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ÅRSRAPPORT 2014

feb

Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om
betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011–2013.
Kartverket deltar og er med som arrangør på hackatonet, #hack4no, hvor målet er å stimulere til
nytenkning og mer bruk av frie, offentlige data. Arrangementet er et samarbeid mellom Kartverket,
Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet.

mar

Tinglysingen feirer 10-årsdag i Kartverket onsdag 19. mars. Ringerike tingrett var den første av til
sammen 87 tingretter, som ble overført til Kartverket. Divisjonen er den yngste av fire divisjoner i
Kartverket.
Serien «Monsen på villspor» begynner 22. mars på NRK. Seerne bruker Kartverkets kartdata, og vi
opplever svært mye trafikk på våre servere, da over 900.000 personer fulgte programmet.

jun apr

Kartverket underskriver en avtale med det pakistanske kartverket om bistand og opplæring. I mars inngikk vi en samarbeidsavtale med Romania, og skal bistå landet med å produsere geografiske data.

aug

Kartverket åpner sitt historiske arkiv og legger ut rundt 8000 historiske kart for gratis nedlastning i
trykkekvalitet.
En av verdens vakreste kanaler, Telemarkskanalen, er gjenstand for tyngdemåling og statsråd Jan T.
Sanner er med. Kartverket utstyrer kanalbåten Henrik Ibsen M/S med sjøgravimeter. Målet for tyngdemålingene er å få mer nøyaktig GPS- og posisjonstjenester i området.

sep

Glimt fra 2014

Det sjette årlige eiendomsrettsseminaret arrangeres på Sundvolden Hotel. Arrangementet er et viktig
møtested for erfaringsutveksling mellom Kartverket og aktører innenfor eiendomsfaget.
Kartverkets nye visjon, «Det nye landskapet» lanseres. Organisasjonen har jobbet aktivt og bidratt
mye i jakten på ny visjon.

nov

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slår ned grunnpålen, og markerer byggestarten
på verdens nordligste geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Observatoriet skal være
i drift fra 2018.
Kartverket er med og markerer avdukingen av Oslos midtpunkt sammen med Hennes Majestet
Dronningen og Oslos ordfører Fabian Stang. Det er Kartverket som har stått for oppmålingen av dette
punktet.
FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC, godkjenner forslaget til FN-resolusjon om geodesi. En
arbeidsgruppe med over 24 land har utarbeidet resolusjonsarbeidet, og Kartverket sammen med Geo
science Australia leder arbeidsgruppen.

des

okt
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Ny digital tjeneste for Etterretninger for sjøførende (Efs) og tracings lanseres 12. juni. I tillegg lanserer
Kartverket ny grunnbok, og tilgjengeliggjør grunnboksinformasjon i publikumsløsningen
seeiendom.no.

Kartverket og GeoForum arrangerer den første nasjonale konferansen om sikkerhet, beredskap og geografisk informasjon. Konferansen, Geoklar, samler over 130 representanter fra Forsvaret, brannvesen,
politiet og frivillige organisasjoner.
Den internasjonale standardiseringskomiteen for geografisk informasjon og geomatikk, ISO/TC
211, feirer sitt 20-års jubileum i Kina. Komiteen ble opprettet i 1994 og hadde sitt første møte i Oslo i
november samme året. Kartverkets Olaf Østensen har ledet komiteen siden den startet.
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Del I

Leders beretning
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I 2014 har Kartverket oppnådd alle vesentlige mål og
resultatkrav fastsatt av vårt eierdepartement. I vår virksomhetsplan for 2014 identifiserte vi 18 hovedoppgaver som vi
mente ville være spesielt viktig. Disse har vært gjenstand for
spesiell oppfølging i løpet av året, blant annet i forhold til
risiko. Omtale av de vesentlige av disse følger under.
Departementet understreket at innføring av elektronisk tinglysing skulle ha særlig høy oppmerksomhet i 2014.
Prosjektet er i rute, og delmålene for 2014 ble oppfylt. Film
om e-tinglysing til bruk i arbeidet mot våre forhandlere og
brukere var klar 11. juni. Samme dato ble "ny grunnbok" satt
i drift og publikumsløsningen «se eiendom» ble oppdatert
med grunnboksinformasjon. E-tinglysing har vært Kartverkets
viktigste satsing i 2014 og vil være det også i 2015.
Vi har i løpet av året jobbet godt med aktiviteter knyttet
til vår strategisk handlingsplan 2014-2018, og realisert mange av de delmålene vi bestemte oss for å gjennomføre. I tillegg har vi gjennomført en strategiprosess for å rette blikket
enda lenger frem, kalt «Destinasjon 2025». Det overordnede
spørsmålet har vært hvordan Kartverket må utvikle seg for
fortsatt å være en relevant for samfunnet i 2025. Et resultat
av dette er vår nye visjon som ble lansert i september: «Det
nye landskapet».
To områder som ikke har hatt den ønskede utviklingen
i 2014 er graderingsregimet for dybdedata, og ønsket om
etablering av et nasjonalt kystkartleggingsprogram (tidligere
kalt Kyst-Mareano). For sistnevnte er det finansiering som
er avgjørende, og vi ser det er krevende å få til et spleiselag
på tvers av sektorer. Vi er glad for det arbeidet KMD gjør for
å bidra til dette. Når det gjelder de nødvendige endringene
knyttet til arbeidet for å gjøre detaljerte dybdedata lettere
tilgjengelig for brukerne, så har vi dessverre sett liten progresjon i 2014.
«Jakten på centimeteren» er et langsiktig arbeid som
vi har hatt som en visjon i geodesi gjennom mange år. Dette
dreier seg om å tilby posisjonstjenester med svært høy presisjon. I 2014 har vi opplevd en viss stagnasjon i utviklingen,
men vi har god tror på at vi i 2015 vil se progresjon igjen.
Geoportalprosjektet (Geonorge) er gjennomført i henhold til prosjektplanen med to hovedversjoner.
Arbeidet med å «selge inn» en stor satsing på en landsdekkende detaljert høydemodell startet høsten 2013, og
endte ut i en sluttrapport i mars. Programmet fikk dessverre
ikke fullt gjennomslag i denne runden, men endte ut med
bestilling av et pilotprosjekt i 2015.

Prosjekt nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund går i all
hovedsak etter planen. Byggestart ble markert 4. oktober ved
at statsråd Jan Tore Sanner slo ned grunnpålen.
Vegadresseprosjektet er gjennomført med stor innsats
internt – med massiv og god mediedekning, men dessverre
med et resultat på 81,2% mot mål på 86%. Det er likevel en
økning fra 77% i 2013. Dette er for oss først og fremst et kommunikasjons-/påvirkningsprosjekt hvor det er kommunene
som er utførende.
Målebåtene Anda, Havelle og Lomvi ble levert i løpet av
2014. Alle båtene er operative og høster data mye raskere og
med betraktelig bedre kvalitet enn forgjengerne Sjøfalk og
Sjøtroll. En første analyse viser en effektiviseringsgevinst på
innsamling av data på 25 %, grunnet raskere transittfart og
høyere innsamlingsfart. Vi opplever ellers en klar forbedring i
arbeidet med å redusere gjennomløpstiden fra innsamling av
data til ferdige produkter og tjenester. Gjennomløpstiden er
redusert med 10 % i 2014.
Regjeringens store satsing på kommunereform har
krevd, og vil kreve, en betydelig forberedende innsats internt
i Kartverket. I første rekke knyttet til matrikkelen, som en
helt sentral komponent for å muliggjøre en storstilt sammenslåing av kommuner. Forprosjektet i regi av SKATE har også
avdekket flere utfordringer av teknisk og organisatorisk art
når det gjelder samspillet mellom de øvrige felleskomponentene og knytningene til kommunene. Det må det også finnes
en løsning på før en reform kan iverksettes.
Fra september har vi iverksatt ukentlig oppdatering av
N50-kartdata tilgjengelig for brukerne, mot to årlige oppdateringer tidligere. Det leveres også på nye etterspurte
formater.
Ny virksomhet- og økonomiinstruks ble gitt av departementet 27. juni 2014, og deretter kom en ny intern instruks i
september. Dette har krevet tilpasninger.
Vi har også i 2014 hatt et stort internasjonalt engasjement. Vi har prosjektlederrollen i det store EU – prosjektet
ELF (European Location Framework) som enkelt sagt skal
vise til muligheter for sammensetning av data innen EU/ EØS
området og bygger på den infrastruktur som Inspire har tilrettelagt for.
Primar har fått flere nye medlemsland. Vi bidrar derved
aktivt til den maritime strategien som regjeringen legger opp til.
Vi vil også nevne den innsats som vi har gjort, i samråd med KMD, angående oppbygging av UNGGIM, og særlig
arbeidet vi har ført an for å få fremmet en FN-resolusjon om

Anne Cathrine Frøstrup
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Foto: Audun Haugen

betydningen av geodesi og felles geodetisk referanseramme.
Denne resolusjonen vedtas trolig i Generalforsamlingen til
FN i løpet av februar 2015.
Vi vil også nevne at vi aktivt deltar i oppbyggingen
av Arctic SDI, et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske
landene, Russland, USA og Canada med sikte på en felles
kartgrunnlag for de sirkumpolare områder. Nordisk Råd har
sterkt behov for dette, samtidig som prosjektet bidrar til
infrastrukturbygging innen og mellom landene. For oss er det
også utviklende. Prototype er utviklet, selv om det fortsatt er
visse utfordringer for Russland å frigi de aktuelle kartgrunnlagene.
Vi har fortsatt deltatt i prosjektet Kultur- og Natur
reise. 2015 er siste prosjektår, og det må i løpet av året
tas standpunkt til hvordan arbeidet kan videreføres som
del av ordinære oppgaver.
Vi har hatt svært gode resultater for tinglysingen
knyttet til saksbehandlingstid og svartid på kundesenteret. Vi har i 2014 behandlet 98,4 % av alle saker i løpet av
4 dager.
Kartverket er de siste årene blitt mer og mer bevisst
sin samfunnsrolle knyttet til sikkerhet og beredskap. Vi har
gjennom året hatt mye dialog med andre aktører i offentlig
sektor, med sikte på blant annet å forbedre samfunnets tilgang til oppdaterte og relevante kartdata i en krisesituasjon.
Kartverket og GeoForum samlet i desember 130 representanter for Forsvaret, brannvesen, politiet og frivillige organisasjoner til den første nasjonale konferansen (Geoklar) om
beredskap og geografisk informasjon.
Vi har også internt innført nytt forretningssystem. Dette
har vært krevende og nødvendig. Vi har måttet revurdere
mange av våre arbeidsprosesser, og det nye systemet gir oss
muligheter til å ytterligere forbedre vår virksomhetsstyring.
Samlet sett mener jeg også at vi har hatt en god økonomistyring og ressursstyring i 2014. Gjennom tydelige mål og
prioriteringer har vi fått til mye med de ressurser vi har hatt.
Når vi likevel har noen avvik, som det blir redegjort for i del III,
skyldes dette i hovedsak forhold utenfor vår kontroll. Grunnen
til at vi har klart så mye er også ikke minst fordi vi er velsignet
med dyktige, engasjerte og kompetente medarbeidere.

Del II

Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Kartverket er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som i samarbeid med kommunene og statlige etater forvalter og
videreutvikler landets infrastruktur for geografisk informasjon.

Kartverket har rundt 850 ansatte, og er organisert i divisjonene geodesi, land, sjø og tinglysing. I tillegg til disse fire har vi
tre andre resultatenheter: IT, tjenestene samlet og kartverksstaben.
Øverste leder for Kartverket er kartverkssjef Anne Cathrine
Frøstrup.
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Kartverket samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon. Dette innebærer
blant annet at Kartverket har ansvaret for å levere følgende:
• Nasjonalt geodetisk grunnlag: Kartverket har ansvar
for stedfestingsgrunnlaget som kart- og oppmålings
arbeidene i Norge bygger på
• Posisjonstjenester: Tjenester som fastsetter nøyaktig,
satellittbasert posisjon
• Digitale kart: Kartverket produserer og forvalter nasjonale
digitale kartserier (land- og sjøkart)
• Trykte kart: Nasjonale kartserier (land- og sjøkart) og
publikasjoner (sjø)
• Tinglysing: Tinglysing i fast eiendom og andeler i borettslag

• Eiendomsinformasjon: Kartverket drifter de nasjonale
registrene for offentlig eiendomsinformasjon (matrikkelen
og grunnboka)
• Stedsnavn: Forvalter det nasjonale stedsnavnregisteret
• Standarder: Nasjonale standarder for kart og geografisk
informasjon
• Elektronisk sjøkarttjeneste: Drifter den internasjonale
elektroniske sjøkarttjeneste Primar
Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg
elleve fylkeskartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i
Ny-Ålesund på Svalbard.
Kartverkets kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen,
pålitelig og engasjert. Kartverkets visjon er Det nye landskapet, og åpner opp for det nye mulighetsrommet og den nye
fremtiden Kartverket skal inn i. Vi skal sammen med andre
gjenskape virkeligheten i digital form. Vi skal sammen skape
det nye digitale landskapet.

Ledergruppen i Kartverket består av fra venstre tinglysingsdirektør Turid Ellingsen, landdirektør Erik Perstuen,
kommunikasjonsdirektør Ole Magnus Grønli, assisterende kartverkssjef Knut Arne Gjertsen, kartverkssjef Anne
Cathrine Frøstrup, direktør Evert Flier for sjødivisjonen, direktør Per Erik Opseth for geodesi og IT-direktør Olav
Petter Aarrestad

Foto: Audun Haugen

Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for de tre siste
årene
(Tall i hele 1000 kr)
Beskrivelse

2014

2013

2012

Antall årsverk

819

837

818

Lønnskostnader pr. årsverk

672

619

597

48,8%

49,2%

49,2%

715 090

685 657

661 130

95,7%

93,9%

92,6%

1 127 380

1 052 795

993 551

32 572

28 453

14 844

Lønnsandel av driftskostnader
Årlig disponibel utgiftsbevilgning (post
01 og 21)
Utnyttelsesgrad post 01 og 21
Driftskostnader
Investeringer
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Se mer under del VI
Kommentarer til volumtall:

Presentasjon av volumtall for de to siste årene

1. Dette er elektronisk tinglysing via
pilotløsning som ble etablert i 2007.

Beskrivelse
Prosentvis andel av dokumenter som
tinglyses elektronisk 1)
Sjøareal målt med moderne måle
metoder2)
Høypresisjon stedfesting, angivelse av
feilmargin 3)
Eiendommer med veiadresser (del i
prosent av totalen) 4)
Antall kommuner med nytt nasjonalt
høydegrunnlag (NN2000) 5)

Status
31.12.13

Mål 2014

24,5 % og
26,9 % (FE og BR)

ikke satt

27,0%

31,6%

Status
31.12.14
28,9% og
30,9 %
31,9%

Det er verdt å merke seg at den løsningen er ikke er hel-elektronisk.
FE= fast eiendom, BR= borett.
2. Se mer omtale under krav 2 i årsrapportens del III. Prosentvis hvor mye av
arealet langs norskekysten (randso-

2,5 mm
77%
59

1,7 mm
86 %
130

2.0 mm
81,2 %
140

nen dybde 0- 20m) som er målt med
moderne målemetoder
3. Se mer omtale under krav 1 i årsrapportens del III.
4. Se mer omtale under krav 21 i årsrapportens del III.
5. Se mer omtale under krav 7 i årsrapportens del III.

Del III

Årets aktiviteter og resultater
Under del III redegjør vi for status på de 17 kravene og 15 føringene som er gitt i
tildelingsbrevet for 2014.
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En av de store milepælene for Kartverket i 2014 var markeringen av byggestart for det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund 4. oktober, hvor kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var tilstede.

Det har vært noen endringer i løpet av året knyttet til
retningslinjer for rapportering. Dette skyldes i hovedsak ny
instruks og overgangen fra Klima- og miljødepartementet
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi velger
derfor her å gjengi status for både krav og føringer. Vi har i
tillegg et betydelig omfang av faste, løpende oppgaver.

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Disse er ikke omtalt konkret, men et utvalg av øvrige resultater og aktiviteter er gjengitt senere i del II.
I oversikten over krav og føringer på neste side har hvert
punkt en unik ID, med en fargekode for å synliggjøre status.
Grønn er ok, gul har mindre avvik, mens rød har avvik.

KRAV
1
Fortsette arbeidet med å gi brukerne mulighet til høypresisjon stedfesting bedre enn 1 cm. Delmål for 2014
er 17 mm i områder med NN2000 og komplett stasjonsnettverk.
Ved utgangen av året er det ikke ferdigstilt beregning
av nye data for målindikatoren etter feltarbeid og tester
utført høsten 2014. Status er fortsatt 20 millimeter. Det
er ingen grunn til å anta beregning av de sist innsamlede
data vil gi signifikant endring på dette resultatet. Tiltaket
med forbedret modellering av troposfære har løpt iht
plan, Trimble analyserer våre testdata for å presentere
resultater som grunnlag for beslutning om videre framdrift i 1.tertial 2015. Geoideforbedringer har ikke bidratt
vesentlig i 2014. Svikt i eksternt utstyr for målinger er
hovedgrunnen. I 2015 vil vi få egne gravimetre, som
forventes levert i september.

2
Sjømåling langs norskekysten og Svalbard. På Svalbard
er målet at sjømålt areal øker med 0,75% til totalt 24,5
%. Langs norskekysten (randsonen dybde 0-20m) er
målet at arealet som er målt med moderne målemetoder
øker fra 27,0 til 31,6%.
På Svalbard er resultatet en økning med 4,3% til akkumulert 28%. Det positive avviket skyldes i hovedsak at vi
har brukt perioden på Svalbard til å utforske kapasiteten
til målebåtene, samt prosesseringskapasiteten om bord
i M/S Hydrograf. Sjømålingsdataene er ferdig prosessert samt grunnrapportert om bord i M/S Hydrograf. De
gode resultatene er oppnådd med i hovedsak samme
ressursinnsats som tidligere år. Langs norskekysten er
resultatet en økning til 31,9%.

3.
Utgi 50 nye kart og tilsvarende kartceller - Electronic
Navigational Charts (ENC), i henhold til kartplanen til
Kartverket.
Vi har i 2014 produsert 39 ENC og 27 papirkart, samlet
resultat på 66. Vi har i tillegg utgitt 107 nye utgaver av ENC.

4
Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere/periodisk vedlikehold av min. 18.000 km² felles kartdatabase (FKB),
fotografere for etablering av 7.000 km² ortofoto med
høy oppløsning (10-20 cm oppløsning) og etablere

10.000 km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp av flybåren laserskanning.
Faktiske resultater er hhv. 14.950 km² FKB, 4.850km²
ortofoto og 10.700 km² laserskanning. Dette er lavere
enn prognosen pr. 2.tertial, og skyldes primært at et
stort prosjekt i Agder ble kuttet pga manglende finansiering fra eksterne parter. To mindre prosjekter ikke
gjennomført i Nord-Norge pga. værproblemer.
5
Gjennom” Nasjonalt program for omløpsfotografering”
etablere ortofoto for 90 000km2 med bakkeoppløsning
25 cm - 33 cm oppløsning.
Ortofotoene er levert, totalt 98 400 km2, et noe større
areal enn planlagt grunnet overlapp mot tidligere leveranser.

6
Holde topografisk hovedkartserie ”Norge 1:50 000” à
jour ved å utgi minst 60 reviderte kartblad, der også
sjøinformasjon er tatt med.
60 kartblad levert i henhold til produksjonsplanen for
2014.

7
Gjennom Geovekst-samarbeidet innføre nytt høydegrunnlag, Normal Null 2000 (NN2000), og etablere
grunnlag for at totalt 130 kommuner skal ha innført NN
2000 ved slutten av året.
Totalt har 140 kommuner gått over til NN2000 ved årets
utgang. Totalt 83 nye kommuner innførte NN2000 i 2014.
Dette er høyere enn målet som er satt, men lavere enn
prognosene per. 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak
forsinkelser på leveranser fra utførende firmaer.

8
Fortsette utviklingen av ny nasjonal geoportal, og prioritere utvikling av én effektiv og brukervennlig søkeportal mot det rike tilfanget av geografisk informasjon i
Norge digitalt.
Geoportalprosjektet (Geonorge) har god fremdrift og i
rute ift prosjektplanen. Prosjektorganisasjonen er nå
vel etablert, inkludert en egen referansegruppe som er
avgjørende for tilbakemeldinger underveis i utviklings-

9

arbeidet. Det er engasjert ekstern konsulentbistand til
ulike deler av prosjektet. Versjon 2.0 av geonorge.no ble
lansert 19. desember. Dette er en hovedversjon på veien
mot den ferdige portalen.

9
Utvikle Sentralt stedsnavnregister (SSR) for å gi mulighet til en kvalitetsgjennomgang av innholdet i SSR
med tanke på å innføre en løsning hvor det er et skille
mellom bruksnavn og gårdsnavn.
I orienteringsmøte med KMD 5. mars 2014 informerte vi
om at den tekniske løsningen har vært på plass i eksisterende SSR siden 2006, og at dette skillet videreføres
i «ny SSR». Slik sett oppfatter vi at de tekniske forutsetningene er tilstede, men selve jobben med å innføre
skillet krever 7-8 årsverk. En slik gjennomføring er ikke
påbegynt. Det har heller ikke vært vurdert som hensiktsmessig å starte opp et slikt arbeid før ny versjon er på
plass. SSR 2.0 er operativ i november 2015 etter revidert
plan. Dette er senere enn de prognoser vi har rapportert
i løpet av året. Dette skyldes en mer krevende løsningsspesifikasjon enn forutsatt, i kombinasjon med knappe
utviklingsressurser i IT.
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10
Etablere og iverksette et oppfølgingsopplegg for det
offentlige kartgrunnlaget overfor kommuner og nasjonale etater i henhold til kart- og planforskriften. Dette vil
inkludere veiledning og informasjon om det offentlige
kartgrunnlaget ut mot kommuner og fylkesetater.
Bestillingen er fulgt opp tett overfor KMD. Det er laget
en felles plan for oppfølging og kriterier for godkjenning
av DOK-data. Det er gjennomført kurs i produktspesifikasjoner. KMD har ved nyttår sendt brev til alle landets
kommuner om iverksettingen av DOK (det offentlige
kartgrunnlaget). Det er etablert et eget DOK-register som
del av geonorge.no
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Utarbeide forslag til opplegg for håndtering av historikk
og årsversjoner for digitale planregistre fra kommunene
og metoder som kan gjøre det mulig å benytte et nasjonalt plandatasett til analyseformål
Vi har på plass en enkel løsning for å ta vare på historikk. Det er tatt vare på en kopi av det landsdekkende
datasettet ved årsskiftet hvert år tilbake til 2011. Disse
dataene kan distribueres ut eller tilgjengeliggjøres via
tjenester. Klienter med egnet funksjonalitet kan da vise

utviklingen over tid eller situasjonen ved et gitt tidspunkt. KMD har i 3. tertial presisert sin bestilling overfor
Kartverket. Kartverket vil levere et notat tidlig i 2015,
som beskriver mulige løsninger for sammenstilling av en
årsversjon for digitale planregistre for alle landets kommuner. Det er behov for videreutvikling og samarbeid for
å lage egnede og etterspurte løsninger. Arbeidsgruppen
som har vært diskutert med KMD bør utnevnes og starte
dette arbeidet.

17
Mål for saksbehandlingstiden i tinglysingen settes til
4 dager for 95 % av dokumentene (gjelder både fast
eiendom og borett). Kundesenteret skal ha en gjennomsnittlig svartid på telefon på maksimalt 90 sekunder.
Dette beregnes som et gjennomsnitt per tertial.
Målene for saksbehandlingstid og svartid på kundesenteret er nådd med god margin. Vi har i 2014 behandlet
98,4 % av alle saker i løpet av 4 dager. Dette er vi svært
godt fornøyd med. I første tertial hadde vi et mindre
negativt avvik knyttet til gjennomsnittlig svartid på kundesenteret. Dette er kraftig forbedret i løpet av 2. og 3
tertial, og akkumulert for året er gjennomsnittlig svartid
på 77 sekunder for tinglysing. For øvrige henvendelser er
resultatet på 61 sekunder.
18
Videreføre utvikling av ny løsning for elektronisk tinglysing og ferdigstille omstrukturering av grunnboka og
avleveringstjenestene.
Delmålene for 2014 ble oppfylt. Film om e-tinglysing til
bruk i arbeidet mot våre forhandlere og brukere var klar
11. juni. Samme dato ble «Ny grunnbok» satt i drift og
publikumsløsningen «se eiendom» ble oppdatert med
grunnboksinformasjon.
Arbeidet med tinglysingsmotoren vil strekke seg inn i
første halvår 2015, og skal være klar ved milepæl 2 den
15. juni 2015. Dokumentgrensesnitt til eksterne aktører
er på plass med de første dokumenttypene til milepæl
1 den 15. februar 2015, og avtale med brukere skal på
plass i løpet av januar 2015. Prosjektet er i rute.

19
Tinglysing i fast eiendom og del i borettslag skal utføres
med god kvalitet. Konkret indikator/resultatkrav avtales
i løpet av 1. tertial.
Resultat for hele 2014 er akkumulert på 99,8 % i tråd med
kravet som ble avtalt i 1. tertial.

20
Utarbeide forslag om bedre ordning for registrering
av fallretter innen 1. mai. Gjennomføre evaluering
av matrikkelen, og overlevere rapport innen 20. juni
2014. Forslag til helhetlig strategi for bygningsdelen i
matrikkelen skal foreligge innen utgangen av oktober
2014.
Oppdraget fallretter med ble forsinket ift fristen 1. mai.
KMD, OED og Kartverket har i 3. tertial sett på problematikken i fellesskap, og alle parter ser at gjeldende
ordning både er god og dekker behovet. Det vil bli
utarbeidet informasjon om hvordan registrere fallretter
på Kartverket.no. Ang evaluering av matrikkelen så ble
vår rapport levert iht. fristen. KMD kom med oppfølgingsbestilling, og vår oppdaterte evalueringsrapport ble
levert primo november. Det er lite Kartverket kan sette i
gang av arbeid med bakgrunn i funn i evalueringen uten
at dette enten initieres eller styres av departementet.
Strategi bygningsdel: Fristen er etter søknad utsatt til 15.
april 2015.

21
Videreføre prosjektet med å innføre vegadresser i hele
landet, med delmål om at 86% av landets adresseobjekter skal ha vegadresse innen utgangen av 2014.
Vegadresseprosjektet er gjennomført med stor innsats
internt – og med massiv og god mediedekning. Resultatet ved årsslutt havnet på 81,2 %. Dette er nær prognosen som ble avgitt per 2. tertial. Vi erfarer at det er
lite realistisk for oss å bruke kommunenes egne planer
(aggregert) som grunnlag for å avgi en samlet prognose.
Det interne prosjektet i Kartverket ble avsluttet i 2014.
Arbeidet videreføres i linjen.

22
Utvikle, teste og godkjenne et kommuneendringsprogram for matrikkelen i løpet av 2014.
Etter en konkret vurdering som følge av at det ikke ble
noen kommunesammenslåinger ved årsskiftet 20142015, er kapasitet omprioritert og fremdriften for dette
arbeidet er justert (planlagt ferdigstilt 1.10.2015).

1

FØRINGER
12
Gjennomføre utbyggingen av nytt jordobservatorium i
Ny-Ålesund i samsvar med prosjektplanen.
Prosjektet går i hovedsak iht plan. Det ble i januar 2014
signert kontrakt med leverandøren av de to VLBI- teleskopene, og to viktige milepæler er passert i 2014.
PDR (Pre Design Review) i mai og CDR (Critical Design
Review) i august. Arbeidet med SLR er igangsatt, men
noe forsinket ift opprinnelig mål om kontraktsinngåelse
høsten 2014. Ny prognose er medio 2015. Ny adkomstvei
frem til det nye stasjonsområdet ble avsluttet 4 uker før
planen; 1.9.2014. Kartverket signerte i juni kontrakt med
Veidekke Arctic AS for etablering av nytt stasjonsområde.
Grunnpålen for det nye jordobservatoriet ble slått ned i
jorden 4. oktober av statsråd Jan Tore Sanner.

13
Arbeide for å få etablert en ny nasjonal høydemodell i
Norge samt fortsette med etablering av lokale høyde
modeller gjennom Geovekst-samarbeidet.
Tett dialog med KMD før sommeren og tidlig høst for å
forberede gjennomføring av pilotprosjekt i 2015. Påvirkningsarbeid og innsalg mot media pågår iht. kommunikasjonsplanen. Arbeid med ytterligere finansiering fra
andre parter er i gang.

14
Arbeide for å forbedre forvaltnings- og formidlings
løsninger for høyde- og dybdedata for alle norske hav-,
kyst og landområder.
Fellesprosjektet Føniks er blitt avsluttet i 1. tertial uten at
målene er nådd. Arbeidet forsetter videre, primært separat i de to divisjonene (land og sjø). Konkrete satsinger
er forberedt for oppstart i 2015.

15
Videreføre arbeidet med gjennomføring av prosjekter
innenfor Norge digitalt- samarbeidet for etablering
av komplette kommunale planregistre. Tjenester for
tilgang til plandatasett skal også gjøres tilgjengelig
gjennom den nasjonale planregisterportalen (SePlan).
Delmål i 2014 er at minimum 240 kommuner har tilgjengeliggjort plandata gjennom nasjonale datasett.
Utviklingen har vært god i 2014, og i tråd med de planer
og prognoser vi har hatt. Ved årsslutt har 314 kommuner
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tatt i bruk et digitalt planregister. 55 kommuner har en
planoversikt. 298 kommuner har levert reguleringsplandata og 309 kommuner har levert kommuneplandata til
Norge digitalt i den nasjonale planregisterportalen.

16
Delta i pilotering av dataflyt for ledninger i grunnen
blant annet gjennom standardiseringsarbeidet.
Det er ikke iverksatt piloteringsprosjekter i påvente av
avklaringer rundt finansiering i regi av KMD. Saken er
knyttet til samordningsgruppe for ledninger i grunnen,
som ledes fra KMD.
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Utarbeide rutiner for oppdatering av matrikkelen basert
på likningsopplysninger i samarbeid med skattemyndigheten.
En løsning for utlevering av skattedata ble utarbeidet
i fellesskap av Skattedirektoratet(SkD) og Kartverket i
2013. I januar 2014 meddelte SkD at de frafalt sin tidligere
støtte til løsningen og krever en lovendring. Kartverket har
tatt initiativ til et nytt møte med Skattedirektoratet tidlig
i 2015, og vil i tråd med krav i tildelingsbrevet for 2015
levere et begrunnet forslag til løsning innen 1. april.

24
Bistå KMD, i forbindelse med oppfølging av FNs initiativ
for bedre global geodataforvaltning (GGIM). Delmål for
2014 er å fremskaffe underlag og bidra til at det blir
laget forslag til en FN resolusjon for utvikling av globalt
geodetisk samarbeid, og bidra til at denne FN-resolusjonen blir vedtatt i FNs generalforsamling høsten
2014.
Kartverket leder i samarbeid med Australia arbeidsgruppen som har ansvar for å ta fram og få godkjent en FN-resolusjon og roadmap for å styrke det globale geodetiske
samarbeidet. Resolusjonen har fått bred støtte i fagmiljøet og hos FN-delegater internasjonalt, og har kommet
gjennom godkjenning i ECOSOC (FNs økonomiske og
sosiale råd). Neste skritt er selve behandlingen i FNs
generalforsamling som forventes i februar 2015.

25
Lede det 3-årige EU-prosjektet European Location Framework (ELF) som varer i perioden 2013-2016.
Prosjektet har blitt ledet fra vår side etter de krav som
gjelder. Det er avholdt to møter – et fysisk og et elek-

tronisk – med det fulle konsortium på 30 parter. Det er
avholdt en revisjon med EU-kommisjonen og eksterne
revisorer (faglig). Denne revisjonen gikk meget bra. Prosjektet har nådd mange av sine mål for perioden, men
det er forsinkelse på noen viktige punkter. Dette skyldes
forhold utenfor prosjektet – i hovedsak at INSPIRE-programmet som ELF er forpliktet til å bygge på, er forsinket.
Forsinkelsen er forstått av EU-kommisjonen. Vi har overholdt alle våre rapporteringsforpliktelser og oppgaver
som følger av avtalen med EU.

26
Bidra til å utvikle et kartbasert arealverktøy til bruk
i arbeidet med de helhetlige forvaltningsplanene for
havområdene. Som del av arbeidet skal det utarbeides
standardiserte kart over havområdene. Utviklingen av
arealverktøyet må skje i samsvar med internasjonale
standarder og perspektiver.
Dette arbeidet pågår. Miljødirektoratet leder arbeidet
og rapporterer fremdrift. Kartverket har deltatt i spesifikasjons- og utredningsarbeidet og bidrar til at resultatet vil benytte eksisterende geografisk infrastruktur
(Norge digitalt) og vil bygge på eksisterende standarder.
BarentsWatch vil benytte resultatene av arbeidet og tilgjengeliggjøre på deres nettsider. Kartverket har deltatt
på totalt 39 møter i løpet av året.

27
Delta i Faglig forum for helhetlig forvaltning av havområdene og bidra med faglig ekspertise.
Kartverket har nå en plass i faglig forum og har deltatt på
totalt 7 møter i løpet av året. Vi deltar med faglig ekspertise på møtene og bidrar til at felles informasjon danner
grunnlag for beslutningsprosessene i forumet.

28
Delta i BarentsWatch-samarbeidet og medvirke til at
arbeidet bygger på en felles nasjonal geografisk infrastruktur.
Kartverket deltar aktivt i BarentsWatch(BW)-arbeidet,
både ved å lede delaktiviteter i prosjektet og ved å levere oppdaterte ENC-er for Isfjorden på Svalbard, betalt av
BarentsWatch. Kartverket bidrar videre med infrastruktur
og er aktiv pådriver for at denne vil danne basis for BW
sin infrastruktur. Aktivitetsnivået både i 2014 og generelt, er høyere enn opprinnelig planlagt, noe som fører
til økt ressursbruk, men også større inntekter da mye av
kostnaden faktureres til BarentsWatch.
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Gjennomføre Kartverkets del av kartleggingsprogrammet MAREANO i henhold til godkjent aktivitetsplan og
nærmere føringer.
Dette arbeidet har stort sett fulgt planen, dog med noen
forsinkelser overført fra 2013. Høyere priser eksternt og
mer værhindring enn forutsatt internt (Hydrograf) i 2014,
medførte behov for å nedjustere prognosen per 2. tertial
for kartlagt areal i 2014. Denne innebærer en reduksjon
i omfanget av ny kartlegging på 23%. Revidert prognose
for 2014 ble i stor grad oppnådd. Unntaket er noen mindre områder der feltarbeidet til leverandør ble forsinket
til 2015, og for data fra Hydrograf er det forsinkelse i
etterprosesseringen av disse.
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Videreføre arbeidet med etablering og forvaltning av en
nasjonal database for tur- og friluftsruter i samarbeid med
Miljødirektoratet, med sikte på en ferdigstilling i løpet av
2016. Samspillet med Miljødirektoratet skal videreføres
gjennom arbeidet med et eget FKB-datasett for traktorveier
og stier.
Pilotprosjekter er gjennomført, der erfaringene med
prosjektene har dannet grunnlaget for utarbeidelse av
en veileder for forvaltning av tur- og friluftsruter ved
kartkontorene. Arbeidet med tur- og friluftsruter inn mot
kommunene vil for alvor starte opp i 2015. Database
med datasett for «Traktorvei Sti» er etablert, og ble gjort
tilgjengelig som WMS-tjeneste (FKB-WMS) og i nedlastbare data i desember 2014.

32
Bidra til mer presis klimaovervåking ved å analysere
havnivå og havstrømmer med satellittdata. Delmål for
2014 er å iverksette et forprosjekt for å se på mulighetene for å utvikle en forbedret havstrømsmodell.
Forprosjektet om havstrømmer er igangsatt med Simula
som leder, finansiert av Det norske oljeselskap(DNO).
Vår rolle blir på et faglig nivå og ressurser er avsatt til å
bistå. Rapport skal leveres vår 2015.

Fellesføring.
I forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til
eget departement om arbeidet med fjerning av «tids
tyver», dvs. internt. Innen 1. september om å foreslå
forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av
andre som skaper «tidstyver» for virksomheten.
Se egen redegjørelse

Om tidstyver
Kartverket valgte å avvente det systematiske arbeidet med
tidstyver til KMD og/eller Difi hadde kommet med nærmere
føringer for rapportering og oppfølging. 5. juni 2014 lanserte
KMD og Difi en nettbasert løsning for å rapportere tidstyver
og forslag til forbedringer til eget departement. Etter ferien
ble denne tatt i bruk i Kartverket som grunnlag for den rapporteringen som skulle skje 1. september. 11 eksterne tidstyver ble levert gjennom Difi-verktøyet til fristen 1. september.
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I samarbeid med relevante myndigheter bidra til det
nasjonale arbeidet med klimatilpasning ved å sikre at
relevant kartgrunnlag er tilgjengelig for kommuner og
andre brukergrupper. Videre ved behov gi innspill i forbindelse med Miljødirektoratets samordning av prognoser for havnivåstigning.

Det ble samtidig varslet om at Difi-verktøyet ville bli tilpasset
den neste runde med rapportering av «interne tidstyver».
Da det var klart, testet vi ut det som verktøy for kartlegging
internt. Det gav oss noen få mulige tidstyver som etter nærmere vurdering ble overført til vårt avviks- og forbedringssystem (TQM). Mange følte at Difi-verktøyet i liten grad var
tilpasset det som potensielt kan være interne tidstyver, og i
tillegg var nok mange skeptisk til å legge ut interne forhold i
en ekstern database.

Kartverket har kommet i god dialog med Klimaservicesenteret og Miljødirektoratet og har arbeidet sammen
med Bjerknessenteret, Met, UiO, NVE og DSB med å
oppdatere tall for havnivåprognoser. Et utkast til havnivårapporten ble levert til Miljødirektoratet i desember.
Referansegruppen var svært fornøyde med rapporten
og det grundige vitenskapelige arbeidet som er gjort. Vi
jobber med et nytt utkast som skal evalueres av minst
to havnivåeksperter. Det er forventet at den endelige
rapporten blir ferdig til mars 2015. Rapporten skal brukes som offisielt råd om havnivåstigning for Norge og i
rapporten ‘Klima i Norge 2100’.

I forbindelse med intern årsrapportering ble det innhentet
status om arbeidet med tidstyver i hver av de syv resultatenhetene. Dette vil bli sammenstilt og analysert nærmere, spesielt
med henblikk på de nye føringene i tildelingsbrevet for 2015. Vi
kommer antagelig til å bruke vårt avviks- og forbedringssystem
(TQM) i større grad i vårt videre arbeid. Tidstyver som begrep
kan være litt krevende. Kartverket jobber hele tiden med å
forbedre våre prosesser og systemer, og de tilsynelatende nye
kravene i 2014 oppleves mer som videreføring av våre egne
tidligere krav og forventninger. Arbeidet blir derfor en helt
naturlig del av vår ordinære styring, og integrert i vårt arbeid
med å etablere fullverdig kvalitetsstyring i Kartverket.
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Gjennomførte evalueringer
I Kartverkets interne virksomhets- og økonomiinstruks er
det valgt en relativt vid definisjon av «evalueringer». Ofte
vil leveranser som kalles utredning, gjennomgang, analyse,
kartlegging, undersøkelse, revisjoner og brukerundersøkelser passe i definisjonen av «evalueringer».
I 2014 er det er gjennomført en rekke interne analyser, brukerundersøkelser, revisjoner og evalueringer. Dette gjøres
ofte som en del av ordinær virksomhetsstyring og på et lavere nivå i organisasjonen. Av de litt større og mer vesentlige
evalueringene vil vi trekke frem følgende:
Organisasjonsutviklingen av landdivisjonen resulterte i en ny
organisasjonsmodell med virkning fra 1. januar 2013. Våren
2014 gjennomførte vi en egenevaluering av den nye organisasjonen. I etterkant er det arbeidet videre med forbedringer
knyttet til de vesentlige funnene, men vi er ikke i mål med
alle tiltakene. Funnene dreier seg blant annet om behov for
bedre samhandling på tvers av avdelinger, og rolleavklaringer. Ingen av tiltakene medfører organisatoriske endringer,
men krever tilpasning over tid.
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FAVEO AS gjennomførte tidlig i 2014 en gapanalyse av status
på Kartverkets kvalitetsstyring mot ISO 9001:2008. Analysen
belyste hvor langt kvalitetsstyringen i de ulike resultatenhetene er kommet i 2014. Et viktig funn var at kvalitetsarbeidet
ikke var tilstrekkelig integrert i den daglige driften og det ble
betraktet som «tilleggsarbeid». Dette vil vi rette oppmerksomheten mot fremover.
Brukerundersøkelse knyttet til vår posisjonstjeneste (CPOS)
ble sendt ut til 1360 CPOS-brukere i april. 191 responderte. Tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2011 med omtrent
samme antall. Over halvparten av de som svarte var ansatt i
privat sektor der de aller fleste jobbet med tradisjonell landmåling og cirka en tredjedel jobbet med maskinstyring/landbruk. Undersøkelsen bekrefter at vi leverer samfunnsnyttig
tjeneste, har forbedringspotensial på informasjon, må prioritere oppetid og at det er etterspørsel etter de utviklingsprosjektene vi kjører for bedre nøyaktighet og kvalitetsindikator.
Høsten 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse/
omdømmemåling for Kartverket som viser økende kjennskap
til Kartverket og en omdømmescore som har gått fra 72%
(2012) til 74% i 2014. Dette må anses for å være meget gode
tall. Utfordringen fremover vil være å vedlikeholde en høy
omdømmescore
Det er også gjennomført ekspertevaluering, kvantitative
og kvalitative brukerundersøkelser samt ulike analyser av
vår internettside www.kartverket.no Dette vil bli brukt som
grunnlag for videre utvikling og forbedringer som er planlagt
gjennomført i 2015.

Innkreving av dokumentavgiften
Finansdepartementet bestilte 8. april 2014 en «Utredning
av omorganisering av dokumentavgiftsforvaltningen», med
spørsmålet om overføring av dokumentavgiftsforvaltningen
til Skatteetaten som hovedtema. Prosjektgruppen ble ledet
av Skatteetaten. Kartverket opprettet en intern arbeidsgruppe som bidro med store ressurser inn i prosjektet. Rapporten ble oversendt Finansdepartementet 5. januar 2015, og
anbefaler en eventuell overføring av dokumentavgiftsforvaltningen til Skatteetaten 1. januar 2017. Innkrevingen av
tinglysingsgebyret foreslås beholdt i Kartverket.
I forarbeidet til hovedrapporten er det estimert at dersom
alle forhold ved dokumentavgiften overføres til Skatteetaten,
vil Kartverkets bortfall av kostnader dreie seg om 6 årsverk
og tilhørende kostnader, tilsvarende om lag 3,5 millioner
kroner på årsbasis.
I hovedrapporten pekes det på at Kartverket fortsatt skal ha
veiledningsoppgaver knyttet til dokumentavgiften. Vi anslår
at to av de seks årsverkene vil gå med til et slikt informasjonsarbeid. Nettobortfall blir dermed fire, og ikke seks
årsverk.
I 2014 er det innkrevd dokumentavgift for kr 7 596 761 000.
Når det gjelder selve innkrevingen eller innfordringen, ble
det sendt 748 fakturaer til Statens innkrevingssentral i 2014.
Disse fakturaene inneholder både krav på dokumentavgift og
tinglysingsgebyr.

2014 2013 2012
Innbetalt dokumentavgift i mrd. kr

7,6

7,3

7,2

2011

2010

6,6

5,8

Dokumentavgiften har økt med 31% eller om lag 1,8 mrd kr fra
2010 til 2014. Dokumentavgiften utgjør 2,5% av avgiftsgrunnlaget. Hovedregelen er at salgspris på eiendommen utgjør avgiftsgrunnlaget. Økningen i innbetalt dokumentavgift skyldes delvis
en priseffekt som følge av prisstigning på boliger og delvis en
mengdeeffekt som følge av flere eiendomsoverdragelser. Antall
eiendomsoverdragelser, målt hjemmelsoverganger/rettsstiftelser på fast eiendom, økte med snaue 9% i perioden 2010-2014.
Beregning av relevante kostnader sett opp imot statens
gebyrinntekter fra tinglysing, samt inntekter fra salg av
eiendomsdata.
Vi har i oversikten nedenfor gjort en sammenstilling av alle
direkte og indirekte kostnader samt inntekter som er knyttet
til Kartverkets virksomhet med innsamling, forvaltning og
formidling av data knyttet til grunnbok og matrikkel. Det
er verdt å merke seg at gebyrinntektene fra tinglysing, ikke
inngår i Kartverkets regnskap, men føres rett i statskassen.

Kostnader
Statsoppdraget post 01 Tinglysing

(1000 kr)
Regnskap
244 087

Ny grunnbok (prosjekt og drift)

8 999

Formidling av eiendomsdata –grunnbok

1 843

Formidling av eiendomsdata – matrikkel

4 809

Matrikkel (drift, forvaltning, br.støtte mv)

35 872

Utvikling matrikkel
Sum kostnader

8 153

Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk.
Alle kostnader i Kartverket er enten knyttet til utvikling eller
drift. Utvikling er definert som alle kostnader knyttet til
delmålene i Kartverkets strategiske handlingsplan og utgjør
12% av Kartverkets totale kostnader. Alle kostnader som ikke
går mot delmålene i strategien, defineres som drift og utgjør
88% av Kartverkets totale kostnader.
Kostnader fordelt på drift og utvikling

303 763

Inntekter
Gebyrer borett fakturert KV
Gebyrer borett fra Ambita
Gebyrer fast eiendom fakturert KV
Gebyrer fast eiendom fra Ambita
Sum gebyrer

-55 396
-5 659
-326 061
-40 406

Drift 88%

-427 522

Formidlingsinntekter- grunnbok

-2 699

Formidlingsinntekter – matrikkel

-4 470

Sum salg eiendomsdata

-7 169

Sum gebyrer og salg eiendomsdata

Utvikling 12%

-434 691

Andelen av kostnader til Kartverkets driftsoppgaver fordeler seg
på følgende måte mellom resultatenhetene:

Merknader til tabellen:
a) Innbetalingen fra Ambita omfatter gebyrer for 1 år og 1 måned. Inn-

Kostnader til drift fordelt pr. resultatenhet

betalingsordningen fra Ambita til Kartverket ble endret ved årsskiftet

1% (stab)

2013-2014.
b) Hva som skal betraktes som relevante kostnader kan til en viss grad

7%

diskuteres. Her vises en oversikt som viser alle kostnader knyttet til

4%

9%

matrikkel og tinglysing.

35%

c) Statsoppdraget på post 01 inkluderer også Kartverkets kostnader
knyttet til dokumentavgiftsforvaltningen. Vi kan ikke skille ut disse

20%

kostnadene i regnskapet, men i forbindelse med utredningsarbeidet
om endringer i dokumentavgiftsforvaltningen anslo man Kartverkets
kostnader knyttet til dette til om lag 3,5 millioner kroner.

24%

Land

Sjø

Tingl.

Tjen.

IT

Geodesi Stab

Landdivisjonen står for 35% av kostnadene, mens de står
for 28 % av totale årsverk. Dette skyldes blant annet høy
grad av kjøp av eksterne tjenester, sammenlignet med andre
resultatenheter.
Sjødivisjonen har 24% av de totale kostnadene til drift, og
16% av totale årsverk. Noe av forklaringen til dette er knyttet
til rederivirksomheten og Mareano.
I tinglysingsdivisjonen ser vi et motsatt bilde hvor totale
årsverk utgjør 34%, mens kostnadene kun er 20% av totale
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kostnader til drift. Dette forklares med at en stor del av kostnadene i tinglysing er lønnskostnader, sammenlignet med
andre resultatenheter.
Forskjellen i lønnsandel mellom resultatenhetene har også
sin årsak i ulikt utdannings- og kompetansenivå.

Årsverk pr. resultatenhet
1%
6%
7%
8%

34%

16%

16

Sjø

Tingl.

Tjen.

2014

6,7 mrd

2013

4,5 mrd

2012

3,1 mrd

og antall oppslag mot våre WMS-tjenester.
2014

192 444 123

2013

170 941 821

2012

140 552 341

Denne statistikken og mange andre nøkkeltall synliggjør vi
på våre nettsider www.kartverket.no
I tillegg til det originale tildelingsbrevet har vi mottatt noen
supplerende tildelingsbrev og særskilte tilskuddsbrev i løpet
av året. Disse er gjengitt i oversikten under.

28%

Land

Andre relevante resultater og aktiviteter
Våre data blir brukt mer og mer. Her er det synliggjort i form
av antall oppslag mot cache-tjenestene (tabell 2012-2014)

IT

Geodesi Stab

Jordobservatoriet i Ny-Ålesund utgjorde 37% og elektronisk
tinglysing 15% av de totale utviklingskostnadene i Kartverket.
Andre vesentlige utviklingskostnader fremgår av tabellen
under.

Utviklingskostnader fordelt pr. resultatområde

5% 4%

Dato Avsender
7.1.14 Kulturdep.

37%

13%

14%

Bestilling i forbindelse med det
offentlige kartgrunnlaget

28.3.14 KMD

Justering av mulighet for overføring
drift- investeringer

14.4.14 Klima- og
Miliødep

Tilskuddsbrev. Prosjektet Arctic
Spatial Data Infrastructure (Arctic
SDI). 0,4 MNOK.

7.10.14 KMD

Bestilling ang arbeid med digitale
planregistre mv. 0,8 MNOK

8.10.14 KMD

Budsjettmessige virkninger av
lønnsoppgjøret 2014

Jordobservatoriet
på Svalbard
Andre

Elektronisk
tinglysing
Løsning der enkeltoppslag knyttet til
eiendomsdata er
gratis

I løpet av 2018 etablert tjenestetilbud – en geodatasky for andre
offentlige forvaltere av stedsdata

20.10.14 Klima- og
Miliødep.

15%
Presis stedfesting på
1 cm i løpet av 2017
I løpet av 2018 kartlagt
50 % av sjøbunnen i kystsonen 0–20 meter med
moderne målemetoder
Geosat i
produksjon i løpet
av 2016

Kartverket innførte nytt forretningssystem fra 1. januar 2014
som førte med seg endringer i prosjektstrukturen i Kartverket.
Kostnader knyttet til strategiske mål (utviklingskostnader) er
dermed ikke mulig å fremskaffe for tidligere år.

Tilskuddsbrev. Forvaltningsoppgaver etter lov om stadnamn, bl.a.
drift og utvikling av Sentralt stadnamnregister (SSR). Driftstilskudd
4,335 MNOK.

18.2.14 KMD

6%
6%

Tema

6.11.14 KMD

Tilskuddsbrev. Prosjektet Arctic
Spatial Data Infrastructure (Arctic
SDI). Økt tilskudd med 0,2 MNOK.
Mulighet for overføring drift- investeringer, økt bevillgning på post 01
(0,7 MNOK), belastningsfullmakt
post 21 (0,425 MNOK)

21.11.14 KMD

Universell utforming - oppdrag
2014, tilskudd 1,0 MNOK.

25.11.14 KMD

Belastningsfullmakt post 21 (2,160
MNOK)

18.12.14 KMD

Supplerende tildelingsbrev ang.
kap 2465, post 24 og nysaldert
budsjett 2014

Disse tilskuddene fremkommer under samfinansiering i vårt
regnskap. Belastningsfullmaktene er nærmere omtalt i del
VI. Status angående universell utforming er omtalt nærmere
i eget vedlegg. Øvrige punkter dreier seg stort sett om justeringer knyttet til krav eller føringer fra tildelingsbrevet, og er
sånn sett en del av omtalen tidligere i del III.
En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet totalt.
Vår nye virksomhets- og økonomiinstruks opererer ikke med
begrepet «samfunnsoppdrag». I stedet er våre forvaltningsområder beskrevet.
Kartverket er statens fagorgan for kart og eiendomsinformasjon. Kartverket skal dekke et felles databehov som mange
brukere har for kart, stedfesting og annen geografisk informasjon. Dette innebærer at Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og
samarbeide med kommunene, statlige etater og andre som
bidrar til det offentlige kartgrunnlaget.
Kartverket er tinglysingsmyndighet med ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter.
Kartverket er nasjonal geodatakoordinator, offisiell sjøkartmyndighet og sentral matrikkelmyndighet. Dette innebærer
at Kartverket har ansvaret for driften av den internasjonale
tjenesten for offisielle elektroniske sjøkart, PRIMAR. Kartverket fører sentralt stedsnavnregister og har ansvaret for nasjonalt geodetisk grunnlag.
Kartverket skal delta i forskning og utvikling på sine fagområder. Kartverket skal samordne standarder og regelverk
innenfor kart og eiendomsinformasjon nasjonalt og med
andre land.
De oppgavene som dette innebærer er redegjort for under
del III, med status på de 17 krav og 16 føringer som er gitt i
tildelingsbrevet for 2014. Vi har gjennomgående oppnådd
gode resultater og innfridd de kravene som stilt. Det er noen
avvik, men de skyldes i hovedsak forhold utenfor vår kontroll
(eks. MAREANO og Geovekst). På matrikkelområdet har det
dessverre blitt noen forsinkelser knyttet til våre leveranser
til departementet. Noen mål som vi selv har satt er veldig
ambisiøse, og vi har ikke hatt full uttelling i 2014 (eks. høypresisjon stedfesting og adresser). Målene er fortsatt viktige
og riktige, men vil ta noe lenger tid å oppnå.
Vi har hatt en god utnyttelsesgrad på tildelte midler, og der
hvor det er avvik skyldes dette stort sett kontrollerte forsinkelser og utsettelser i eksterne leveranser. Vårt regnskapsresultat er nærmere gjort rede for under del VI.

Omløpsfotografering fra Søla utenfor Vega i Nordland, tatt sommeren
2014.
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Del IV

Styring og kontroll i virksomheten
Kartverket har god styring og kontroll, tilpasset vår egenart og behov. I 2014 har Kart
verket oppnådd alle vesentlige mål og resultatkrav fastsatt av vårt eierdepartement.
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Kartverket bruker fremtidsrettet teknologi i prosjektet TopoBaty 2014, hvor vi tester
måling med grønn laser i kystsonen. Her sees en punktsky som viser innsamlede data fra
området omkring Hafrsfjord bro i Rogaland.

Avvikene som er omtalt under redegjørelsen i del III skyldes
nesten uten unntak forhold utenfor vår kontroll. Vi fikk ingen
merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2013,
og det er i 2014 ikke avdekket noen vesentlige avvik gjennom internrevisjon.

gjennom en betydelig investering i infrastruktur som gjorde
at vi kom à jour og klarer nå å tilfredsstille alle kjente behov.
Siden Kartverket forvalter svært store mengder data, er vi
helt avhengig av å ha en robust og sikker IT-infrastruktur.
Oversikten under viser utviklingen i den kapasiteten som vi
til enhver tid har/har hatt til lagring.

I Kartverket skjer styring og rapportering på syv resultatansvarlige enheter. Resultatenheter er ut fra gjeldende organisasjonsplan de enkelte divisjonene (geodesi, land, sjø og
tinglysing), IT, tjenestene samlet og kartverksstaben.
Risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen
og brukes i mål- og resultatstyringen gjennom året, både i
virksomhetsplaner og tertialrapporteringer.
Resultatenhetenes risikovurderinger og risikoreduserende
tiltak drøftes på tertialvise dialogmøter og ellers etter behov.
På et overordnet nivå i Kartverket ble 18 prioriterte hovedoppgaver identifisert tidlig i 2014 og har vært gjenstand for
spesiell oppfølging gjennom året med hensyn til risiko. Et
eksempel som kan trekkes frem er utfordringer knyttet til
lagringskapasitet. Vi begynte å få problemer med lagringsplass for alle våre data, noe som potensielt kunne påvirke
mange av våre mål og resultatkrav i 2014. Dette ble løst

Kilde: NIRAS/AHM

Lagringskapasitet i terrabyte
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Tallene for 2006 og 2007 var så små sammenlignet med
tallene fra 2008 at de ikke synes i denne oversikten.

Kartverket fikk ny «Virksomhets- og økonomiinstruks» fra
KMD 27. juni 2014. Denne var vesentlig annerledes fra tidligere instrukser. I tillegg til de nye felles kravene til årsrapport
og standard kontoplan som gjelder alle offentlige etater, ble
instruksen etablert i en ny felles mal for hele KMD. Kartverket
skiftet som kjent departement fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra
og med 2014. Sammen med innføringen av nytt forretningssystem, Agresso, medførte dette et behov for en kraftig revisjon av vår interne virksomhets- og økonomiinstruks. Denne
ble ferdigstilt i september 2014, og er et godt hjelpemiddel
for å gjennomføre en effektiv og hensiktsmessig planlegging
og styring av Kartverket.
Status internkontroll, herunder iverksatte tiltak
Vedtatt «Revisjons- og øvelsesprogram for 2014» ble i all
hovedsak gjennomført som planlagt med 16 revisjoner og
tilsyn, og en stor og seks små øvelser. Revisjonene avdekket ingen vesentlige avvik, men identifiserte flere områder
for forbedring. Dette dreier seg i hovedsak om oppdatering
og etterlevelse av interne prosedyrer og avklaring av roller,
ansvar og myndighet på flere av de undersøkte prosessene.
Det er også behov for ytterligere trening og operasjonalisering av beredskapsplaner.
Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen
Kartverket fikk tidlig i 2014 konkrete føringer fra departementet om reduserte rammer i 2015, og sannsynligvis påfølgende
år. Vi har en stor andel faste kostnader, hvorav lønnskostnaden er den største enkeltposten (jf. nøkkeltall under del
II). Når vi i tillegg har hatt en markant økning i antall årsverk
de siste årene, var det nødvendig å iverksette sterkere
styring internt med hensyn til utviklingen i antall årsverk.
Målet vil være å redusere antall årsverk noe, men at dette
skjer gradvis og godt innenfor hva som vi av erfaring kan
forutse vil inntreffe av naturlig avgang. Dette vil gi oss større
handlingsrom og fleksibilitet til å håndtere endringer og nye
oppgaver i tiden fremover.
Kartverket har dekkende kompetanse på kort sikt i forhold til
eksisterende prosesser og arbeidsmetoder, men vi trenger
å fornye kompetansen for å tilrettelegge for nødvendige
endringer i tiden som kommer. I deler av virksomheten har vi
en relativt stor andel ansatte som har fylt eller fyller 60 år i
løpet av 2015 og mange av disse sitter med kritisk kompetanse. Et eget opplegg for kompetanseheving internt er under
utarbeidelse og vil bli iverksatt i første halvår 2015. En slik
utskiftning av bemanningen som følge av naturlig avgang,
innebærer også et mulighetsrom for å tilpasse kompetansen
til de endringene vi ser kommer, og til den kompetanse som
det er behov for. Vi har gjennomgående god tilgang på søkere ved ledige stillinger.

Innenfor noen definerte fagområder er det likevel vanskelig å
rekruttere kvalifiserte fagfolk, og vi merker også godt konkurransen med privat sektor. Eksempler på dette er jurister og
tyngre kompetanse innen romgeodesi. For sistnevnte oppleves det svært utfordrende å finne norskspråklige kandidater
med tilstrekkelig teoretisk bakgrunn. Kartverket samarbeider godt med Universitetet i Oslo og NMBU gjennom blant
annet undervisning og veiledning som ett av tiltakene for å
forbedre tilgangen på viktig kompetanse på lengre sikt.
Vi erfarer at vi innenfor IT har klart å bygge en særdeles tung
utviklingskompetanse de siste fem årene. Spesielt gjelder
dette for utvikling, vedlikehold og drift av våre egne store
registre. Dette gjør oss i stand til å håndtere arbeidet med
egne ressurser uten å være for avhengig av mye kostbar
konsulenthjelp.
Prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til virksomhetens
systemer (for styring og kontroll)
Det klart viktigste her er innføringen av Agresso som forretningssystem i Kartverket. Det påvirker oss både i forhold til
prosesser, teknologi og organisasjon. På kort sikt er implementeringen ressurskrevende, og innebærer at kapasiteten
blant annet på virksomhetsstyrings- og personalsiden er
presset. På lengre sikt har vi stor tro på at Agresso vil gi oss
en effekt i forhold til effektivisering.
Vi har valgt en modulbasert implementering hvor de første
modulene (regnskap og reise) gikk i produksjon 1.januar
2014, og leveransen ble godkjent i juni. Budsjettmodulen
(planner) gikk i produksjon 1. september 2014, og ble benyttet i budsjettprosessen for 2015. Leveransen er godkjent.
Fase 3 med modulene time/prosjekt, lønn, fravær, HMS og
e-dag gikk i produksjon 1. januar 2015. Det var en stor leveranse, og deler av denne er ikke tatt i bruk fullt og helt. Det
vil bli fulgt opp i 2015.
Løsningen som den er i dag har forbedringspotensial og
2015 vil bli et år hvor forretningssystemet videreutvikles og
flere funksjoner blir tatt i bruk (men ikke nye moduler). Gjennom hele 2014 har vi bygget opp god kompetanse og høstet
nyttige erfaringer i bruken av systemet. Kunnskapsoppbyggingen fortsetter i 2015.
Mot slutten av 2014 tok vi i bruk TQM som system for avvik
og forbedringer. Dette forventes å gi et betydelig løft i forhold til systematisk forbedring i Kartverket i 2015.
Forvaltningen av egne eiendeler (materielle verdier)
Kartverket har et eget materiellregnskapsregister som fra og
med 2014 er integrert i vårt forretningssystem, Agresso.
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Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen
Det kom ingen merknader i revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen for 2013. Kartverket har heller ikke i 2014 avdekket
noen vesentlige avvik gjennom internrevisjon.
Vi har likevel selvfølgelig mange utfordringer i Kartverket hvor
vi ønsker å forbedre både prosesser og resultater. I denne
sammenhengen velger vi å trekke frem to områder spesielt.
Over flere år har vi jobbet med endre styringen av Kartverket
fra et system med autonome divisjoner til en mer helhetlig,
felles og overordnet styring. Dette arbeidet foregår på mange
nivåer, fra Kartverkets ledergruppe til praktisk virksomhetsstyring. Etablering av felles styringsprinsipper er noe som
har fått økt oppmerksomhet i 2014.
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Tinglysingsdivisjonen har alltid hatt et høyt sykefravær.
Dette har noen naturlige forklaringer, spesielt at det er høy
kvinneandel (ca 83%). Dette er langt høyere enn kvinneandelen på landsbasis (47 % jf. Arbeidskraftundersøkelsen fra
SSB). Likevel har det vært et klart mål om å redusere sykefraværet. Det er iverksatt mange tiltak. Vi følger nå utviklingen
i sykefraværet tett og har god dialog med både bedriftshelsetjenesten og den sykemeldte. Dette har det vært jobbet
systematisk og godt med i mange år, og nå ser vi en gledelig
positiv nedgang i den sykefraværet. I tabellen under ser vi
utviklingen i sykefraværet i perioden 2009 - 2014.
År
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Hele året
7,8
8,0
8,6
8,6
8,9
9,8

Vesentlige personalmessige forhold, likestilling, HMS/
arbeidsmiljø, diskriminering, ytre miljø og lignende
Sykefraværet viser en gledelig nedgang i 2014. Det er likevel
store variasjoner i sykefraværet mellom de ulike resultatenhetene. Det er et langsiktig må om å komme ned under 5,0 %
sykefravær.

I Kartverket har vi medarbeidere med bakgrunn fra hele 35
land fordelt over hele verden. Totalt 75 medarbeider har
utenlandsk bakgrunn, hvorav 34 med ikke-vestlig bakgrunn.
Vi ser det som en god indikator på at vi er en mangfoldig og
inkluderende arbeidsplass. I geodesidivisjonen er det for
eksempel 15% ansatte med utenlandsk bakgrunn. Vi opp
lever en stor interesse for våre fagområder og at Kartverket er
en attraktiv arbeidsgiver sett fra et internasjonalt perspektiv.
Når det gjelder alder og likestilling, så er situasjonen veldig
stabil. Ved utgangen av 2014 er kjønnsfordelingen 46,3 %
menn og 53,7% kvinner. Gjennomsnittsalderen i Kartverket
på 46 år. Flere detaljer om likestilling finnes i eget vedlegg.

Kjønnsfordeling i prosent 2012-14
År
60
53,5

55

54,5

53,7

50
46,5

45,5

46,3

45
40

2012

2013
Menn

2014
Kvinner

Av andre nøkkeltall på personalområdet er det naturlig å
trekke frem turnover. Kartverket har over lengre tid hatt en
relativt sett lav turnover. Gjennomsnitt 2005-2012 ligger
på 6,4 %. Som grafen viser er turnover synkende i løpet av
de siste tre årene. Lav turnover kan være en indikasjon på
god trivsel og et godt arbeidsmiljø. Samtidig kan det være
negativt med en for lav turnover, da man ikke får inn nok ny
og oppdatert kompetanse. En stor del av våre arbeidsplasser
er lokalisert i distrikter hvor muligheten for alternativt arbeid
er begrenset. En turnover i størrelsesorden 6-9 % vil etter vår
vurdering være sunt for Kartverket.

Turnover i prosent 2005-14

Sykefravær i prosent 2012-14
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Det er god kjønnsfordeling i Kartverket, og denne har vært stabil de siste årene.

Kartverket etablerte i 2012 en egen handlingsplan for universell utforming for perioden 2013-2015. Handlingsplanen med
sine 65 tilhørende tiltak er fulgt opp i linjen gjennom ordinær
virksomhetsstyring, og overordnet status gis en gang i
året. Enkelte tiltak blir også fulgt opp gjennom andre fora i
Kartverket, som arbeidsmiljøutvalget (AMU) og HMS-forum.
Mange tiltak er gjennomført eller under arbeid, mens vi i
2015 må rette mer oppmerksomhet mot tiltaksområdene
kompetanseheving og personalpolitikk.
Ombyggingen av hovedkontoret på Hønefoss ble ferdigstilt
i mars 2014. Det var godt å få alle tilbake under samme tak,
etter en perioden med både brakker og eksterne kontorer.
De nye lokalene gir oss et vesentlig bedre fysisk arbeidsmiljø
enn tidligere. Hele bygningsmassen på Ringerike skal nå
tilfredsstille kravene til universell utforming på Tek10 nivå.

Foto: Morten Brun

livsenter Buskerud. I begrunnelsen pekes det blant annet
på at den omfattende verdiprosessen som er gjennomført,
kan være til inspirasjon for mange virksomheter som ønsker
å lykkes med endringer. Vi mener å se at prosjektets målsetting om varig endring i atferd gjennom bevisstgjøring
av Kartverkets verdier har bidratt til bedre samhandling og
samarbeid. Det er utarbeidet ny hverdagspraksis, bevissthet
rundt verktøy som den enkelte kan bruke, for eksempel bruk
av 24-timersregel, treningsplaner med mer. Prosjektet har
også utarbeidet ledelsesprinsipper som skal kjennetegne
ledelsen i divisjonen. I tillegg har vi gjennom prosessen opparbeidet en større bevissthet rundt samfunnsoppdraget vårt.

Det ble ikke gjennomført en egen arbeidsmiljøundersøkelse i
2014. Det ble gjort sist i 2013 og en ny er planlagt i 2015.

Organisasjonsendringer
Tidlig i 2014 ble enheten strategisk og teknologisk utvikling
(STU) nedlagt, og personellet i hovedsak overført til IT. Dette
skjedde som følge av en organisasjonsutviklingsprosess
(OU-prosess) i siste halvdel av 2013. Siste del av 2014 ble
brukt til å forberede en liknende OU-prosess i sjødivisjonen.

Vi har gjennomført fire møter i Kartverkets arbeidsmiljøutvalg (AMU)i henhold til planen. Vi har ikke hatt noen saker
i forhold til diskriminering, varsling eller alvorlige ulykker.
Etikkhefte for Kartverket, basert på Etiske retningslinjer i
statsforvaltningen, er etablert i 2014 og tatt i bruk.

Sikkerhet og beredskap
Vi har i 2014 gjort en del forberedende arbeid knyttet til kravet om at dokumentasjon tilsvarende kravene til den anerkjente informasjonssikkerhetsstandarden ISO 27001 skal
foreligge innen 1. januar 2017. Se ellers mer i eget vedlegg.

Tinglysingsdivisjonen i Kartverket ble tildelt IA-prisen høsten
2014. Prisen deles ut av IA-rådet i Buskerud, som består av
LO, NHO, Spekter, Unio, Akademikerne, YS og NAV Arbeids-
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Del V

Vurdering av
framtidsutsikter

Kartverket skal inn i en nye fremtid hvor globale kartaktører har gjort sin inntreden, og i september ble den
nye visjonen lansert, «Det nye landskapet». Kartverket ser for seg en aktiv rolle og pådriver i fremtidens
digitale landskap, hvor stedsrelatert informasjon blir nøkkelen til andre samfunnsdata.
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Foto: Morten Brun

Kartverkets kjerneoppgaver vil samfunnet fortsatt ha behov for i fremtiden. Imidlertid
vil måten dette kan gjøres på trolig endre seg ytterligere i tiden som kommer. Dette er
bakgrunnen for vårt prosjekt Destinasjon 2025, og det er viktig at Kartverket følger nøye
med i utviklingen globalt da vi må makte å omstille oss i tide for å møte utviklingen.
Satsinger på automatisering og utvikling vil gjerne gå over
flere år. Det er viktig at staten utvikler systemer som gjør det
mulig med forutsigbare, fremtidige investeringer.
Videre har utviklingen heldigvis gått i retning av gratis data.
Kostnaden til bygging av den grunnleggende infrastrukturen har ikke derved falt bort, men må dekkes av staten/ det
offentlige når ikke brukerne selv skal betale. Det er viktig å
gi Kartverket mulighet til å bidra inn i samfunnet ved å sikre
IT – utviklingen.

Kartverket har over mange år hatt et økonomisk samarbeid
med andre etater og virksomheter. Dette dreier seg om ulike
typer «spleiselag» hvor man går sammen for å dele på kostnadene. I regnskapet omtales dette som samfinansiering.
Dette er i all hovedsak samfunnsøkonomisk gunstig, men
innebærer også en viss usikkerhet i forhold til sikker finansiering. Svikt i samfinansieringen fra kystverkavtalen og svikt
i samfinansieringen fra MAREANO er eksempler på områder
hvor dette vil kunne slå ut på måltall knyttet til sjøkartlegging.

Kartverkets virksomhet blir også mer og mer integrert i
annen virksomhet. Felleskomponentene er et viktig område.
Bygging av Geonorge er et annet eksempel. Det er nødvendig
å se helheten i satsingen samtidig som man må sikre den
enkelte virksomhet rammer og armslag i utviklingen.
Styringsmekanismene blir derved viktige. SKATE (styring og
koordinering av tjenester i e-forvaltning) drøfter nettopp dette, og det er viktig at regjeringen fortsatt er lydhøre overfor
anbefalingene fra fagdirektoratene.

Kartverket er en av bare 4 (5 med NVE Anlegg) forvaltningsbedrifter i landet. Vi merker at det jevnlig blir stilt spørsmål ved
vår tilknytningsform. Kartverket kan ikke selv se at det totalt
sett er hensiktsmessig for oss å endre tilknytningsform. En
eventuell overgang til bruttobudsjettert virksomhet betyr en
vesentlig endring i styring og organisering internt i Kartverket
som vi ikke helt aner omfanget av. Viktigere er det at det kan
bety at flere samarbeid basert på samfinansiering (eksempelvis Geovekst) kan bli truet.

På tinglysingsområdet er det hovedsakelig tre forhold som
kan påvirke vår evne til å nå fastsatte mål på sikt, definert
som en periode på 1-3 år:
1. utviklingen i eiendomsmarkedet (ekstern)
2. brukernes vilje til å ta i bruk elektronisk tinglysing
(ekstern) og divisjonens evne til å sette dette i drift på en
god måte (intern)
3. ny dokumentavgiftsforvaltning (ekstern)
Utviklingen i eiendomsmarkedet er en ekstern faktor som har
direkte betydning for om vi når våre oppsatte mål. Det har
vært en økning i antall rettsstiftelser de siste årene. Årsakene er sammensatte, men vedvarende lavt og avtagende rentenivå har vært en viktig faktor. Andre årsaker er økonomisk
vekst og befolkningsvekst. Vi overvåker utviklingen nøye for
å kunne sette inn tiltak til riktig tid, men registrerer at vi kontinuerlig må takle årlig økninger i saksmengde tilsvarende
det vi har sett det siste året:
År

Antall rettsstiftelser fast
eiendom og borett

Endring fra året før

2014

1 541 702

+ 16 405

2013

1 525 297

+ 21 945

2012

1 503 352

+ 16 844

2011

1 486 508

+ 85 678

2010

1 400 830

+ 51 506

2009

1 349 324

- 53 170

2008

1 402 494

En viktig suksessfaktor for innføringen av elektronisk
tinglysing er at eksterne profesjonelle brukere velger å ta
fagsystemet i bruk. Ordningen er ikke obligatorisk. Det er
heller ikke vurdert eller skissert økonomiske stimuleringstiltak for å få brukerne på ordningen. Vi vil arbeide nært med
brukergruppene for å motivere dem til å ta den nye løsningen
i bruk.
Det nye fagsystemet vil også by på interne utfordringer.
Parallelt med testing, opplæring og innføring av det nye
systemet skal vi drifte som vanlig og jobbe mot ordinære,
men krevende resultatmål i forhold til 4-dagersflyt, svartid
på kundesenteret med videre. Dette krever god planlegging
og mulighet for noe økt bemanning i perioder.
I rapporten om dokumentavgiftsforvaltningen skal overtas
av Skatteetaten er det anbefalt at en eventuell overføring
først kan skje 1. januar 2017. Datoen ansees som det første
mulige tidspunktet Skatteetaten kan ha tekniske løsninger
på plass. Dette innebærer at versjon 1 av nytt fagsystem,
som skal være klar for testing 31.desember 2015, må ivareta
dette frem til overføringen. Paradokset for oss er at det ikke
blir mer brukervennlig, og at det fører til merarbeid innen

forvaltningen. Det er særlig krevende nå som vi har fullt trykk
på innføring av elektronisk tinglysing.
Geodesi står de nærmeste årene ovenfor en kraftig økning i
driftsoppgaver for å understøtte nasjonal og global referanseramme. I 2015 vil vi derfor prioritere to utredninger for å få
et grunnlag å vurdere effekt og konsekvenser:
1. Utarbeide et totalt kostnadsbilde og ressurs/kompetansebehov for drift av det nye observatoriet i Ny-Ålesund
2. Utrede det framtidige forvaltningsbehovet av den nasjo
nale referanserammen.
Det er en formidabel oppgave å planlegge og iverksette tiltak
for å minimere kostnadsøkninger som følge av disse nye
oppgavene. I tillegg er det slik at flere målsetninger innebærer en vellykket gjennomføring av krevende FoU-prosjekter. Disse har relativt sett høy risiko og er knyttet til resultatområdene «Jakten på cm», «Romvær» og «Geosat».
Innenfor sjøkartlegging er vi nå godt utstyrt med tre nye
målebåter. Samtidig er moderfartøyet M/S Hydrograf 35 år,
og på noe lengre sikt må man vurdere erstatning og/eller
endring i konsept/driftsform. Vi ser også at driften av våre
båter/fartøy har relativt sett store kostnader for Kartverket,
og omfattende reparasjoner og lignende kan bli krevende for
Kartverket å finansiere.
Det er iverksatt, eller under iverksetting, flere viktige prosjekter som forventes å forbedre gjennomføringsevnen og
måloppnåelsen under landdivisjonen sitt ansvarsområde.
• Utviklingen av Geonorge som den sentrale noden i den
nasjonale stedsrelaterte infrastrukturen, med viktige felles
komponenter, vil underbygge deltagernes evne til å publisere data og tjenester på en standardisert måte. Dette vil
føre til økt omfang av tilgjengelige data, enklere oversikt
og tilgang og økt bruk.
• Prosjektet med innføring av ny forvaltningsmodell for FKB
– basert på at all oppdatering skal skje mot en nasjonal
original database, vil sikre bedre oppdaterte data og generell tilgang til de mest oppdaterte data for alle brukere.
• En egen forvaltningsløsning for laserdata vil sikre at alle
innsamlede data er samlet og tilgjengelig fra en helhetlig
løsning og tilrettelegge for ny og utvidet bruk og nytte av
investeringene som er gjort over mange år.
Samlet sett blir det avgjørende at Kartverket i fremtiden klarer å ivareta både nåværende og fremtidige brukeres behov.
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Del VI

Årsregnskap
Ledelseskommentar
Statens kartverk er en forvaltningsbedrift underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som forvaltningsbedrift rapporterer Kartverket til statsregnskapet etter
kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til
årsregnskapet. Kartverkets interne styring og rapportering er
basert på et periodisert regnskapsprinsipp og dokumentert i
«god regnskapsskikk i Kartverket».
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten, departementets og
Kartverkets virksomhets- og økonomistyringsinstruks. De
mer detaljerte bestemmelsene er nedfelt i «god regnskapsskikk i Kartverket».
Vi mener regnskapet gir et dekkende bilde av Kartverkets
disponible bevilgninger, regnskapsførte kostnader/utgifter,
inntekter, eiendeler og gjeld.
Vurdering av vesentlige forhold
Kartverket hadde i 2014 en total driftsomsetning på
1.134.000.000 kroner i virksomhetsregnskapet og et resultat
på 7.411.000 kroner. Av omsetningen utgjør formidlingsinntektene ca 10%, samfinansieringsinntekter ca 20% og resten
finansieres over statsbudsjettet.

Foto: Istock
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Inntektsfordeling

Kostnadsfordeling
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49%

32%
70%

Statsfinansiering

Samfinansiering

Formidlingsinntekter

Lønn
Øvrige kostnader

Kjøp av tjenester
Avskrivninger

På kostnadssiden utgjør lønn den største andelen med
48,8%.
I 2014 har Kartverket samlet disponibel bevilgning på
909.433.000 kroner, fordelt på drift tinglysing (post 01) drift

resten av Kartverket (post 21), Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund (post 30), større utstyrsinnkjøp og vedlikehold (post
45) og belastningsfullmakter.
Totalt sett har Kartverket et mindreforbruk på 88.862.000
kroner som søkes overført til 2015. Hovedtyngden av mindreforbruket knytter seg til Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund.

Overføringer sammenlignet med total bevilgning

Belast.
fullmakt
Post 45
Post 30
Post 21
Post 01
0

100 000

200 000 300 000 400 000

Total bevilgning

500 000

Overføringer

I kontantregnskapet har Kartverket krav til et nullresultat.
Avvik mellom resultatkravet og det regnskapsførte resultatet
reguleres ved overføringer fra eller til reguleringsfondet.
Kontantresultatet på 71.406.436 kroner er vesentlig terminforskyvninger i kontante inn- og utbetalinger. Kontantresultatet er lagt til reguleringsfondet.
Det ble i 2014 utbetalt 32.572.000 kroner til ulike investeringer, som er finansiert ved bruk av tildelte midler på post
45 (15.288.000 kroner) og overføringer fra driftspostene
(17.284.000 kroner).
Investeringene er hovedsakelig knyttet til nytt forretningssystem (Agresso), to nye målebåter med ekkolodd og diverse
IT-investeringer.
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet
for Kartverket. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr. dags
dato.

Hønefoss 25. februar 2015
Anne Cathrine Frøstrup
Kartverkssjef
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Prisnippnote til regnskapet
Resultat- og balanseoppstilling som presenteres er basert
på Kartverkets interne virksomhetsregnskap. Note 12 viser
resultat etter kontantprinsippet.
Regnskapet følger kalenderåret.
Driftsinntekter
Basisproduksjonen finansieres av statsoppdraget, belastningsfullmakter og samfinansiering med andre offentlige
og private virksomheter. Denne delen av virksomheten skal
verken gå med over- eller underskudd. Kartverkets resultat
kommer fra formidlingsvirksomheten.
Varer i arbeid benyttes kun for formidlingsvirksomheten.
Som avregningsmetode benyttes fullført kontrakt med unntak av større prosjekter hvor det benyttes løpende avregning
med fortjeneste.
Kundefordringer
Kartverket har ikke kostnadsført tap på kundefordringer i
2014. Det er heller ikke avsatt for tap.
Varige driftsmidler
Kartverket har investeringer som både er finansiert over
statsbudsjettet og egenfinansiert.
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Investeringer finansiert over statsbudsjettet betraktes som
lån fra departementet. Lånebeløpet er oppført som statens
rentebærende kapital (langsiktig gjeld) i balansen. Avskrivninger reduserer balanseført verdi av lånet.
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom antatt levetid er over 4 år og kostprisen overstiger 200.000 kroner.
I det interne virksomhetsregnskapet starter vi avskrivninger
måneden etter sluttmelding av investeringsprosjektet. I kontantregnskapet starter avskrivninger året etter sluttmelding.
Det betyr at Kartverket har to anleggsregistre med ulik verdi.
Verdien av anleggskapitalen i kontantregnskapet (kapital
regnskapet) tilsvarer verdien på statens rentebærende
kapital.
Periodisering
Beløpsgrensen for periodiseringer er 50.000 kroner
Valuta
Pengeposter er oppført i dagens valuta. Ved endelig betaling
tas gevinst/tap.
Kartverket har ikke noe ordinært styre. Kartverket betaler
ikke honorar til revisor, da Riksrevisjonen utfører revisjonen.
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 etter hvordan virksomhetene skal
rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «netto rapportert
til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.
Bevilgningsrappporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Kartverket har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de
kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Kartverket
har fullmakt til å disponere. Oppstillingene viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Kartverket står oppført med i
statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva
Kartverket har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev i hver
kombinasjon av kapittel/post.
Artskontorapporteringen
Artskontorapportering viser regnskapstall som Kartverket har
rapportert etter standard kontoplan for statlige virksomheter.

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2014
Samlet tildeling i hold til tildelingsbrev									(1000 kr)
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post Posttekst

Samlet
tildeling

Regnskap
2014

Merutgift (-) og
mindreutgift (+)

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing
og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter

266 941

244 087

22 854

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing
og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter

494 985

466 331

28 654

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing
og nasjonal geografisk infrastruktur

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

106 019

52 747

53 272

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar
m.m.

0

104

-104

1409

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter

27 500

24 925

2 575

590

Planlegging og byutvikling

21

Spesielle driftsutgifter

2 585

2 585

2465

Statens kartverk

24.2 Driftsutgifter

1 093 449

1 090 868

2465

Statens kartverk

24.3 Avskrivninger

16 674

10 367

2465

Statens kartverk

24.4 Renter av statens
kapital

1 910

-643

2465

Statens kartverk

24.5 Til reguleringsfondet

0

71 406

2465

Statens kartverk

15 288

32 572

2 025 351

1 995 349

45

Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold

Sum utgiftsført
Inntektskapittel

Kapittelnavn

Post Posttekst

Samlet
tildeling

Regnskap
2014

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing
og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter
tinglysing,
borettslag

61 055

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing
og nasjonal geografisk infrastruktur

02

Gebyrinntekter
tinglysing, fast
eiendom

366 467

2465

Statens kartverk

5465

Salg av anleggsmiddel

49

Salg av anleggsmidler

5491

Avskrivninger på statens kapital i
statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

5603

Renter av statens kapital i statens
forretningsdrift

80

Renter av statens
faste kapital

2 110

5603

Renter av statens kapital i statens
forretningsdrift

81

Renter av mellomværende

-2 753

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

65 784

Sum inntektsført

24.1 Driftsinntekter

1 112 033

1 171 998
290
10 367
7 596 761

1 112 033

9 272 079

-17 284

Merutgift (-) og
mindreutgift (+)
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Netto rapport til bevilgningsregnskapet

- 7 276 728

60085401

Norges Bank KK/innbetalinger

8 477 480

60085402

Norges Bank KK/utbetalinger

- 1 127 422

724080

Endring i mellomværende med statskassen

73 330

Sum rapportert

0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapett (31.12)
Konto

Tekst

724080

Mellomværende med statskassen
Aksjer

2014

2013

Endring

-281 612

-208 282

-73 330

14

14

0

Note A Forklaring på samlet tildeling						
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Kapittel og
post

Overført fra
i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

Overføringer
melom poster

Samlet tildeling
etter overføringer

595.01

11 085

254 556

265 641 *

-9 500

256 141

595.21

35 751

459 234

494 985

-7 784

487 201

595.30

41 019

65 000

106 019

106 019

2465.24

0

0

0

0

2465.45

0

15 288

15 288

1409.21

0

27 500

27 500

17 284

32 572
27 500

* Bevilgningen er fratrukket 1,3 millioner kroner som disponeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

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

Kapittel og
post

Samlet
tildeling

Regnskap

Merutgift/
mindreutgift

Overføringer
mellom poster

Merutgift /mindreutgift
etter overføring
mellom poster

595.01

266 941 *

245 295 **

21 646

-9 500

12 146

595.21

494 985

466 331

28 654

-7 784

20 870

595.30

106 019

52 747

53 272

53 272

2465.24

0

0

0

0

2465.45

15 288

32 572

-17 284

17 284

0

1409.21

27 500

24 926

2 574

0

2 574

* Tildeling er inklusive 1,3 millioner kroner som disponeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 		
** Regnskap er inkludert regnskapsført beløp hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.			
Kartverket har en fullmakt til å overføre inntil 25 mill. kr. mellom kap./postene 595/01 og 595/21 og kap./post 2465/45.
Fullmakten er i 2014 benyttet til å overføre 9.500' fra kap./post 595/01 til kap./post 2465/45.				
Fullmakten er i 2014 benyttet til å overføre 7.784' fra kap./post 595/21 til kap./post 2465/45.		
Kartverket har i 2014 hatt behov for å benytte fullmakten til overføring av driftsmidler for å kunne foreta nødvendige
investeringer som opprinnelig investeringsramme ikke ga dekning for. Dette har medført en bevisst tilbakeholdenhet på
driftssiden.

POST 01
Mindreforbruket på 12,146 millioner kroner skyldes flere
forhold.
Reserve knyttet til e-tinglysingsprosjektet ble ikke benyttet
i 2014. Kartverket mottok også kompensasjon for lønnsoppgjøret som oversteg våre faktiske kostnader.
Kartverket har hatt liten bruk av overtid som følge av god
planlegging og samarbeid. I tillegg har man benyttet færre
vikarer ved sykefravær og andre permisjoner enn forutsatt.
Det ble våren 2014 igangsatt tiltak for å forberede organisasjonen på ytterligere trangere rammer i 2015 .

POST 21
Mindreforbruket på 20,87 millioner kroner skyldes at ferdigstillelse av enkelte prosjekter er skjøvet over til tidlig 2015.
I tillegg har vi hatt lavere kostnader til ventelønn, lokaler,
renhold og fyring enn forutsatt. Vakante stillinger i juridisk
tjeneste er også en årsak til mindreforbruket.
POST 30
Hovedårsaken til mindreforbruket på 53,272 millioner kroner
er at Kartverket i 2014 hadde disponible rammer som langt
oversteg det faktiske behovet. Prosjektet går etter planen
med unntak av SLR, hvor man jobber med en markedsundersøkelse i forkant av anskaffelsen.

OPPSTILLING AV ARTSKONTORAPPORTERING
31.12.14
(1000 kr)
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Statsfinansiering (inkl. belastningsfullmakter)
Samfinansiering
Formidlingsinntekter
Øvrige inntekter
Sum
Netto renter
Sum innbetalinger
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Utbetalt til kjøp av tjenester
Andre utbetalinger til drift
Sum
Utbetalt til avskrivninger
Utbetalt til reguleringsfondet

790 780
197 489
172 976
10 753
1 171 998
643
1 172 641

555 626
-16 670
342 968
208 944
1 090 868
10 367
71 406

Statsoppdragsfinansiering
Post 01,21,30 og belastningsfullmakter

-790 780

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av gebyrer
427 522
Innbetaling av dokumentavgift
7 596 761
Sum innkrevingsvirksomhet og
andre overføringer til staten

8 024 283

Tilskuddsforvaltinng og andre overføringer fra staten
Utbetaling av tilskudd og stønader
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 Folketrygdens inntekter - arbeidsgiveravgift
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

0

65 784
7 276 728

Oversikt over mellomværende med statskassen
Sum utbetalinger
Driftsresultat
Utbetalt til investeringer
Salg av anleggsmidler
Renter
Avskrivninger

1 172 641
0
-32 572
290
-643
10 367

Eiendeler og gjeld
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l
Bankinnskudd, kontanter og avregninger
med statskassen
Virksomhetskapital
Avsetning for forpliktelser og avregning
bevilgningsfinansiert virksomhet for
nettobudsjetterte virksomheter
Leverandørgjeld/reiseforskudd
Skattetrekk og andre trekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

-103 292
165
-20 147
-3 380
-13

Sum mellomværende med statskassen

-281 612

1 011
2 180
-233
-157 903
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RESULTATREGNSKAP 2014
													
Noter
2014
			
Statsoppdrag - 01 post
244 087
Statsoppdrag - 21 post 		
466 331
Statsoppdrag - 30 post 		
52 747
Samfinansiering 		
223 876
Belastningsfullmakt
1
27 615
Formidlingsinntekter
2
119 414

(1000 kr)
2013
223 499
453 629
25 823
233 070
173
115 353

Sum driftsinntekter 		
1 134 070
1 051 547
					
Lønn
3
550 487
518 095
Kjøp av tjenester
4
363 491
310 158
Avskrivninger
5
16 084
12 746
Øvrige kostnader
6
197 318
211 796
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Sum driftskostnader 		
1 127 380
1 052 795
			
Driftsresultat 		
6 690
-1 248
			
Renteinntekter / -kostnader
7
7 18
946
Resultat før ekstraordinære poster
7408
-302
			
Ekstraordinære inntekter/kostnader 		
0
0
			
Resultat etter ekstraordinære poster 		
7 408
-302
			

BALANSE PR. 31.12.14
				
			
(1000 kr)		
Noter
2014
2013
Varige driftsmidler
5
87 205
68 360
Aksjer
8
14
14
Sum driftsmidler 		
87 219
68 374
			
Ferdigvarer
9
2 048
4 905
Varer i arbeid
9
1 232
537
Råvarer
9
271
913
Sum lager 	 	
3 550
6 355
			
Kundefordringer
10
228 711
235 440
Andre kortsiktige fordringer
11
71 393
48 370
Bankinnskudd/kontanter 		
0
0
Sum kortsiktige fordringer 		
300 104
283 810
Sum omløpsmidler 		
303 654
290 165
			
Sum eiendeler 		
390 873
358 539
			
Egenkapital 		
-128 514
-95 328
Årets resultat 		
7 412
-303
Reguleringsfond
12
263 853
192 447
Sum egenkapital 		
142 751
96 816
			
Statens rentebærende kapital
13
103 292
81 087
Sum langsiktig gjeld 		
103 292
81 087
			
Leverandørgjeld
14
36 148
1 367
Øvrig kortsiktig gjeld
15
108 683
179 269
Sum kortsiktig gjeld
144 830
180 636
			
Sum gjeld og egenkapital 		
390 873
358 539
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NOTE 1				

NOTE 3						

Belastningsfullmakt				
				
Kartverket ble i 2014 tildelt 27,5 mill. kr til gjennomføring av
MAREANO-programmet fra Klima- og miljødepartementets
kapittel 1409, post 21 Spesielle driftsutgifter: Belastingsfullmakter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal
dekke tiltak innen planlegging, digitalisering og geodata.

Lønn og sosiale kostnader
			
		
(1000 kr)
2014
2013
Lønn
395 304
378 688
Sykepenger og andre refusjoner
-17 014
-14 343
Arbeidsgiveravgift
65 945
62 732
Feriepenger
47 224
45 125
Pensjonskostnader
59 027
45 892

				
			
Tildelt beløp
047171 Erstatningsansvar
		
med mer fra JD
0
059021 Belastningsfullmakter
		
fra KMD
2 585
140921 Mareano-programmet
27 500

(1000 kr)
Regnskap
104
2 585
24 926

Sum

550 487

518 095

Økning i lønnskostnader fra 2013 til 2014 skyldes hovesaklig
lønnsoppgjøret. I tillegg hadde Kartverket i gjennomsnitt 8
flere stillinger i 2014 i forhold til 2013.
Lønnsandelen i Kartverket for 2014 er 48,8%. For 2013
utgjorde lønnsandelen 49,2%.					
Lønn og godtgjørelse til kartverksjefen utgjorde 1 323 000

Note 2				
kroner i 2014.						
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Spesifikasjon av formidlingsinntekter		
				
(1000 kr)
				
2014
ENC tjenester			
50 931
Nasjonal referanseramme		
23 445
Analoge og digitale leveranser		
14 050
Formidling			
10 153
Ny grunnbok			
8 999
Matrikkel			
4 737
Kompetansebaserte eksterne prosjekter		
3 962
IT Infrastruktur			
2 785
Diverse			
351
Sum			
119 414
		
Hovedtyngden av formidlingsinntekter i 2014 er knyttet til
ENC området og utgjør ca 51 mill kroner.			
Nasjonal referanseramme som består hovedsakelig av CPOS
og DPOS tjenester fra Kartverket utgjør 23,4 mill kroner.		
Innføring av nytt forretningssystem har medført endringer i
økonomimodellen og rapporteringselementene i regnskapet.
Tallene er derfor ikke sammenlignbare med 2013.		
		
				

NOTE 4		
Kjøp av tjenester		
			
		
2014
Fremmedytelser og underentreprise		
292 964
Leie av maskiner og inventar o.l.
28 512
Kjøp av fremmede tjenester
(konsulenttjenester)		
42 015

(1000 kr)
2013
252 049
23 365
34 744

Sum		
363 491
310 158
		
Kjøp av tjenester er knyttet geodetiske tjenester, kartkonstruksjon, laserskanning, trykkeritjenester, flyfotografering,
datafangst, kjøp av landmålingstjenester,kjøp av IT-tjenester,
utvikling av programvare, vedlikehold, lisenser og diverse
andre tjenester knyttet til produksjonen.

NOTE 5

Varige driftsmidler												
											
(1 000 kr)
Lisenser Byg(bl.a
ninger
programvare)
Anskaffelsesverdi
pr 01.01
Tilgang

Bygningsmessig
anlegg

Anlegg
under
utførelse

Maskiner og
anlegg

Skip,
rigger
og fly

Biler

Fast
bygningsinventar

DataAndre Sum
maski- driftsner
midler

5 037

2 887

8 072

25 632

13 133

14 638

2 143

1 075 32 798

0

0

2 058

-5 077

-900

12 338

385

0 10 266

Avgang anskaffelsesverdi

3 395 108 811
8 717

4 785

4 785

Overført fra anlegg
under utførelse

0

Anskaffelesverdi
pr. 31.12

5 037

2 887

10 131

Akkumulerte
avskrivninger
pr.01.01

3 737

2 527

1 417

20 555

12 233

3 819

Avgang akkumulerte avskrivninger
Årets avskrivninger

31 762 2 528

7 904

852

1 075 43 064

415

17 235

12 112 141 383

2 546

4 785
448

60

1 022

Akkumulerte
avskrivninger
pr.31.12

4 185

2 587

2 440

Bokført verdi
pr.01.01

1 301

361

6 655

Bokført verdi
pr.31.12

853

301

7 691

Avskrivningssatser

27 787

4-10 år lineært

0

40 451

4 785

813

-1 260

315

107

5 932

1 504

8 942

4 632

11 430

1 167

523

23 167

4 050

54 178

25 632

9 315

6 734

1 292

659

15 563

849

68 360

20 555

7 602

20 332

1 361

552 19 897

8 062

87 205
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NOTE 6

NOTE 8		

Øvrige kostnader

Aksjer		
			
Kartverket har aksjer i Polarmiljøsenteret, Tromsø.		

		
2014
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
-290
Forbruk av råvarer og innkjøpte
halvfabrikata
78
Forbruk av varer under tilvirkning
-695
Forbruk av ferdig egentilvirkede varer
1 086
Forbruk av innkjøpte varer og tjenester 2 960
Annen periodisering
-615
Annen godtgjørelse
771
Annen personalkostnad
7 686
Frakt og transport vedrørende salg
760
Energi, brensel og vann vedrørende
produksjon
3 318
Kostnader lokaler
61 587
Verktøy, inventar og driftsmaterialer
32 418
Reparasjon og vedlikehold
4 244
Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs
12 017
Telefon, porto o.l.
22 915
Kostnad transportmidler
1 780
Kostnad og godtgjørelse for reise,
diett, bil o.l.
24 859
Salg, reklame og representasjon
1 539
Kontingent og gave
1 173
Lisenser og patenter
27 544
Annen kostnad
-7 944
Tap o.l.
127
Sum
		

197 318

(1000 kr)
2013

615
1 106
1 891
-1 913
10
868
8 051
770
2 924
61 635
27 208
23 145
15 002
22 598
1 665

NOTE 9							
Varebeholdning						
		

Råvarer verdsettes til anskaffelseskost. Varer i arbeid
verdsettes til minimumskost som inkluderer alle direkte
kostnader.						
Innkjøpte ferdigvarer verdsettes til laveste anskaffelseskost
og virkelig verdi. Egenproduserte ferdigvarer settes til minimumskost.						
		
Ferdigvarer						
Kartverket har ferdigvarelager bestående av land- og sjøkart.
Ved årets slutt ble det tatt en vurdering av verdien av lageret.
Lageret ble på den bakgrunn nedskrevet med 2 mill kroner.
						

24 446
1 627
945
20 229
-1 036
11

NOTE 10		

Kundefordringer formidling
Kundefordringer Tinglysing

2014
15 336
213 375

(1000 kr)
2013
60 094
175 346

211 796

Sum

228 711

235 440

Kundefordringer		
		

NOTE 7		

Renteinntekter/-kostnader		
NOTE 11
		
Andre kortsiktige fordringer		
Posten er et nettoresultat som består av følgende poster:		
		
			 (1000 kr)
2014
2013
Renter av statens kapital
-2 110
-2 162
Andre rentekostnader
-1 616
-612
Andre renteinntekter
4 444
3 720

Egenfinasierte investeringer og
avskrivninger
Opptjent, ikke fakturerte inntekter
Påløpne refusjonskrav
Periodiserte forskuddsbetalinger
Personallån og andre fordringer
Sum
718
946
på ansatte
		
Div. bankinnskudd inkl. EURO-konto
Av andre renteinntekter utgjør renter av mellomværende med Renter
statskassen 2 753 316 kroner.		
Mellomværende med statskassen fungerer som virksom
Sum
hetens kassekreditt.		
		

2014

(1000 kr)
2013

15 975
27 381
1 303
10 145

8 259
24 147
1 001
7 879

1 099
14 846
643

1 138
5 947

71 393

48 370

NOTE 12

			
Statsregnskapet/Kontantregnskapet			
(1000 kr)
		
2014
2013
Driftsinntekter
1 171 998
1 037 750
Driftsutgifter
Avskrivninger
Renter

1 090 868
10 367
-643

1 068 318
11 460
2 162

Sum utgifter

1 100 592

1 081 940

71 406
0
71 406

-44 190
0
-44 190

Overskudd
Til statskassen
Til reguleringsfond

NOTE 14					
Leverandørgjeld					
			
Ved overgang til Agresso 1.1.2014 valgte Kartverket å
utbetale mesteparten av utestående fordringer, dvs også de
fakturaene som ikke hadde forfall i 2013, som følge av
usikkerhet ved innføringen av nytt forretningssystem.		

Beholdningen av leverandørgjeld ved utgangen av 2014 er et
normalt nivå sammenlignet med tidligere år, med unntak av
2012 og 2013. Fra 01.01.2013 tok Kartverket i bruk ny
kontoplan og valgte også i desember 2012 og utbetale
mesteparten av utestående fordringer.			
		

NOTE 15			
Renter for 2014 er ikke sammenlignbare med renter for 2013.

Spesifikasjon av øvrig kortsiktig gjeld			
			

Fra 2014 inneholder også renter mellomværende fra 2014.
Dette lå tidligere under driftsutgifter.			

			
		
2014
Skyldig MVA
735
Skyldige lønnsposter
84 623
NOTE 13					
Forskudd fra kunder
238 267
Statens rentebærende kapital				 Diverse periodiseringer
66 670
Mellomværende med statsStatens rentebærende kapital består av fem lån som tilsvarer kassen
-281 612
kostpris på anleggsmidler med fradrag for avskrivninger.		
Avskrivningene beregnes etter statens prinsipper, dvs. at de
Sum
108 683
starter året etter at investeringen er foretatt.		
			
Dette er årsaken til at statens rentebærende kapital ikke er
lik verdien av varige driftsmidler. 			
Beregnet kapital er grunnlaget for beregning av renter som
Statens kartverk kostnadsfører, jf. note 7.			
Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet med
utgangspunkt i renten på 5-års statsobligasjonslån.		
Rentesatsen for lån tatt opp i 2014 var 1,79%.		
			
			

(1000 kr)
2013
2 959
71 711
248 570
64 311
-208 282
179 269
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