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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2018 

 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2018, tillegg 
til tildelingsbrev nr. 2, Prop. 1 S (2017-2018), Prop. 33 S (2018-2019) og rundskriv R-8.  
 

2. Oppdrag 10 

Kartverket ble i oppdrag 10 (gitt i tillegg til tildelingsbrev nr. 2) ett oppdrag om å legge frem 
utredning av konsekvensene ved å avvikle ordningen med egne målebåter. KMD vil bidra 
økonomisk til dette arbeidet med 600 000 kroner fra vårt kap. 500, post 21. 
 

3. Overgang til valutakonto for Primar 

Kartverket skal bokføre midler fra inntekter til Primar som er fakturert før 1.1.2019 etter 
eksisterende regler. Det vil også gjelde bokføring i 2019 av midler fakturert før 1.1.2019. 
Midler som er fakturert i 2019 skal føres rett på ny ordning med valutakonto. KMD vil gi 
føringer i tildelingsbrev 2019 for hvordan inn- og utbetalinger i overgangsperioden skal skje. 

 

4. Utbetaling av Primarmidler til Iran 

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 12. desember 2018. På grunn av problem 
med å overføre royalties til Iran ber KMD Kartverket opprette en egen rentebærende konto i 
US dollars for royalites fra Primar til Iran. 

Kartverket 
Postboks 600 
3507 HØNEFOSS 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/4534-29 

Dato 

21. desember 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

5. Endringer i ny-salderingen 

Stortinget har vedtatt ny-salderingen slik den ble lagt frem. Det betyr følgende endringer for 
Kartverket: 

 7 mill. kroner til IKT-sikkerhet og nye lagringsløsninger over kap. 595, post 01 
 16 mill. kroner til økt kjøp av laserdata til ny detaljert høydemodell (mot forventet 

redusert bevilgning i 2022) over kap. 595, post 21 
 5 mill. kroner i reduserte inntekter fra tinglysingsgebyr over kap. 3595, post 01 
 Økt omsetning som gir tilhørende økte inntekter kap. 3595, post 02 (23,089 mill. 

kroner) og post 03 (20,525 mill. kroner) og tilhørende økte utgifter på kap. 595, post 
01 (10,871 mill. kroner) og post 21 (32,743 mill. kroner). 

 Reduksjon av inntektskravet for kap. 3595, post 02 med 4,3 mill. kroner på grunn av 
omlegging av faktueringsrutiner fra Utenriksdepartementet. 

 

6. Justerte budsjettildelinger for 2018  

I tillegg til samlede utgiftsrammer over kap. 500 post 21 fra KMD, har Stortinget vedtatt 
nysalderingen. Dette betyr at Kartverkets bevilgning (inklusive overføringer fra 2017 og 
lønnskompensasjon) øker til følgende: 
 
 
Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet  (tall i tusen kr) 
 Post Betegnelse Budsjett 2018 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  2 600 
   

 
 
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 45 922 627 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

kap. 595, post 01 og 45 
369 159 

 
 
Kap. 3595   Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur    (tall i tusen kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Gebyrinntekter tinglysing 413 540 
02 Salg og abonnement m.m. 115 966 
03 Samfinansiering 313 864 
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7. Rapportering og resultatoppfølging 

Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til 
Kartverket for 2017 av 22. desember 2017. I dette har dessverre rapportering på volumtall 
falt ut. Kartverket skal i årsrapporten rapportere på følgende volumtall: 
 

Beskrivelse 
1. Andel av fastlandsarealet dekket med detaljerte høyde- og terrengdata 
2. Antall cache-oppslag per år for kartdata 
3. Eiendommer med vegadresser (del i prosent av totalen) 
4. Prosentvis andel av panteboken som er digitalisert 
5. Andel av tinglyste dokumenter med saksbehandling under to dager 
6. Gjennomsnittlig svartid på tinglysingssaker for kundesenteret  
7. Andel feil i tinglysingssaker 
8. Prosentvis andel av dokumenter som tinglyses elektronisk 
9. Gjennomløpstid fra sjømåling til tilgjengeliggjøring av dybdedata 
10. Antall nye brukere av posisjoneringstjenesten CPOS 
11. Prosentvis hvor mye av arealet langs norskekysten som er målt med moderne 

målemetoder 
 

Videre viser vil til rundskriv R-8 fra Finansdepartementet om rapportering for statsbudsjettet 
for 2018, med følgende frister for Kartverket: 
 

Oppgave 
Pkt. i  

R-
9/2018 

Frist til 
FIN/DFØ/RR 

Frist 

Kartverket 

Regnskapsrapport til statsregnskapet 
– virksomhetene sender direkte til 
DFØ 

3.2.1 15.1.2019 
(send direkte til 

DFØ) 

Avlagt årsregnskap – virksomhetene 
sender til KMD med kopi til 
Riksrevisjonen 

3.1 
Så snart avlagt og 
innen 15.3.2019 

Senest 

13.3.2019 

Årsrapport til Riksrevisjonen – 
virksomhetene sender til KMD med 
kopi til Riksrevisjonen 

3.2.5 
Så snart utarbeidet 

og innen 
15.3.2019 

Jmf. 

tildelingsbrev, 

13.3.2019  

Hjemmelsoversikt  3.2.2 18.1.2019 
Utsjekk fra 

KMD  

Bekreftelse/omposteringer til 
foreløpig regnskap 

3.2.1 8.2.2019 
Frist 28.1.2019 

Tilsagns- og bestillingsfullmakter 3.2.3 8.2.2019 
Frist 28.1.2019 

Posteringer til kapitalregnskapet 3.3.1 8.2.2019 Frist 28.1.2019 

Statens aksjeinteresser 3.3.2 15.2.2019 Frist 28.1.2019 

Forklaringer til statsregnskapet 3.2.4 28.2.2019 Frist 8.2.2019 
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Oppgave 
Pkt. i  

R-
9/2018 

Frist til 
FIN/DFØ/RR 

Frist 

Kartverket 

Overføring av ubrukte bevilgninger 3.4.2 27.2.2019 Frist 8.2.2019 

Rapportering av 
anvendt  regnskapsprinsipp 

4.2 27.2.2019 
Frist  

8.2.2019 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Strande (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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