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TILDELINGSBREV 2018 – Kartverket 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 

styringssignaler og delegerer midler til Kartverket for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2017-2018) vedtatt 

18.12.2017. I tillegg gjelder føringene og rapporteringskravene gitt i virksomhets- og 

økonomiinstruksen av 21. april 2017. 

 

Vi ber Kartverket ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER   

Kartverket skal i 2018 fortsatt prioritere digitalisering og effektivisering. Videre må det 

gis fokus til gjennomføring av langsiktige prosjekter. Dette gjelder spesielt prosjektene 

nasjonal detaljert høydemodell, økt elektronisk tinglysning og forbedring av 

matrikkelen. Det legges vekt på effektivitet, brukerbehov, samt gevinstrealisering hos 

Kartverket og ute blant innbyggere og næringsliv.  
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3. MÅL FOR 2018  

Kartverkets hovedmål er å sørge for god infrastruktur for kart og eiendomsinformasjon 

som grunnlag for privat og offentlig verdiskapning.  

3.1   Norske land- og sjøområder skal ha oppdaterte grunnkartdata 

Moderne digital bruk av kart- og eiendomsdata krever at datagrunnlaget 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. 

 Holde fremdriften i prosjektet for å etablere et nytt geodetisk jordobservatorium 

i Ny-Ålesund, og sette nye antenner i drift i 2018. 

 Øke andelen av fastlandsarealet dekket med detaljerte høydedata, basert på 

laserskanning og bildematching. 

 

Oppdrag 

1. Ferdigstille en handlingsplan på geodataområdet som skal understøtte 

digitalisering i offentlig sektor. Arbeidet skal bygge på målene i utkast til 

Nasjonal geodatastrategi og skje i samarbeid med geodatabransjen gjennom 

Samordningsgruppen for geografisk informasjon. Frist 30.6.2018.  

2. I samarbeid med dataeiere og leverandører skal Kartverket utarbeide en plan 

med tiltak for tilrettelegging og forvaltning av datainnholdet for prioriterte 

DOK-data, –tjenester og lettere tilgang gjennom Geonorge.no. Dette skal 

baseres på egnethetsvurderingen av DOK (det offentlige kartgrunnlaget) som 

er gjennomført i 2017. Frist 15.06.2018.  

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. Videreutvikling av elektronisk tinglysing og 

matrikkel bør fortrinnsvis knyttes til økt bruk, slik at gevinst oppstår både i Kartverket 

og ute blant innbyggere og næringsliv. 

 

Styringsparametere  

 En forsvarlig saksbehandling for tinglysing, med høy kvalitet og liten tidsbruk. 
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 Effektivisert saksbehandling for stadnamnssaker. 

 Øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk 

nivå og kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent, jf. pkt. 2 og pkt. 5.1. 

 

Oppdrag 

3. Samarbeide med blant annet DiBK og SSB om pilotering for mer automatisk 

oppdatering av bygningsregisteret i matrikkelen, samt uttrekk av data til 

eKostra innen 15.12.2018. 

4. Videreutvikle elektronisk tinglysing gjennom flere elektroniske tjenester til 

brukerne, deriblant starte utviklingen av en publikumsportal innen 31.12.2018. 

5. Lage en plan for å følge opp Stortingets behandling av Prop 148 L (2016-2017) 

og de konsekvenser denne har på matrikkelen og begynne arbeidet med dette. 

Planen skal forelegges departementet senest 15.5.2018. 

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, stedsnavn 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 og økt bruk av geodata gjennom Geonorge. 

 Bedre tjenester for tilgang til eiendomsinformasjon. 

 Øke tilgang til elektroniske sjøkartdata globalt gjennom PRIMAR. 

 Økt antall brukere av CPOS. 

 

Oppdrag 

6. 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. 

7. Yte kartfaglig bistand til arbeidet med reviderte forvaltningsplaner for 

Barentshavet-Lofoten og oppdatering av forvaltningsplaner for Norskehavet og 

Nordsjøen-Skagerak. Kartverket skal i denne sammenheng videreutvikle 

Arealverktøyet for norske havområder, og tilrettelegge data til 

forvaltningsplanene. Frist 1.7.2019 

8. Videreføre samarbeidet med DiBK om gjennomføring av prosjektet Geolett. 

Prosjektet skal i 2018 etablere verktøy og kompetansetiltak som understøtter 

effektiv dataflyt og integrasjon av prioriterte tjenester i brukerløsninger for 

selvbetjening. Prosjektet skal også inkludere kvalitetshevende tiltak knyttet til 

matrikkel, planregister og utvalgte DOK-data. Frist 31.12.2018. 

9. Gjennomføre kompetansetiltak på digitale plandata, bistå med plankartjuridisk 

kompetanse og gjennomføre prosjekter på geosynkronisering og DOK som 

støtter opp om digitale planprosesser, jf. pkt. 5.1. Frist 31.12.2018.   
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4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

4.1 Fellesføring for 2018 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar 

for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran 

i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Kartverket skal ved tildeling av oppdrag 

og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. 

Kartverket skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte 

kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette 

hensynet. 

4.2 Føring om risiko- og sårbarhetsvurdering  

Departementet viser til pkt. 4.2.1 i virksomhets- og økonomiinstruksen og ber om at en 

kortfattet og overordnet kartlegging av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) på eget 

ansvarsområde oversendes departementet innen samme frist som årsrapporten. 

Departementet ber om at rapporten inneholder følgende punkter:  

- Vurdering av risiko knyttet til hendelser som Kartverket har et ansvar for å 

forebygge eller håndtere. 

- Vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som Kartverket har 

ansvaret for.  

- Vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig 

av sektor.  

- Vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift 

4.3 Føring om 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 års tildelingsbrev. 

Det presiseres at dette er en varig ordning der Kartverket 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. 

4.4 Bistand til departementets forskrifts- og lovutviklingsarbeid  

KMD har behov for bistand til lov- og forskriftsarbeid i noen pågående prosesser. 

Kartverket må derfor være forberedt på å bistå med teknisk kompetanse og faglige 

vurderinger til følgende prosesser:  

 Plan- og bygningsloven, ny § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv.  

 Endringer i matrikkellova m.m. (organisering av eiendomsoppmåling.) 

 Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfarthinder, jf. høring 

om endringer. 
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 Forskrifter om forvaltningsregimet for dybdedata, jf. Prop. 116 L (2016–2017) 

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og 

bunnforhold 

 

 

5. BUDSJETTILDELINGER  

5.1 Budsjettrammer 2018  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Kartverket følgende utgifter og inntekter i 2018: 

 

Utgifter 

Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet  (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 000 

 

Midlene skal benyttes til å gjennomføre oppdrag 9 under pkt. 3.3. 

 

Kap. 571   Rammetilskudd til kommuner     (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 600 

 

Midlene skal benyttes til å gjennomføre oppdrag 6 under pkt. 3.3. 

 

Kap. 595   Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 

infrastruktur           (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 

45 

880 524 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

kap. 595, post 01 og 45 

277 205 

30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres 25 770 

45 Investeringer, kan overføres  0 

 Sum kap. 595 1 183 499 

 

Kap. 595 

Post 01 skal benyttes til Kartverkets ordinære driftsoppgaver, deriblant lønn, pensjon, 

husleie med mer. 2 mill. kroner av den samlede bevilgningen på posten benyttes av 

KMD til eget arbeid med tinglysing og matrikkel, slik at tildelingsbrevet derfor er 

lavere enn Stortingets vedtak for hele posten. 

 

Det bevilges 15 mill. kroner til å styrke matrikkelen, samtidig som Kartverket får 

bevilgningen redusert noe i forbindelse med blant annet avbyråkratiseringsreformen og 

andre reduksjoner. Kartverket forventes således varig å øke sin innsats på matrikkelen, 
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samtidig som man må effektivisere den øvrige driften med reduserte utgifter i 

størrelsesorden 19 mill. kroner. 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. 

 

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 

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. Det 

eneste prosjektet som ligger på post 21 i 2018 som ikke er finansiert med midler fra 

kap. 3595, post 02 og 03, er en bevilgning til høydemodellen på 36 mill. kroner årlig 

Samlet ramme for prosjektet er på 420 mill. kroner, hvorav 235 mill. kroner er dekket 

med friske midler over denne posten og Kartverket må i tillegg dekke ytterligere 10 

mill. kroner årlig. Etter 2020 vil bevilgningen bli redusert i tråd med prosjektplan som 

går ut 2022.   

 

Kartverket har i 2017 fått fullmakt til å opprette valutakonto i USD for inntekter og 

kostnader i Primar-prosjektet som ikke skal benyttes i Norge. KMD legger til grunn at 

Kartverket så fort det er praktisk mulig tar i bruk denne fullmakten og rapporterer 

behov for budsjettendringer og påløpte renter til departementet i forbindelse med 

budsjettprosessene i 2018 og ved avslutningen av statsregnskapet for 2018.  

 

I budsjettet for 2017 ble det satt av 10 mill. kroner til å finansiere prosjekter som ikke vil 

ha inntjening i 2017. 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 Ny-

Ålesund, jf. fullmakt under. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 355 mill. kroner. 

 

Post 45 skal dekke utgifter til investeringer i store anleggsmidler. Posten er budsjettert 

til 0 kroner i 2017. 

 

Inntekter  

Kap. 3595   Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 

infrastruktur           (tall i tusen kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Gebyrinntekter tinglysing 418 540 

02 Salg og abonnement m.m. 97 177 

03 Samfinansiering 293 339 

04 Salg av anleggsmidler 0 

 Sum kap. 3595 809 056 
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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 kart- og eiendomsdata, 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. Med samfinansierte 

prosjekter forstås prosjekter der flere parter går sammen om felles finansiering av 

prosjekter knyttet til geografisk infrastruktur. Kartverket kan regne prosjekter som 

Primar, der Kartverket har en egenandel og arbeidet er innenfor kjernevirksomhet, 

som samfinansierte prosjekter. Primar er i budsjettet for 2018 formelt flyttet over til 

denne posten. 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. 6.4 og 6.5. 

 

Post 04 skal vise eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler og dersom det føres en 

inntekt her, muliggjør dette bruk av disse midlene over kap. 595, post 45.  

5.2 Tildelinger fra andre departement 

Utgifter 

Kap. 1424   MAREANO         (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2018 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 42 325 

 

Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i Mareano-programmet i tråd med 

programmets aktivitetsplan for 2018. 4 mill. kroner skal brukes til kartlegging av 

områder ved Sklinnabanken i Nord-Trøndelag. 

 

Tildeling fra Barne- og likestillingsdepartementet til tiltak PU4 (utarbeiding av 

indikatorer for universell utforming) vil bli sendt som tillegg til tildelingsbrev så snart 

belastningsfullmakt fra disse foreligger. 

 

6. FULLMAKTER 

Kartverket får delegert de fullmaktene som framgår under for budsjettåret 2018. 

Kartverket er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet 

henviser til.  
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I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i instruks av 

21. april 2017.  

6.1 Merinntektsfullmakter 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 01 mot tilsvarende 

merinntekter på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak V 

Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18.12.2017. 

 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende 

merinntekter på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. Romertallsvedtak V 

Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18.12.2017. 

 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 45 mot tilsvarende 

merinntekter på kap. 3595, post 04, jf. romertallsvedtak V Merinntektsfullmakter, jf. 

Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18.12.2017. 

6.2 Bestillingsfullmakter 

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 VIII Bestillingsfullmakt, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 

18.12.2017. 

 

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret på kap. 595, post 30, for å 

gjennomføre prosjektet "Jordobservatorium i Ny-Ålesund" innenfor Kartverkets 

styringsramme (P50), jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–

2014) Statsbudsjettet 2014. 

6.3 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. 

6.4 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 VII Samfinansiering, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 

18.12.2017.  

6.5 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 
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statsregnskapet, jf. romertallsvedtak VI Utsatt utgifts- og inntektsføring, jf. Innst. 16 S 

(2017–2018) vedtatt 18.12.2017. 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 at utgiftene i prosjektene kommer til utbetaling. På utbetalingstidspunktet 

skal både inntekter og utgifter 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. 

6.6 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. 

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2018 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.  

7.2 Årsrapport og årsregnskap 

Kartverket skal sende årsrapporten for 2018 til departementet innen 13.3.2019, med 

kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i virksomhets- og 

økonomiinstruks for Kartverket. Rapporten skal inneholde rapportering om mål, 

styringsparametere og oppdrag omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2018 og 

pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.  

 

I rapportering av antall årsverk skal DFØs definisjon brukes, med utgangspunkt i en 

måledato nærmest mulig 31.12. Dette gjelder både rapporteringen for 2017 og 2018.  
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Vi gjør oppmerksom på at redegjørelsesplikten etter likestillingsloven opprettholdes, jf. 

Stortingets beslutning 15. desember 2017, Dok. 8:61 (2017-2018) og krav i virksomhets- 

og økonomiinstruksens pkt. 3.2.4 om tilstandsrapportering om likestilling.  

 

Kartverket skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet. 

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 2018 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 ut over de fullmaktene som er omtalt under pkt. 6 i dette 

brevet, jf. bevilgningsreglementets § 5.  

 

Kartverket har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke 

bevilgningen. Departementet forutsetter at Kartverket rapporterer om vesentlige 

endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle Jensen   

ekspedisjonssjef        Ivar Tvede 

    seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  

 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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Styringskalender for Kartverket for 2018 

 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Innspill til konsekvensjustering (for 2019) 3.1.18 

 Rapportering til statsregnskapet 15.1.18 

Februar Innspill til RNB 23.2.18 

Mars Formøte før etatsmøte (Hønefoss) 

Årsrapport for 2017 

6.3.18 

13.3.18 

 Etatsmøte 1 (Oslo) 20.3.18 

April Orienteringsmøte Eiendomsdivisjonen/IT 

Orienteringsmøte Landdivisjonen (Hønefoss) 

Overordnet sammenstilling av budsjett 2018 

11.4.18 

17.4.18 

17.4.18 

Mai Orienteringsmøte Sjødivisjonen (Stavanger) 

Innspill til rammefordeling 

8.5.18 

16.5.18 

 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4. med 

prognose ut året  

25.5.18 

 Tertialrapport per 30.4. 29.5.18 

Juni Innspill til Prop. 1 S 

Formøte før etatsmøte (Oslo) 

Etatsmøte 2  

1.6.18 

1.2018 

14.-15.6.18 

Juli Varsel om behov for større endringer i 2. 

halvår 

25.7.18 

September Orienteringsmøte geodesi og økonomi 

(Hønefoss) 

Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med 

prognose ut året 

4.9.18 

 

23.9.18 

 Innspill til nysalderingen 

Formøte før etatsmøte 3 (Oslo) 

27.9.18 

28.9.18 

Oktober Etatsmøte 3 10.10.18 

November Innspill til nye satsinger og kutt 1.11.18 
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