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1. Leders beretning  
 
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. 
Redning og beredskap er en av Sysselmannens primæroppgaver, 
og en forutsetning for innbyggernes og tilreisendes trygghet på 
øygruppen. I tillegg skal vi drive god og effektiv 
myndighetsutøvelse og bidra til å oppfylle de høye miljømålene 
for Svalbard.  
 
Sysselmannens oppgaver spenner over et svært vidt spekter. Store 
naturområder skal overvåkes og mange tillatelser følges opp. 
Dette er ressurskrevende. Nye langtidskontrakter om leie av 
helikoptre og båt medfører fortsatt aktiv oppfølging, og dette 
krever mye av en liten organisasjon i tillegg til de løpende 
oppgavene.  
 
Mye arbeid er lagt ned i å ha en god beredskap på øygruppen, og 
det øves mye på å gjennomføre ulike redningsaksjoner. Også i 2015 ledet Sysselmannen flere 
redningsoperasjoner på Svalbard. Tre personer omkom dessverre i snøskred, én i januar og to i 
desember.  
 
Mye arbeid var også lagt ned i å ha en god beredskap under solformørkelsen 20. mars, det var 
mange besøkende og et stort press på reiselivsnæringen. Den eneste alvorlige hendelsen i 
forbindelse med solformørkelsen var et isbjørnangrep på teltleiren til et turfølge ved Fredheim 19. 
mars. Ingen mennesker ble alvorlig skadd, men isbjørnen ble skadeskutt og måtte avlives. 
Etterforskningen avdekket at leiren var mangelfullt sikret mot isbjørnangrep. 
 
Året ble avsluttet på verst tenkelig måte da Longyearbyen mistet to innbyggere i snøskredet som 
traff 11 av de karakteristiske spisshusene. I ettertid er det mange som har gitt uttrykk for at det 
kunne gått mye verre. Vi mistet to innbyggere, men de seks andre som måtte graves ut av skredet 
overlevde. Ikke minst fordi svært mange i Longyearbyen hjalp til med graving, praktisk 
tilrettelegging og andre nødvendige oppgaver.  
 
Sysselmannen er leder av den lokale redningssentralen og koordinerer arbeidet, men vi er helt 
avhengig av innsatsen fra de frivillige organisasjonene, bedriftene og de mange enkeltpersonene 
som stilte opp. 
 
Skredulykken viste også hvor nødvendig det er med et godt samarbeid mellom Sysselmannen, 
Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen sykehus, Svalbard Kirke, Longyearbyen Røde Kors og andre 
frivillige aktører i byen, samt et godt system for å få bistand fra fastlandet. Vi hadde tett kontakt 
hele veien, både i redningsarbeidet og arbeidet med å ivareta de pårørende, de evakuerte og andre 
berørte. Under hele hendelsen hadde vi også god støtte fra sentrale myndigheter. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at forberedelsene, gjennomføringen og 
etterarbeidet skal evalueres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for å trekke 
lærdom av hendelsen. Det er en avgjørelse vi støtter. 
 
Kriminaliteten er stabilt lav på Svalbard. Sysselmannen behandler i overkant av 100 straffesaker i 
året.  
 
Aktiviteten innen forsking og turisme har vært høy også i 2015, og er fulgt opp i tråd med 
svalbardmiljøloven.   
 
I verneområdene er gode forvaltningsplaner et viktig verktøy for å avveie ulike interesser mot 
hverandre. Forvaltningsplanen for naturreservatene på Øst-Svalbard ble godkjent av 

Sysselmann Kjerstin Askholt. 
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Miljødirektoratet i 2015, og arbeidet med forvaltningsplan for Vest-Spitsbergen er i gang. 
Hovedmålet er å bevare Svalbards særegne villmarksnatur, men innenfor denne rammen åpnes det 
for forskning, turisme, fiske og fangst, friluftsliv og annen bruk av naturen. 
 
Klimaendringene er allerede merkbare på Svalbard. Isutbredelsen minker, og faren for å forstyrre 
dyrelivet i sårbare perioder øker. Miljøforvaltningen må ta høyde for de nye utfordringene det 
skaper for dyrelivet og naturen, og finne en god balanse mellom ønsket om å videreutvikle 
turistnæringen og hensynet til miljø og dyreliv. I 2015 ble det brukt ressurser på å holde oppsyn 
med ferdselen i områdene Billefjorden/Tempelfjorden mot slutten av snøskutersesongen, da 
isbjørnbinner med unger hadde tilhold i området. Dette oppsynet ble utført i et tverrfaglig 
samarbeid mellom Sysselmannens politiavdeling, reiselivsrådgiver og miljøvernavdeling. 
 
I 2015 er det utarbeidet nye retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler for isbjørn, 
som regulerer de vanligste midler som er tilgjengelige på markedet til bruk for isbjørnbeskyttelse. 
Retningslinjene viderefører i hovedsak dagens praksis, men spekteret av beskyttelsesmidler er noe 
utvidet. 
 
Å ta vare på Svalbards kulturminner er en krevende oppgave. De fleste kulturminnene på Svalbard 
ligger langs kysten, og stranderosjon er en konstant trussel. I 2015 ble fangststasjonen Fredheim 
flyttet lenger inn på land. Det ble også foretatt vellykket arkeologisk nødgraving av en russisk 
fangststasjon på Bjørnøya. 
 
For Svalbard-samfunnet som helhet medførte også 2015 stor usikkerhet om Store Norske Spitsbergen 
Kulkompanis stilling. Nedbemanningen fortsatte, og selv om bedriften fikk tilført midler for drift i 
Gruve 7 og driftshvile i Svea og Lunckefjell, vil den reduserte bemanningen ha store ringvirkninger 
og sette sitt preg på Longyearbyen i framtiden. 
 
Sysselmannens evne til å løse samfunnsoppdraget er avhengig av dyktige og dedikerte medarbeidere 
og rammevilkår som sikrer en god beredskap, en forsvarlig miljøvern- og kulturminneforvaltning og 
en effektiv myndighetsutøvelse. Sysselmannen har i 2015 i hovedsak oppnådd de målsettinger og 
resultatkrav som står i tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet. 
 
 
 
 
 

 
 
  
  Kjerstin Askholt 
  Sysselmann på Svalbard  
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2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall  
 
Årsrapporten 2015 for Sysselmannen på Svalbard er utformet på grunnlag av målsettingene som er 
gitt i St.prp. nr 1 Svalbardbudsjettet og tildelingsbrevet for 2015 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet og Klima – og miljødepartementet. Årsmeldingen er redigert i samsvar 
med krav til årsrapportering gjeldende fra 1.1.2014. Arbeid med målene i tildelingsbrevet framgår 
av meldingens kapittel 3. 

 

 Samfunnsoppdrag og hovedprioriteringer  2.1.
 
Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på Svalbard, administrativt 
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I saker der Sysselmannen utøver myndighet etter 
delegasjon fra andre departementer, er Sysselmannen likevel på disse fagområdene underlagt 
vedkommende departement. 
 
Sysselmannen forvalter norsk svalbardpolitikk og ivaretar Norges rettigheter og plikter etter 
Svalbardtraktaten. Det følger av svalbardloven at Sysselmannen har samme myndighet som en 
fylkesmann.  Sysselmannen er også politimester og Notarius Publicus. 
 
Sysselmannen har følgende kjerneoppgaver: 

 Politi- og beredskapsarbeid  

 Miljøvern 

 Tilsyn 

 Administrative gjøremål /publikumsrettede forvaltningsoppgaver 

 Premissleverandør for sentrale myndigheter i utvikling av svalbardpolitikken 

 

2.1.1. Hovedmålene i norsk svalbardpolitikk 
 
Regjeringens hovedmål i norsk 
svalbardpolitikk er: 

 En konsekvent og fast håndhevelse av 
norsk suverenitet over øygruppen 

 En korrekt overholdelse av 
Svalbardtraktaten og kontroll med at 
traktaten blir etterlevd 

 Bevaring av ro og stabilitet i området 

 Bevaring av områdets særegne 
villmarksnatur 

 Opprettholdelse av norske samfunn på 
øygruppen 

Befolkningstall per 31.1. 2015: 
Longyearbyen: 2114 
Ny-Ålesund: 36 
Barentsburg og Pyramiden: 492 
Bjørnøya: 9 
Hopen: 4 
Hornsund: 10 
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2.1.2. Hovedprioriteringer og mål for Sysselmannen 2015 
Hovedprioriteringene er gitt til Sysselmannen gjennom tildelingsbrevet fra Justis- og 
beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.  For 2015 har disse blant annet vært 
arbeid med oppfølging av nye kontrakter for transportressursene til Sysselmannen og samhandlingen 
mellom disse, oppfølging av risikoanalyse og ferdigstillelse av tilbygget til Sysselmannens 
administrasjonsbygg.  Den generelle beredskapen har også hatt høy prioritet. Gjennom året har 
samfunnssikkerhet og beredskap vært en hovedprioritering, der målet har vært å styrke den lokale 
innsatsevnen ytterligere. 
Hovedprioriteringene innen miljøvernforvaltningen har vært å beskytte villmarksområdene på 
Svalbard med særlig vekt på å begrense belastningen på Svalbards natur og kulturminner, sikre 
viktige leveområder for sårbare arter og sikre verneområdenes kvalitet som referanseområder for 
forskning. 
 

 

 Organisasjon, personell og eiendomsforvaltning 2.2.

 
Sysselmannen er organisert i tre avdelinger og en stabsenhet som vist nedenfor. 
 
 

 
 
 

Sysselmannens administrasjonsbygg og 
verksted er leieobjekter med Statsbygg som 
utleier. 
Med ferdigstillelsen av utvidingen av 
administrasjonsbygget i 2015 fikk 
Sysselmannen lokaliteter som tilfredsstiller 
krav til fysisk arbeidsmiljø og 
sikkerhetskrav til spesiallokaler. 
 

2.2.1. Stillinger 
 
I 2015 har ledelsen bestått av: 

 Sysselmann Odd Olsen Ingerø fram til 01.10.15, deretter Kjerstin Askholt 

 Assisterende sysselmann Jens Olav Vestgøte Sæther 

 Sysselmannsoverbetjent Jon Starheimsæter 

 Miljøvernsjef Guri Tveito fram til 19.10.15, deretter Knut Fossum 

 Administrasjonssjef Sverre J. Indredavik 
 

Sysselmannens administrasjonsbygg ble utvidet med et tilbygg i 
2015. Foto: Tone Hertzberg 
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Det var totalt 37 ansatte hos Sysselmannen ved utgangen av 2015. Alle er ansatt i åremålsstillinger, 
maksimalt 6 år. Det har vært 12 åremålsutskiftninger i 2015 med en gjennomsnittstid i stillingen på 
3,7 år. I tillegg er det gjennom året ansatt folk i ulike korttidsengasjementer, som for eksempel 
sysselmannsbetjenter og feltinspektører. 

 

2.2.2. Helse, miljø og sikkerhet 
 
Sysselmannen har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv og har status som IA-bedrift. 
Sykefraværet i 2015 var 0,78 prosent. Det ble avholdt tre møter i arbeidsmiljøutvalget i 2015. 
 
Sysselmannen benytter politietatens HMS-system i tillegg til en egen lokaltilpasset HMS-håndbok. 
HMS-systemet inngår i Sysselmannens styringssystem. Sysselmannen har etablert ordning for varsling 
av kritikkverdige forhold gjennom felles varslingsordning for justissektoren.  
 
Gjennom bedriftshelsetjenesten har alle ansatte tilbud om helsesamtale, ergonomisk undersøkelse 
og arbeidsplasstilpasning. Alle ansatte har tilbud om gratis trening i Svalbardhallen i arbeidstiden. 
I 2015 ble det gjennomført vernerunde på alle kontorarbeidsplassene og i fellesareal i tillegg til 
oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse fra 2014. 
 
Det er gjennomført sikkerhetsopplæring for nyansatte i samsvar med interne instrukser, og 
innføringsuke for sommervikarer i politiavdelingen og for feltinspektører. Det utarbeides hvert år en 
avdelingsvis risiko- og sårbarhetsanalyse som inngår i virksomhetsplanen. 

 

2.2.3. Likestilling og mangfold 
 
Ved utgangen av 2015 var kvinneandelen av de ansatte totalt 49 prosent.  Kvinneandelen i 
ledergruppen var på 20 prosent. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres kvinner og personer 
med minoritetsbakgrunn om å søke. Søkere med minoritetsbakgrunn blir intervjuet dersom de fyller 
minimumskravene i utlyst stilling. Det er i 2015 foretatt bygningsmessige tilpasninger til universell 
utforming. 

 

 

2.2.4. Utvalgte hovedtall  
 
Volumtall fra virksomheten 2012 2013 2014 2015 

Offisielle besøk og orienteringer 56 31 44 66 
Registrering av kjøretøy 298 289 459 356 
Utstedte alkoholkort 2474 2411 2610 2987 
Loggførte politioppdrag 450 446 471 457 
Straffesaker 93 115 118 125 
Redningsoppdrag 80 67 71 74 
Saksomfang/nye saker 1269 1196 1327 1126 
Våpensøknader erverv 311 355 374 354 
Utstedte visum 284 244 259 304 
Utstedte pass 274 262 242 278 
 
Utvalgte volumtall viser en jevn utvikling for de fleste saker med årlige svingninger. 
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Nøkkeltall fra årsregnskapet 2012 2013 2014 2015 
Antall årsverk 32 34 37 37 
Budsjett-tildeling (i 1000 kr) 117 389 126 556 210 201 219 950 
Utgifter drift (i 1000 kr)    39 078 39 964 45 645 46 808 
Utgifter transporttjeneste, 
helikopter og båt (i 1000 kr) 

  

 78 017 

 

83 771 

 

155 366 

 

169 748 
Utgifter kulturminnetiltak 
(i 1000 kr) 

1 827 2 245 2 628 1 943 

 
Kommentarer til regnskapet framgår av kapittel 6.  

3. Årets aktiviteter og resultater 
Dette kapitlet omhandler aktiviteter og resultater fra de fire hovedområdene som Justis- og 
beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har fastsatt for Sysselmannen i 
tildelingsbrevet. 

 God og effektiv myndighetsutøvelse  3.1.

3.1.1. Trygghet for befolkningen   
Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for 
befolkningen. Politiet skal beskytte person, eiendom og fellesgoder, verne om all lovlig virksomhet 
og opprettholde offentlig ro og orden og sikkerhet. Politiet er med andre ord en sentral aktør i 
samfunnets beredskap. Kjerneoppgavene til Sysselmannens politiavdeling er 
kriminalitetsforebyggende arbeid, samfunnssikkerhet og beredskap og straffesaksbehandling. 
 
Gjennom året har politiet gjennomført flere møter og aktiviteter med forebyggende formål; i 
barnehage, skole, ungdomsklubb og ellers blant barn og unge (inkludert snøskuterkvelder for 
ungdom og unge voksne). Uniformert tilstedeværelse i lokalsamfunnet ble økt noe i 2015. Ukentlig 
patruljetjeneste ble gjennomført, med 
et noe økt antall trafikkontroller i 
Longyearbyen, og kontroller i felt i 
helger med stor utfart. Antall 
kontrollerte var 426, som er en betydelig 
økning fra 2014 (271). Bakgrunnen for 
økningen er at politiet i 2015 hadde 
bedre kapasitet til også å kunne 
prioritere denne viktige 
kontrollaktiviteten i større grad. 
Forklaringen på nedgangen i 2014 er gitt 
i fjorårets rapport. 
 
Videre deltok uniformert politi på 
Sysselmannens månedlige kontordager i 
Barentsburg. Sensommeren 2015 ble det 
oppmålt og dokumentert faste 
veistrekninger til bruk for fartsmåling i 
Longyearbyen, og fartskontroller ble 
gjennomført. Ved større arrangementer i 
Longyearbyen og i julebordsesongen ble 
det satt av ressurser til målrettet patruljevirksomhet. 

Politiavdelingen gjennomførte en promillekontroll av 

snøskuterførere i påsken. Foto: Trond Olsen. 
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Politiets time, som er et tilbud til guider og turoperatører, arrangeres årlig. Møtet ble gjennomført 
som planlagt også i 2015. Politiet har også bidratt med foredrag på UNIS’ sikkerhetskurs og på Arctic 
Nature Guide-kurs. Sysselmannen prioriterer å delta på disse arenaene, i et ulykkesforebyggende 
øyemed. 
 
I oktober gjennomførte Sysselmannen en narkotikaaksjon i Longyearbyen. Aksjonen ble utført med 
bistand fra Oslo politidistrikt. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om at det var et 
misbrukermiljø i Longyearbyen, noe aksjonen bekreftet. Aksjonen avdekket også tilfeller av 
uforsvarlig oppbevaring av skytevåpen. I tillegg til etterforsking og påtalemessig oppfølging av 
straffesaker, har Sysselmannen fulgt opp med ulike tiltak i samarbeid med lokalmiljøet. Arbeidet 
med å forebygge og bekjempe narkotikakriminalitet på Svalbard følges opp videre. 

 

3.1.2. Oppsynsvirksomhet  
Oppsynsvirksomheten er en prioritert oppgave. I løpet av året har politiet gjennomført oppsyn i 
snøskutersesongen, både alene og i samvirke med miljøavdelingen og reiselivsrådgiveren. Oppsyn 
med ferdsel på østkysten og i områder med snøskuterforbud ble prioritert. Det ble også brukt 
ressurser på å holde oppsyn med ferdselen i områdene Billefjorden/Tempelfjorden mot slutten av 
skutersesongen, da blant annet isbjørnbinner med unger hadde tilhold i området. Dette oppsynet 
ble utført i et tverrfaglig samarbeid mellom politiavdelingen, reiselivsrådgiveren og 
miljøvernavdelingen. 
 
Feltinspektørtjenesten i perioden juni til september ble gjennomført som forutsatt. 
Feltinspektørene fører blant annet oppsyn med båter og individuelle reisende, i tillegg til å drive 
informasjon. Dette har først og fremst et forebyggende formål, samtidig som det er et virkemiddel 
for å opprettholde og øke respekten for miljøregelverket.  
 
I tillegg kommer oppsynsvirksomheten som ble utført i forbindelse med de regulære toktene med 
tjenestefartøyet «Polarsyssel».   

 

3.1.3. Tilsyn     
 
Tilsyn med jordstasjoner for satellittnedlasting 
Sysselmannen fører tilsyn med at samtlige 
jordstasjoner for satellittnedlasting på 
Svalbard opererer i samsvar med de 
særskilte regler som er gitt i kapittel 3 i 
forskrift 11. juni 1999 nr. 664 om 
etablering, drift og bruk av jordstasjon for 
satellitt. Forskriften skal sikre at bruk av 
jordstasjonene skjer innenfor rammen av 
Svalbardtraktaten.  
 
Sysselmannen innhenter bistand fra 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(tidligere Post- og teletilsynet) og 

Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) ved slike 
tilsyn. To ganger i 2015 har det vært 
gjennomført tilsyn med satellittstasjonene 
til SvalSat ved Longyearbyen og ved stasjonene i Ny-Ålesund og Barentsburg. Videre er det ført 
tilsyn med stasjonene i Hornsund og ved Isfjord Radio. Ingen av tilsynene avdekket avvik. 
 
 

Flere satellittilsyn ble gjennomført i 2015, blant annet i 
Barentsburg. Foto: Anastasia Gorter. 
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Branntilsyn  
Alle planlagte tilsyn med særskilte brannobjekter utenfor Longyearbyen arealplanområde, i alt ti 
objekter, ble gjennomført som forutsatt. Avvik som ble avdekket, er lukket.  
 
 
Helseråd 
I samråd med Mattilsynet er det ikke gjennomført helserådstilsyn i 2015. Det vil være aktuelt å 
gjennomføre tilsyn i 2016. 
 
Mattilsyn/dyrehelse  
Sysselmannen er myndighet for dyrehelse på Svalbard. Sysselmannen bidrar med transport og tolk 
slik at Mattilsynets veterinær årlig kan føre tilsyn med svineholdet i Barentsburg og vaksinere alle 
hunder i bosettingene utenfor Longyearbyen mot rabies. Hunder og hester i Longyearbyen 
vaksineres av veterinæren som har praksis i Longyearbyen.  Sysselmannen fører register over alle 
husdyr på Svalbard og registrerer vaksinasjoner mot rabies.  
 
Ved årsskiftet var det 771 hunder på Svalbard. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 
registreringene startet i 2001. Økningen gjelder både hunder i kommersiell bruk og hunder i privat 
eie.  
 
I løpet av 2015 er det framforhandlet avtale mellom Mattilsynet og bakkeserviceselskapet på 
flyplassen i Longyearbyen, slik at kontroll av hunder som ankommer med rutefly utføres på 
flyplassen. Tidligere praksis har vært at hundeeier skulle møte opp hos Sysselmannen for kontroll, 
men dette ble ikke alltid gjennomført. Ny praksis for kontroll av hunder som ankommer med fly 
innføres i løpet av våren 2016, med unntak for hunder som kommer med charterfly.   
 
Kjemikalie – og avfallshåndtering ved bedrifter  
Sysselmannen har i 2015 gjennomført 31 tilsyn med kjemikalie- og avfallshåndteringen ved bedrifter 
i Longyearbyen. De fleste av bedriftene har fått pålegg om å rette avvik. Det er første gang det er 
gjennomført systematisk tilsyn med bedrifter i Longyearbyen, og resultatene viser at det er behov 
for jevnlig kontroll med bedriftene. 
 
Tilsyn med lokalstyrets beredskap  
Etter forskrift 18. desember 2012 nr. 1293 om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om 
beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre § 10, skal Sysselmannen føre tilsyn med «(…) 
lovligheten av Longyearbyen lokalstyres oppfyllelse av plikter etter forskriften». Sysselmannen førte 
tilsyn på dette området i 2014. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dialog 
med Sysselmannen sett det som hensiktsmessig at det gjennomføres tilsyn minimum hvert fjerde år, 
for å sikre kontinuitet i samfunnssikkerhetsarbeidet. Dette tilsvarer kravet DSB gir til fylkesmennene 
om tilsyn i kommunene.  
 
Sysselmannen har ikke ført tilsyn med lokalstyret på dette området i 2015, men det er grunn til å 
understreke at det er tett samarbeid mellom Sysselmannen og lokalstyret. Sysselmannen er bevisst 
sin veilederrolle og prioriterer en nær dialog med lokalstyret i dets arbeid med samfunnssikkerhet 
og beredskap.  
 
Tolketjenester under tilsyn 
Sysselmannens tolk bistår under Sysselmannens egne og andres tilsyn. 
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3.1.4. Etterforskning og påtalearbeid  
 
Straffesaksutviklingen på Svalbard er relativt stabil med små tallmessige endringer fra år til år. I 
2015 ble det registrert og behandlet 125 saker mot 115 saker i 2013 og 118 saker i 2014. Skillet 
mellom forbrytelser og forseelser er opphevet ved ikrafttredelsen av ny straffelov i 2015, og den 
totale oppklaringsprosenten for 2015 er 54,7 prosent, hvilket er omtrent på landsgjennomsnittet. 
Høsten 2015 ble det gjennomført en målrettet narkotikaaksjon i Longyearbyen som resulterte i flere 
straffesaker.  
 
Troms og Finnmark statsadvokatembeter kontrollerer Sysselmannens straffesaksbehandling og har 
senest i rapport av 12. januar 2016 gjennomgått straffesaksutviklingen på Svalbard og 
Sysselmannens straffesaksbehandling for 2015. Konklusjonen er at Sysselmannen har meget god 
kontroll på straffesaksutviklingen og straffesaksbehandlingen.  

 

3.1.5. Veiledning og informasjon til innbyggere og turister 
 

Kommunikasjon 
Kommunikasjonsvirksomheten hos 
Sysselmannen har vært høyt prioritert 
i 2015. Sysselmannens nettside blir 
oppdatert jevnlig med nyheter og 
informasjon, og Facebook brukes i 
tillegg som en viktig 
informasjonskanal både til 
lokalbefolkning og medier.  
Ved slutten av året hadde 
Sysselmannens Facebook-side 3601 
følgere. Sysselmannen har i samarbeid 
med Longyearbyen lokalstyre, 
Svalbard skattekontor, NAV Svalbard, 
Svalbard Kirke og Longyearbyen 
sykehus laget en oppdatert 
informasjonsbrosjyre for utenlandske 
statsborgere bosatt i Longyearbyen. Brosjyren er oversatt til engelsk, russisk og thai og lagt ut på 
Sysselmannens hjemmesider.  
 
Flere større hendelser i 2015 har medført utfordringer for kommunikasjonsvirksomheten, blant 
annet solformørkelsen i mars, større redningsaksjoner i vintersesongen, isbjørnfamilier på fjordisen 
i Tempelfjorden og Billefjorden i mars og april og snøskredulykken i desember. 
Sysselmannen er medarrangør på Svalbardseminaret, en forelesningsrekke for Longyearbyens 
befolkning, og ansatte bidro med foredrag om sikkerhet og beredskap på seminaret i 2015. 
 
Sysselmannen bistod Longyearbyen sykehus med russisk tolketjeneste i løpet av året. Antall 
ovennevnte oppdrag var større enn året før. Sysselmannens tolk tok seg av en stor mengde 
oversettelsesoppdrag for både Sysselmannens avdelinger og andre offentlige etater. 
 
Reiseliv 
Det totale volumet på reiselivsaktivitetene til og på Svalbard er fortsatt i vekst. Bedre flyforbindelse 
samt satsing på markedsføring av helårlige aktiviteter kan ha bidratt til økningen. Det var 131.000 
gjestedøgn i 2015, mot 119.000 i 2014. Det var forventet nedgang i oversjøiske cruiseskip sommeren 
2015, siden tungoljeforbudet for Magdalenefjorden og Ny-Ålesund trådte i kraft 1.1.2015. Antall 
oversjøiske cruiseskip som anløper Svalbard er halvert siden 2012, antall passasjerer har sunket i 
samme periode, og ligger nå på samme nivå som i perioden 2005-2009. 
 

Det var stor medieinteresse for solformørkelsen 20. mars. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB 
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Ekspedisjonscruisetrafikken og dagscruisetrafikken har økt de siste to årene, og den lokale trafikken 
med småbåter i Isfjorden har vært i vekst siden 2012.  

 
       

Ekspedisjonscruisetrafikken har økt, som her i Magdalenefjorden. Foto: Vidar Arnesen. 

 
Snøskutertrafikken varierer mye avhengig av sesonglengde det enkelte året og virker foreløpig 
stabil. Det har imidlertid vært en kraftig økning i utleie av snøskutere til individuelle reisende de 
siste årene. Den ikke-motoriserte trafikken med hundeslede og hundevogn er i vekst og tilbake på 
samme nivå som 2007. 
 
Sysselmannens reiselivsrådgiver har jevnlig kontakt med Visit Svalbard og de ulike turoperatørene 
gjennom året. Ekspedisjonslederne fra ekspedisjonscruiseoperatørene er som regel innom 
sysselmannskontoret for et kort møte med reiselivsrådgiver i forkant av sesongen eller i løpet av 
sommeren. Det samme gjelder de fleste nye turoperatører.  I forkant av snøskutersesongen 
gjennomførte Sysselmannen (reiselivsrådgiver og politibetjent) det årlige møtet med 
reiselivsnæringens guider (Politiets time), for gjensidig utveksling av erfaringer og informasjon om 
Sysselmannens forventninger til guidene. I etterkant av skutersesongen og etter sommersesongen 
var det også møter med reiselivsnæringen med oppsummering av sesongene og informasjon om 
resultatene av Sysselmannens breinspeksjoner våren og høsten 2015. I 2015 ble det også holdt et 
foredrag for prosjektet LongyearbyVERT hvor det ble informert om naturmiljø, kulturminner, 
turisme og beredskap. Sysselmannen (reiselivsrådgiver, politibetjent og tolk) gjennomførte også 
informasjonsmøte med reiselivsansvarlig og guidene i Trust Arktikugol, Barentsburg. I tillegg deltar 
også reiselivsrådgiver hvert år med et innlegg fra Sysselmannen på Association of Arctic Expedition 
Cruise Operators’ årlige konferanse, og organiserer Sysselmannens bidrag i 
Svalbardguideopplæringen vinter og sommer, samt Arctic Nature Guide-studiet.  

 

3.1.6. Opprettholde en robust og effektiv offentlig virksomhet  
 
Sysselmannen er en åremålsvirksomhet. Dette er en styrke ved at man oppnår god integrering med 
fagmiljøer på fastlandet, men også en utfordring med hensyn til å opprettholde kontinuitet. 
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Det blir derfor arbeidet kontinuerlig med effektivisering og nettbaserte løsninger. 
For å tilfredsstille kravet i digitaliseringsrundskrivet om å kunne tilby digital postkasse til 
innbyggerne er det startet en prosess med oppgradering av eksisterende post/sak/arkivsystem med 
sikte på implementering 1. kvartal 2016. 
 
I 2015 ble det utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet. Systemet oppdateres og 
suppleres løpende.  

 

 

3.1.7. Kontakt med lokalsamfunn utenfor Longyearbyen 
 
Barentsburg  
Sysselmannen har jevnlig kontakt med Trust Arktikugol og generalkonsulatet i Barentsburg gjennom 
faste kontaktmøter hver andre måned og har fast kontordag en dag i måneden som et tilbud til 
lokalbefolkningen. I 2015 kom mange personer innom med henvendelser om visum til Norge.  
I tillegg møtes representanter fra Sysselmannen og Barentsburg i forbindelse med nasjonale 
markeringer. 

                                          
Høsten 2015 arrangerte Sysselmannen et 
informasjonsmøte for alle innbyggerne i 
Barentsburg. På dette møtet ble det gitt 
informasjon om Svalbard og de norske 
myndighetene på øygruppen. Mange 
deltok, og det ble utdelt om lag 100 
informasjonsmapper. I tillegg foregår den 
løpende kontakten mellom Sysselmannen 
og Barentsburg via telefon og e-post.  
 
Sysselmannen har bistått med 
tolketjeneste i forbindelse med to 
kulturutvekslinger og fire 
idrettsutvekslinger mellom Longyearbyen 
og Barentsburg, og bidratt med transport i 
forbindelse med noen arrangementer. 
Slike tiltak bidrar til bedre forståelse og 

kontakt mellom de ulike nasjonalitetene på Svalbard og de settes stor pris på i både Barentsburg og 
Longyearbyen.    
 
Ny-Ålesund  
Sysselmannen har kontakt med driftsselskapet Kings Bay AS på mange plan gjennom hele året, blant 
annet i forbindelse med konkrete saker som er til behandling og på ledelsesnivå. Feltinspektører fra 
Sysselmannen er også stasjonert i Ny-Ålesund om sommeren. Sysselmannen og Kings Bay er enige om 
å møtes jevnligere framover.  
 
Hornsund  
Sysselmannen har kontakt med den polske forskningsstasjonen i Hornsund gjennom hele året, blant 
annet et fast møte med besetningen under det årlige rundtoktet hvor vi informerer om Svalbard, 
Sysselmannens ansvar og oppgaver samt om lovgivningen.    
 
Hopen, Bjørnøya og fangststasjoner 
Sysselmannen har regelmessig kontakt med de meteorologiske stasjonene og fangststasjonene i 
forbindelse med tokt, oppsyn, tilsyn og julebesøk.  
 

 

Sysselmann Kjerstin Askholt og tolk Anastasia Gorter under 
informasjonsmøtet i Barentsburg høsten 2015. Foto: Tone 
Hertzberg  
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3.1.8. Arbeid med regelverksutvikling 
 

 
Nye retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn 
 
Retningslinjene ble vedtatt med virkning fra 12. oktober 2015 og regulerer de vanligste midler som 
er tilgjengelige på markedet til bruk til isbjørnbeskyttelse. Sysselmannen har særlig vurdert 
lovgrunnlag, hensyn til dyrevelferd og hensyn til personsikkerhet. De nye retningslinjene viderefører 
i hovedsak det som har vært Sysselmannens praksis fram til i dag. Noe nytt er imidlertid adgangen 
til å kunne søke om tillatelse til å bruke enhåndsvåpen i felt til isbjørnbeskyttelse. 
 
Formålet med arbeidet har vært å gi en helhetlig oversikt over hvilke beskyttelses- og 
skremmemidler som tillates, og på hvilke vilkår, for å sikre forutsigbarhet for allmennheten og en 
fortsatt enhetlig forvaltningspraksis. Retningslinjene tar for seg hvilke krav som skal stilles til 
erverv, omsetning, bruk og utleie av de ulike skremme- og beskyttelsesmidlene. 
 

 

3.1.9. Administrative gjøremål/publikumsrettede oppgaver  

 
 
Pass, visum og utlendingssaker                                                      
 
Sysselmannen utstedte 278 pass i 2015 mot 242 pass 
i 2014. 
Sysselmannen har myndighet til å fatte vedtak i 
visumsaker, men tar også i mot søknader om opphold 
og statsborgerskap. Sistnevnte søknader blir 
videresendt til Utlendingsdirektoratet for 
behandling. Sysselmannen behandlet 304 
visumsøknader i 2015, som er en økning på 17,37 
prosent fra året før. 44 av søknadene i 2015 gjaldt 
visum til turister som trengte en ekstra innreise til 
Schengen. De fleste andre visumsøknadene var fra 
fastboende på Svalbard. Sysselmannen mottok 17 søknader om oppholdstillatelse i Norge. 
Søknadene gjaldt familieinnvandring, arbeidsinnvandring, studieopphold og statsborgerskap. 
Tilsvarende søknader for 2014 var 11. Sysselmannen registrerte disse søknadene og sendte dem til 
Utlendingsdirektoratet (UDI) for vedtak.  
 
Fra 20. november ble det innført et nytt system for visumregistrering hos Sysselmannen på Svalbard, 
Visa Information System (VIS).  Søkere om visum til Schengen etter 20. november 2015 må møte opp 
personlig hos Sysselmannen for å avgi biometriske kjennetegn, det vil si fingeravtrykk av alle ti 
fingre og digitalt bilde. 
 
Vielser og skilsmisser  
I 2015 ble 31 par viet hos Sysselmannen. De fleste er tilreisende par, men også fastboende gifter seg 
hos Sysselmannen. I 2015 ble det innvilget tre skilsmisser.  
 
Notarius publicus 
Sysselmannen på Svalbard har i 2015 utført 39 notarialbekreftelser. 
 
 
 
 

Nytt system for visumregistrering er innført i 
2015, med krav om fingeravtrykk. Foto: Tone 
Hertzberg  
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Servicestasjon for Statens vegvesen 
Trafikkstasjonen på Svalbard er administrativt og faglig lagt under Tromsø trafikkstasjon, men har 
selvstendig ansvar for alle nyregistreringer og omregistreringer av kjøretøy som kommer fra 
fastlandet og utlandet. I tillegg behandler Sysselmannen eierskiftemeldinger, avregistreringer og 
registreringer i forbindelse med midlertidig kjøretillatelse på fastlandet ved ferie. 
Pr. 31.12.2015 var det totalt registrert 1602 kjøretøy i kategorien personbil, buss, kombibil, varebil 
og lastebil.  
 
I kategorien traktor, motorredskaper, moped, motorsykkel, snøskuter og tilhenger var det registrert 
til sammen 2925 kjøretøy, hvorav 2161 var snøskutere.  
 
Sysselmannen forbereder og videresender førerkortsaker til Tromsø trafikkstasjon for behandling. 
Dette innebærer mottak av søknader og fotografering til førerkort. I tillegg kan en ta teoriprøve hos 
Sysselmannen.  
 
Alkoholordningen 
Sysselmannen på Svalbard har ansvar for tildeling av skjenkebevilling utenfor Longyearbyen 
planområde og søknader om import av alkohol, samt representasjonskvoter og andre 
alkoholtillatelser utenfor Longyearbyen planområde. Sysselmannen har òg ansvar for å dele ut 
alkoholkort til alle personer i de norske bosettingene som etter alkoholordningen på Svalbard har 
rett til alkoholkvote.  
 
I 2015 godkjente Sysselmannen 31 skjenkebevillinger, de fleste av disse til cruiseskip som har 
aktivitet i Svalbards farvann i sommersesongen. I tillegg var det gitt tillatelse til 8 
representasjonskvoter for virksomheter og institusjoner på Svalbard og 46 importtillatelser for 
alkohol. Det er også gitt 1 kjøpstillatelse til privatpersoner i forbindelse med bryllup- og 
bursdagsfeiringer. Sysselmannen tildelte 2987 alkoholkort i 2015. 
 
I løpet av året har Sysselmannen hatt til uttalelse 100 søknader om skjenkebevilling for 
enkeltanledning og/eller søknad om kjøp av alkohol. Søknadene behandles og avgjøres av 
Longyearbyen lokalstyre, etter delegasjon fra Sysselmannen, jf. forskrift om alkoholordningen for 
Svalbard. 

 
 
Våpensøknader 
 
I 2015 behandlet Sysselmannen 354 søknader om erverv av skytevåpen og 551 søknader om leie av 
skytevåpen. Antallet søknader er relativt stabilt når det gjelder erverv, mens antall søknader om 
leie er fordoblet siden 2010.  
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 Samfunnssikkerhet og beredskap  3.2.
Arbeidet med å styrke kapasitet og 
kompetanse innenfor samfunnssikkerhet 
og beredskap har vært høyt prioritert også 
i 2015. Skredulykken i Longyearbyen like 
før jul var en dramatisk påminnelse om 
viktigheten av at man lokalt har et mest 
mulig robust apparat som umiddelbart og i 
samvirke kan settes inn for å håndtere 
akutte, ekstraordinære hendelser og 
kriser.  
 

3.2.1. Politiberedskap  
Gjeldende særavtale om arbeidsfrie 
perioder, overtid og beredskapsvakt 

utenfor arbeidsstedet mv., som gjelder for 
Sysselmannens politistillinger i perioden 
1.10.2014–1.10.2016, ble evaluert i 2015. 
Både arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt var 
gjennomgående tilfreds med virkningene av særavtalen og ønsket å videreføre den ut 
avtaleperioden. Med den økte grunnbemanningen i 2014 og gjeldende særavtale, lar det seg gjøre å 
ha to polititjenestepersoner på beredskapsvakt 24/7, samtidig som antall polititjenestepersoner i 
aktiv tjeneste i normalarbeidstiden er økt.  
    
Det årlige vedlikeholds- og treningsprogrammet og godkjenningsskyting med tjenestevåpen er 
gjennomført i løpet av året. Polititjenestepersonene som går på beredskapsvakt er godkjent 
innsatspersonell kategori 4 (IP 4). I forståelse med departementet har ikke Sysselmannen vært 
omfattet av den midlertidige bevæpningen av politiet. I januar innførte imidlertid Sysselmannen 
framskutt lagring av politiets tjenestevåpen. Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke med 
pågående livstruende vold (PLIVO) ble innført i 2015, jf. Politidirektoratets rundskriv 2015/001. 
Opplæring og trening i PLIVO-prosedyrene ble gjennomført i november, med bistand fra instruktører 
fra fastlandet og i samvirke med Longyearbyen brann og redning og Longyearbyen sykehus. Alle IP-
godkjente i politiavdelingen har gjennomført opplæringen, som vil bli fulgt opp i samvirke med de 
andre nødetatene i 2016. 
 
Det vises også til kap. 3.1.1. 

 

3.2.2. Redningstjenestens kapasitet og kompetanse  
 
I 2015 koordinerte lokal redningssentral (LRS Svalbard) 80 redningsoppdrag. Tallet har vært relativt 
stabilt over tid, med et snitt på 71 de fem siste årene.   
 
Sysselmannen er tilfreds med den tjenesten som helikopteroperatøren Lufttransport AS leverer, og 
samarbeidet er godt. Mot slutten av 2015 gjennomførte Sysselmannen, med bistand fra NAWSARH-
prosjektet, revisjon av helikopterkontrakten. Den endelige revisjonsrapporten foreligger ikke per 
nå. 
 
Tjenestefartøyet til Sysselmannen, «Polarsyssel», er en viktig kapasitet i beredskapen på Svalbard, 
for gjennomføringen av de årlige inspeksjonene av øygruppen og i Sysselmannens 
myndighetsutøvelse generelt. 2015 var første året fartøyet seilte hele sesongen (180 døgn) for 
Sysselmannen. Erfaringene med fartøyet er gjennomgående gode, og samarbeidet med mannskapet 

Politiet ledet redningsaksjonen etter skredulykken i 
Longyearbyen, med bistand fra mange frivillige. Foto: Svein 
Berg. 
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om bord er godt. I svalbardbudsjettet for 2016 ble det bevilget midler for å utvide seilingssesongen 
fra seks til ni måneder. Etter Sysselmannens vurdering vil økt tilgjengelighet på eget fartøy styrke 

Sysselmannens kapasitet til å drive 
myndighetsutøvelse på øygruppen og 
bidra til ytterligere styrking av 
beredskapen. Forhandlingene om 
forlengelse av kontrakten er ikke 
sluttført per nå. 
 
Samarbeidet med Kystvakten, 
beredskapsrådet for Svalbard, 
Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen 
Røde Kors og andre lokale 
samvirkeaktører er, etter Sysselmannens 
vurdering, godt. Sysselmannen samvirker 
med alle aktørene på ulike nivå og på 
ulike arenaer; møtevirksomhet, 
samarbeid i enkeltsaker, 
foredragsvirksomhet, trening og øvelser 
og håndtering av hendelser. 
 
I tråd med føringer i tildelingsbrevet har 
Sysselmannen i 2015 foretatt enkelte 
nyanskaffelser av beredskapsutstyr.  

 
I desember, i møte med beredskapsrådet, startet Sysselmannen arbeidet med å revidere ROS-
analysen for Svalbard (2013). Revisjonsarbeidet vil foregå i et tett samvirke med aktørene i 
beredskapsrådet.  
 

3.2.3. Øvelser  
Øvingsaktiviteten har vært holdt på et jevnt, høyt nivå også i 2015. I tillegg til egne treninger og 
øvelser, har de fleste øvelser også i 2015 vært gjennomført i samvirke med en eller flere av de 
samvirkende beredskapsaktørene.   

3.2.4. Utvalg mot akutt forurensning  
Den årlige innsatsøvelsen mot akutt forurensing til sjøs ble gjennomført i Kongsfjorden i september, 
i samvirke mellom Kystverket, Sysselmannen, Kystvakten, depotstyrken og lokale fartøy. En 
skrivebordsøvelse ble gjennomført i Longyearbyen senere på høsten, i samvirke mellom Kystverket, 
Sysselmannen og leder av depotstyrken. I etterkant av øvelsen startet forberedelsene av en større 
forurensingsøvelse, som planlegges gjennomført i september 2016. Denne øvelsen er en direkte 
oppfølging av anbefalinger i Kystverkets beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt 
Svalbard og Jan Mayen. 
 

 Miljøvernforvaltning  3.3.

 

3.3.1. Naturforvaltning og arealplanlegging 
Verneområdene på Svalbard dekker om lag 65 prosent av landarealet.  Det er mange ulike 
brukerinteresser innenfor verneområdene, som for eksempel forskning, turisme, fiske- og 
fangstnæring, rekreasjon og friluftsliv. Utfordringen er å utvikle gode strategier for å balansere 
bruks- og verneinteressene innenfor rammen av verneformålet. Avveiningene mellom de ulike 
interessene kan være utfordrende i behandlingen av enkeltsaker.  

Sysselmannens tjenestefartøy «Polarsyssel» har 
helikopterdekk, noe som muliggjør en effektiv bruk av båt og 

helikopter i oppsyn og beredskap. Foto: Tone Hertzberg 
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Gode forvaltningsplaner er derfor et 
viktig verktøy i 
verneområdeforvaltningen. 
Forvaltningsplan for naturreservatene på 
Øst-Svalbard ble endelig godkjent i 2015 
og publisert på Sysselmannens nettsider.  
Noen av tiltakene i planen er iverksatt, 
blant annet gjelder dette søppelplukking, 
system for melding av ferdsel og 
statistikk for forskningsferdsel.  
 
Arbeidet med å utarbeide forslag til 
forvaltningsplan for nasjonalparkene og 
fuglereservatene på Vest-Spitsbergen er 
ført videre i 2015.  Oppdraget omfatter 
også utredning av flere forslag til 
forskriftsendringer. Arbeidsgruppene for 
de ulike brukerinteressene har levert 
viktige bidrag til planen, og 
faktagrunnlaget for planen er på plass. 
Forslag til plan ble sendt til faglig 
godkjenning til Miljødirektoratet i juli 
2015, noe etter fristen i tildelingsbrevet. 
Ved årsskiftet er planforslaget fortsatt til 
behandling i direktoratet. Planforslaget 
og forslag til forskriftsendringer sendes 
på høring våren 2016. 
 
Det er et politisk mål å opprettholde 
omfanget av villmarkspregede områder på 
Svalbard, også utenfor verneområdene. 
Sysselmannen har bistått Miljødirektoratet 
i etableringen av datasett for inngrepsfri 

natur/ villmarksnatur på Svalbard, jf. oppdrag i tildelingsbrevet. Reiselivet på Svalbard forbereder 

seg på vekst. Et tegn på dette er at det i løpet av året er fremmet flere søknader om å etablere 
flyttbare installasjoner/bygninger for bruk til opphold og overnatting i reiselivssammenheng. Det er 
viktig å etablere retningslinjer for videre utvikling av denne formen for bruk av villmarksområdene. 

 
I Longyearbyen planområde er Longyearbyen lokalstyre planmyndighet. Et forslag til revidert 
arealplan var nær ferdigstilt i desember. Snøskredet 19. desember endret viktige forutsetninger for 
arealdisponeringen i selve Longyearbyen, og høring av planen er utsatt.  Det skal nå gjøres nye 
vurderinger av fare for naturskade i hele Longyeardalen.   
 
I 2015 ble det varslet oppstart for ny arealplan i Barentsburg. I løpet av 2016 forventes det oppstart 
av flere andre arealplanprosesser i planområdene, bl.a. gjelder dette revisjon av arealplanen for 
Svea. 
 
I 2015 har Sysselmannen vedtatt en plan etter svalbardmiljøloven § 52: delplan for Ny-Ålesund 
geodetiske observatorium i Ny-Ålesund.  
 
Sysselmannen har gitt uttalelse og bistått med veiledning i flere planprosesser i løpet av 2015. I 
tillegg har det vært både meldepliktige og søknadspliktige saker i arealplanområdene til behandling. 

 

Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard er 
endelig godkjent i 2015. Foto: Elin M. Lien 
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Sysselmannen har med bistand fra Norsk Polarinstitutt og andre beskrevet natur- og 
kulturminneverdiene i Longyearbyen planområde og nærområdene rundt og vurdert områdets verdi 
for friluftsliv, rekreasjon og turisme, jf. oppdrag i tildelingsbrevet. Rapport ble oversendt i 
november 2015. 

 

3.3.2. Artsforvalting  

Isbjørn 

Høsten 2015 ble det vedtatt en sirkumpolar handlingsplan for isbjørn. Sysselmannen har fått i 
oppdrag fra Miljødirektoratet å lage et notat med retningslinjer («best management practice») for 
hvordan turistbedriftene ivaretar hensynet til isbjørn, og høsten 2015 ble det opprettet en 
arbeidsgruppe med reiselivsbedrifter og organisasjoner for å løse dette oppdraget.  

Sysselmannen bidrar også i oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for isbjørn. 

 
 
En isbjørn måtte avlives etter skadeskyting. Foto: Arild Lyssand. 

 I 2015 ble det i politiets vaktjournal registrert totalt 16 isbjørnmeldinger. Sysselmannen rykket ut 
på 10 av disse. Det ble avlivet én isbjørn i nødvergesituasjon i 2015.  
 
Fremmede skadelige arter 
Et forslag til handlingsplan mot fremmede arter som kan 
skade naturen på Svalbard har vært på høring og er sendt 
Miljødirektoratet for godkjenning. Direktoratet ønsket i 
brev av juni 2015 noen justeringer av planen før endelig 
godkjenning, og et endelig forslag skal oversendes innen 
1.mars 2016.  
Flere tiltak i planen er gjennomført i 2015, bl.a. gjelder 
det kontroll og fjerning av nye individer av hundekjeks i 
Barentsburg, etablering av desinfeksjonsstasjon for 
fiskeutstyr og innsamling av østmarkmus for å undersøke 
forekomst av dvergbendelorm. Ett tilfelle ble oppdaget.  
 
Jakt og fiske  
Sysselmannen forvalter jakt, fangst og fiske, som er en 
populær fritidsaktivitet for lokalbefolkningen på Svalbard. Sysselmannen har ikke grunn til å tro at 
uttaket påvirker sammensetting og utvikling av bestandene nevneverdig, og anser at høstingen slik 
er innenfor Svalbardmiljølovens rammer.  

Hundekjeks ble fjernet i Barentsburg. Foto: 
Tone Hertzberg 
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Det legges ned mye arbeid i å få så god jakt- og fiskestatistikk som mulig. Dette er helt nødvendig 
for å gjøre gode forvaltningsbeslutninger, og statistikken har dessuten stor forskningsmessig verdi.  
Et elektronisk system for å levere fangstrapporter på internett ble tatt i bruk i 2014. Dette har 
bedret rapporteringen og sikrer nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre bestemmelsen om at 
personer som ikke leverer inn fangstrapporter ikke får nytt jakt-, fangst- eller fiskekort det 
påfølgende året.  
 
Sysselmannen står også for administrasjon av jegerprøveeksamen på Svalbard. 54 kandidater stod til 
eksamen i 2015. 
 
Sammenlignet med 2014 var det i 2015 gjennomgående et noe høyere uttak av de jaktbare artene 
og av røye enn året før, særlig gjelder dette for rype og rev. Antall fangstede rev økte fra 50 til 165 
og antall skutte ryper fra 1196 til 1827. Sammenlignet med statistikk fra de siste 10-15 årene synes 
tallene for 2015 likevel å være innenfor normal variasjon, men dette vil bli vurdert nærmere. 
 
Arbeidet med sluttføring av røyestrategien er forsinket, jf. oppdrag i tildelingsbrev. Videre arbeid 
er diskutert med Miljødirektoratet. Arbeidet med strategien sluttføres i 2016. 
 

3.3.3. Tradisjonell overvintringsfangst 
 
Det er i dag fangstfolk på tre stasjoner med tillatelse til næringsmessig overvintringsfangst på 
Svalbard. De har tilhold i fangstområdene Bellsund, Kapp Wijk og Austfjordnes.  
 
Fangststasjonen Austfjordnes er et fredet kulturminne som er viktig for å fortelle historien om 
fangstovervintring på Svalbard. Dyrebestandene i terrenget hadde hatt en nødvendig pause da 
stasjonen fra sommeren 2014 igjen ble lånt ut til overvintringsfangst. Fangstfolket som har hatt to 
overvintringer på stasjonen gav høsten 2015 beskjed om at de ikke kommer til å søke om et tredje 
år, og utlån av fangststasjonen er lyst ut på nytt.  
 

3.3.4. Tillatelser til forskning og film 
Forskingsaktivitet er i mange tilfelle søknadspliktig etter svalbardmiljøloven. Det er et mål å 
redusere miljøbelastningen fra denne aktiviteten gjennom koordinering og samarbeid mellom 
forskere og institusjoner. Sysselmannen behandler søknader om forsking, feltarbeid og 
filmprosjekter som krever dispensasjon fra svalbardmiljøloven eller verneforskrifter. Omkring 150 
forskingssøknader ble behandlet i 2015. For å effektivisere saksbehandlingen er det innført en egen 
prosedyre for svar på søknader om en del mindre tiltak som er vurdert til ikke å kreve tillatelse.  
Totalt har miljøvernavdelingen behandlet 316 saker og 2352 dokumenter i 2015.   
 

 
Snøskuter 
Isforholdene de siste årene har ført til problemer med adkomsten til Pyramiden, både for Trust 
Arktikugol, reiselivsoperatører og andre. Sysselmannen har overfor Miljødirektoratet foreslått en 
endring av motorferdselforskriften med en mindre utvidelse av det området hvor tilreisende kan 
kjøre dersom de deltar i et organisert turopplegg eller i følge med fastboende.  I praksis innebærer 
det at det åpnes for å kjøre over breene øst for Tempelfjorden og Billefjorden. Forslaget må også 
ses i sammenheng med situasjoner der isbjørn tar tilhold på fjordisen og et ønske om å opprettholde 
adkomst til  Pyramiden i situasjoner der ferdsel på sjøisen ikke er tilrådelig ut fra forstyrrelse av 
isbjørn. 
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Fastboende kan kjøre 
snøskuter på 
størstedelen av 
Spitsbergen, med 
unntak av deler av 
Nordaust-Svalbard 
naturreservat som 
strekker seg inn på Ny-
Friesland og Olav V 
Land helt nordøst på 
Spitsbergen. I de tre 
nasjonalparkene 
Nordvest-Spitsbergen, 
Forlandet og Sør-
Spitsbergen må 
fastboende søke om 
dispensasjon hos 
Sysselmannen før turen. 
 
I 2015 var det 19 søknader fra fastboende om snøskuterkjøring i disse tre nasjonalparkene. Til 
sammen ble det omsøkt og gitt tillatelse til kjøring med 58 skutere.  Dispensasjonen ble ikke 
benyttet for om lag 25 prosent av disse.  Antall gjennomførte turer varierer med isforholdene de 
enkelte år. Trenden har vært klart nedadgående de siste 15 årene. Om dette utelukkende skyldes 
isforhold eller andre faktorer, er ikke kjent. 
 
Tilreisende turister kan kjøre snøskuter innenfor det såkalte forvaltningsområde 10, som strekker 
seg fra Dicksonfjorden i nord til Sveagruva i sør og Isfjord radio i vest. Det finnes lite data på 
omfang av snøskuterkjøring i dette området. I 2015 ble det utprøvd en automatisk tellestasjon ved 
Longyearbreen, og det er planer om å sette ut ytterligere en tellestasjon i 2016. 

Sysselmannen har siden 2011 laget oversikt over antallet skiturister som blir transportert ut til 
områder utenfor forvaltningsområde 10. Dette er transporter som turoperatørene søker 
Sysselmannen om tillatelse til. Det var en liten nedgang fra 2014 til 2015 i antall skiturister som drar 
på denne typen tur. 

  
Helikopter 
Antall helikopterlandinger er halvert i 2015 i forhold til de siste årene.  Hovedårsaken er at det ikke 
har vært utført landinger i forbindelse med prospektering i regi av Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani. Innenfor kategorien forskning er det årlig variasjon etter hvilke forskningsprosjekter 
som gjennomføres. I 2015 ble det gjennomført isbjørntelling i regi av Norsk Polarinstitutt som førte 
til en del landinger.   
 
Landinger fordeles på tre formål: bergverk, forskning og samfunn. Kategorien samfunn omfatter 
landinger i forbindelse med øvelse, redning, ambulanse, Sysselmannen, AVINOR, Telenor, SvalSat, 
Kystverket, Kartverket, Meteorologisk institutt, landinger i forbindelse med filmoppdrag og 
landinger i forbindelse med fyrtjenesten.  
 
 
Fra april 2014 inngikk Sysselmannen avtale med ny helikopteroperatør, Lufttransport. Siden da har 
alle landinger blitt registrert av helikopterpilotene etter hver flyvning. Dette har ført til bedre 
rutiner for registrering. Nå blir også landinger i forbindelse med øvelser registrert, det har det ikke 
blitt tidligere.  

Isbjørnfamilie på fjordisen. Foto: Trond Olsen. 
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3.3.5. Forurensing 
 
Miljøgifter  
Det er registrert forhøyede konsentrasjoner av flere miljøgifter på Svalbard. En av årsakene er 
langtransport av forbindelsene via luft- og havstrømmer, men lokale kilder er også en viktig årsak til 
forekomst av miljøgifter.  
 
Akutte utslipp 
Det er ikke registrert utslippshendelser i 2015. Oppfølging av utslippet ved Isfjord Radio høsten-
vinteren 2011/2012 pågår fortsatt.  
 
Forurenset grunn 
Det er fortsatt behov for å gjennomføre tiltak for å rydde opp i tidligere utslipp.   

 
Sysselmannen og representanter fra 
Miljødirektoratet var i 2015 på befaring i 
Barentsburg og Pyramiden. Det er behov 
for å vite hvilke områder som er 
forurenset, areal, type forurensing og 
volum. Miljødirektoratet har sendt ut 
pålegg til Trust Arktikugol om å få denne 
dokumentasjonen på plass, da 
Miljødirektoratet er myndighet når det 
gjelder Trusten. Det kan være aktuelt å 
pålegge videre kartlegging av områder.  
 
Sysselmannen følger opp forurenset grunn 
i Colesbukta hvor det tidligere er gitt 
pålegg om tildekking av et oljeforurenset 
område. Under befaring i 2015 ble det 

konstatert at dette ikke er gjennomført. 
Dette vil bli fulgt opp i 2016.  
 

Både på det gamle og nåværende brannøvingsfeltet ved flyplassen i Longyearbyen er det registrert 
høye konsentrasjoner av perfluorerte organiske forbindelser (PFAS, inkludert PFOS). I 2015 har 
Sysselmannen holdt møte med Longyearbyen lokalstyre v/brann og redning, Store Norske 
Spitsbergen Grubekompani og Avinor hvor vi har redegjort for at vi kommer til å varsle pålegg om 
kartlegging og mulig tiltak i disse områdene. Det har også blitt påvist høye konsentrasjoner av PFAS 
nedenfor flyplassen. PFOS er registrert blant annet i egg fra snøspurv og i polarrev, og det kan 
komme fra lokale kilder. Miljødirektoratet har gitt pålegg til Store Norske og Trusten for å få 
informasjon om mulig bruk av PFAS/PFOS samt hvilke områder som kan være forurenset. 
 
 
Det er et stort etterslep når det gjelder oppdatering av grunnforurensingsbasen med henblikk på 
endrede eier- og festeforhold, eiendoms- og festegrenser (matrikkelen).  Sysselmannen vil forsøke å 
komme ajour med dette i 2016. 
 
Strandrydding  
I juli 2015 ble det gjennomført et vellykket strandryddingstokt i samarbeid med 24 frivillige fra 
Svalbard. Det ble ryddet 101 kubikkmeter søppel på nordsiden av øygruppen. I 2015 plukket man 
også mye «småsøppel» i områder hvor det tidligere er plukket store gjenstander, det vil si at 
mengden registrert plukket søppel i kubikk per år ikke nødvendigvis er sammenlignbare. 

Det er flere områder med forurenset grunn på Svalbard, blant 
annet i Barentsburg. Foto: Solvår Reiten. 
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Det er hovedsakelig avfall fra 
fiskerinæringen som er opphav til 
søppelet. I likhet med tidligere år ble 
det avdekket synlige spor etter 
dyretragedier. Hovedsakelig er dette 
reinsdyr som setter fast geviret i 
tauverk og nøter. Det er også ryddet 
strandsøppel under andre tokt og 
aktiviteter i regi av Sysselmannen og 
feltinspektørene. Blant annet på 
rundtoktet ble det plukket mye søppel i 
Detterbukta på Nordaustlandet. 
Turistnæringen rydder strender i regi 
av prosjektet Clean Up Svalbard.  
 
 
 
Avløp                             
Tidligere analyser av avløpsutslippet fra Longyearbyen viser at det kan inneholde miljøgifter som 
PFOS, ftalater, oktylfenoler med mer. Rapporter fra undersøkelser i Adventfjorden, blant annet i 
2014, anbefaler rensing av avløpsutslippet fra Longyearbyen. Sysselmannen har i 2015 levert rapport 
med gjennomgang av Longyearbyen lokalstyres rapport fra resipientundersøkelsen, jf. oppdrag i 
tildelingsbrev. 
 
Et krav om rensing vil innebære en stor investering for lokalstyret.  Det vil også være en utfordring 
å ta hånd om slammet. Lokalstyret har derfor ønsket et forprosjekt for å utrede rensing av 
avløpsvannet nærmere. Vi vil følge opp dette videre i 2016. 

 
Avfall 
Miljødirektoratet gjennomførte revisjon av Trust Arktikugol i 2015. Det ble funnet flere avvik, blant 

annet foreligger det ikke deklarasjonsskjema for farlig avfall. Det er dermed ikke dokumentasjon på 

hvor farlig avfall er levert. I henhold til Trust Arktikugols avfallsplan skal farlig avfall leveres i 

Longyearbyen, noe som ikke er blitt gjort. Vi vil sammen med Miljødirektoratet følge opp dette 

videre. 

 

Trust Arktikugol har i 2015 bygd et avfallssorteringsanlegg i Barentsburg med støtte fra Svalbards 

miljøvernfond. Trust Arktikugol ønsker sortering av husholdningsavfall på dette anlegget. 

Under tilsynsaksjonen (se punkt 3.1.3.) kom det fram at det er høye priser for å levere ulike 

fraksjoner av farlig avfall til avfallsanlegget i Longyearbyen sammenlignet med fastlandet. Vi har i 

2015 tatt dette opp med lokalstyret v/avfallsanlegget, noe som har resultert i lavere pris for 

levering av visse typer avfall.  

Det har tidligere vært manglende oppfølging av miljøkartlegging og-sanering ved riving og 

rehabilitering av bygg i bosettingene I 2015 har Sysselmannen pålagt Trust Arktikugol å håndtere 

avfall riktig ved riving og rehabilitering. Vi vil følge opp miljøkartlegging og-sanering i bosettingene 

framover, da dette er viktig for å sikre korrekt håndtering av farlig avfall.  

Tilsyn 
Sysselmannen har i 2015 gjennomført 31 tilsyn med håndtering av kjemikalier og farlig avfall ved 
bedrifter i Longyearbyen (se punkt 3.1.3)  
 
 

En sel med pakkebånd av plast rundt magen ble oppdaget 
under et av Sysselmannens tokt. Selen ble senere avlivet. 
Foto: Fredrik Duvholt Haug. 
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Annet 
Det er et stort behov for overvåking av kjente forurensingstilfeller. Sysselmannen har i 2015 
utarbeidet forslag til arbeidsdeling mellom etatene på forurensingsområdet og behov for eventuelle 
forskriftsendringer, jf. oppdrag i tildelingsbrev. 
 

 

3.3.6. Kulturminnevern  
 

 
Ifølge nasjonal politikk for kulturminner på Svalbard skal tapet av kulturminner som følge av 
menneskelig aktivitet være lavest mulig. Målet er mindre enn 0,1 prosent årlig tap av kulturminner.  

På bakgrunn av prioriteringene som er lagt til grunn i kulturminneplanen, anser Sysselmannen at 
tapet ligger på et akseptabelt nivå. 

 
Ettersyn og dokumentasjon 
Arbeid med ettersyn av kulturminnene er hovedsakelig knyttet opp til Sysselmannens tokt med 

«Polarsyssel» og feltinspektørtjenesten. 
Kulturminnene som ble fulgt opp i 2015, 
er i samsvar med Kulturminneplan for 
Svalbard 2013-2023. Større og mindre 
reparasjoner og sikringsarbeid er utført 
under befaringene.  Det ble prioritert å 
følge opp erosjonsutsatte lokaliteter 
som er med i overvåkingsprogrammet 
(Sysselmannens Rapportserie 
Nr.3/1999).  Dette arbeidet vil 
fortsette neste år.  
 
Mange kulturminnelokaliteter er truet 
av haverosjon. For å nå målene om å 
sikre de 100 viktigste kulturminnene og 
kulturmiljøene på Svalbard (Nasjonalt 
mål 6.2), ble det i 2015 foretatt 
arkeologisk nødgraving av en 

erosjonsutsatt russisk fangststasjon på 
Bjørnøya. 
 

Arbeidet med å dokumentere viktige kulturminner som kan gå tapt ble videreført gjennom 
dokumentasjon av den tyske værstasjonen Haudegen fra 1944 i Rijpfjorden på Nordaustlandet. 
Basert på tilstanden i 2014 ble det utarbeidet en tiltaksplan for å kunne bevare bygningene som 
historiske kulisser for framtiden. Første del av planen, der sikring av tak og bærende konstruksjoner 
ble prioritert, ble gjennomført i 2015. Tiltakene er tenkt fullført i 2016.  
 
Det historiske kartarkivet (papir) ble digitalisert i 2015. Foto og rapporter ble digitalisert i 
2013/2014.    
 
Istandsetting 
Flere automatisk fredete kulturminner har blitt restaurert eller satt i stand i tråd med prioriteringer 
i Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023. De viktigste arbeidene har vært knyttet til flyttingen av 
fangststasjonen Fredheim. I 2014 ble bygningene delvis demontert og klargjort for selve 
flytteprosessen, og i 2015 ble prosjektet fullført. I tillegg til selve flyttingen ble også bygningene 
satt i stand etter flyttingen. 

Fra arkeologisk utgraving på Bjørnøya. Foto: Arild Vivås 
Skjæveland 
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Fangststasjonen Fredheim ble flyttet lenger inn på land. Foto: Martin Herrmann 

 
Videre er det gjort mindre utskiftinger, reparasjoner og tilsyn på en rekke fredete hytter, blant 
annet i Hiorthhamn, Grøndalshytta, Nordenskiöldhytta, i Brucebyen, Raudfjordhytta, Austfjordnes 
og Lloyds Hotell. Hyttevika har blitt tilstandsvurdert og klargjort for restaurering sommeren 2016. 
 
I Longyearbyen har Store Norske Spitsbergen Kulkompani videreført tiltakene med istandsetting og 
utvidet bruk av Taubanesentralen. Videre har selskapet startet arbeidene med sikring av 
taubanebukkene. 
 
I Ny-Ålesund har Kings Bay AS ferdigstilt antikvarfaglige istandsettinger av Londonhusene. Samtlige 
bygninger er flyttet og satt i stand utvendig. Innvendig istandsetting av London 3 og 4 er planlagt 
sommeren 2016. Arbeidene er gjennomført i samarbeid med Sysselmannen og Riksantikvaren.  
 
En veileder for vedlikehold av bygninger i Pyramiden var ved årsskiftet nær sluttført, jf. oppdrag i 
tildelingsbrev. Det er sammen med Trust Arktikugol lagt en plan for videre oppfølging av 
istandsetting av stormessa i Barentsburg. I forbindelse med dette vil også andre 
restaureringsprosjekter i Barentsburg diskuteres. Trust Arktikugol har gitt klart uttrykk for at de 
med dagens økonomiske situasjon ikke vil ha mulighet for å starte restaurering av stormessa i 2016. 
 
Det er gitt tilskudd både til en mulighetsstudie og til en utstilling som presenterer alternativer for 
framtidig bruk av den gamle kraftstasjonen i Longyearbyen. Prosjektet gjennomføres av en 
masterklasse på NTNU, og resultatene skal presenteres våren 2016. Tilstand og dermed kostnader 
ved restaurering gjør dette til et krevende prosjekt. 

Kulturminner i plan- og byggesaker 
 
Sysselmannen har behandlet 90 grave- og boremeldinger i Longyearbyen. Det er behandlet 9 
søknader om dispensasjon for inngrep i fredete kulturminner eller i deres sikringssone. Disse 
søknadene er oversendt Riksantikvaren. 
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Formidling 
Det er lagt ned et stort arbeid med et informasjonshefte om Ny-Ålesund i Sysselmannens serie, jf. 
oppdrag i tildelingsbrev. Heftet vil bli gitt ut vinteren 2016. 

Kulturhistorisk magasin og konservering 
Det har vært en tilvekst på 356 objekter i gjenstandsmagasinet ved Svalbard Museum. 1189 objekter 
ble katalogisert. 260 objekter ble konservert. Gjenstandene i museet blir publisert på 
www.digitaltmuseum.no. 

 

3.3.7. Svalbards miljøvernfond     
Svalbards miljøvernfond er et statlig fond og en av virksomhetene underlagt Klima- og 
miljødepartementet (KLD). Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for Svalbards miljøvernfond og 
utgjør også den administrative ledelsen av fondet. Miljøvernfondets virksomhet er styrt av 
vedtektene, forskrift og eget tildelingsbrev fra KLD. Fondet rapporterer også med egen årsmelding 
for virksomheten og har egen styringsdialog med departementet. Det er om lag to årsverk knyttet til 
sekretariatet. Alle kostnader ved drift av fondet dekkes av miljøvernfondets budsjett.  
Styret for fondet utnevnes av KLD og er fondets øverste organ. Styreleder er fondets 
virksomhetsleder, mens sekretariatet har ansvar for den daglige driften; herunder oppfølging av 
styrevedtak, kunngjøring av tilskudd, faglig vurdering og innstilling av saker for styret, utbetaling av 
tilskudd, oppfølging av prosjektporteføljen og informasjonsvirksomhet.  
 
En prioritert oppgave for sekretariatet er å gi informasjon og yte service til publikum. Svalbards 
miljøvernfond skal være en synlig virksomhet og lett tilgjengelig for søkere og i gjennomføringen av 
prosjektene. Prosjektrapporter legges ut på fondets nettside www.miljovernfond.no, en underside 
til Sysselmannens nettside.  
 
Siden 2014 blir alle søknader behandlet i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Erfaringene 
er så langt svært gode, og resultatet er økt kvalitet på søknadene og mer effektiv saksbehandling.  
 
Det ble i 2015 tildelt 15,84 millioner kroner fra fondet til 65 miljøvernprosjekter på Svalbard.  

 

 
 

Fig. Samlede tildelinger fra Svalbards miljøvernfond (mill. kr/år). 
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 Statens øverste representant på Svalbard 3.4.

3.4.1. Bindeledd mellom lokale aktører og sentrale myndigheter 
Sysselmannen har god og jevnlig god kontakt med lokale myndigheter på alle nivå, inkludert den 
lokale administrasjonen, politisk ledelse og saksbehandlernivå. 
 
Sysselmannen gjennomfører årlig kontaktmøte med politisk og administrativ ledelse i Longyearbyen 
lokalstyre. Møtet i 2015 ble avholdt 27. januar. 
 
I forbindelse med skredulykken 19. desember nevnes det at det var en svært tett og god kontakt 
mellom Sysselmannen og lokalstyret. 
 
Sysselmannen bistår flere statlige myndigheter i forbindelse med informasjons- og 
tilsynsvirksomhet. Sysselmannen er medlem av det interdepartementale polarutvalget. 
 

3.4.2. Kunnskapsformidling, informasjon og representasjon 
 
 
Sysselmannen har i 2015 hatt fullt programansvar for besøk av Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité i april og for besøk av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i 
september. Vi har også hatt fullt programansvar for Sivilt-militært kontaktmøte på Svalbard og 
delvis programansvar for HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette-Marits besøk på 
Svalbard. 
 
I tillegg har vi hatt besøk fra og holdt orientering for blant annet NHO Troms og Svalbard, USAs 
fungerende ambassadør, direktørgruppen til Bufetat, Fylkesmannen i Troms, klima- og miljøminister 
Tine Sundtoft, Post- og teletilsynet, kommunikasjonsenheten til Samferdselsdepartementet, lederne 
for utenrikskomiteene i parlamentene i NB8-landene (Norden og Baltikum), AECO’s 12. Arctic Cruise 
Conference og Norwegian-American Parliamentary Exchange Program. 
Sysselmannen har holdt til sammen 55 orienteringer. 
 
I 2015 ble det arrangert åtte middager i Sysselmannsgården.  
 
Sysselmannen har daglige henvendelser fra både tilreisende og fastboende, blant annet for 
håndtering av søknader om pass, visum, våpen og jaktkort samt bistand fra trafikkstasjonen og 
generell informasjon. 

 

4. Styring og kontroll i virksomheten     

 Sysselmannens overordnede vurdering av styring og kontroll 4.1.
Sysselmannen benytter mål- og resultatstyring som grunnleggende styringsprinsipp. Det vises her til 
nærmere redegjørelse for måloppnåelse i kap 3. 
Virksomheten utarbeider en årlig virksomhetsplan med grunnlag i hovedprioriteringene som er gitt i 
det årlige tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet. 
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Rapportering på virksomhetsplan og økonomi skjer månedlig i ledermøter og ved tertialrapportering 
til departementet med påfølgende etatsstyringsmøter med Polaravdelingen og Miljødirektoratet. 
Tertialrapportene konsentreres om mål, resultater og risikovurdering.  
 
Det gjennomføres årlige risikovurderinger som del av virksomhetsplanen, og det er identifisert mål 
og resultatområder som har vært gjenstand for risikostyring gjennom året.  
En overordnet vurdering er at risikobildet gjennomgående ikke er kritisk i forhold til å oppnå 
fastsatte mål i henhold til Sysselmannens samfunnsoppdrag. Det er likevel knyttet 
beredskapsmessige og økonomiske utfordringer ved større og langvarige hendelsesstyrte oppdrag 
som for eksempel store redningsaksjoner. 

 

4.1.1. Tilsyn og kontroll 
 
Fylkesmannen i Troms gjennomførte i februar 2015 tilsyn med håndtering og lagring av farlig avfall i 
Sysselmannens verksted/Sjøgarasjen. Det ble avdekket 7 avvik, hovedsakelig knyttet til manglende 
dokumentasjon. Det er sendt en skriftlig redegjørelse til Miljødirektoratet om hvordan avvikene er 
rettet. 
 
Riksrevisjonen gjennomførte revisjon i desember 2015. Det er ikke meldt om avvik. 
 
Oppfølging/nødvendige korrigerende tiltak etter tilsyn fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet er 
gjennomført i 2015. 

 

4.1.2. Regnskapsinformasjon 
 
Økonomistyringen ivaretas gjennom månedlig regnskapsrapportering som tilfredsstiller krav til 
korrekthet og grunnlag for nødvendige beslutninger og budsjettjusteringer underveis i året. 
Det vises ellers til kap 6 - årsregnskap. 

 

 

4.1.3. Forhold som departementet har bedt om særskilt rapportering på 
 
Oppfølging av IKT-handlingsplan for justissektoren er fulgt opp med bl.a. utarbeiding av strategi for 
informasjonssikkerhet. 
 
Det er rapportert inn tre forhold under begrepet «tidstyver i forvaltningen». 
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5. Vurdering av framtidsutsikter  
 

 
Svalbard-samfunnet er i en fase med stor omstilling. Kullgruvedriften er allerede sterkt redusert, og 
framtidsutsiktene er usikre. Gruvedriften har vært den viktigste pilaren for norsk tilstedeværelse på 
øygruppen. Den har sikret et stabilt familiesamfunn og dannet grunnlag for mange andre 
virksomheter, for eksempel innen transport, forpleining, bygg og anlegg. 
 
I 2016 skal det legges det fram en ny stortingsmelding om Svalbard. Omstillingen i Longyearbyen, 
videreutvikling av eksisterende virksomhet og tilrettelegging for nye etableringer forventes omtalt i 
meldingen.  Veien videre vil også kunne påvirke Sysselmannens virksomhet. Endret 
befolkningssammensetning og ny næringsvirksomhet kan gjøre det nødvendig å endre 
arbeidsoppgaver og bemanning, og utvikle nytt regelverk. 
 
Vi kan forvente flere turister til Svalbard, også i mørketiden hvor det tradisjonelt har vært 
lavsesong. Dette kan medføre behov for å se nærmere på måten Sysselmannen håndterer 
reiselivssaker på, kapasiteten til dette samt saker etter svalbardmiljøloven. 
 
Økt ferdsel forventes også å gi en økning i antall større og mindre ulykker og påfølgende 
redningsoppdrag. Svalbard er stort, og selv mindre ulykker der turister for eksempel skader seg på 
snøskuter kan utløse stor ressursbruk i form av helikoptertransport og syketransport til fastlandet.  
Utviklingen må følges nøye, og det kan bli behov for å øke beredskapen utover dagens nivå 
 
Klimaendringene på Svalbard er et faktum. Utbredelsen av sjøis minker, og leveområdene for 
isavhengige arter som isbjørn og sel smelter bokstavelig talt bort. De gjenværende områdene med 
sjøis blir dermed svært viktige.  
 
På land er problemstillingen langt på vei motsatt – mildvær og regn på vinteren kan legge et islokk 
over vegetasjonen og svekke tilgangen på næring for reinsdyr og ryper. Hvordan vi skal forvalte de 
jaktbare artene i et nytt klimaregime blir et viktig spørsmål framover.  
 
Det er dessuten mange kulturminner som er truet av erosjon, som i noen tilfeller også har 
sammenheng med klimaendringene. 
 
Alle disse faktorene spiller inn på måten Sysselmannen løser sine oppgaver på, og kan medføre 
endrete prioriteringer i framtiden. 
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6. Årsregnskap 2015  

 Ledelseskommentar årsregnskapet 2015   6.1.
Formål 
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen er et statlig 
forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet som fører regnskap i henhold til 
kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet. 
 
Bekreftelse 
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra 
Finansdepartementet og krav i tildelingsbrevet for 2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Sysselmannen på Svalbards disponible bevilgninger, 
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. 
 
Vurdering av vesentlige forhold 
I 2015 har Sysselmannen på Svalbard samlet disponert tildelinger på utgiftssiden á kr 231.709.347, 
jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Tildelingen er delt mellom kapittel for drift, 
transporttjeneste og kulturminnevern. Det er i tillegg gitt merinntektsfullmakt på de samme 
kapittel. Sysselmannen på Svalbard har i 2015 hatt en samlet mindreutgift på kr 10.890.934. 
 
Tildelingen på kapittel 5 Sysselmannen var på kr 51.570.750,og mindreutgiften var på kr 2.460.989. 
Mindreutgiften skyldes i hovedsak at planlagt oppgradering av saks-/arkivsystem ble utsatt til 
vinteren 2016, en del planlagte investeringer innenfor IKT ble ikke gjennomført som planlagt i 2015, 
planlagte bygningsmessige endringer fikk ikke oppstart før i januar 2016, reise-/flyttekostnad ble 
mindre enn budsjettert og merinntekt på nesten 1 million som det er knyttet merinntektsfullmakt 
til. 
  
Tildelingen på kapittel 6 Sysselmannens transporttjeneste var på kr 178.188.545 og mindreutgiften 
var på kr 8.407.955. Mindreutgiften skyldes lavere driftskostnader for helikopter og båt enn 
budsjettert. Helikopterbruken er i stor grad hendelsesstyrt, og det var ingen store operasjoner med 
helikopter i 2015. Forbruket på «Polarsyssel» ble også mindre enn budsjettert. Dette skyldes at 
kostnaden på drivstoff pr liter gikk kraftig ned i forhold til 2014, og at ubrukt drivstoff i 2014 ble 
avregnet i 2015. 2015 var første fulle sesongen med «Polarsyssel», og en kjørte bevist med redusert 
fart for ikke å overskride den økonomiske rammen for drift og for å bli kjent med drivstofforbruket. 
 
Tildelingen på kapittel 9 Kulturminnetiltak var på kr 1.950.052, og mindreutgiften var på kr 21.990. 
Sysselmannen fikk i tillegg en belastningsfullmakt fra Klima- og miljødepartementet på kr 500.000 
til flytting av den fredete fangststasjonen Fredheim. Denne er disponert fullt ut. 
 
I budsjettet for 2015 var det forutsatt inntekter på kr 200.000 i kapittel 3005 post 01 Diverse 
inntekter. Regnskapet viser inntekter på kr 290.210. Dette er pass- og våpengebyr. 
 
For kapittel 3005 post 02 var det for 2015 budsjettert med inntekter på kr 2.700.000. Regnskapet 
viser kr 3.686.257 i inntekter, og Sysselmannen har en merinntektsfullmakt på den inntekt som 
overstiger kr 2.700.000. 
 
Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.2015 kr -2.959.637. Oppstillingen av 
artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av. Foruten 
rapportert mellomværende har Sysselmannen på Svalbard pådratt seg leverandørgjeld på kr -1.686 
og har til gode kundefordringer på kr 30.525, og derfor ikke framkommer som utgift eller inntekt i 
årsregnskapet. Jf. opplysninger om avregning med statskassen i note 8. 
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På grunnlag av årsregnskapet søker Sysselmannen på Svalbard om å få overføre mindreutgiftene på 
de ulike kapittel til neste år. 
 

 Kapittel 5 Sysselmannen, kr 2.460.989  

 Kapittel 6 Sysselmannens transporttjeneste, kr 8.407.955 

 Kapittel 9 Kulturminnetiltak, kr 21.990 
 
Tilleggsopplysninger 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Sysselmannen på Svalbard. 
Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. 
kvartal 2016. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra 
Riksrevisjonen. 
    
 
Longyearbyen, 15. februar 2016 
 

 
 
Kjerstin Askholt 
Sysselmann på Svalbard  
 

 Prinsippnote årsregnskapet    6.2.

 
Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i 
bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”), fastsatt 12. desember 2003 med 
endringer, senest 5. november 2015. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 
3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav 
fastsatt av eget departement. 
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og 
en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. 
Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser 
grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.  
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med 
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: 
 

a) Regnskapet følger kalenderåret 
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp 
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet 

 
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, 
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 
3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.  Sumlinjen “Netto rapportert til 
bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.  
 
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav 
i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres 
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ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved 
overgang til nytt år.  
 
Bevilgningsrapporteringen  
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. 
Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å 
disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført 
med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til 
disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post.   
 
Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post 
(belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til 
bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og 
rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap. 
 
Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og 
rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og 
rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen 
for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen. 
 
Artskontorapporteringen  
Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter 
standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet for disponible 
tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke 
som inntekt i oppstillingen. 
 
Note 8 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og 
mellomværende med statskassen. 
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 Årsregnskap 2015                   6.3.
 

 
 

 

 
 

 

 

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015
Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2015 Merutgift (-) og 

mindreutgift

9005 Sysselmannen driftsutgifter 01 Driftsutgifter A, B 51 570 750 50 096 018 1 474 732

9006 Sysselmannens transporttjenester 01 Driftsutgifter A, B 178 188 545 169 877 012 8 311 533

9009 Sysselmannen kulturminnetiltak 01 Driftsutgifter A, B 1 950 052 1 928 062 21 990

0414 Godtgjørelse, konfliktrådet 21 Spesielle driftsutgifter B 13 240

0444 Reisekostnad, PST 01 Driftsutgifter B 20 928

0469 Godtgjøring til verger 21 Spesielle driftsutgifter B 3 200

1400 Tilskudd til kulturminneforvaltning 79 Tilskudd B 500 000

Sum utgiftsført 231 709 347 222 438 460

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 2015 Merinntekt og 

mindreinntekt (-)

3005 Sysselmannen 01 Diverse inntekter 200 000 290 210 90 210

3005 Sysselmannen 02 Refusjoner mv B 2 700 000 3 686 257 986 257

3006 Sysselmannens transporttjenester 02 Refusjoner mv B 96 422 96 422

3440 Gebyrer utlendingssaker 06 Ymse 4 200

5309 Ref.gruppelivsforsikring 29 Ymse 52 335

Sum inntektsført 2 900 000 4 129 424

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 218 309 036

Kapitalkontoer

60056001 Norges Bank KK /innbetalinger 4 496 414

60056002 Norges Bank KK/utbetalinger -222 823 033

704266 Endring i mellomværende med statskassen 17 583

Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto Tekst 2015 2014 Endring

6260 Aksjer 0 0 0

704266 Mellomværende med statskassen -2 959 637 -2 977 220 17 583

Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

900 501 2 185 750 49 385 000 51 570 750

900 601 7 623 545 170 565 000 178 188 545

900 901 85 052 1 865 000 1 950 052

Sum 845004 231 709 347

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
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Kapittel og 

post
Stikkord

 Merutgift(-)/ mindre 

utgift

Utgiftsført av andre i 

hht avgitte belastnings-

fullmakter (-)

 Merutgift(-)/ 

mindreutgift etter avgitte 

belastnings-fullmakter

Merinntekter / 

mindreinntekter(-) iht 

merinntektsfullmakt 

(justert for eventuell 

mva.)

Omdisponering fra post 01 

til 45 eller til post 01/21 fra 

neste års bevilgning

Innsparinger(-) Sum grunnlag for overføring Maks.  overførbart beløp *

Mulig overførbart 

beløp beregnet av 

virksomheten

900 501 1 474 732 1 474 732 986 257 2 460 989 2 469 250 2 460 989

900 601 8 311 533 8 311 533 96 422 8 407 955 8 528 250 8 407 955

900 901 21 990 21 990 21 990 93 250 21 990

Note B  Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

I tildelingsbrevet for 2015, pkt 5.1, er Sysselmannen på Svalbard gitt  en ubegrenset fullmakt på kap 414, post 21 til å postere utgifter til godtgjørelse til forliksrådets medlemmer  og kompetansehevende tiltak i form av 
kurs. Sysselmannen har i 2015 belastet kr 13.240 til dette formålet.  Det skulle  vært belastet  kr 20.000 mer til dette formålet, men p.g.a. feil kobling  til statsregnskapet i økonomisystemet er dette beløpet belastet 
kapittel/post 900501.

I tildelingsbrevet for 2015, pkt 5.1, er Sysselmannen på Svalbard gitt  en ubegrenset fullmakt på kap 469, post 21 til  å postere utgifter til vederlag og utgiftsrefusjon for verger. Sysselmannen har i 2015 belastet kr  3.200 
til dette formålet.

I statsbudsjettet for 2015 er Sysselmannen på Svalbard gitt en belastningsfullmakt på  kr 500.000 på Kap 1400, post 79 - Tilskudd til kulturminneforvaltning. Hele fullmakten er brukt.

Sysselmannen har fått stilt en belastningsfullmakt på Kap 0444, post 01 PST til disposisjon. Sysselmannen har belastet kr 20.928 til dette formålet.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter:
I h.h.t. Svalbardbardbudsjettet kap IV Merinntektsfullmakten og tildelingsbrev for 2015 kan Sysselmannen  på Svalbard overskride bevilgningene under

1. kap. 5, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3005, post 02 som overstiger  kr 2.700.000.
2. kap. 6, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3006, post 02.
3. kap. 9, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3009, post 01.

Mulig overførbart beløp:
Sysselmannen på Svalbard har ubrukt bevilgning på kr 2 460 989 på kapittel/post 900501. Dette er under grensen på 5%, og det søkes om overføring av dette beløpet til neste budsjettår.
Sysselmannen på Svalbard har ubrukt bevilgning på kr 8 407 955 på kapittel/post 900601. Dette er under grensen på 5%, og det søkes om overføring av dette beløpet til neste budsjettår.
Sysselmannen på Svalbard har ubrukt bevilgning på kr  21 990 på kapittel/post 900901. Dette er under grensen på 5%, og det søkes om overføring av dette beløpet til neste budsjettår.
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Oppstilling av artskontorapporteringen, 31.12.2015
Note 2015 2014

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Innbetalinger fra gebyrer 1 294 410 262 955

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 1 0 0

Salgs- og leieinnbetalinger 1 3 782 679 3 333 490

Andre innbetalinger 1 84 460 227 761

Sum innbetalinger fra drift 4 161 549 3 824 206

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Utbetalinger til lønn 2 28 583 264 26 526 328

Andre utbetalinger til  drift 3 189 610 741 172 150 148

Sum utbetalinger til drift 218 194 005 198 676 476

Netto rapporterte driftsutgifter 214 032 456 194 852 270

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Innbetaling av finansinntekter 4 0 0

Sum investerings- og finansinntekter 0 0

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Utbetaling til investeringer 5 4 228 915 4 901 710

Utbetaling til kjøp av aksjer 5,8B 0 0

Utbetaling av finansutgifter 4 0 0

Sum investerings- og finansutgifter 4 228 915 4 901 710

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter 4 228 915 4 901 710

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m,m, 6 6 056 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 6 056 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Utbetalinger av tilskudd og stønader 7 100 000 100 000

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 100 000 100 000

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *

Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) 46 279 44 328

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) 0 0

Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) 0 0

Sum rapporterte utgifter på felleskapitler 46 279 44 328

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 218 309 036 199 809 652

Eiendeler og gjeld 2015 2014

Fordringer 2 759 0

Kasse 500 864

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0

Skyldig skattetrekk -2 972 244 -2 893 360

Skyldige offentlige avgifter 0 0

Annen gjeld 9 348 -84 724 

Sum mellomværende med statskassen 8 -2 959 637 -2 977 220

Oversikt over mellomværende med statskassen **
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Note 1 Innbetalinger fra drift

31.12.2015 31.12.2014

Innbetalinger fra gebyrer

Våpengebyr og passgebyr 290 210 262 955

Gebyr utmendingssaker 4 200 0

Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd 0 0

Sum innbetalinger fra gebyrer 294 410 262 955

Salgs- og leieinnbetalinger

Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet 63 048 131 871

Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 3 719 631 3 201 619

Sum salgs- og leieinnbetalinger 3 782 679 3 333 490

Andre innbetalinger

Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 84 460 227 761

Sum andre innbetalinger 84 460 227 761

Sum innbetalinger fra drift 4 161 549 3 824 206

Note 2 Utbetalinger til lønn

31.12.2015 31.12.2014

Lønn 27 860 087 26 223 746

Sykepenger og andre refusjoner(-) -87 471 -225 455

Andre ytelser 810 648 528 036

Sum utbetalinger til lønn 28 583 264 26 526 328

Antall årsverk: 41 39
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Note 3 Andre utbetalinger til drift

31.12.2015 31.12.2014

Husleie 8 456 303 6 299 423

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 693 428 855 580

Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 477 319 323 639

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 579 664 478 018

Mindre utstyrsanskaffelser 1 279 681 1 671 227

Leie helikopter 116 498 662 106 564 243

Forbruk helikopter 16 220 209 17 412 142

Leie tjenestefartøy 32 930 872 27 857 513

Forbruk tjenstefartøy 4 227 270 3 532 455

Leie av maskiner, inventar og lignende 342 051 340 097

Kjøp av fremmede tjenester 2 125 472 1 581 075

Reiser og diett 1 809 202 2 130 496

Øvrige driftsutgifter 3 970 609 3 104 242

Sum andre utbetalinger til drift 189 610 741 172 150 148

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

31.12.2015 31.12.2014

Innbetaling av finansinntekter

Renteinntekter 0 0

Valutagevinst 0 0

Annen finansinntekt 0 0

Sum innbetaling av finansinntekter 0 0

31.12.2015 31.12.2014

Utbetaling av finansutgifter

Renteutgifter 0 0

Valutatap 0 0

Annen finansutgift 0 0

Sum utbetaling av finansutgifter 0 0

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer 

31.12.2015 31.12.2014

Utbetaling til investeringer

Immaterielle eiendeler og lignende 125 000 120 194

Maskiner og transportmidler 2 256 103 2 478 033

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 1 847 812 2 303 483

Sum utbetalt til investeringer 4 228 915 4 901 710
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Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

31.12.2015 31.12.2014

Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929) 6 056 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 6 056 0

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

31.12.2015 31.12.2014

Tilskudd til kommuner 100 000 100 000

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 100 000 100 000

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

31.12.2015 31.12.2015

Spesifisering av bokført 

avregning med statskassen

Spesifisering av rapportert 

mellomværende med 

statskassen

Forskjell

Omløpsmidler

Kundefordringer 30 525 0 30 525

Andre fordringer 0 2 759 -2 759

Bankinnskudd, kontanter og lignende 500 500 0

Sum 31 025 3 259 27 766

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 686 0 1 686

Skyldig skattetrekk -2 972 244 -2 972 244 0

Skyldige offentlige avgifter 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 9 348 9 348 0

Sum -2 961 210 -2 962 896 1 686

Sum -2 930 185 -2 959 637 29 452
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7. Vedlegg – tabeller og statistikker 

 Miljøstatistikk  7.1.

Svalbardrein 
Tillatelse til reinsdyrjakt blir tildelt etter søknad i seks faste jaktområder. Fellingstillatelse kan 
bare gis til fastboende. I 2015 ble det skutt 217 reinsdyr under den ordinære jakta. Fritidsjakta har 
vært relativt stabil med fellingstall omkring 200 reinsdyr per sesong de siste 10 åra. I tillegg tok 
fangstfolkene ut 52 reinsdyr i fangstområdene i 2015. Fangstfolk får tillatelse til å felle fem matrein 
i tillegg til en kommersiell kvote på inntil 20 reinsdyr. I nærområdene til Longyearbyen ble det felt 
ni dyr etter tildeling til skole, barnehager og Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening. 
 
Sysselmannen gjennomfører hvert år helikoptertelling av rein i jaktområdene. I 2015 ble det 
registrert 2857 dyr. Det ble også telt reinsdyr i fangstområdene Bellsund, Farmhamna, Kapp Wijk og 
Austfjordnes.  
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Fjellrev 
Fangst av fjellrev er forbeholdt fastboende og skjer innenfor 25 faste terreng. Fangsttillatelse gis 
etter søknad og loddtrekking. Det ble gjennomført fangstkurs i forkant av sesongen. For å sikre 
momentan avliving er det krav om årlig kontroll av fellenes konstruksjon og slagkraft. Sysselmannen 
gjennomfører denne kontrollen. Totalt ble det fangstet 165 fjellrev sesongen 2014/2015. Av disse 
ble 83 rev tatt av fangstfolk i fangstområdene.  
 

 
 

 

Røye 
Det ble i 2015 løst 324 fiskekort på Svalbard. 216 av disse var for fiske med håndredskap, dette 
inkluderer 18 kort for stasjonsbesetningen på Bjørnøya. Det ble løst 90 kort for fiske med garn, som 
er forbeholdt fastboende. Rapporteringsgraden per 5.2.2016 ligger på 80 prosent. 90 røyer ble 
rapportert fanget i saltvann. Av disse ble 4 røyer tatt av fangstfolk.  
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Sel 
 
Ringsel og storkobbe er de to høstbare selartene på Svalbard. Det ble løst 41 seljaktkort i 2015. 
Tallet på løste kort har vært stabilt de siste 10 åra. Henholdsvis 59 ringsel og 17 storkobber ble felt 
i 2015, av disse ble 16 ringsel og 11 storkobber felt av fangstfolk.  
 

 
 
 

Småvilt 
Det ble løst 306 småviltkort for Svalbard i 2015. Per 5.2.2016 manglet fangstrapport fra 40 jegere. 
Jaktkort for småvilt omfatter rype, kortnebbgås, teist og havhest. Rypejakta er den mest populære 
jakta og den småviltarten det blir felt flest av. 1322 ryper ble felt av hobbyjegere og 505 ryper ble 
felt av fangstfolk i 2015.  
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Helikopter 

 
Sysselmannens statistikk omfatter nå de fleste helikopterlandinger på Svalbard i 2015. Landinger 
omfatter også dropp/løft av last og personer, både på land, i sjøen og på båter. Følgende landinger 
inngår ikke i statistikken: landinger på flyplassene i Longyearbyen, Ny-Ålesund, Svea og på 
helikopterlandingsplassen på Kapp Heer, samt landinger utført av Trust Arktikugol i Pyramiden.  Det 
mangler statistikk for totalt antall helikoptertimer fordelt på kvartaler, jf. oppdrag i tildelingsbrev. 
Sysselmannen arbeider med hvordan slik statistikk skal samles inn. 
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 Forvaltningsstatistikk  7.2.
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 Politi- og påtalestatistikk 7.3.
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