Kartverket
Postboks 600
3507 HØNEFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4827-29

17. november 2020

Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2020
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev (og tillegg) for
2020, Prop. 1 S (2019-2020), Prop. 127 S (2019-2020), Prop. 26 S (2020-2021), Innst. 360 S
(2019-2020) og Innst 81 S (2020-2021).
2. Inkluderingsdugnad
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til fellesføringen om
inkluderingsdugnaden i tildelingsbrevet for 2020, der virksomhetene er bedt om å redegjøre
for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget
arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Kartverket hatt
nytilsettinger i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal dere melde antallet
med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og
midlertidige stillinger totalt, i årsrapporten.
KMD ser av foreløpige tall at KMDs sektor under ett er et stykke fra måloppnåelse for 2020.
Det er derfor behov for å foreta en vurdering av dagens tiltak, samt vurdere innføring av nye
tiltak som kan sikre bedre måloppnåelse. KMD vil utarbeide en felles, strategisk
handlingsplan for oppfølging av inkluderingsdugnaden på departementsnivå for KMDsektoren. Handlingsplanen skal gjelde fra nå av og ut stortingsperioden, og vil bygge på
handlingsplaner som skal utarbeides i den enkelte virksomhet.
KMD ber Kartverket om å utarbeide en handlingsplan som er tilpasset egen virksomhet.
Handlingsplanen skal beskrive hvordan Kartverket jobber for å nå målet om 5 pst. i egen
virksomhet med vekt på følgende:
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identifisere utfordringer knyttet til rekruttering fra målgruppen og muligheter som
finnes for å løse utfordringene
foreslå måter å jobbe med utfordringene på
utvikle kortsiktige og langsiktige mål for inkludering
koble inkludering til virksomhetens mål og tjenesteproduksjon
ha tydelig ansvarsfordeling

Alle statlige virksomheter bør vurdere å benytte seg av traineeprogrammet, som treffer
målgruppen for inkluderingsdugnaden. Handlingsplanen bør inneholde vurderingen som er
gjort med hensyn til deltakelse i programmet. Vi vil understreke at dette er en treffsikker
metode for å få ansatt godt kvalifiserte medarbeidere i målgruppen.
Vi gjør også oppmerksom på at DFØs arbeidsgiverportal bidrar med støtte og veiledning i
arbeidet med inkluderingsdugnaden.
Handlingsplanen vil bli fulgt opp i styringsdialogen fremover. Den kommer i tillegg til den
rapporteringen som skal gjøres i årsrapporten for 2020.
Vi ber om å få tilsendt virksomhetens handlingsplan innen 1.12.2020.
Det vil i løpet av november bli avholdt en samling for personalsjefene i sektoren, hvor temaet
blant annet vil være erfaringsutveksling rundt arbeidet med inkluderingsdugnaden.
3. Midler til kursing av kommunene om bruk av digitale planregistere
I tråd med tidligere dialog setter KMD av ytterligere 100 000 kroner fra vårt kap. 500, post 21
til kursing av kommunene i digitale planregistre. Samlet sum til formålet er da 400 000
kroner. Vi gjør også oppmerksom på en skrivefeil i sist brev, der det i teksten står at det er
midler fra kapittel 595, men det skal selvfølgelig være kap. 500.
4. Omdisponering av midler
I tråd med tidligere forespørsel (og svar) gis Kartverket fullmakt til å omdisponere midler gitt
til arbeid med Den norske los til utvikling av forvaltningsløsningen Nautilus (2,3 mill. kroner
på kap. 500, post 21). Videre gis det fullmakt til å omdisponere midler til tildelingen for "Kyst
og havner" med overføring av 200 000 kroner fra prosessering av data til oppmåling av
havner.
5. Lønnsoppgjør 2020
I forbindelse med lønnsoppgjøret 2021 får Kartverket en kompensasjon på 2,202 mill. kroner.
Denne bevilgningen er noe mindre enn fullstendig kompensasjon, da KMD har behov for å
overføre midler til andre underliggende etater som følge av Covid-19.
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6. Nye budsjettfullmakter
Jf. punkt 3. og 5.
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Post
Betegnelse
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

(tall i tusen kr)
Budsjett 2020
3 400

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.

Kap. 595 Statens kartverk
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

Med hilsen

Guro Voss Gabrielsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ivar Tvede
seniorrådgiver
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(tall i tusen kr)
Budsjett 2020
921 571

