Kartverket
Postboks 600
3507 HØNEFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

16/5445-13

1. august 2017

Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for Kartverket 2017 - midler til arbeid med
planregister

1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tillegg til tildelingsbrev 3. for
2017 og Prop. 39 L (2016-2017).

2. Diverse oppgaver knyttet til PBL (oppdrag 11)
Kartverket gis en økt belastningsfullmakt på 0,6 mill. kroner over kap. 500, post 21 (se punkt
3). I tråd med oppdrag 11 fra forrige tillegg til tildelingsbrev skal midlene brukes til å styrke
digitaliseringen av plan og byggesaksprosesser gjennom følgende prosjekter:
 500 000 kroner til digitalisering av planregistre
 100 000 kroner til kurs i digitale planregistre

3. Ny eierseksjonslov
I forbindelse med ikrafttredelse av ny eierseksjonslov vil det være behov for systemtekniske
tilpasninger hos Kartverket for å kunne håndtere sammenslåinger av eierseksjonssameier
etter den nye regelen i § 21 fjerde ledd. Behovet for slike teknisk tilpasninger ble varslet av
Kartverket i Prop. 39 L (2016-2017) (se side 128). KMD ber Kartverket iverksette arbeidet
med slike tilpasninger og avklare omfang og fremdrift for dette med oss. Kontaktperson for
arbeidet er utredningsleder Cecilie Karlson i Bolig- og bygningsavdelingen (CecilieIngjerd.Karlson@kmd.dep.no).
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4. Justerte budsjettildelinger for 2017
KMD gir herved belastningsfullmakt på 0,6 mill. kroner på vårt kapittel 500, post 21. Nye
rammer for Kartverkets belastningsfullmakt for budsjettåret 2017 framgår av tabellen:

Kap. 500 Kommunal og moderniseringsdepartementet
Post
Betegnelse
21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,

[tall i tusen kr]
Budsjett 2017
2 920

5. Rapportering og resultatoppfølging
Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til
Kartverket for 2017 av 29. desember 2016. Det understrekes at stikkordet til posten (kan
overføres) gjelder posten som helhet og ikke belastningsfullmakten til Kartverket.
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Kari Strande (e.f.)
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