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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2020
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2020, Prop.
1 S (2019-2020) og Innst. 14. S (2019-2020).
2. Oppdrag 12: Handlingsplan for universell utforming
Kultur- og likestillingsdepartementet stiller 2 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner skal brukes til
videreføring av prosjektet "Kartlegging av uteområder – kommunesentra og friluftsområder",
mens 1 mill. kroner skal brukes til prosjektet "Drift og videreutvikling av datasett
tilgjengelighet for uteområder". Formidling av metodikken er en viktig del av oppdraget.
Samlet faglig sluttrapport må være klar til 15. februar 2021.
3. Utvidet leveranse på RoS-analyse
Jf. punkt 4.3 i tildelingsbrevet (2020, tilsvarende punkt 4.4. i 2019-brevet). I samsvar med
møte med KMD i januar skal Kartverket levere et utgangpunkt for risiko- og
sårbarhetsanalyse for Kartverkets ansvar innenfor geodatasektoren i tråd med Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder "Risikoanalyse på samfunnsnivå".
Opprinnelig var det skissert en frist mot slutten av april, men konkret føring og ny frist vil
komme når KMD og Kartverket har tilgjengelige ressurser og oversikt etter håndteringen av
Covid-19.
I forbindelse med arbeidet skal det gjøres en vurdering av Kartverkets skjermingsverdige
objekter, også dette kan avventes til det finnes ledige ressurser.
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4. Oppdatering av frister i styringskalender
Kartverket må levere et anslag og midler som skal brukes på Svalbard i 2021 til statens
Svalbardbudsjett innen 25. juni 2020. Flytting av orienteringsmøter har vært diskutert, men vil
bli avklart når man har bedre oversikt over effekten og lengden av Covid-19 utbruddet.
5. Inngåelse av nye leieavtaler
Vi informerer om at Kartverket skal bruke Statsbygg som rådgiver ved inngåelse av
leiekontrakter fra 1. mars 2020 og tre år fremover. Se vedlagt brev.
6. Oppfølging av drift under utbruddet av Covid-19
I tråd med instruksjon gitt på e-post 17. mars 2020 skal Kartverket, inntil ny beskjed gis,
oppdatere status på tinglysing/matrikkel og satellittbaserte tjenester til Ivar Tvede og Guro
Voss Gabrielsen mandager kl. 10, tirsdager kl. 14 og torsdager kl. 14:00. Tvede og Voss
Gabrielsen er også tilgjengelige for alle spørsmål Kartverket måtte ha knyttet til rapportering
og håndtering av Covid-19.
7. Overføringer fra 2019
Kartverket har følgende overføringer fra 2019 på kapittel 595:
Post 01 5,989 mill. kroner
Post 21 8,803 mill. kroner
Post 30 31,370 mill. kroner
Overføringen på post 30 er mindre enn underforbruket i 2019, da stikkordet "kan overføres"
begrenser seg til siste to års bevilgning.
8. Nye budsjettfullmakter
Kap. 352 Nedsatt funksjonsevne
Post
Betegnelse
71
Universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

(tall i tusen kr)
Budsjett 2020
2 000

Dersom noen av utgiftene brukes til tiltak i statlige virksomheter eller kjøp av varer og
tjenester skal utgiftene belastes kap. 352, post 21. KMD understreker at det skal trekkes fra
relevante utgifter til merverdiavgift når post 21 benyttes, da denne posten er innenfor statens
nettoføringsordning for merverdiavgift. Om Kartverket anslår at ikke hele bevilgningen kan
benyttes skal dette rapporteres sammen med Kartverket rapportering til ny-salderingen.

Side 2

Kap. 595 Statens kartverk
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap.
595, post 01 og 45
30
Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

Med hilsen

Guro Voss Gabrielsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ivar Tvede
seniorrådgiver
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Kopi
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Side 3

(tall i tusen kr)
Budsjett 2020
919 369
302 630
39 006

