Kartverket
Postboks 600
3507 HØNEFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

15/439-13

03.09.2015

Tillegg til tildelingsbrev 2015 for bruk av midler til arbeid med universell utforming. St.
budsj kap 0847.71
Departementet har fullmakt til å belaste Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementets
kap. 847, post 71 med inntil 1,0 mill. kroner for kommune- og fylkesrettet arbeid med
universell utforming.
Midlene for 2015 skal nyttes til å videreføre Kartverkets pågående arbeid med
tilgjengelighetskartlegging i kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
gir videre Kartverket fullmakt til å benytte overførte midler fra 2014 knyttet til
universell utforming til videre utvikling av Kartverkets arbeide på området.
Årets midler skal nyttes som tilskudd til utvalgte kommuner og fylker for kartlegging av
kommunesentra eller friluftsområder. Kartverket administrerer ordningen i samsvar med
utlysningen i departementets brev av 10. juni 2015 til aktuelle kommuner, fylkeskommuner
og fylkesmenn (vedlagt).
Årets midler utbetales mot faktura innsendt departementet innen 1.12.2015. Dersom noen av
fullmaktsmidlene anvendes i statlige virksomheter, skal de knyttes til kap 0847 post 21 og
spesifiseres i fakturaen.
Tiltakene forutsettes gjennomført i 2015 og Kartverket må rapportere hvordan midlene er
brukt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 12.1.2016. Videre må det leveres
innspill til faglig sluttrapport for arbeidet til KMD innen 5.2.2016.
Dersom noen av årets midler ikke vil kunne nyttes i 2015 må det gis tilbakemelding til KMD
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innen 1.10.2015. Førøvrig bekrefter vi tidspunkt for møte for gjennomgang av arbeidet med
universell utforming i Kartverket som foreslått den 28.10.15 kl 0930 – 1130. Kartverket
innkaller til møtet.
Videre vil Departementet informere om fire nye rundskriv fra Finansdepartementet. Ved
inkurie har noen av rundskrivene dessverre blitt liggende i departementet.
Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Ivar Tvede
seniorrådgiver
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