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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

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

2. Overføringer fra 2018 

KMD har mottatt brev fra FIN om midler som kan overføres fra 2018 til 2019. For kap. 595, 
post 01 er overføringen på 45,701 mill. kroner og for post 30 er den 47,701 mill. kroner. 
 
KMD registrerer at Kartverket også har fått tillegg til tildelingsbrev fra KLD med overføring av 
15,484 mill. kroner til Mareano. 
 

3. Arbeid IKT-sikkerhet 

I tildelingsbrevet under punkt 4.4 skulle det vært med en setningen om at "Kartverket skal i 
tråd med tilbakemeldingene fra Riksrevisjonens rapport for 2017, sørge for god 
dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet og at styringssystemet for informasjonssikkerhet får en 
helhetlig oppfølging". 
 

4. Opprettholde forsvarlig kapital for prosjekter med fremtidig inntjening 

KMD viser til føringene i tildelingsbrevet om å opprettholde ansvarlig kapital og utfordringene 
med å overføre ubrukte midler fra 2018 til 2019. Inntil videre kan Kartverket se bort fra denne 
føringen. 
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5. Vedlegg om økonomistyringen 

Vedlagt er to notater for å klargjøre arbeidet med økonomistyringen og KMDs forventninger 
til budsjettprosessen. Vi understreker at det dette er ment som praktiske veivisere til 
prosessen og at konkrete føringer ligger i økonomireglement, rundskriv fra 
Finansdepartementet, instruks og årlige føringer i tildelingsbrev. 
 

6. Justerte budsjettildelinger for 2019  

Med endringene under punkt 2 betyr dette at Kartverkets bevilgning 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 45 942 722 
30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres 53 177 

 
 
Kap. 1410   MAREANO     
                  (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

23 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 57 870 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
utredningsleder 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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