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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

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

2. Lønnskompensasjon for lønnsoppgjøret 

Det gis lønnskompensasjon for årets lønnsoppgjør på 11,361 mill. kroner for kap. 595, post 
01. 
 

3. Opprettholde forsvarlig kapital for prosjekter med fremtidig inntjening 

Vi viser til føring fra tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2019, punkt 4 og føring i tillegg nr. 4 til 
tildelingsbrevet, punkt 3 om kapital for prosjekter for fremtidig inntjening. KMD presiserer at 
det er anledning til å utgiftsføre kostnader knyttet til prosjekter som vil gi inntjening på kap. 
3595, post 02 i senere år. KMD anser at det ikke er formålstjenlig å ha egen oppfølging av to 
mill. kroner. Kartverket derfor trenger ikke føre egen oversikt over disse midlene eller 
rapportere på dem i egen note i årsrapporten.  
 

4. Endring i oppdrag 6 

Kartverket ber i tertialrapporten om å omdisponere 150 000 kroner fra arbeidet med kurs i 
forvaltning av planregistre til bistand i forbindelse med planstandard. KMD gir tillatelse til 
dette. 
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5. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten 

Det gjennomføres en rekke endringer i økonomibestemmelse i staten som trer i kraft 
1.1.2020 og vi ber Kartverket følge informasjonen på 
https://dfo.no/fagomrader/%C3%B8konomiregelverket/endringer-i-okonomiregelverket-fra-1-
januar-2020 om dette og se oppdatert liste over rundskriv fra Finansdepartementet på 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/fin/rundskriv/id446186/.  
 

6. Justerte budsjettildelinger for 2019  

Med endringen under punkt 2 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 45 854 083 
 
Merk at beregning av mulig overføring til 2020 må basere seg bevilget ramme for posten, 
som per dags dato er 810,382 mill. kroner. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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