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Tildelingsbrev 2021 – Kartverket 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
1 S (2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 
(2020–2021), jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15. desember 2020. 

Departementet gir i tildelingsbrevet Kartverket fullmakt til å disponere utgifts- og 
inntektsbevilgningene for 2021, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter 
også kravene som departementet har til Kartverket. I tillegg delegerer departementet 
fullmakter til Kartverket.  

Sammen med tildelingsbrevet legger økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for 
Kartverket sin virksomhet i 2021. 

Vi ber Kartverket ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

 

2. Overordnede prioriteringer og utfordringer  

Kartverket skal i 2021 fortsatt prioritere digitalisering og effektivisering, med sikte på å levere 
bedre tjenester og skaffe handlingsrom for videre utvikling innenfor egne rammer. Kartverket 
skal særlig prioritere gjennomføring av særskilte prosjekter som utvikling av matrikkelen, pilot 
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for marine grunnkart og avslutningen av arbeidet med høydemodellen. I arbeidet med 
Kartverkets samfunnsoppdrag skal det legges vekt på god ressursutnyttelse, brukerbehov og 
gevinstrealisering. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal fortsatt gis særlig fokus. 
 

3. Mål for 2021  

Kartverket har ett overordnet mål som er omtalt i Prop. S (2020-2021), og som legger vekt på 
de effektene som oppnås ute i samfunnet. Dette målet er at effektiv tilgang til oppdatert kart- 
og eiendomsinformasjon skal gi grunnlag for verdiskapning og utvikling. 
 
Det er for tildelingsbrevet 2021 satt fire delmål som skal bidra til å oppnå det overordnede 
målet. Tiltaksnummer under styringsparameter og oppdrag referer til tiltak i handlingsplanen 
for geodatastrategien. 
 

3.1 Forvalte den nasjonale infrastrukturen for kart- og eiendomsinformasjon 

Moderne digital bruk av kart og geodata krever at en geografisk infrastruktur er godt 
dokumentert og har best mulig oppdatert data. Dette er viktig for å ivareta ulike behov i 
samfunnet, som blant annet bedre arealforvaltning, raskere utbygging av infrastruktur, sikker 
og effektiv transport og økt beredskap mot flom og ras. Utover utfordringen med å holde 
dette grunnlaget kontinuerlig oppdatert, er det fortsatt store områder som ikke er kartlagt 
etter moderne metoder. Kartverket skal derfor, basert på moderne målinger, levere 
terrengmodeller, kart- og informasjonstjenester der det er til nytte for samfunnet. 
 
Styringsparameter 

 Større samfunnsmessig nytte fra sjømålingen rundt fastlandet og Svalbard, 
gjennom raskt behandlet og økt sjømåling 

 Gjøre detaljerte høydedata tilgjengelig for 99% av landarealene i 2021 (tiltak 
8)  

 
Oppdrag 

1. Bistå KMD i gjennomgang av gebyrstrukturen for tinglysing i henhold til 
rundskriv R-112, deriblant vurdere kostnadseffektiv drift, fordeling av 
kostnader mellom de forskjellige gebyrene, og publisere oppdatert informasjon 
om gebyrene på egne nettsider (frist 01.06.2021) 

2. Iverksette, drifte og evaluere autorisasjonsordning for landmålere (frist 
31.10.2021) 

3. I samarbeid med KS, tilrettelegge for toveis dataflyt mot matrikkel, som 
begrenser behov for lokale kopier (frist 31.12.2021)  

4. Utrede mulighet for løsning der partene selv kan enkelt registrere og 
kontrollere eiendomsgrenser (frist 31.12.2021) 

5. Fullføre prosjektet “Sikkerhet 2021” (frist 31.12.2021) 
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3.2 Tilrettelegge for økt bruk av kart- og eiendomsinformasjon 

Private og offentlige aktører samler fortløpende inn store menger geodata om alt fra 
bunnforhold til arealplaner og kommunegrenser. Det er viktig at Kartverket tilrettelegger for at 
slike data i størst mulig grad blir gjort enkelt tilgjengelig, til bruk og nytte for både 
næringsutvikling, offentlig forvaltning og demokratisk medvirkning. 
 
Styringsparametere 
 

 Enklere muligheter for aktører innen IKT og eiendom til å ta i bruk 
eiendomsdata 

 Forbedre funksjonaliteten på matrikkelen, økt kvalitet på 
matrikkelopplysninger og oppfølging av endringene i matrikkelregelverket (4) 

 Økt bruk av Sentral felles kartdatabase (SFKB), med aktører som oppdaterer 
SFKB kontinuerlig, som kommuner, energibedrifter, Statens vegvesen 
fylkeskommuner 

 60% elektronisk tinglysing i desember måned 
 
Oppdrag 

6. Gjenbruke og utvide SFKB-konseptet til andre datasett, herunder lokale DOK-
datasett og utvide antall havner i FKB-havn (frist 31.12.2021) 

7. Utarbeide et satsingsforslag for et nasjonalt Marine grunnkart program (frist 
12.11.2021) 

 

3.3 Være et kompetent og innovativt fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt 

Kartverket er Norges ledende fagmiljø innen geodata. Det innebærer at Kartverket må ta 
rollen som kompetent fagmiljø som kommuner, fylker og andre statlige virksomheter kan 
benytte seg av, og en aktør som aktivt deltar i innovasjon nasjonalt og internasjonalt. Støtte 
til lokal og nasjonal implementering av bærekraftsmålene (spesielt 9, 14 og 17), er særlig 
viktig i dette arbeidet.  
 
Styringsparametere 

 Gjennomføre målinger i henhold til oppsatt kjøreplan for jordobservatoriet i 
Ny-Ålesund 

 
Oppdrag 

8. Utarbeide forslag til ny samarbeidsmodell for finansiering, samling og 
formidling av geodatagrunnlaget for utvikling av havner, basert på erfaringer 
fra arbeidet i 2020 (frist 01.05.2021) 

9. Levere prosesserte data fra analysesenteret til det internasjonale terrestriske 
referansesystemet (ITRF) (frist 31.12.2021) 

10. Bistå Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) med å utarbeide en anbefaling til 
hvordan vi kan etablere en bedre oversikt over utenlandske og ultimate eiere 
av eiendom i Norge, herunder om det kan etableres en mer løpende oversikt 
over relevante endringer (frist 16.04.2021) 
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3.4 Være en pådriver for at Norge når målet om å være ledende i bruk av 
geografisk informasjon. 

Rollen som geodatakoordinator blir stadig viktigere, ettersom flere og flere aktører samler inn 
presise stedfestede data og nye bruksområder oppstår. Det er lite økonomisk handlingsrom 
for nye statlig styrte kartleggingsprosjekter, samtidig som slike data spiller en større rolle i 
samfunnsutviklingen. Kartverket bør derfor jobbe for at data samles inn og distribueres på en 
måte som kommer hele samfunnet til nytte. 
 
Styringsparameter 

 
 Økt innovasjon og styrket samarbeid mellom offentlige og private aktører 

(tiltak 24 og 25) 
 
Oppdrag 

11. Gjennomgå kostnaden, den samfunnsmessige anslåtte nytteverdien og 
bruken av datasettene i Geovekst. (frist 01.10.2021) 

12. Rapportere halvårlig om helhetlig status og fremdrift på handlingsplanen for 
geodata. Det skal i rapporten synliggjøres status for tiltak 1 – Identifisere 
kjernedatasett i infrastrukturen, tiltak 12 – Sikre gjenbruk av geodata 
innsamlet etter offentlige krav, tiltak 15 – En felles geografisk 
informasjonsbase for samfunnssikkerhet og beredskap, tiltak 16 – Utnytte 
publikumsbasert datafangst og tiltak 22 – Legge til rette for bruk av 3D 
geodata (frist 20.08.2021) 

13. I løpet av første halvår skal Kartverket ha tydeliggjort rollen som nasjonal 
geodatakoordinator, i tråd med visjonen og hovedmålene i nasjonal 
geodatastrategi (frist 01.06.2021) 

 

4. Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføring for 2021  

Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad 
Kartverket skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 
inkluderingsdugnad. Kartverket skal i årsrapporten redegjøre for hvordan 
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om at 5 pst. av nytilsatte skal være 
personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vurdere eget arbeid opp mot målene 
og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Årsrapporten skal redegjøre for antall nytilsatte 
totalt, og hvor mange av disse som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden. Kartverket 
skal rapportere i tråd med veiledningen. 
 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
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4.2 Bærekraftsmålene 

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp 
bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene er det 
viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå 
bærekraftsmålene på best mulig måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor 
være nødvendig å samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I 
årsrapporten for 2021 bes Kartverket å redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten, 
herunder det som inngår i å følge opp årets mål og oppdrag, jf. punkt 3 i dette brevet, også 
har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene. Omtalen skal beskrive hvilken effekt 
virksomhetens arbeid har på oppnåelsen av bærekraftsmålene, og eventuelle utfordringer 
som virksomheten har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene. 
 

4.3 Redusere antall ansatte 

I tråd med økonomi- og virksomhetsinstruks for [virksomheten] skal årsrapporten inneholde 
en oversikt over antall ansatte, samt avtalte og utførte årsverk for de siste tre år. Kartverket 
skal tilstrebe å redusere antall ansatte målt etter SSBs statistikk. Realisering av 
effektiviseringsgevinster fra eksempelvis økt digitalisering, og automatisering av oppgaver og 
saksbehandling vil kunne bidra til dette. Et behov for å øke antall ansatte bør være 
begrunnet i særskilte forhold, og skal rapporteres til departementet i den løpende 
etatsstyringsdialogen i 2021.  
 

4.4 Oppfølging av andre saker 

KMD ønsker å gjøre oppmerksom på noen saker der det ligger føringer i instruksen eller 
eldre avtaler som Kartverket må følge opp i 2021, men ikke nødvendigvis rapportere på 
fortløpende. 
 
Kartverket skal i tråd med instruksens føringer gjennomføre minst en sikkerhets- og 
beredskapsøvelse i året. Det er ønskelig at en slik øvelse involverer KMD som aktør, og tar 
for seg sikkerhetspolitiske utfordringer.  
 
Inspire-direktivet er gjennomført i norsk rett med geodataloven og geodataforskriften. Status 
for gjennomføringen av direktivet rapporteres innen 31. mars hvert år, basert bl.a. på data fra 
EU-kommisjonen samlet inn foregående 15. desember. Gitt at viktige milepæler ble nådd i 
2020, er denne rapporteringen særskilt viktig i 2021. 
 
Kartverket skal bistå KMD i vårt forskrifts- og utviklingsarbeid, deriblant i vårt samarbeid med 
DiBK og KLD i arealbruksspørsmål til land og til sjøs, og beregningen av eventuelt nytt nivå 
på alle gebyrer under kap. 3595, post 01. 
 
Kartverket skal innenfor egne budsjettrammer prioritere arbeidet med kursing for 
kommunene i digitale planregistre, i tråd med tydeliggjøring i ny instruks. 
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5. Budsjettildelinger  

Budsjettrammer 2021  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Kartverket følgende utgifter og inntekter i 2021: 
 
Kap. 595   Statens kartverk          (i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2021 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45 916 328 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

01 og 45 
267 332 

30 Geodesiobservatoriet, kan overføres     17 161 
45 Investeringer, kan overføres 0 

 Sum kap. 595           1 200 821 

 
Post 01 skal dekke Kartverkets utgifter til lønn, varer og tjenester, pensjon, husleie, IKT og 
andre faste driftsutgifter. Det er samlet rammeoverført 4 mill. kroner fra 
Samferdselsdepartementet til bruk i kvalitetshevingen av nasjonalt register for luftfartshindre, 
hvorav 1 mill. kroner i 2021. 2 mill. kroner av rammeoverføringen er varige etter at 
utviklingsprosjektet er ferdig i 2024. 
 
Det er fra 2020 bevilget 30 mill. kroner til å oppgradere matrikkelen, i tillegg til de 15 mill. 
kronene som er bevilget årlig til samme formål fra 2018. Således er 45 mill. kroner øremerket 
formålet i 2021, samtidig som det forventes at Kartverket også opprettholder innsats utover 
dette minimumsnivået. På lengre sikt skal økningen dekke utvikling både på tinglysing og 
matrikkelområdet. Midlene må ses i sammenheng med beregning av selvkost knyttet til 
inntektene fra tinglysingsgebyret. 
 
Deler av utgiftene på post 01 er finansiert med inntekter på kap. 3595, post 02 og 03. 
Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av utgiftene på post 01 
som er finansiert ved inntekter fra den enkelte av disse to postene. Spesifikasjonen skal 
inkludere både lønnskostnader og antall årsverk.  
 
Fra 2021 har Kartverket ansvaret for autorisasjon av landmålere og utgiftene til dette 
arbeidet skal føres på denne posten.  
 
Post 21 skal i hovedsak dekke utgifter til tidsavgrensede prosjekter og kjøp av tjenester fra 
private leverandører.  
 
En del av utgiftene på posten er finansiert med midler rapportert på kap. 3595, post 02 og 03 
og det er derfor en gjensidig avhengighet mellom utgiftene og inntektene. Kartverket skal i 
egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av utgiftene på posten som er finansiert 
ved inntekter fra den enkelte av disse postene.  
 
De eneste prosjektene som ikke er finansiert med midler fra kap. 3595, post 02 og 03 i 2021, 
er marine grunnkart (14,4 mill. kroner) og nasjonal digital høydemodell (10 mill. kroner). På 
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grunn av faseforskyvninger er det ikke avsatt midler til digital høydemodell i 2021 utover 8 
mill. kroner som Kartverket dekker selv.  
 
Post 30 skal dekke utgifter til utbyggingen av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på 
Svalbard. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 395 mill. kroner i prisnivå per juli 2021.  
  
Post 45 skal dekke utgifter til investeringer i store anleggsmidler. Posten er budsjettert til 0 
kroner i 2021. 
 
Kap. 3595   Statens kartverk         (i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2021 

01 Gebyrinntekter tinglysing 447 300 
02 Salg og abonnement m.m. 161 925 
03 Samfinansiering 210 562 
04 Salg av anleggsmidler 0 

 Sum kap. 3595 820 596 

 
Post 01 skal brukes til inntektsføring av gebyrinntekter fra rettsregisteringer av boretter og 
tinglysing i fast eiendom.   
  
Post 02 skal brukes til føring av inntekter fra salg og abonnement. Inntekter som føres på 
denne posten kommer fra salg av abonnement, royalties (fra blant annet norske ENCer) og 
andre inntekter som resultat av Kartverkets arbeid, men som ikke er å regne som 
samfinansiering. Kartverket skal ikke tjene penger på slike prosjekter som helhet.  
 
Fra 1. januar 2021 av skal eiendomsdata som tidligere har inngått i inntektsgrunnlaget på 
denne posten, være gratis. 
 
Inntekter fra gebyr for autorisering av landmålere føres fra 01.01.2021 på denne posten.  
  
Post 03 skal brukes til føring av inntekter for prosjekter som samfinansieres. Med 
samfinansierte prosjekter forstås prosjekter der flere parter går sammen om felles 
finansiering av prosjekter knyttet til geografisk infrastruktur. Kartverket kan regne prosjekter 
der Kartverket har en egenandel og arbeidet er innenfor kjernevirksomheten, som 
samfinansierte prosjekter. Slike inntekter føres først på mellomværende, og føres deretter på 
post 03 når tilsvarende utgifter føres på kap. 595, post 01 og/eller 21. For prosjekter der det 
er aktuelt å betale inn midler på forskudd skal det inngås en samarbeidsavtale med partene, 
med betalingsplan og fordelingsnøkkel, se omtale av fullmakter knyttet til samfinansierte 
prosjekter i pkt. 6.3 og 6.4.  
  
Post 04 skal vise eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler. Eventuelle inntekter kan 
benyttes til å dekke utgifter til kap. 595, post 45. 
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Tildeling fra andre departementer  

 
Kap. 1410 MAREANO          (i tusen kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

23 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 45 154 
 
Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i MAREANO-programmet i tråd med 
programmets aktivitetsplan for 2021. 
 
 

6. Fullmakter 

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Kartverket for budsjettåret 
2021. 
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i instruks av 1. juli 
2020.  
 

6.1 Merinntektsfullmakter 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 01 mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S 
(2020–2021) vedtatt 15.12.2021. 
 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. Romertallsvedtak romertallsvedtak VI 
Merinntektsfullmakter, Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15.12.2021. 
 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 45 mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3595, post 04, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2020–

2021) vedtatt 15.12.2021. 

6.2 Bestillingsfullmakter 

Fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595, post 21, 
men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 70 mill. kroner, jf. 
romertallsvedtak IX Bestillingsfullmakt, jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15.12.2021. 
 
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret på kap. 595, post 30, for å 
gjennomføre prosjektet "Jordobservatorium i Ny-Ålesund" innenfor Kartverkets 
styringsramme (P50), jf. Prop. 1 S (2020–2021) Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15.12.2021. 
 
 



 

Side 9 av 12 
 

6.3 Samfinansiering 

Fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt 
til Kartverket, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om 
innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter 
ført på kap. 595, post 21 mot inntekter ført på kap. 3595, post 03, jf. romertallsvedtak II 
Samfinansiering, jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15.12.2021. 
 

6.4 Utsatt utgifts- og inntektsføring 

Fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med 
statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de 
samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet, jf. 
romertallsvedtak VII Utsatt utgifts- og inntektsføring, jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 
15.12.2021.Fullmakten innebærer at innbetalinger Kartverket mottar fra parter som 
delfinansierer samfinansierte prosjekter ikke skal rapporteres til statsregnskapet i det 
innbetalingene mottas. Slike innbetalinger skal i stedet plasseres på mellomværende med 
statskassen. Rapportering av innbetalingene skal gjøres parallelt med at utgiftene i 
prosjektene kommer til utbetaling. På utbetalingstidspunktet skal både inntekter og utgifter 
rapporteres til statsregnskapet. Inntekter skal rapporteres på kap. 3595, post 03 og utgifter 
på 595, post 01 (lønn) og 21 (andre prosjektutgifter).   
 
Kartverket skal holde oversikt over de samfinansierte prosjektene som ligger på 
mellomværende med statskassen, herunder holde oversikt over hvilke parter og prosjekter 
de enkelte innbetalingene er knyttet til. Spesifikasjon av mellomværende ned på den enkelte 
prosjektdeltaker kan ligge i et hjelpesystem så lenge det er sporbarhet mellom 
dokumentasjonen av bokførte opplysninger i prosjektene via spesifikasjoner fram til pliktig 
regnskapsrapportering (og omvendt), jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 
4.4.4.  
  

6.5 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 
budsjettåret 

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. 
 

6.6 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

Fullmakten gis for kap. 595, post 01 og 21 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2. 
 

6.7 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot 
tilsvarende innsparing i de fem følgende budsjettår 

Fullmakten gis for overskridelser på kap. 595 og post 01 til investeringsformål mot innsparing 
i løpet av de fem følgende budsjettår på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.6. KMD må 
informeres dersom Kartverket vurderer å bruke en slik løsning. 
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7. Rapportering og resultatoppfølging 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2021 framgår av styringskalenderen i 
vedlegg 1. 
 

7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 

8.2 Årsrapport og årsregnskap 

Kartverket skal sende årsrapporten for 2021 til departementet innen 15. mars 2022, med 
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og 
virksomhetsinstruks for Kartverket. Rapporten skal inneholde rapportering om mål, 
styringsparametere og oppdrag omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2021 og pkt. 4  
Andre forutsetninger og krav. Kravene som har blitt stilt for 2020 gjelder også for 
årsrapporten for 2020, med mindre noe annet fremgår av dette brevet. 
 
Kartverket skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet. 
Årsrapporten skal ikke endres etter at den er sendt til departementet, med mindre det er 
særskilte forhold som gjør det nødvendig.  
 
 

8.3 Budsjettmessige forutsetninger  

Kartverket har ansvar for å planlegge virksomheten i 2021 slik at Kartverket kan nå målene 
innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i 
staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
 
Kartverket kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn 
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik 
fullmakt i pkt. 7 i dette brevet.  
 
Kartverket har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke 
bevilgningen. Departementet forutsetter at Kartverket rapporterer om vesentlige endringer i 
budsjettforutsetningene umiddelbart. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Jarle Jensen  
ekspedisjonssjef            Ivar Tvede 

Seniorrådgiver 
  
Vedlegg (1): 
Styringskalender for Kartverket i 2021 
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Vedlegg 1  
 
Styringskalender for Kartverket for 2021 
 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt  

Januar Rapportering til statsregnskapet januar 2021 
   

Februar Innspill til RNB 2021 24.02.2021 

Mars Formøte til etatsmøte 08.03.2021 
 Årsrapport for 2020 

Etatsmøte 1 (Hønefoss) 
15.03.2021 
16.03.2021 

   

April Orienteringsmøte 15.04.2021 

Mai Innspill til rammefordeling 2022 05.05.2021 
 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med prognose ut 

året  
20.05.2021 

 Formøte før etatsmøte 26.05.2021 

Juni Etatsmøte 2 (hotell på Østlandet) 01.06.2021 
10.-11.06.2021 

August Orienteringsmøte 18.08.2021 

September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med prognose ut 
året 
Orienteringsmøte 

22.09.2021 
 
22.09.2021 

 Innspill til nysalderingen 2021 22.09.2021 

Oktober Formøte før etatsmøte 01.10.2021 
 Etatsmøte 3 (Oslo) 12.10.2021 

November Innspill til nye satsinger 2023 
Orienteringsmøte 
Innspill til innsparingstiltak 2023 

12.11.2021 
17.11.2021 
19.11.2021 

Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2023) 17.12.2021 
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