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1 Innledning 
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2022-2023) og budsjettinnstilling (Innst. 9 
S), og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for Svalbards miljøvernfond. 
Tildelingsbrevet gir, sammen med hovedinstruksen for virksomheten, Prop. 1 S og 
budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger og krav for Svalbard miljøvernfond i 2023. 
Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for fondets rapportering gjennom året. 
 
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 
(2022-2023) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av 
virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Fondets egne bidrag til måloppnåelse 
vil derfor variere, ut fra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar. I tildelingsbrevet er de 
prioriterte nasjonale målene for 2023 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 
2023 
Ivaretagelse av den særegne villmarksnaturen på Svalbard er ett av de overordnede 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 drivisområder, skal være lite 
påvirket av menneskelig aktivitet og være et stort, sammenhengende villmarksområde. 
 
Miljøvernfondet skal i 2023 fokusere på å bidra til at 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 2023 skal 
gjenspeiles gjennom tildelingene fra Svalbards miljøvernfond. 
 

3 Nasjonale klima- og miljømål, prioriteringer, 
styringsparametere og oppdrag for 2023  
 
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 
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Prioriteringer: 
 
Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond 
prioritere prosjekter som:   
 

• bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og 
kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området 
 

• øker kunnskapen om miljøpåvirkningen på naturmiljøet og kulturminner som følge av 
klimaendringer og menneskelig aktivitet på Svalbard  
 

• fremmer tiltak for å ivareta kulturminner  
 

• bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling 
 

• fremmer sirkulær økonomi 
 

Styringsparametere:  
 

• Totalt antall søknader 
• antall søknader som innvilges tilskudd  
• antall innvilgede søknader og knyttet opp mot prioriteringene over 
• antall innvilgede søknader knyttet opp mot kategoriene ihht. Svalbardmiljøloven § 98: 

a) kartlegging og overvåking av miljøtilstanden, årsaker til miljøpåvirkning og 
miljøvirkninger av virksomhet 

b) gjenoppretting av miljøtilstanden 
c) kulturminner 
d) informasjons-, opplærings- og tilretteleggingstiltak 

 
• Oversikt over gjennomføring av prosjekter, innen hver kategori ihht 

Svalbardmiljøloven § 98, og knyttet opp imot prioriteringene:  
 

a) innenfor tidsfristen på 2 år 
b) som innvilges forlengelse 
c) som trekkes eller ikke gjennomføres 

 

4  Budsjett og fullmakter 
Kap. 1472/ 5578 Svalbards miljøvernfond 
 
Utgifter kap. 1472:        tall i 1000 kr 
 

Post Betegnelse Bevilgning 

50 Overføringer til Svalbards miljøvernfond 13 000 

 Sum kap. 1472 13 000 
 
 
 

Prioriteringer:

Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond
prioritere prosjekter som:

• bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og
kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

• øker kunnskapen om miljøpåvirkningen på naturmiljøet og kulturminner som følge av
klimaendringer og menneskelig aktivitet på Svalbard

• fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

• bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

• fremmer sirkulær økonomi

Styringsparametere:

• Totalt antall søknader
• antall søknader som innvilges tilskudd
• antall innvilgede søknader og knyttet opp mot prioriteringene over
• antall innvilgede søknader knyttet opp mot kategoriene ihht. Svalbardmiljøloven § 98:

a) kartlegging og overvåking av miljøtilstanden, årsaker til miljøpåvirkning og
miljøvirkninger av virksomhet

b) gjenoppretting av miljøtilstanden
c) kulturminner
d) informasjons-, opplærings- og tilretteleggingstiltak

• Oversikt over gjennomføring av prosjekter, innen hver kategori ihht
Svalbardmiljøloven § 98, og knyttet opp imot prioriteringene:

a) innenfor tidsfristen på 2 år
b) som innvilges forlengelse
c) som trekkes eller ikke gjennomføres

4 Budsjett og fullmakter
Kap. 1472/ 5578 Svalbards miljøvernfond

Utgifter kap. 1472: tall i 1000 kr

Post Beteqnelse Bevilqninq

50 Overførinqer til Svalbards miliøvernfond 13 000

Sum kap. 1472 13 000
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Inntekter kap. 5578:       tall i 1000 kr 
 

Post Betegnelse Bevilgning 

70 Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond 13 012 

 Sum kap. 5578 13 012 
 
Merinntektsfullmakter 
Svalbard miljøvernfond gis myndighet til å: 
 

Overskride bevilgningen 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 pr 31. august og 31. desember. Det skal rapporteres på 
styringsparameterne, i en tabell. Rapportene skal foreligge minst to uker før 
etatsstyringsmøtene. 
 
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsipper for styring i staten.  
 

6 Annen rapportering 
Departementet viser særlig til følgende rundskriv: 

• Rundskriv 115: Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. 
Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, 
jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4. 

• Fast årlig rundskriv R-8 fra FIN (til KLD) medio november avstedkommer egen 
bestilling fra fagavdelingene til etatene om leveranser i forbindelse med 
årsavslutningen av statsregnskapet. 

 

7 Frister for rapportering i 2023 
 

• Endelig årsregnskap for 2022: 3. februar 2023 
• Endelig årsrapport for 2022: 15. mars 2023 
• Avviksrapportering oppdrag pr 30. april: 12. mai 2023, avvik etter dette tas løpende 

med departementet  
• Foreløpig årsrapport per 31. august: 22. september 2023 
• Rapportering om tildelinger og belastningsfullmakter per 31. oktober: 15. november 

2023 
 
Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettside (jf. Bestemmelser 
om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3). Også departementets hovedinstruks og 
eventuelle supplerende tildelingsbrev skal publiseres på virksomhetens hjemmeside innen 

Inntekter kap. 5578: tall i 1000 kr

Post Beteqnelse Bevilqninq

70 Sektoravqifter under Svalbards miljøvernfond 13 012

Sum kap. 5578 13 012

Merinntektsfullmakter
Svalbard miljøvernfond gis myndighet til å:

Overskride bevilqninoen 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 pr 31. august og 31. desember. Det skal rapporteres på
styringsparameterne, i en tabell. Rapportene skal foreligge minst to uker før
etatsstyringsmøtene.

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsipper for styring i staten.

6 Annen rapportering
Departementet viser særlig til følgende rundskriv:

• Rundskriv 115: Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.
Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet,
jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.

• Fast årlig rundskriv R-8 fra FIN (til KLO) medio november avstedkommer egen
bestilling fra fagavdelingene til etatene om leveranser i forbindelse med
årsavslutningen av statsregnskapet.

7 Frister for rapportering i 2023

• Endelig årsregnskap for 2022: 3. februar 2023
• Endelig årsrapport for 2022: 15. mars 2023
• Avviksrapportering oppdrag pr 30. april: 12. mai 2023, avvik etter dette tas løpende

med departementet
• Foreløpig årsrapport per 31. august: 22. september 2023
• Rapportering om tildelinger og belastningsfullmakter per 31. oktober: 15. november

2023

Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettside Uf. Bestemmelser
om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3). Også departementets hovedinstruks og
eventuelle supplerende tildelingsbrev skal publiseres på virksomhetens hjemmeside innen
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en uke etter at det er mottatt.  
 
Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen 
1. mai 2023 eller så snart den foreligger etter den dato. 
 

8 Møteplan 
 
Måned Aktivitet  Dato tentativt 
April • Etatsstyringsmøte 1/2023 medio april 2023 
September • Departementet oversender forslag til 

prioriteringer og styringsparametre i 
tildelingsbrevet for 2024 

22. september 2023 
 

Oktober • Tilbakemeldinger prioriteringer og 
styringsparametre foreslått av 
departementet, samt forslag til 
styringsparametere fra etaten til 
departementet 
 

• Etatsstyringsmøte 2/2023 

6. oktober 2023 
 
 
 
 
medio oktober 2023 

November • Departementet oversender foreløpig 
tildelingsbrev 2024 og evt. utkast 
revidert instruks  
 

• Tilbakemelding foreløpig tildelingsbrev 
og evt. revidert instruks fra etaten til 
departementet 

10 november 2023 
 
 
 
24. november 2023 

Desember • Departementet oversender endelig 
tildelingsbrev 2024 

20. desember 2023 

 

en uke etter at det er mottatt.

Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen
1. mai 2023 eller så snart den foreligger etter den dato.

8 Møteplan

Måned Aktivitet Dato tentativt
April • Etatsstyringsmøte 1/2023 medio april 2023
September • Departementet oversender forslag til 22. september 2023

prioriteringer og styringsparametre i
tildelingsbrevet for 2024

Oktober • Tilbakemeldinger prioriteringer og 6. oktober 2023
styringsparametre foreslått av
departementet, samt forslag til
styringsparametere fra etaten til
departementet

• Etatsstyringsmøte 2/2023 medio oktober 2023
November • Departementet oversender foreløpig 10 november 2023

tildelingsbrev 2024 og evt. utkast
revidert instruks

• Tilbakemelding foreløpig tildelingsbrev
og evt. revidert instruks fra etaten til 24. november 2023
departementet

Desember • Departementet oversender endelig 20. desember 2023
tildelingsbrev 2024
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