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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for Kartverket 2018

1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2018 og
Prop. 1 S (2017-2018).

2. Avklaring av oppdrag 5
Etter Stortingets behandling av Prop 148 L (2016-2017) og diskusjon i etatsmøte om dette,
er det behov for å endre oppdrag 5 i tildelingsbrevet. Ny oppdragstekst blir da:
Yte bistand i arbeidet med forskrifter i oppfølgningen av Innst. 165 L (2017-2018), bl.a.
hvordan en autorisasjonsordning for landmålere kan organiseres, registrering av geografiske
opplysninger om bruksretter i matrikkelen, registrering av protokollen fra
oppmålingsforretningen i matrikkelen og innføring av endring av festegrunn som nye
sakstype, herunder de administrative og økonomiske konsekvensene for dette. Videre skal
Kartverket følge opp eventuelle andre forslag til endringer i matrikkelen som kan bidra til økt
digitalisering av matrikkelarbeid, bl.a. en strategi for bygningsdelen.
Opprinnelig tidsfrist 15. mai 2018 faller da også bort. Bistanden må ytes fortløpende gjennom
året.
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3. Avklaring og styrking av oppdrag 9
Kartverket er i tildelingsbrevet gitt en bevilgning på 1 mill. kroner over KMDs eget kapittel
500, post 21 for å løse oppdrag 9. Denne økes med 800 000 kroner og spesifiseres på
følgende prosjekter:
 300 000 kroner til plankartjuridisk bistand til KMD (tilsvarende 20% lønn +
reisekostnader)
 800 000 kroner til arbeid med DOK og geointegrasjon
 300 000 kroner til arbeid med geosynkronisering
 400 000 kroner til kurs og workshop i forvaltning av digitale planregistre
Kartverket kan avvike fra denne fordelingen mellom prosjektene etter avtale med KMD.

4. Nytt oppdrag 10
Kartverket skal legge fram en utredning av konsekvensene av å avvikle ordningen med egne
skip og målebåter. En slik utredning skal leveres til departementet senest 20. november
2018

5. Overføringer fra 2017
KMD har fått godkjent alle overføringer fra 2017 for kap. 595, dvs. 10,611 mill. kroner for post
01, 43,211 mill. kroner fra post 21 og 31,041 mill. kroner for post 30.
Klima- og miljødepartementet stiller overføringer fra 2017 knyttet til Mareano-programmet
(kap. 1424, post 21) til disposisjon for Kartverket. Ved en inkurie ble bevilgningen for
Mareano oppført til å være 42,325 mill. kroner i tildelingsbrevet, mens korrekt sum var
42,352 mill. kroner. Dette er rettet opp under punkt 6.

6. Justerte budsjettildelinger for 2018
Kartverket tildeles herved følgende utgiftsrammer:

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

21

Betegnelse

Budsjett 2018

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,

1 800

Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
(tall i tusen kr)
Post

01
21

Side 2

Betegnelse

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og
45
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under
kap. 595, post 01 og 45

Budsjett 2018

891 135
320 416

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

Kap. 1424 MAREANO
Post

21

56 811

(tall i tusen kr)

Betegnelse

Budsjett 2018

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 782

KMD presiseres at det alltid vil være de endelig tallene under tilsvarende avsnitt i tillegg til
tildelingsbrev som vil være gjeldene rammer for Kartverket.

7. Rapportering og resultatoppfølging
Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til
Kartverket for 2017 av 22. desember 2017.
Med hilsen

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