
 

 

 

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

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

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

Planavdelingen Saksbehandler 
Ivar Tvede 
22 24 59 18 

Tillegg nr.1 til tildelingsbrev for Kartverket 2018 

 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2018, notat 
fra Kartverket om denne datert 16. februar 2018 og Prop. 1 S (2017-2018). 
 

2. Avklaring av forhold i tildelingsbrevet 

I notatet påpeker Kartverket noen forhold i tildelingsbrevet som dere ønsker avklaring av. Her 

er avklaringen for noen av punktene, øvrige spørsmål vil bli avklart i etatsmøte og eget møte. 

 

 Oppdrag 3 skal forstås slik at Kartverket er ansvarlig for sin del av prosjektet med mer 

automatisk oppdatering av bygningsregisteret i matrikkelen og må melde fra til KMD 

om prosjektet har stoppet opp på grunn av faktorer utenfor Kartverkets kontroll. Innen 

fristen 15. desember må prosjektet være ferdig med planleggingsstadiet og ha 

kommet i gang med det konkrete pilotprosjektet. 

 

 Oppdrag 9 vil få mer konkrete føringer i tillegg nr. 2 til tildelingsbrevet. For punkt om 

bistand med plankartjuridisk kompetanse vil vi spesifisere omfang av dette i egen 

avtale. 

 

 Punkt. 4.2 om føring om sikkerhet og sårbarhetsvurderinger er basert på punkt 4.2.1. 

i Kartverkets instruks. Dette skal være en kort ROS-analyse av eget samfunnsområde 

og skal leveres sammen med rapporteringen for 2018. 
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Side 2 
 

 Frist for tekstlig rapportering for andre tertial har falt ut av styringskalenderen. Denne 

kan leveres innen 26. september.  

 

3. Justerte budsjettildelinger for 2018  

Kartverket søkte via KMD om midler fra Barne- og likestillingsdepartementet om til arbeid 
med prosjekter innen universell utforming. 

 

Kap. 872   Nedsatt funksjonsevne  (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2018 

71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 2 000 

 
Midlene skal benyttes til å gjennomføre tiltak PU4 (utarbeiding av indikatorer for universell 

utforming) i tråd med søknad til Barne- og likestillings departementet. 1,5 mill. kroner skal 

benyttes til videreføring av prosjektet med "Kartlegging av uteområder – kommunesentra og 

friluftsområder", mens 0,5 mill. kroner skal brukes til prosjektet "Drift og videreutvikling av 

datasett tilgjengelighet for uteområder". Der hvor utgifter til dette oppdraget ikke går ut som 

tilskudd til kommuner og organisasjoner, skal kostnader føres på kap. 872, post 21. 

 

4. Rapportering og resultatoppfølging 

Oppfølging og rapportering skal følge de krav og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet til 

Kartverket for 2017 av 22. desember 2017, men for PU4 må det også leveres faglig rapport 

innen 15. februar 2019.  
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