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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2019, Prop. 
1 S (2018-2019) og revidert nasjonalbudsjett (Prop. 114 S (2018-2019)).  
 

2. Økt styringsramme for geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund 

I prosjektrådsmøte i 9. april 2019 og 25. november 2015 ble føringen av valutarisiko innenfor 
handlingsrommet for P50 diskutert. Kartverket har 7. juni sendt et notat der dere ber om at 
styringsrammen for Kartverket økes til 328 mill. kroner. Gir tilslutning til at styringsrammen 
kan økes til 328 mill. kroner. 
 

3. Opprettholde forsvarlig kapital for prosjekter med fremtidig inntjening 

Vi viser til føring fra tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2019, punkt 4 om å se bort fra føringen 
om å opprettholde forsvarlig kapital til prosjekter med fremtidig inntjening. Med ny bevilgning 
i revidert nasjonalbudsjett gjenopprettes dette kravet, men nivået på denne kapitalen settes 
til 2 mill. kroner. KMD har mottatt notat om mulig endring av den praktiske løsningen for 
bokføring av disse midlene og vil komme med tilbakemelding på dette i løpet av høsten 
2019. 
 

4. Økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett 

Stortinget har fattet en rekke vedtak i revidert nasjonalbudsjett som vedgår Kartverket: 
 100 mill. kroner flyttes fra kap. 595, post 01 til post 21 for å reflektere faktisk 

budsjettsituasjon 
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Side 2 
 

 16 mill. kroner i økt bevilgning til økt kjøp av laserdata til nasjonal detaljert 
høydemodell (mot redusert bevilgning i 2021) over kap. 595, post 21 

 15,3 mill. kroner i økt bevilgning til styrket arbeid med IKT-sikkerhet og heving av 
kvaliteten på flere av tjenester som tilbys innbyggerne. 2 mill. kroner av disse er 
øremerket reetablering av kapital for prosjekter med fremtidig inntjening (jf. punkt 3) 

 9,2 mill. kroner i økte inntekter fra kap. 3595, post 02 som følge av økt bruk av 
posisjonstjenesten CPOS som gir tilsvarende økte utgiftsrammer under kap. 595, 
post 21 

 

5. Justerte budsjettildelinger for 2019  

Med endringen under punkt 4 betyr dette at Kartverkets bevilgning (inklusive overføringer 
fra 2018) på postene er følgende:  
 
 
Kap. 595   Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
                              (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45 842 722 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 

595, post 01 og 45 
358 420 

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

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

02 Salg og abonnement m.m. 143 868 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
utredningsleder 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 


	Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for 2019
	1. Innledning
	2. Økt styringsramme for geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund
	3. Opprettholde forsvarlig kapital for prosjekter med fremtidig inntjening
	4. Økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett
	5. Justerte budsjettildelinger for 2019

