder skal dokumenteres visuelt i 
saksprosesser, og bilder og kart skal følge saksgangen.  

 Styringsdialogen skal følge prinsippene i etatsstyringsheftet. Hovedansvarlig 
fagavdeling i Miljøverndepartementet skal løpende følge opp etatenes 
forbedringspunkter iht. økonomiregelverket. Oppgaver som ikke får plass 
innenfor tilgjengelig ressursramme skal konkretiseres og avklares gjennom 
styringsprosessen.  
 
 

3. KRAV TIL SYSSELMANNEN UNDER DET ENKELTE 
RESULTATOMRÅDE 

 
RESULTATOMRÅDE 4: LUFTFORURENSNING OG KLIMA   
 
Underområde 1: Klimaendringer 
 
Nasjonalt mål 4.1.5. At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges 
tilpasningsevne er styrket.  
 
Sysselmannen skal: 

 Bidra til å innarbeide hensynet til klimaendringene i miljøvernforvaltningen og 
samfunnsplanleggingen på Svalbard.  

 Bistå med stedlig kunnskap i Klima- og forurensningsdirektoratets arbeid med 
en nærmere analyse av kildene til kortlivede klimagasser på Svalbard. 
 

RESULTATOMRÅDE 5: INTERNASJONALT MILJØVERNSAMARBEID OG 
MILJØVERN I NORD- OG POLAROMRÅDENE 
 
Underområde 3: Nord- og polarområdene 
Miljøverndepartementet har det faglige ansvaret for Sysselmannens 
miljøvernavdeling, og setter mål for virksomhet på miljøvernområdet. Driftsbudsjettet 
tildeles over Svalbardbudsjettet gjennom Justis- og politidepartementets 
tildelingsbrev.  
 
Miljøverndepartementet planlegger for 2011 å styrke Sysselmannes arbeid på 
Svalbard med 2 mill. kroner av departementets nordområdemidler til to nye stillinger i 
miljøvernavdelingen. 
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Følgende hovedprioriteringer i miljøvernpolitikken har relevans for 
miljøvernarbeidet på Svalbard i 2011 

Klimaendringer og global oppvarming er den største utfordringen vi står overfor. 
Hyppigere ras og flommer samt minkende og tynnere havis i Arktis minner oss på at 
klimaendringene også rammer våre områder. Klimaendringer, endret arealbruk og 
fremmede arter setter også naturmangfoldet under press. Videre blir det stadig innført 
nye kjemikalier med ukjente følger for helse og miljø.  
 
De viktigste miljøpolitiske oppgavene vil fortsatt være å styrke og videreutvikle 
klimapolitikken, verne om naturmangfoldet, arbeide mot bruk og spredning av 
miljøgifter samt følgje opp miljøutfordringene i nordområdene.  
 
På samme måte som for de fleste andre land har Norge store utfordringer i arbeidet 
med å ta vare på mangfoldet i naturen. Naturmangfoldet går tapt i høyt tempo. Om lag 
2000 arter er regnet som truet på den norske Rødlisten. Arbeidet med prioriterte arter 
og utvalgte naturtyper vil bli prioritert.  
 
Problemet med fremmede arter er økende, og truer i tillegg til biologisk mangfold/ 
økosystemer også næringsinteresser og folkehelsen. FNs Konvensjon om biologisk 
mangfold pålegger oss, så langt det er mulig og formålstjenelig, å hindre innføring av 
og kontrollere eller utrydde arter som truer økosystemer, leveområder eller arter. 
Kostnadene med å kontrollere fremmede organismer når de først har etablert seg er 
ofte store. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak på et tidlig stadium.  

Det er fremdeles etterslep i arbeidet med skjøtsel og forvaltning i verneområdene. 
Dette arbeidet vil bli styrket. 
 
De farligste kjemikaliene, miljøgiftene, blir sakte nedbrutt i naturen og hoper seg opp i 
næringskjedene. Miljøgiftene er derfor en alvorlig trussel mot mangfoldet i naturen, 
matforsyningen og helse for kommende generasjoner. Arbeidet mot helse- og 
miljøfarlige kjemikalier og for et giftfritt miljø skal fortsette både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Også på kulturminnefeltet vil det være behov for økt innsats dersom det skal være 
mulig å nå målene for kulturminnepolitikken. 
 
Miljøpolitikken må bygge på kunnskap om naturtilstanden og om kildene til 
miljøproblemene. Kunnskaps- og datainnhenting gjennom forskning og overvåking er 
derfor viktig. 
 
Miljøvernarbeidet på Svalbard skal i 2011 ha særlig fokus på følgende: 
 
De miljøvernpolitiske føringene og krav om oppfølging som er lagt i St.meld. nr. 22 
(2008-2009) Svalbard, og som kom fram i Stortingets behandling av denne, skal 
legges til grunn for miljøvernforvaltningens arbeid.  
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Etter etablering av flere nye verneområder er det å tilpasse forvaltningen av disse 
områdene til endringer i klima- og aktivitet gjennom forvaltningsplaner en 
hovedutfordring. Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard 
blir en hovedoppgave for miljøvernforvaltningen på Svalbard også i 2011. 
 
Selv om situasjonen for det biologiske mangfoldet og villmarksnaturen i dag er god, er 
arter og økosystemene sårbare for flere typer påvirkning som kan forventes å øke. 
Dette gjelder særlig klimaendringer, men også fremmede arter, økende ferdsel og 
interesse for naturressursene på og omkring Svalbard. Det skal legges vekt på å 
begrense den samlede påvirkningen av arter og bestander gjennom nødvendig 
regulering av ferdsel og en fortsatt restriktiv holdning til høsting og aktivitet som 
innebærer inngrep i artenes leveområder.  
 
Vi trenger kunnskap til forvaltningen av isbjørnbestanden, andre arter som er 
følsomme for klimaendringer og sentrale for Svalbard som villmarksområde, og 
rødlistearter som har regelmessig opphold på Svalbard. Dette vil ha prioritet.  
 
Arbeidet med en strategiplan mot fremmede skadelige arter skal fullføres. Denne skal 
omfatte tiltak for å redusere faren for at fremmede arter blir innført og får fotfeste på 
Svalbard. Kartlegging av forekomster av fremmende organismer skal styrkes, blant 
annet gjennom standardiserte rapporteringsrutiner og verktøy. Videre vil overvåking 
av fremmende arter være viktig. 
 
Langtransporterte miljøgifter og miljøgifter fra kilder med lokal betydning vil ha 
særlig fokus. Lokale forurensningskilder skal bringes under forsvarlig kontroll, slik at 
påvirkningen på miljøet blir minimal utenfor de aktuelle kildenes umiddelbare nærhet.  
 
I St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk har regjeringen lagt føringer for 
arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser fra virksomhet på Svalbard. Selv om 
Svalbard står for en beskjeden del av Norges samlede utslipp av klimagasser er det en 
viktig målsetting å identifisere og iverksette kostnadseffektive tiltak som kan føre til 
vesentlige reduksjoner i utslippene av klimagasser på Svalbard. 
 
Norge har dessuten et ansvar for å bringe fram kunnskap om og verne kulturminner 
som viser den menneskelige virksomheten på – og omkring øygruppen gjennom 
tidene. Svalbards viktige natur- og kulturhistoriske verdier kan samlet samtidig 
begrunne en verdensarv status. Miljøvernforvaltningen skal i 2011 arbeide videre med 
å utrede Svalbard som mulig verdensarvområde.  
 
Forskning og overvåking i polarområdene som ledd i å følge globale miljøendringer 
og effektene av disse prioriteres høyt. Samtidig vil kunnskapsgrunnlaget for 
miljøforvaltningen av norske nord- og polarområder være viktig i en situasjon der 
klima og miljøforhold endres raskt samtidig som aktiviteten øker. I den forbindelse 
har den urørte naturen på Svalbard de senere årene fått større betydning som 
referanseområde for klima- og miljøforskning og som en viktig ressurs for Svalbard 



9 

 
Tildelingsbrev til Sysselmannen på Svalbard 2011 

som plattform for internasjonal forskning.  Å sikre tilgangen til urørte område er 
derfor en viktig utfordring. Samtidig er det behov for økt kunnskap som grunnlag for 
forvaltning og vern av disse områdene.  
 
Særlige viktige oppgaver for Sysselmannen i 2011 
 
Nasjonalt mål 5.3.2. Svalbard skal forvaltes slik at omfanget av villmarkspregede 
områder blir opprettholdt, naturmangfoldet bevart tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet, 
og verneområdene sin verdi som referanseområde for forsking sikret. 
 
Delmål 5.3.2.1. Hindre tap av villmarkspregede områder og vesentlig påvirkning av 
naturmangfoldet som følge av lokal aktivitet. 
 
Sysselmannen skal:  

 Medvirke til gjennomføring av en ekspertkonferanse om bærekraftig turisme/ 
økoturisme med vekt på de arktiske øyer. Oppdraget vil i hovedsak innebære 
deltagelse i en programkomite sammen med Direktoratet for naturforvaltning, 
Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt. 

 Bistå Polarinstituttet i arbeidet med en strategi for samordning, 
tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av miljødata for svalbardforvaltningen. 
 

Arealforvaltning 

Sysselmannen skal: 
 Ferdigstille utkast til forvaltningsplaner for Nordøst-Svalbard og Sørøst-

Svalbard naturreservater. Arbeidet skal foregå i samsvar med føringer og 
prioriteringer gitt i egne oppdragsbrev fra Miljøverndepartementet og 
gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. 

 Bistå Direktoratet for naturforvaltning med kvalitetssikring av prosess og faglig 
innhold i arbeidet med utforming av utkast til verdensarvsøknad for områder 
på Svalbard. 

 Bistå Direktoratet for naturforvaltning i arbeidet med å etablere datasett for 
inngrepsfri natur på Svalbard, hovedsakelig i form av; 

o framskaffing av kulturminneopplysninger 
o uttrekk av andre nødvendige temadata, blant annet data knyttet til 

tidligere petroleumsaktiviteter 
o tolking av data 
o deltagelse i enkelte møter/telefonmøter 

 
Bestandsforvaltning 

Sysselmannen skal:  
 Utvikle en strategi for forvaltning av røye i samråd med Direktoratet for 

naturforvaltning, med faglig støtte fra NP. 
 Implementere de sirkumpolare bevaringsstrategiene i planarbeid og andre 

løpende oppgaver 
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 Bidra med logistikk til Norsk Polarinstitutts arbeid med prioriterte sjøfuglarter 
på en måte som lar seg forene med Sysselmannens øvrige virksomhet. 

 Ferdigstille en handlingsplan for fremmede arter på Svalbard, med faglig støtte 
fra Norsk Polarinstitutt. 

 Bistå Direktoratet for naturforvaltning med å følge opp tiltak/anbefalinger fra 
workshop om rødlistearter avholdt i november 2008 og eventuelle justeringer i 
forhold til ny rødliste. 

 Bistå Norsk Polarinstitutt i utarbeidelsen av en prioriteringsplan for arbeidet 
med oppdatering av kartlegging og overvåking av marine fugler (herunder 
ender og gjess) knyttet til blant annet klimaeffekter og ferdselsproblematikk. 
Planen skal komplettere, og arbeidet skal harmoniseres med SEAPOP. 

 Starte opp implementeringen av den nye handlingsplanen for isbjørn i 
samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt.  

 Bidra til miljøforvaltningens (Miljøverndepartementet og Direktoratet for 
naturforvaltning) arbeid med forberedelser til nytt partsmøte under 
isbjørnavtalen. 

 Følge opp handlingsplanen for 4 karplanter i Colesdalen, og avklare tiltak med 
lokal grunneier. 

 
Forurensing  

Sysselmannen skal:  
 Fortsette innsatsen knyttet til arbeidet med farlig avfall herunder sikre aktiv 

utfasing av PCB-holdig utstyr og avfall i russiske bosettinger, herunder 
oppdatering av statusrapport. 

 Videreføre arbeidet med de mest alvorlige lokalitetene av forurenset grunn, 
gamle deponier og etterlatenskaper på Svalbard, inklusive de russiske 
bosettingene. 

 
Nasjonalt mål 5.3.3. Et representativt utvalg av kulturminner på Svalbard skal bevares 
som kildemateriale og grunnlag for opplevelser for fremtidige generasjoner. Tapet av 
kulturminner som følge av menneskelig virksomhet skal i gjennomsnitt ikke overstige 0,1 
pst. årlig. 
 
Delmål 5.3.3.1. Avgrense menneskelige skadevirkninger og bevare kulturminner og 
kulturmiljø. 
 
Sysselmannen skal: 

 Avholde håndverkskurs for vedlikehold av bygninger. 
 Fortsette arbeidet med å operasjonalisere Askeladden som digitalt 

kulturminnearkiv. 
 Videreføre dokumentasjonsprosjektet for stående fangsthytter. Etablere 

samarbeid med Trust Arktikugol om verneverdige bygninger i Pyramiden. 
 Ferdigstille arbeidet med oppdatering av Kulturminneplanen. 
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Nasjonalt mål 5.3.4. Transport og ferdsel på Svalbard skal ikke medføre vesentlige eller 
varige skader på vegetasjon eller forstyrre dyrelivet. Svalbards natur skal kunne oppleves 
uforstyrret av motorisert ferdsel og støy, også i områder som er lett tilgjengelige fra 
bosetningene. 
 
Delmål 5.3.4.1. Hindre miljøskade og ringare kvalitet på naturopplevelsene som følge av 
ferdsel på land og i sjøen.  
 
Sysselmannen skal: 

 Iverksette eventuelle tiltak knyttet til ferdigstilt rapport om behov for 
tilrettelegging for ikke motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard.   

 Bistå Norsk Polarinstitutt i arbeidet med å etablere overvåkingsparametre i 
MOSJ som kan gi systematisk oversikt over ferdsel spesielt knyttet til bruk av 
snøscooter og helikopter. 

 

4. STYRINGSKALENDER 

4.1 Rapportering 
Skriftlig rapportering i henhold til tildelingsbrevene skal skje tre ganger i året.  
All rapportering knyttet til tildelingsbrevets kapittel 2 og 3 og i henhold til 
oppdragslisten, skal skje ved direkte innskriving av status i kursiv under de respektive 
punktene i tildelingsbrevet/oppdragslisten. Departementet presiserer at alle rapporter 
skal foreligge minst 14 dager før de etatsvise halvårmøtene. Vi minner om at all 
rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 
postmottak@md.dep.no  
 
Avviksrapporteringen  pr  30.04.2011 skal omfatte korte statuskommentarer og 
kun i henhold til avvik på føringene i tildelingsbrevet. Frist for oversendelse til 
Miljøverndepartementet: 20. mai 2011. 
 
Foreløpig årsrapportering pr 31.08.2011 skal være en rapportering i forhold til 
fastsatte mål og krav i tildelingsbrevet fra Miljøverndepartementet. I tillegg skal det 
rapporteres på helheten i Sysselmannens miljøvernarbeid. Denne delen av 
rapporteringen baseres på relevante deler av Sysselmannens halvårsrapport til 
Justisdepartementet.  Foreløpig årsrapport sendes Miljøverndepartementet med tanke 
på behandling på halvårsmøtet i oktober. Frist for oversendelse til 
Miljøverndepartementet: 21. september 2011. 
 
Endelig årsrapport  pr. 31.12.2011 er en fullføring og komplettering av den 
foreløpige årsrapporten. Endelig årsrapport skal også sendes Miljøverndepartementet. 
Frist for oversendelse til Miljøverndepartementet: 1. februar 2012. 
 
 
 



12 

 
Tildelingsbrev til Sysselmannen på Svalbard 2011 

Retningslinjer for rapporteringen:   
Det skal rapporteres på framdriften i kap. 3 samt eventuelle oppdrag under hvert 
resultatområde i tildelingsbrevet. I tillegg skal det rapporteres på helheten i 
Sysselmannens miljøvernarbeid. Denne delen av rapporteringen baseres på relevante 
deler av Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet, og skal gi generelle 
kommentarer om de resultater som sysselmannskontoret har oppnådd i året og 
aktiviteter som er gjennomført. Det forventes at utviklingen i forhold til foregående år 
belyses/vurderes der dette er relevant. Dersom krav/oppdrag ikke kan 
gjennomføres/må utsettes, skal dette kommenteres og begrunnes/vurderes. 
 
Sysselmannen på Svalbard skal, dersom det er relevant, også gi 
kommentarer/vurderinger under de resultatområdene hvor det ikke er gitt signaler i 
tildelingsbrevet fra Miljøverndepartementet.  
 
 
 

4.2 Møteplan 2011 
Møteplan for 2011- styringsmøter mellom Miljøverndepartementet og 
Sysselmannen på Svalbard 
 
Møtedato
  

Møtetype Punkter til dagsorden 

12. – 
13.april  

Halvårsmøte - endelig årsrapport 2010 og regnskap 
- endelig tildelingsbrev 2011, inkl. 
avviksrapportering 
 

Medio okt Halvårsmøte - rapportering pr. 31.08.2011 
- foreløpig tildelingsbrev for år 2012 

 


