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Oppdragsbrev Midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, 
omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Stortingets budsjettvedtak 9. oktober 2020, jf. 

Prop.142 S (2019-2020) og Innst. S 19 (2019–2020), kap. 900, post 84, og Forskrift om 

midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på 

Svalbard fastsatt 9. desember 2020. 

 

1. FORVALTERANSVARET  

I henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.2.4. delegeres herved ansvar 

for forvaltning av tilskuddsordningen til Longyearbyen lokalstyre.  

 

Forskrift for tilskuddsordningen er publisert på Lovdata, se 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2666 

 

Tilskuddsordningen er delegert fra Nærings- og fiskeridepartementet og anses derfor som 

statlig. Longyearbyen lokalstyre må derfor også følge regelverket for tilskuddsforvaltning i 

Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten 

(Bestemmelsene). I Bestemmelsene kap. 6 er det utfyllende bestemmelser om 

tilskuddsforvaltning. Av kap. 6 følger det bl.a. at tilskuddsforvalter (Longyearbyen lokalstyre) 

har ansvar for utlysning og å etablere gode systemer og rutiner for oppfølging og kontroll 

(herunder internkontroll).  
 

Nærings- og fiskeridepartementet kan ut fra sin generelle veiledningsplikt veilede 

Longyearbyen lokalstyre i arbeidet med forvaltning av tilskuddsordningen. Vi viser også til 

Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) sitt veiledningsmateriell. 

 

Longyearbyen lokalstyre 

Postboks 350 

9171 LONGYEARBYEN 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/96925 

Dato 

14.12 2020 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2666
https://dfo.no/fagomrader/tilskudd/forvalte-tilskuddsordninger.


 

 

Side 2 
 

 

2. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER  

Følgende midler stilles til disposisjon for Longyearbyen lokalstyre i 2020:    

 

Kap. Post Beskrivelse Beløp (i  

1 000 kr) 

900 84 Midlertidig tilskuddsordning for reiselivet på 

Svalbard, kan overføres 

25 000 

 

 Sum  25 000 

 

Formålet med tilskuddsordningen er å avhjelpe negative konsekvenser for reiselivsnæringen 

på Svalbard som følge av covid-19-utbruddet. Tilskuddsmidlene skal bidra til å 

gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på Svalbard slik at næringen bidrar til å 

underbygge de svalbardpolitiske målene. Tilskuddene skal bidra til sysselsetting og 

verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

 

Ordningen skal videre bidra til at de seriøse reiselivsaktørene på Svalbard ikke går konkurs 

og ordningen rettes mot de aktørene som opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår, 

underbygger de svalbardpolitiske målene og bidrar til et helårig samfunn. 

 

Ordningen inngår sammen med de landsdekkende ordningene og kompensasjonsordningen, 

som en del av de samlede krisetiltakene tilgjengelig for næringslivet på Svalbard.  

 
3. FØRINGER FOR TILSKUDDET 

Tilskuddsordningen har som formål å gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten 

på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene. Ordningen 

er en del av en pakke med flere tilskudds- og kompensasjonsordninger som etableres for å 

avbøte konsekvensene pandemien har for næringslivet, og som også er tilgjengelig for 

Svalbard. 

 

Tilskuddsordningen skal ikke kompensere for faste kostnader eller for inntektsfall, og skal 

ikke overlappe med kompensasjonsordningen for næringslivet eller Innovasjon Norges 

omstillingsordning for reiseliv. Tilskuddsordningen for Svalbard og kompensasjonsordningen 

for næringslivet vil kunne samspille på en slik måte at kompensasjoner bidrar til at bedrifter 

overlever på kort sikt, mens tilskuddsordningen skal bidra til en gjenoppbygging, utvikling og 

omstilling av reiselivet slik at bedriftene kommer gjennom pandemien og blir bedre rustet for 

fremtiden. Videre er tilskuddsordningen for Svalbard i større grad rettet inn mot bedrifter på 

Svalbard og mer fleksibel i hva det kan omstilles til enn Innovasjon Norges omstillingsordning 

for reiselivet. Ordningene vil for alle tilfeller ikke kunne benyttes til å finansiere samme tiltak 

dobbelt. Departementet ber om at Longyearbyen lokalstyre samarbeider med Innovasjon 

Norge på en hensiktsmessig måte for å unngå dobbeltfinansiering.  

 

Til sammenligning har bedrifter på fastlandet hatt anledning til å søke midler fra blant annet 

de kommunale næringsfondene, som ble styrket i Prop. 127 S (2019-2020) og Prop. 142 S 
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(2019-2020). Dette er ordninger som foretak på Svalbard ikke har hatt tilgang til, og det 

foreligger følgelig ikke noe behov for samordning eller håndtering av målkonflikter med disse 

ordningene.  

 

Tilskuddet skal utbetales i tråd med de føringer som fremkommer i forskriften og dette 

oppdragsbrevet.  

 

Departementet forventer at lokalstyret forvalter tilskuddsordningen på en mest mulig 

ressurseffektiv måte, slik at størst mulig del av de avsatte midlene blir bevilget som tilskudd. 

Videre understrekes det at lokalstyret må sikre tilstrekkelig kompetanse til å kunne sikre en 

forsvarlig saksbehandling av de innkommende søknadene.   

 
4. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING  

Rapportering for ordningen skal sendes elektronisk til postmottak@nfd.dep.no innen 

20. august 2021. 

 

Rapporteringen skal gi en vurdering av måloppnåelse for tilskuddsordningen, herunder 

omsøkt beløp og innvilgelsesgrad og en redegjørelse for ressursbruken knyttet til forvaltning 

av ordningen.  

 

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å rapportere om bruken av de næringspolitiske 

virkemidlene i 2020 og 2021. Denne er tilgjengelig på regjeringen.no/koronadata. 

Departementet ber Longyearbyen lokalstyre levere inn data til statistikkbanken i tråd med 

bestillinger fra Innovasjon Norge. Statistikkbanken skal i første omgang oppdateres ut første 

halvår 2021, men oppdraget kan utvides også ut over dette hvis situasjonen i næringslivet 

tilsier det. Aktørene som leverer inn data skal også ha tilgang til statistikkbanken til analyser 

og rapportering i egen virksomhet.  
 

5. UTBETALING  

Midlene vil bli overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til Longyearbyen lokalstyre når 

lokalstyret sender informasjon om utbetaling til postmottak@nfd.dep.no. En andel av midlene 

skal tilbakeholdes til evt. klager er behandlet. Departementet ber om en vurdering av hvor 

stor andel dette bør være når søknadsfristen for ordningen har gått ut.  

 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 

til grunn i budsjettproposisjonen, Stortingets innstilling og vedtak og føringene i forskriften.  

 

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 

med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. Dersom Longyearbyen 

lokalstyre gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i samsvar med fastsatte 

betingelser, kan midlene kreves helt eller delvis tilbakebetalt.  

 

6. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PARAGRAFER 

§ 1 Formål 

mailto:postmottak@nfd.dep.no
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Tilskuddsordningens formål er å gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på 

Svalbard slik at næringen bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene. Tilskuddene 

skal bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og 

potensial. 

 

Regjeringen lanserte i oktober 2019 en strategi for innovasjon og næringsutvikling på 

Svalbard. Formålet med strategien er å legge til rette for at det skal være attraktivt for 

seriøse norske virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard. Regjeringen ønsker å 

legge til rette for et bredt næringsliv med høy kvalitet, men unngå vekst som legger 

ytterligere press på den begrensede infrastrukturen eller beredskapskapasiteten. 

Tilskuddsordningen skal være i tråd med den fremlagte strategien. 

 

§ 2 Hvem som kan få tilskudd 

Det kan gis tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i punktene a-h i § 2. For å unngå 

utilsiktede virkninger av vilkårene er det lagt opp til en unntaksbestemmelse slik at det kan 

gis tilskudd til tiltak som åpenbart støtter opp om ordningens formål. Lokalstyret må gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tiltak ihht § 3 og 5 for å vurdere om tiltaket er av en 

slik karakter at unntaksbestemmelsen kan og skal anvendes. Det vil etter omstendighetene 

eksempelvis kunne være aktuelt med unntak der flere foretak søker om tilskudd til et 

samarbeidsprosjekt, og et av foretakene ikke oppfyller alle kravene, eller der et foretak ikke 

har helårig eller tilnærmet helårig virksomhet på Svalbard, men tiltaket kan bidra til at 

foretaket utvikler seg i den retningen. 

 

§ 3 Hva det kan gis tilskudd til 

Det kan gis tilskudd til gjenoppbyggings-, omstillings- og utviklingstiltak som gjør det mulig å 

opprettholde aktivitet i virksomheten og gjøre tilpasninger til den midlertidige nye situasjonen. 

Dette omfatter omstilling og utvikling til andre næringer enn reiseliv. Eksempler på tiltak som 

kan støttes er gjenoppbygging av eksisterende drift, smitteverntiltak som muliggjør videre 

drift, endringer i driftskonsept, vridning mot nye kundegrupper, kompetanseheving, og 

lignende tiltak. 

 

§ 5 Hvordan søknadene blir vurdert 

Etter at søknadsfristen er gått ut skal forvalter gjøre en skjønnsmessig vurdering av 

kvalifiserte søknader opp mot punktene a-f. Alle søknadene trenger ikke oppfylle alle 

kriteriene, og det skal gjøres en helhetsvurdering av tiltaket opp mot tilskuddsordningens mål 

og prioritering opp mot alle kvalifiserte søknader.  

 

§ 6 Tilskuddets størrelse 

Evt. påløpte kostnader skal dokumenteres, og det skal heller ikke gis tilskudd til kostnader 

som allerede er dekket av andre statlige tilskuddsordninger. Forvalter må samarbeide med 

Innovasjon Norge og Brønnøysundregistrene for å innhente opplysninger om dette.  

 

Det presiseres at egeninnsats og arbeidstimer kan inngå som egenfinansiering av prosjektet, 

og at dette skal fremgå av § 4 f). 
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Angivelsen av størrelsen på støttebeløpet skal benyttes som en veileder, men forvalter må 

gjøre en vurdering av tilskuddets størrelse opp mot faktisk behov i hver enkelt søknad. 

Forskriften gir også anledning til å gjøre unntak fra denne bestemmelsen for eksempel i 

tilfeller der tiltaket treffer en større del av næringslivet på Svalbard (eks. en næringsforening/ 

interesseorganisasjon e.l) eller omfatter samarbeidsprosjekter mellom flere virksomheter.  

 

§ 9 Adgangen til å kontrollere vilkårene for tilskudd 

Longyearbyen lokalstyre har anledning til å innhente informasjon til bruk i saksbehandlingen 

fra andre myndigheter, herunder eksempelvis Sysselmannen på Svalbard, Svalbard 

skattekontor og NAV. Det er ikke anledning til å innhente vurderinger fra aktører som selv er 

en del av målgruppen for ordningen.  

 

§ 12 Klageinstans 

I henhold til forvaltningsloven kap. VI er det klageadgang på vedtak etter denne 

forskriften. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans. Klager må sende klage 

til Longyearbyen lokalstyre jf. forvaltningsloven § 32. For videre saksgang knyttet til 

behandling av klage viser vi til forvaltningsloven. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Wenche Stenberg (e.f) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Live Albriktsen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Justis- og beredskapsdepartementet 

Utenriksdepartementet 

Finansdepartementet 

Riksrevisjonen 
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