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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2020 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev (og tillegg) for 
2020, Prop. 1 S (2019-2020), innmeldt materiale til RNB og kommunikasjon med 
Riksrevisjonen. 
 

2. Informasjon om overpris for tinglysingsgebyrene 

KMD trenger en oversikt fra Kartverket om hvor mye statens inntekter fra tinglysingsgebyret 
overstiger selvkostnivået i inneværende år. Beregningen må ta utgangspunkt i selvkost slik 
den skal beregnes etter R-112/15 og må også inkludere inntekter og utgifter som andre enn 
Kartverket (i praksis KMD, JD og Skatteetaten) har knyttet til tinglysing. For KMD kan det 
legges til grunn 2 mill. kroner i utgifter og for JD 600 000 kroner i erstatningsutbetalinger. 
Materialet må oversendes KMD innen 20. august. Ta kontakt med KMD om dere har 
spørsmål. 
 

3. Arbeid med Den norske los 

I forbindelse med ekstra tiltak til fase 3 i koronahåndteringen meldte Kartverket inn et forslag 
om midler til digitalisering av farvannsbeskrivelsen Den norske los. KMD ser at vi innenfor 
egen ramme har mulighet til å disponere midler til dette formålet i 2020 og gir derfor 3 mill. 
kroner til å gjennomføre følgende oppdrag: 
 
Videreutvikle digitaliseringen av Den norske los.  
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Side 2 
 

Gitt den korte tidshorisonten har KMD forståelse for at noe av midlene eventuelt må 
omdisponeres til berørte prosjekter som midlene gitt etter RNB til kyst og havner eller 
arbeidet med ny hydrografisk infrastruktur. Slik omdisponering må avklares med KMD. Det er 
ikke samme føringer om bruk av eksterne ressurser som det var for midlene gitt i RNB. 
 

4. Nye budsjettfullmakter 

 
Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet              (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2020 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  3 000 
   

KMD minner om at denne posten er innenfor statens nettoføringsordning for merverdiavgift. 
Fullmakten om overføring til neste år gjelder ikke for bevilgningen som er gitt til Kartverket. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jarle Jensen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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