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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev for Kartverket 2017 - bevilgning i
RNB og nye føringer

1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av
revidert nasjonalbudsjett (Prop. 129 S (2016-2017) og Innst. 401 S (2016-2017). Denne
medfører en samlet økning på Kartverkets budsjett på 55,3 mill. kroner. Videre gis det
av KMD en økt bevilgning på 2,3 mill. kroner på kap. 500, post 21 som er hjemlet i Prop.
1 S (2016-2017), Innst. 16 S (2016-2017).
Videre har KMD noen presiseringer, rundskriv og oppdrag som ikke er koblet til nye
bevilgninger.

2. Etablering massedistribusjonsløsning for matrikkelen (oppdrag
10)
I tråd med ny bevilgning på 16,5 mill. kroner over kap. 595, post 21 i revidert
nasjonalbudsjett (se punkt 5) skal Kartverket i 2017 etablere en løsning for
massedistribusjon av matrikkelen i forbindelse med region- og kommunereformene.
Denne skal kunne håndtere kommune- og fylkessammenslåingene 1.1.2018 og kunne
gjenbrukes til senere sammenslåinger. Dette er å regne som Kartverkets oppdrag 10 i
2017. Resterende 900 000 kroner fra RNB-bevilgning til kommunereformen fra 2015
benyttes også i dette arbeidet.
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3. Utsatt frist for oppdrag 6
Som referert fra tidligere etatsmøte i mars, er frist for oppdrag 6 (bistå KMD i å sette
opp innsynsløsning) utsatt til 1. november, grunnet forsinket underlag fra KMD.

4. Diverse oppgaver knyttet til PBL (oppdrag 11)
Kartverket gis en belastningsfullmakt på 2,32 mill. kroner over kap. 500, post 21 (se
punkt 7). I tråd med kommunikasjon i e-post fra Kartverket (ved Erik Perstuen) av 23.
juni, skal Kartverket utføre arbeid for å styrke digitalisering av plan- og
byggesaksprosesser.:
 800 000 kroner til arbeid med selvbetjeningsløsning for plan- og byggesak
 500 000 kroner til gjennomføring av egnethetsanalyse for data fra det offentlige
kartgrunnlaget (DOK)
 500 000 kroner til arbeid med utrulling av geosynkronisering av plandata i
Vestfold
 300 000 kroner til arbeid med geointegrasjon
 220 000 kroner til utgifter knyttet til lån av medarbeider til KMD i tre måneder
Dette er å regne som Kartverkets oppdrag 11 i 2017.

5. Innmelding av skjermingsverdige objekter (oppdrag 12)
Kartverket skal levere en kort vurdering av skadene for samfunnet ved bortfallet av
hvert av de skjermingsverdige objektene. Dette skal vurderes opp mot bortfall på en
time, en dag, to uker og tre måneder og ved kompromittering av integriteten til disse
objektene. Vurderingen bør eksemplifisere problemstillinger og tydeliggjøre
avhengigheter Kartverket har.
Dette er Kartverkets oppdrag 12 for 2017 og frist er 18. august.

6. Bistand i utarbeidelse av forskrifter
KMD informer om følgende proposisjoner og ber Kartverket bistå i vårt arbeid:
 Prop. 110 L (2016–2017) Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova
(mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og
konsekvensutredninger) er behandlet og vedtatt.. KMD tar sikte på å sette
loven i kraft fra 1. juli 2017 med unntak av plan- og bygningsloven ny § 2-3
Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. Før denne bestemmelsen kan
tre i kraft må det utarbeides utfyllende forskrifter. KMD ber om bistand fra
Kartverket til å utarbeide høringsutkast til slike forskrifter.
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Prop. 148 L (2016–2017) Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av
eigedomsoppmåling) ble lagt fram 16. juni 2017. KMD tar ikke sikte på å
starte større arbeider med utfyllende forskrifter, systemendringer i
matrikkelen og liknende før Stortinget har tatt stilling til proposisjonen, men
Kartverket kan forberede seg på at slike arbeider vil bli nødvendig og ellers
tilpasse pågående arbeider til eventuelle endringer som kan følge av
proposisjonen.

7. Justerte budsjettildelinger for 2017
Revidert nasjonalbudsjett gir en økning på 55,3 mill. kroner på kap. 595, post 21:
 Økt bevilgning på 16,5 mill. kroner for arbeid med matrikkelen i forbindelse med
kommune- og regionreform.
 Økt bevilgning på 31,3 mill. kroner for å dekke avvik mellom mellomværende i
statskassen og Kartverkets inngåtte forpliktelser i 2017.
 Økt bevilgning på 13,5 mill. kroner for å dekke ekstra utbetaling i forbindelse
med omlegging av utbetalingstakten i Primar.
 Redusert bevilgning på 6 mill. kroner i forbindelse med at overføringene fra
reguleringsfondet ble mindre enn forventet. Dette justeres parallelt ned på kap.
3595, post 03.
Videre gir KMD en belastningsfullmakt på 2,32 mill. kroner på vårt kapittel 500, post 21.
Nye rammer for budsjettåret 2017 framgår av tabellene under.
Kap. 500 Kommunal og moderniseringsdepartementet
Post
Betegnelse
21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,

[tall i tusen kr]
Budsjett 2017
2 320

Midlene på kap. 500, post 21 er eksklusive mva. og skal brukes til gjennomføring av
oppdrag 11 (se punkt 4).

Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
[tall i tusen kr]
Post
Betegnelse
Budsjett 2017
21
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Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan
nyttes under kap. 595, post 21 og 45

367 037

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

Samfinansiering

264 952

8. Nye rundskriv
Vedlagt er nye rundskriv R-5 og R-110 fra Finansdepartementet. Disse inneholder
informasjon om henholdsvis nye rentesatser for mellomværende med statskassen og
fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

9. 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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