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Tillegg nr. 1 til tildelingbrev for 2021
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev 2021, Prop. 1 S
(2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–
2021), jf. Innst. 16 S (2020–2021).
2. Handlingsplan 2021 - Inkluderingsdugnad
Vi viser til fellesføringen om inkluderingsdugnad i tildelingsbrevet. På bakgrunn av innsendte
handlingsplaner fra virksomhetene til inkluderingsdugnaden, har KMD nå utarbeidet en felles
overordnet plan for sektoren. Denne er godkjent av kommunal- og moderniseringsministeren
og følger vedlagt. Den vil gjelde ut stortingsperioden. Vi ber Kartverket følge opp tiltakene i
vedlagte handlingsplan for KMD-sektoren, sammen med virksomhetens egen handlingsplan.
3. Korreksjon av tall i tildelingsbrev
Kartverket har gjort oss oppmerksom på en trykkfeil i tildelingsbrevet. I summeringen av
inntektskapittel 3595 står det 820 596 (tusen kroner), men riktig sum er 819 787 (tusen
kroner). Videre omtaler styringsparametret under punkt 3.4 tiltak 24 og 25, mens det riktige
er at det omtaler tiltak 24 og 26.
4. Bruk av grønn laser i Nasjonal detaljert høydemodell
Vi viser til forespørsel om å inkludere skanning av vassdrag med grønn laser i Nasjonal
detaljert høydemodell. KMD oppfatter det slik at dette er etterspurt av brukerne og har ingen
motforestillinger mot å inkludere slike dybdedata fra lasermåling i ferskvann i prosjektet.
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5. Nytt oppdrag 14 – opprydning av bardunsignal
Kartverket skal utarbeide en plan for fjerning av rester etter tidligere brukte trigonometriske
punkter (bardunsignal), og prøve ut samarbeidsordninger med lokale aktører for innsamling
av rester fra disse. Frist 1. november 2021.

Med hilsen

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