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9. april 2021

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 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. Overføringer fra 2020
Kartverket har følgende overføringer fra 2020 til 2021 på kapittel 595:
Post 01 16,667 mill. kroner
Post 21 11,771 mill. kroner
Post 30 13,236 mill. kroner
Overføringen på post 30 er mindre enn underforbruket i 2020, da stikkordet "kan overføres"
begrenser seg til siste to års bevilgning.
I tillegg overføres det midler tilknyttet budsjettfullmakten fra Klima- og miljødepartementet
knyttet til Mareano på 24,983 mill. kroner. Disse skal benyttes i tråd med føringene i
tildelingsbrevet.
3. Arbeid med universell utforming
Kultur- og likestillingsdepartementet stiller til rådighet 2 mill. kroner, hvorav 1,5 mill. kroner
skal brukes til videreføring av prosjektet "Kartlegging av uteområder – kommunesentra og
friluftsområder", mens 0,5 mill. kroner skal brukes til drift og vedlikehold av datasett
tilgjengelighet for uteområder og uttrekk av indikatorer (jf. handlingsplanens punkt PU4).
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Formidling må regnes som en viktig del av oppdraget. Samlet faglig sluttrapport må være
klar til 15. februar 2022 og rapport om forbruk i henhold til fullmaktene innen 15. januar 2022.
Dersom Kartverket anslår at ikke hele bevilgningen kan benyttes, skal dette rapporteres
sammen med Kartverkets rapportering til ny-salderingen.
4. Nye budsjettfullmakter
Kap. 352 Nedsatt funksjonsevne
Post
Betegnelse
71
Universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

(tall i tusen kroner)
Budsjett 2021
2 000

Dersom noen av utgiftene brukes til tiltak i statlige virksomheter (som Kartverket) 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.

Kap. 595 Statens kartverk
(tall i tusen kroner)
Post
Betegnelse
Budsjett 2021
01
Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45
932 995
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og
279 103
45
30
Geodesiobservatoriet, kan overføres
30 397

Kap. 1410 MAREANO
Post
Betegnelse
23
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

(tall i tusen kroner)
Budsjett 2021
70 137
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