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TILDELINGSBREV 2017 – KARTVERKET
1. INNLEDNING

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet
styringssignaler og tildeler midler til Kartverket i 2016, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Innst. 9 S (2016-2017) vedtatt 14.12.2016
og Innst. 16 S (2016-2017) vedtatt 15.12.2016. I tillegg gjelder føringene gitt i
virksomhets- og økonomiinstruksen av 10.1. 2017.
Vi ber Kartverket ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER

Kartverket skal i 2017 prioritere digitalisering og effektivisering, samt gjennomføring av
igangsatte utviklingsprosjekter. Dette betyr at store prosjekter som idriftsetting av
elektronisk tinglysing, gjennomføring av ny høyde- og terrengmodell og bygging av
nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund er viktige i 2017. Kartverket må også være
forberedt på å gi bistand i forbindelse med kommunereformen, utover de spesifikke
oppdrag som gis under pkt. 3. Videre skal Kartverket prioritere å tilgjengeliggjøre
geodata som er til nytte for samfunnet.
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3. MÅL FOR 2017

Kartverkets hovedmål er å sørge for god infrastruktur for kart og eiendomsinformasjon
som grunnlag for privat og offentlig verdiskapning, jf. Prop. 1 S (2016-2017) for
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
3.1 Norske land- og sjøområder skal ha oppdaterte grunnkartdata

Moderne digital bruk av kart og geodata krever at kartgrunnlaget er godt dokumentert
og best mulig oppdatert. Dette er viktig for å ivareta ulike behov i samfunnet, som blant
annet bedre arealforvaltning, raskere utbygging av infrastruktur, sikker og effektiv
transport og økt trygghet mot flom og ras. Utover utfordringen med å holde dette
kontinuerlig oppdatert, er det fortsatt store områder som ikke er kartlagt etter moderne
metoder. Kartverket skal derfor, basert på moderne målinger, levere terrengmodeller,
kart- og informasjonstjenester der det er til nytte for samfunnet.
Styringsparametere
 Øke sjømåling av areal langs norskekysten i tråd med brukerbehov.
 Øke antall standardiserte DOK-datasett (Det offentlige kartgrunnlaget) som er
tilgjengelig i Geonorge.
 Holde fremdriften med arbeidet med å etablere et nytt geodetisk observatorium i
Ny-Ålesund.
 Øke andelen av fastlandsarealet dekket med detaljerte høydedata, basert på
laserskanning og bildematching.
Oppdrag
1. Utarbeide et forslag til felles pilotprosjekt for metodeutvikling, utstyrstesting
mv. for marine grunnkart for kysten. Forslaget skal sendes til KMD innen
15.10.2017.
2. Fastsette metode for å etablere en kjent overgang mellom høydereferansen på
sjø og land innen 31.12.2017.
3.2 Tinglysing skal gjøres forsvarlig, effektivt og med kvalitet

Tinglysing og føring av matrikkel er en grunnleggende funksjon i samfunnet. Det er
viktig for samfunnet at folks rettssikkerhet ivaretas ved store investeringer, som kjøp av
hus, hytte, leilighet eller næringseiendom. For digitaliseringen er det avgjørende at
private og offentlige aktører baserer seg på informasjonen fra matrikkel og grunnbok.
Videre er det samfunnsnyttig og viktig at denne prosessen for de fleste kan gjøres med
et minimum av tids- og ressursbruk.
Styringsparametere
 En forsvarlig saksbehandling for tinglysing, med høy kvalitet og liten tidsbruk.
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Økt digitalisering av panteboken.
Stabilisering av ytelse og kapasitet og ytterligere tilpasning til brukernes behov
av elektronisk tinglysing.

Oppdrag
3. Sette i drift første versjon av elektronisk tinglysing innen 18.4.2017.
4. Kartverket skal innen 31.12.2017 gjennomgå eventuelle hindringer i lover og
forskrifter i arbeidet med å legge til rette for digitaliserte tjenester.
5. Levere forslag til gevinstrealiseringsplan for elektronisk tinglysing innen
30.4.2017.
3.3 Effektiv tilgang til og bruk av kart og eiendomsinformasjon

Private og offentlige aktører samler fortløpende inn store menger geodata om alt fra
bunnforhold til arealplaner og kommunegrenser. Det er viktig at slike data i størst
mulig grad blir gjort enkelt tilgjengelig til bruk og nytte for både næringsutvikling,
offentlig forvaltning og demokratisk medvirkning.
Styringsparametere
 Bedre tilgang til geodata gjennom Geonorge.
 Bedre basistjenester for viderebruk av eiendomsinformasjon.
 Økt dekningsgrad av elektroniske sjøkartdata globalt gjennom PRIMAR.
 Økt antall brukere av CPOS.
Oppdrag
6. Bistå KMD med å sette opp en innsynsløsning på internett for KMDs
behandling av innsigelsessaker og andre relevante GIS-oppgaver innen 30. mai
2017.
7. Gjennomføre nødvendig tilpasning av matrikkelen som følge av
kommunereformen.
8. Ivareta rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i
kommune- og regionreformen og være kontakt med faglig støtte for
kommunene i forbindelse med endringer av kommunenummer og adressering
som følge av kommune- og regionreformen.
4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV
4.1 Fellesføring for 2017

Kartverket skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke
produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er
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et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering,
prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal Kartverket gjøre
rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som
inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal
også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de
kan omdisponeres til prioriterte områder.
4.2 Føring fra KMD - lærlinger

Det vises til brev datert 10. mars 2015 og 14. september 2016 om tilrettelegging for
læreplasser og tiltak for å øke antall lærlinger i staten og tidligere tildelingsbrev.
Nytt av året er at virksomheten hvert år skal vurdere om de kan øke antall lærlinger og
tilby opplæring i nye lærefag. Kravet om at Kartverket til enhver tid har minimum én
lærling videreføres.
Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapporten .
4.3 Kompetanseheving for beredskap

Kartverket skal kartlegge behovet for kompetanseheving innenfor sikkerhet og
beredskapsstyring, og legge en plan for å dekke eventuelt behov for økt kompetanse.
Departementet tar sikte på i nær framtid å sende ut et rundskriv med utdypende
forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater
skal gjengis i årsrapportene.

5. BUDSJETTILDELINGER
5.1 Budsjettrammer 2017

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Kartverket følgende utgifter og inntekter i 2017:
Utgifter
Kap. 571 Rammeoverføring til kommunesektoren mv.
(tall i tusen kr)
Post
Betegnelse
Budsjett 2017
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
5 000
Midlene skal benyttes til å gjennomføre oppdrag 8 og 9 under pkt. 3.3.
Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
(tall i tusen kr)
Post
Betegnelse
Budsjett 2017
01
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og
866 296
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21
30
45

45
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under
kap. 595, post 01 og 45
Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres
Investeringer, kan overføres
Sum kap. 595

311 597
27 675
0
1 205 568

Inntekter
Kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
(tall i tusen kr)
Post
Betegnelse
Budsjett 2017
01
Gebyrinntekter tinglysing
418 341
02
Salg og abonnement
140 490
03
Samfinansiering
270 952
04
Salg av anleggsmidler
0
Sum kap. 3595
829 783
Postoppsettet er nytt for 2017 som følge av ny tilknytningsform. Som beskrevet i Prop. 1
S legger den nye tilknytningsformen opp til at Kartverkets utgifter og inntekter
synliggjøres på post-nivå under hhv. kap. 595 og 3595. Videre opprettes det nye poster
og fullmakter for å kunne videreføre drifts- og styringsformen med samfinansiering for
utbygging av Norges geografiske infrastruktur.
For kapittel 595:
Post 01 skal dekke utgifter til Kartverket ordinære drift og skal som hovedregel dekke
alle lønnskostnader i etaten. Deler av utgiftene er finansiert med inntekter rapportert på
kap. 3595, post 02 og 03. Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken
andel av utgiftene på post 01 som er finansiert ved inntekter fra den enkelte av disse to
postene. Spesifikasjonen skal inkludere både konkrete lønnskostnader og antall
årsverk.
Endring i tildelingen som følge av digital post
Digital post skal brukes for utsending av post til innbyggere som har valgt digital
postkasse og som ikke har reservert seg, og Altinn skal benyttes for digital post fra
forvaltningen til næringsdrivende, jf. Digitaliseringsrundskrivet pkt. 1.2. For å realisere
deler av disse gevinstene, er det gjort et estimat som ligger til grunn for kutt i
tildelningene til statlige virksomheter i 2017. Tildelingen til Kartverket er i 2017 som
følge av dette redusert med 4,5 mill. kroner.
Post 21 skal dekke utgifter til tidsavgrensede prosjekter og brukes som hovedregel til
kjøp av tjenester. En del av utgiftene på posten er finansiert med midler rapportert på
kap. 3595, post 02 og 03 og det er derfor en gjensidig avhengighet mellom utgiftene og
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inntektene. Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av
utgiftene på posten som er finansiert ved inntekter fra den enkelte av disse postene.
Videre er det satt av 10 mill. kroner til å finansiere prosjekter som ikke vil ha inntjening
i 2017, jf. fullmakt under. Kartverket må opprettholde et forsvarlig nivå på denne
kapitalen og rapportere på denne i egen note i årsrapporten.
Post 30 skal dekke utgifter til utbyggingen av nytt geodetisk observatorium i NyÅlesund, jf. fullmakt under.
Post 45 skal dekke utgifter til investeringer i store anleggsmidler. Posten er budsjettert
til 0 kroner i 2017 og Kartverket må kontakte departementet for å melde inn
bevilgningsbehov til revidert nasjonalbudsjett (RNB)/ny-saldering dersom det er behov
for slike investeringer. Alternativt kan Kartverket finansiere denne type investeringer
ved salg av anleggsmidler over kap. 3595, post 04.
For kap. 3595:
Post 01 skal vise gebyrinntekter fra rettsregisteringer av boretter og tinglysing i fast
eiendom.
Post 02 skal vise inntekter fra salg og abonnementer. Inntekter som føres på denne
posten er de som kommer fra salg av geodata, salg av abonnementer og andre inntekter
som kommer som resultat av Kartverkets arbeid, men som ikke er å regne som
samfinansiering. Kartverket skal ikke tjene penger på slike prosjekter som helhet.
Post 03 skal vise inntekter for prosjekter som samfinansieres. Slike inntekter føres først
på mellomværende, og føres deretter på post 03 når tilsvarende utgifter føres på kap.
595 post 01 eller 21. For de prosjektene det er aktuelt å betale inn midler på forskudd vil
det bli inngått en samarbeidsavtale med partene, med betalingsplan og
fordelingsnøkkel, se omtale av fullmakter knyttet til samfinansierte prosjekter i pkt. 6.3
og 6.4.
Skillelinjen mellom post 02 og 03 skal forstås som at alt som ikke er samfinansierte
prosjekter skal rapporteres på post 02. Med samfinansierte prosjekter forstås prosjekter
der flere parter går sammen om felles finansiering av prosjekter knyttet til for
geografisk infrastruktur. Kartverket kan regne prosjekter som Primar, der Kartverket
har en egenandel og arbeidet er innenfor kjernevirksomhet, som samfinansierte
prosjekter. Det presiseres at inntekter som føres på kap. 3595, post 02 ikke skal tas inn
på mellomværende, men skal inntektsføres på innbetalingstidspunktet.
Post 04 skal vise eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler og dersom det føres en
inntekt mer muliggjør dette bruk av disse midlene over kap. 595, post 45.
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5.2 Tildelinger fra andre departement

Utgifter
Kap. 1424 MAREANO
Post
Betegnelse
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

(tall i tusen kr)
Budsjett 2017
33 434

Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i Mareano-programmet i tråd med
programmets aktivitetsplan for 2017.
6. FULLMAKTER

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Kartverket for
budsjettåret 2017. Kartverket er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og
hjemlene departementet henviser til.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i brev 10.12.
2014.
6.1 Merinntektsfullmakt

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 01 mot tilsvarende
merinntekter på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II
Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 9 S (2016–2017) vedtatt 14.12.2017.
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende
merinntekter på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II
Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 9 S (2016–2017) vedtatt 14.12.2017.
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 45 mot tilsvarende
merinntekter på kap. 3595, post 04, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf.
Innst. 9 S (2016–2017) vedtatt 14.12.2017.
6.2 Bestillingsfullmakt

Fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning kap. 595, post 21,
men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 250 mill.
kroner, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 9 S (2016–2017) vedtatt
14.12.2017.
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret på kap. 595, post 30, for å
gjennomføre prosjektet "Jordobservatorium i Ny-Ålesund" innenfor Kartverkets
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styringsramme (P50), jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–
2014) Statsbudsjettet 2014.

6.3 Samfinansiering

Fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er
innbetalt til Kartverket, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende
sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill.
kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595, post 21 mot inntekter ført på kap. 3595, post
03, jf. romertallsvedtak IV Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 9 S (2016–2017) vedtatt
14.12.2017.

6.4 Utsatt utgifts- og inntektsføring

Fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende
med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt
utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til
statsregnskapet, jf. romertallsvedtak III Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 9 S (2016–
2017) vedtatt 14.12.2017. Fullmakten innebærer at innbetalinger Kartverket mottar fra
parter som delfinansierer samfinansierte prosjekter ikke skal rapporteres til
statsregnskapet i det innbetalingene mottas. Slike innbetalinger skal i stedet plasseres
på mellomværende med statskassen. Rapportering av innbetalingene skal gjøres
parallelt med utgiftene i prosjektene kommer til utbetaling. På utbetalingstidspunktet
skal både inntekter og utgiftene rapporteres til statsregnskapet. Inntekter skal
rapporteres på kap. 3595, post 03 og utgifter på 595, post 01 (lønn) og 21 (andre
prosjektutgifter).
Kartverket skal holde oversikt over de samfinansierte prosjektene som ligger på
mellomværende med statskassen herunder holde oversikt over hvilke parter og
prosjekter de enkelte innbetalingene er knyttet til. Spesifikasjon av mellomværende ned
på den enkelte prosjektdeltaker kan ligge i et hjelpesystem så lenge det er sporbarhet
mellom dokumentasjonen av bokførte opplysninger i prosjektene via spesifikasjoner
fram til pliktig regnskapsrapportering (og omvendt), jf. Bestemmelser om
økonomistyring i staten, pkt. 4.4.4.
6.5 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3.
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6.6 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gis for kap. 595 og post 01 og 21 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2.

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2017 framgår av
styringskalenderen i vedlegg 1.
7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året

I virksomhets- og økonomiinstruks pkt. 3.2.5 er det stilt krav til oversendelse av
avviksrapport/økonomisk resultatrapport og foreløpig årsrapport. Fristene for disse
leveransene er spesifisert i vedlegg 1. Gitt omleggingen til statlig regnskapsstandard
(SRS) ønsker departementet en testversjon årsregnskapet med utgangspunkt i tallene
for første halvår.
7.2 Årsrapport og årsregnskap

Kartverket skal sende årsrapporten for 2017 til departementet innen 15. mars 2018, med
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i virksomhets- og
økonomiinstruks for Kartverket. Rapporten skal inneholde rapportering om mål og
styringsparametere, oppdrag, spesifikasjoner og volumtall omtalt i dette
tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2017, pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5
Budsjettildelinger.
I tillegg skal det rapporteres på følgende volumtall for 2017 under del II i årsrapporten:
Beskrivelse
Andel av fastlandsarealet dekket med detaljerte høyde- og terrengdata
Antall kommuner med fulldigitale planregistre tilgjengelig på seplan.no
Antall kommuner med nytt nasjonalt høydegrunnlag (NN2000)
Antall cache-oppslag per år for kartdata
Eiendommer med vegadresser (del i prosent av totalen)
Prosentvis andel av panteboken som er digitalisert
Andel av tinglyste dokumenter med saksbehandling under 4 dager
Gjennomsnittlig svartid på tinglysingssaker for kundesenteret
Andel feil i tinglysingssaker
Prosentvis andel av dokumenter som tinglyses elektronisk
Gjennomløpstid fra sjømåling til tilgjengeliggjøring av dybdedata
Antall nye brukere av posisjoneringstjenesten CPOS
Prosentvis hvor mye av arealet langs norskekysten som er målt med moderne
målemetoder
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En foreløpig versjon av årsrapporten skal sendes departementet senest 7. mars og vil bli
diskutert i formøte 9. mars 2017 og ev. justert før endelig årsrapport avlagt.
Kartverket skal sende en endelig, korrekt, dekkende og komplett årsrapport til
departementet senest 15. mars. Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til
departementet, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.
8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER

Kartverket har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at etaten kan nå målene
innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for
økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.
Kartverket kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål
enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er der det er gitt
en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.
Kartverket har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke
bevilgningene. Departementet forutsetter at Kartverket rapporterer om vesentlige
endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart. Det samme gjelder om Kartverket har
utfordringer knyttet til ny tilknytningsform.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ivar Tvede
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Vedlegg (1):
1. Styringskalender for Kartverket i 2017

Kopi til:
Riksrevisjonen
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Postboks 8130 Dep

0032

OSLO

Vedlegg 1
Styringskalender for Kartverket for 2017
Måned Rapportering/møte
Januar Statsregnskap 2016 – hjemmelsoversikt
Rapportering til statsregnskapet
Februar Statsregnskapet 2016 – foreløpig regnskap,
bekreftelse/omposteringer
Statsregnskapet 2016 – oversikt over
balanse og
posteringer til kapitalregnskapet
Statsregnskapet 2016 – rapport om
aksjeinteresser
Statsregnskapet 2016 – forklaringer til
statsregnskapet
Statsregnskapet 2016 – søknad om
overføring av ubrukte bevilgninger til 2017
Statsregnskapet 2016 – rapport om anvendt
kontoplan og regnskapsprinsipp
Statsbudsjettet 2016 – innspill til RNB
Mars Utkast til årsrapport
Formøte etatsstyringsmøte 1 (Hønefoss)
Årsrapport for 2016
Etatsstyringsmøte 1 (Oslo)
April Informasjonsmøte Landdivisjonen
Informasjonsmøte Sjødivisjonen
Mai Innspill til rammefordeling
Budsjett- og regnskapsstatus per 31.4 med
prognose ut året
Formøte etatsstyringsmøte 2 (Oslo)
Juni Innspill til Prop. 1 S
Etatsstyringsmøte 2 (eksternt)
August Informasjonsmøte Eiendomsdivisjonen/IT
Informasjonsmøte Økonomi og geodesi
September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med
prognose ut året
Halvårsrapporteringer etter SRS
Formøte etatsstyringsmøte (Oslo)
Oktober Innspill til nysalderingen
Etatsstyringsmøte 3 (Hønefoss)
November Innspill til nye satsinger og kutt 2019

Tidspunkt
13.1.2017
16.1.2017
2.2.2017
2.2.2017

2.2.2017
9.2.2017
13.2.2017
13.2.2017
24.2.2017
7.3.2017
9.3.2017
15.3.2017
17.3.2017
4.4.2017
19.4.2017
19.5.2017
23.5.2017
30.5.2017
1.6.2017
8.-9.6.2017
18.8.2017
28.8.2017
22.9.2017
27.9.2017
29.9.2017
2.10.2017
10.10.2018
1.11.2017

