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Tillegg til tildelingsbrev for justering av kap. 595, post 1, belastningsfullmakt for kap.
500, post 21 og nye rundskriv om økonomi
I forbindelse med lønnsoppgjøret for 2015 er kap. 595, post 1 (Driftsutgifter) justert opp med
1,038 mill. kroner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir med dette Kartverket
fullmakt til å disponere kap. 595, post 1 som følger:
595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal
geografisk infrastruktur
1 Driftsutgifter, forhøyes med

(kroner)
1 038 000

fra kr 252 654 000 til kr 253 692 000
Videre gis belastningsfullmakt på 1 400 000 kroner på vårt kap. 500, post 21
til følgende avtalte tiltak for programmet for digitale planprosesser.:
a) 150.000 kroner for gjennomføring av pilotkurs/workshop i forvaltning av kommunale
planregistre. Det vises til notat datert 4. september 2015 om denne saken.
b) 500.000 kroner for pilotering og utviklingsarbeid til geosynkronisering av plandata
med utgangspunkt i piloten i Trondheim kommune. Det vises til tidligere møter og
konkretisering i notat datert 7. oktober 2015 om denne saken.
c) 750.000 kroner til utvikling og forvaltningsoppgaver i tilknytning til det offentlige
kartgrunnlaget (DOK). Det vises til tidligere møter, skisser og notater og sist oppdatert
notat datert 13. oktober om dette med følgende tre tiltak for gjennomføring i 2015
 Administrativt oppfølgingsverktøy pr fylke og kommune for DOK- oppfølging
mot kommunene. (300.000 kroner)
 Enkel metadataeditor for registrering av metadata om kommunale DOK data i
Geonorge (250.000 kroner)

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 44
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Planavdelingen

Saksbehandler
Ivar Tvede
45918



Forbedret produksjonsløype for SOSI-realisering av DOK-data for nye
produktspesifikasjoner (200.000 kroner)
Midlene forutsettes brukt i 2015 og dels av konsulenter som Kartverket har rammeavtale med.
Rapporteringen inngår i den ordinære årsrapporteringen.
Rundskriv R-114
Vi vil dessuten informere Kartverket om at Finansdepartementet har fastsatt et nytt rundskriv
R-114 om bruk av de anbefalte statlige regnskapsstandardene i virksomhetsregnskapet, og at
de statlige regnskapsstandardene (SRS) ble oppdatert i august 2015. Oppdateringene av
standardene har virkning fra 1. januar 2016. Det er anledning til tidlig anvendelse av de
oppdaterte standardene, se omtale i pkt. 4.2 i rundskriv R-114.
Endring av rundskrivet innebærer blant annet at det fra 1. januar 2016 vil bli obligatorisk å
bruke de statlige regnskapsstandardene for virksomheter som velger å føre et periodisert
regnskap. Endringer vil etter det departementet kjenner til bli innarbeidet i bestemmelser om
økonomistyring i staten, som vil bli oppdatert i løpet av høsten 2015. Som kjent har KMD
søkt om at innføring av SRS utsettes til 1.1.2017 for Kartverket.
De oppdaterte standardene og rundskrivet følger som vedlegg. Se også DFØs nettsider
http://www.dfo.no/srs.
Rundskriv R-112 og rutiner for foreløpige regnskapstall
Vedlagt er justerte rutiner fra Finansdepartementet for publisering av foreløpige regnskapstall
og oppdatert rundskriv R-112 om bestemmelser om statlige gebyr- og avgiftsbehandling.
KMD vil følge opp konsekvensene av dette i den videre etatsstyringen.
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