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1 Innledning 


 


Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) og budsjettinnstillingene (Innst. 


2 S og Innst. 9 S), og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for Svalbards 


miljøvernfond. Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring, 


Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger og krav for Svalbard 


miljøvernfond i 2021. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for Svalbards 


miljøvernfond sin rapportering gjennom året. 


 


Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 


(2020-2021) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av 


virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Svalbards miljøvernfond sine egne 


bidrag til måloppnåelse vil derfor variere, ut ifra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar. 


 


I tildelingsbrevet er de prioriterte nasjonale målene for 2021 gjengitt, men de øvrige 


nasjonale målene ligger fortsatt fast. 


 


Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger 


til grunn for styring av all statlig virksomhet. 


 


2 Overordnede prioriteringer for Svalbards miljøvernfond i 
2021 


 


Ivaretagelse av den særegne villmarksnaturen på Svalbard er ett av de overordne målene for 


svalbardpolitikken. Videre er det spesifikke mål for miljøvernet på Svalbard, og disse målene 


ligger fast, jf. Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. En aktiv miljøpolitikk og et effektivt 


regelverk skal sikre at Svalbard, med tilgrensende hav- og drivisområde, skal være lite 


påvirket av lokal aktivitet og være et stort, sammenhengende villmarksområde.  


 


Miljøvernfondet skal i 2021 fokusere på å bidra til at lokal virksomhet og ferdsel skjer 


innenfor rammer som reduserer den samlede miljøbelastningen på Svalbard på sikt. Det er 


viktig at fondet i sitt arbeid tar hensyn til at lokalsamfunnene og miljøet på Svalbard er i 


endring, slik at nødvendig omstilling skjer i samsvar med de mål som er satt i Meld. St. 32 


(2015-2016) Svalbard. 


 


Disse overordnede prioriteringene for miljømyndighetenes arbeid i 2021 skal gjenspeiles 


gjennom tildelingene fra Svalbards miljøvernfond.  
  







 


 


 


3 Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametere og 
oppdrag for 2021 


 


 Polarområdene 


  Omfanget av villmarkspregede områder på Svalbard skal opprettholdes, og 


naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet 


 


De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres 


gjennom forutsigbar og langsiktig forvaltning 


 


Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i 


polarområdene skal reduseres. 


 


Ved behandling og tildeling av fondets midler, gjelder følgende prioriteringer:  


• Bidra til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med 
miljømålene for Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større 
lokalsamfunnene i Isfjordområdet. 


• Sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare 
natur- og kulturminneverdier, særlig isavhengige arter. 


• Sikrer kunnskap om klimaendringenes virkning for naturmiljøet og kulturminner. 


• Fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer 
kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer. 


• Fremmer engasjement og konkret miljørelatert handling gjennom å øke kunnskapen 
om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel 
gjennom innovativ bruk av ulike formidlingsformer. 


• Bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av 
virksomhet på Svalbard. 


• Bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling. 


Styringsparametere: 


• Totalt antall søknader, og antall søknader som innvilges tilskudd, knyttet opp mot 
kategoriene, og knyttet opp i mot prioriteringene  


• Oversikt over gjennomføring av prosjekter, innen hver kategori, og knyttet opp i mot 
prioriteringene:  


a)  innenfor tidsfristen på 2 år, 


b) som innvilges forlengelse, 


           c) som trekkes eller ikke gjennomføres. 


 







 


 


• Antall kulturminner og kulturmiljøer som ivaretas gjennom tilskudd til prosjekter. 


Oppdragsliste 2021 – Oppdrag videreført fra tildelingsbrev 2020 


Oppdrag – dokumenter som skal 


oversendes Klima- og miljødepartementet 


Frister 


Styret skal utarbeide en sluttrapport som 


beskriver sin oppfølgning av 


evalueringsrapporten fra Multiconsult 


Ferdigstilles 1. februar 2021 


Utarbeide et strategidokument som 


inneholder de prinsipielle vurderingene SMF 


foretar i tildelinger som grenser mot 


instruksen pkt. 2.1 – miljøforvaltningens 


ordinære administrative utgifter og ordinær 


drift av institusjoner og organisasjoner, og i 


hvilke type saker denne problemstillingen er 


aktuell. 


Ferdigstilles 1. februar 2021 


 


4 Budsjett og fullmakter: 
 


Kap. 1472: 


 


(tall i 1000 kr) 


Post Betegnelse Bevilgning Tildelt 


50 Overføringer til Svalbards miljøvernfond 20 658 20 658  


  Sum kap. 1472 20 658  20 658 


 


  







 


 


Kap. 5578: 


 


(tall i 1000 kr) 


Post Betegnelse Bevilgning Tildelt  


70 
Sektoravgifter under Svalbards 
miljøvernfond 20 670 20 670  


  Sum kap. 5578 20 670 20 670  


 


Merinntektsfullmakter  


 


Svalbards miljøvernfond gis fullmakt til å 


overskride bevilgninger under: 


Mot tilsvarende merinntekter under: 


Kap. 1472 post 50 Kap. 5578 post 70 


 


 


5. Rapportering 
 


Svalbards miljøvernfond rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig 


årsrapport, som viser status per 31. august og 31.desember 2020. Rapportene skal foreligge 


minst to uker før etatsstyringsmøtene. Vi minner om at virksomheten må ha et system slik at 


budsjetteringen og regnskapsføringen internt kan fordeles på de ulike virkemiddel- og 


resultatområdene.  


 


Frister for rapporteringer i 2021 er: 


• Endelig årsregnskap for 2020: 6. februar 2021 


• Endelig årsrapport for 2020: 15. mars 2021 


• Avviksrapportering pr 30. april 2021: 15. mai 2021 


• Foreløpig årsrapport/2. tertials rapport pr 31. august: 14. september 2021 
 


• Endelig årsregnskap for 2021: 5. februar 2022 


• Endelig årsrapport for 2021: 15. mars 2022 


Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettside (jf. Bestemmelser 
om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3). 


Tildelingsbrevet, inkludert signert oversendelsesbrev, skal publiseres på virksomhetens 
nettside innen en uke etter at det er mottatt. Årsrapport skal publiseres innen 1. mai 2021. 


Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen 
1. mai 2021 eller så snart den foreligger etter den dato. 


 


 


  







 


 


6. Møteplan 
 


Tid Møtetype Punkter til 


dagsorden 


Frist for saker Merknad 


Medio april Styringsmøte    


Medio oktober Styringsmøte    


 


 


 








 


 


 


Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 


Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 


Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 


Avdeling Saksbehandler 
Gunn Schärer 
22 24 58 42 


Tildelingsbrev 2021 


 


Klima- og miljødepartementet oversender vedlagt tildelingsbrevet for 2021. Tildelingsbrev og 


instruks skal legges til grunn for videre arbeid og rapportering til departementet.  


 


Jeg ønsker lykke til med arbeidet i 2021, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.  


 


Med hilsen 


 


 


Tom Rådahl 


Departementsråd 
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