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Tillegg til tildelingsbrev etter revidert nasjonalbudsjett 

Stortinget behandlet Prop. 119 S (2014-2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i  

statsbudsjettet 2015, jf. Innst. 360 S (2014-2015), 19. juni 2015. 

 

Over Kartverkets kap. 595, post 21 bevilges 12 mill. kroner for å gjennomføre arbeidet med å 

etablere en testdatabase for matrikkelen. Denne skal bygges opp i 2015, slik at andre statlige 

etater kan begynne å teste sine systemer mot matrikkelen i forkant kommunesammenslåinger 

ved årsskiftet 2016/2017. Samtidig har Stortinget vedtatt et kutt på kap. 595, post 21 på 2 

mill. kroner. I tråd med Stortingets vedtak gis Kartverket derfor følgende tildeling: 

 

595  
Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal 

geografisk infrastruktur 
(kroner) 

 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med  10 000 000 

  fra kr 462 541 000  til kr 472 541 000  

 

Midlene stilles til disposisjon for Kartverket som forutsatt i Prop. 119 S (2014-2015). 

 

Uavhengig av budsjettøkningen har også Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

følgende oppdrag for 2015: 

 

 For å bedre evnen til å håndtere sikkerhetstruende hendelser på IKT-området, ber vi 

Kartverket vurdere deltakelse i såkalte CERT-miljøer av relevans for sin virksomhet. 

 

 Vi ber Kartverket om å fullføre og oversende skadevurderinger knyttet til 

skjermingsverdige objekter i tråd med sikkerhetsloven, innen 1. oktober. Vi ber også 



Side 2 

 

om at det samtidig gjøres en vurdering om objektene bør av- eller omklassifiseres. 

 

 I forbindelse med Riksrevisjonens gjennomgang av Kartverks regnskap for 2014 ser 

Departementet alvorlig på de utfordringer som synliggjøres der. Vi ber derfor 

Kartverket jobbe videre med å dokumentere regnskapsrutiner og gjennomgå egen 

praksis. Departementet ønsker å bli informert om fremgangen i dette arbeidet innen 1. 

oktober. 

 

 Videre viser vi til vedlagte brev vedrørende tilsetting av læringer i statsforvaltningen. 

Brevet ble sendt alle departementene i mars. Ved en beklagelig feil er det ikke blitt 

sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementets underliggende etater. Vi gjør nå 

oppmerksom på brevet og kravet om tilsetting av lærlinger. Rapportering om inntak av 

lærlinger skal inngå i årsrapporteringen for 2015. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kari Strande (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ivar Tvede 

 seniorrådgiver 
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