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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2019, Prop. 
1 S (2018-2019) og Prop 57 S (2018-2019).  
 

2. Feil i tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for 2019 

Under punkt 2 hadde ordet KMD falt ut. Setningen skulle vært "KMD gir tilslutning til at 
styringsrammen kan økes til 328 mill. kroner." 
 

3. Nytt oppdrag 13 

KMD har omdisponert midler internt i 2019 og stiller 1,03 mill. kroner fra kap. 500, post 21 til 
rådighet for Kartverket for nytt oppdrag 13: 
 

13. Utvikle og videreutvikle løsninger for å tilgjengeliggjøre og 
bestille data fra kystkartleggingsområder på en bedre måte. 

31.12.2019 

 
Om ikke Kartverket er i stand til å fullt ut benytte midlene før årsskifte må KMD ha beskjed i 
god tid før desember. KMD minner om at disse midlene er innenfor statens 
nettoføringsordning for mva. 
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Side 2 
 

4. Endret føring av midler til universell utforming 

I forbindelse med overføring av likestillings- og diskrimineringsområdet fra Barne- og 
likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet, overføres også midlene som har 
Kartverket har til arbeidet med universell utforming fra kap. 872 til kap. 352. Midlene er i 
utgangpunktet gitt på 71-posten, men har samme ordning med at de midlene som ikke går til 
tilskuddsutbetaling, men til andre statsetater, lønn og kjøp av tjenester etc., føres på den 
tilhørende 21-posten. Det betyr at Kartverket også må ompostere alle utgifter ført på kap. 
872, post 21 og 71 til kap. 352, henholdsvis post 21 og 71. 
 

5. Justerte budsjettildelinger for 2019  

Med endringen under punkt 3 og 4 betyr dette at Kartverkets bevilgning på postene er 
følgende:  
 
 
Kap. 352   Nedsatt funksjonsevne                (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

71 Universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21 2 000 
 
Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet              (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 230 
 
Kap. 872   Nedsatt funksjonsevne                (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

71 Universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21 0 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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