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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for Kartverket 2017

1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Prop. 16 S (2017-2018) og Innst. 87 S
(2017-2018) om ny-saldering av 2017-budsjettet.

2. Justerte budsjettildelinger for 2017
I tråd med innmeldte tall fra Kartverket gjøres det noen justeringer av inneværende års
budsjettrammer knyttet til fire forskjellige endringer:
 Bevilgningen på kap. 595, post 01 reduseres med 5,5 mill. kroner i forbindelse med at
Kartverkets utgifter til stedsnavn som er dekket av Kulturdepartementet ble gitt via
belastningsfullmakt. Inntektene på kap. 3595, post 03 reduseres da tilsvarende.
 Bevilgningen på kap. 595, post 21 reduseres med 5,3 mill. kroner i forbindelse med at
anslaget for tilgjengelige midler fra reguleringsfondet for inntektsføring måtte
reduseres. Kap. 3595, post 03 reduseres tilsvarende.
 Bevilgningen på kap. 3595, post 01 økes med 5,7 mill. kroner i forbindelse med økte
inntekter fra tinglysingsgebyret.
 Bevilgningen på kap. 3595, post 02 reduseres med 96,4 mill. kroner i forbindelse med
overføring av inntekter knyttet til Primar til kap. 3595, post 03. Denne økes da
tilsvarende. Justeringen kommer som følge av at underlaget for 2017-budsjettet var
basert på at Primar-inntektene skulle føres på kap. 3595, post 02, mens oppsettet
egentlig tilsa at disse skulle behandles som midler til samfinansiering, det vil si kap.
3595, post 03.
Ny bevilgning på berørte postene blir da som følger:
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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 45
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap.
595, post 01 og 45

21

881 752
361 747

Kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
[tall i tusen kr]
Post
Betegnelse
Budsjett 2017
01
02
03

Gebyrinntekter tinglysing
Salg og abonnementer
Samfinansiering

424 000
44 100
350 546

3. Rapportering og resultatoppfølging
Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til
Kartverket for 2017 av 29. desember 2016.

Med hilsen

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