Kartverket
Postboks 600
3507 HØNEFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

16/5445-2

25.01.2017

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for Kartverket KMD har nå fått endelig avklaring rundt ytterligere midler til Kartverket utenfor
programkategori 13.90. Kartverket gis herved fullmakt til å benytte:


4,901 mill. kroner over kap. 1424, post 21 til arbeidet med Mareano, slik at samlet
bevilgning er 38,335 mill. kroner. KLD ønsker i denne sammenheng rapporter på
aktiviteter i 2016 til bruk i statsbudsjettet 2018 før 31.5.2017.



0,5 mill. kroner over kap. 571, post 21 til arbeidet med kommunereform, slik at samlet
bevilgning er 5,5 mill. kroner. I opprinnelig tildelingsbrev står det ved en inkurie at
midlene skal benyttes til oppdrag 8 og 9, men det riktige er at midlene kun skal brukes
til punkt 8.



2 mill. kroner over kap. 872, post 71. De av midlene som brukes av Kartverket til
driftsutgifter og kjøp av tjenester skal i tråd med postens stikkord føres på kap. 872,
post 21. Midlene skal brukes til å gjennomføre nytt punkt 9:
9. Videreføre utviklingen av stedfestet informasjon og andre data om universell
utforming i samsvar med handlingsplan for universell utforming innen 31.12.2017.
Midlene skal brukes til tilskudd til styrke kunnskapsutveksling, kompetanseheving og
informasjon om universell utforming på viktige samfunnsområde som planlegging,
bygg, anlegg, uteområde, transport og IKT. For gjennomføring av tilskuddsordningen
forventes Kartverket å dekke halvparten av administrasjonsutgiftene over kap. 595,
post 01. Midlene skal fordeles mellom prosjektene på følgende måte:

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

Kontoradresse
Akersgata 59
http://www.kmd.dep.no/

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

Planavdelingen

Saksbehandler
Ivar Tvede
45918

1. Formidling av metode for kartlegging av uteområder i Norden
0,2 mill. kroner
2. Kartlegging av uteområder – kommunesentra og friluftsområder
1,3 mill. kroner
3. Drift og videreutvikling av datasett som er relevant for indikatorutvikling (dette
presiseres nærmere etter at rapport for 2016 er levert)
0,5 mill. kroner

Med hilsen

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