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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2022 

1. Innledning 

Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) viser til tildelingsbrev for 2022, Prop. 1 S (2021-
2022), Innst. 16 S (2021–2022), Prop. 115 S (2021-2022), Innst. 450 S (2021-2022) og Prop. 
113 LS (2021-2022). 
 

2. Rapportering på bærekraftsmålene i årsrapporten 

KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på 
departementets ansvarsområder. Departementet har behov for informasjon fra Kartverket til 
rapporteringen i Prop. 1 S. KDDs virksomheter bidrar til bærekraftsmålene når de utfører 
sine samfunnsoppdrag. De kan også bidra gjennom endringer i driften av etaten, f. eks. 
gjennom praksis for innkjøp og reiser. I årsrapporten for 2022 del III om årets aktiviteter og 
resultater skal Kartverket omtale arbeidet med bærekraftsmålene og redegjøre for hvilke(t) 
bærekraftsmål virksomhetens arbeid har bidratt til. Føringen om omtale av bærekraftsmålene 
i den årlige mål- og resultatrapporteringen videreføres årlig i tildelingsbrevene, frem til 
oppdatering av Kartverkets hovedinstruks.  
 

3. Endringer i revidert nasjonalbudsjett 

I behandlingen av revidert statsbudsjett er det gjort følgende endringer: 
 En reduksjon på 570 000 kroner på kap. 595, post 01.2 som følge av forventning om 

redusert reiseaktivitet. 
 En økning på 29 mill. kroner som følge av endret bokføring av utgifter til Primar på 

kap. 595, post 21 og tilsvarende inntekter for kap. 3595, post 02. 
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Side 2 
 

 Faseforskyving av 11 mill. kroner til geodesiobservatoriet på 595, post 30, jf. 
tilsvarende reduksjon i ny-salderingen 2021. 
 

4. Arbeid med ny «Marty» til deling av fylker og kommuner  

KDD stiller i 2022 7 mill. kroner (eks. mva) til rådighet for arbeidet med å etablere en ny 
teknisk løsning for å sikre gjennomføring og testing av deling av fylker og kommuner 1. 
januar 2024. Midlene fordeler seg på to poster på forskjellige budsjettkapitler hos KDD, 
henholdvis kap. 500, post 21 og kap. 571, post 21. 
 

5. Teknisk koordinator for prosessen med deling av fylker og kommuner 

Kartverket har tatt på seg rollen som teknisk koordinator for prosessen med deling av 
kommuner og fylkeskommuner og i tråd med dette stilles 700 000 kroner (eks. mva) til 
rådighet i 2022 over kap. 571, post 21. Kartverket bes snarest ta kontakt om det er behov for 
ytterligere midler til formålet. 
 

6. Nye budsjettfullmakter 

Kap. 500   Kommunal- og distriktsdepartementet   (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

21 Spesielle driftsutgifter 3 000 
 

Kap. 571   Kommunesektoren mv.    (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

21 Spesielle driftsutgifter 4 700 
 
KDD understreker at det skal trekkes fra relevante utgifter til merverdiavgift når post 21 (både 
kap. 500 og kap. 571) benyttes, da denne posten er innenfor statens nettoføringsordning for 
merverdiavgift. Midlene kan ikke overføres til 2023. 
 

Kap. 595   Statens kartverk    (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45 922 214 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 01 og 45 284 793 
30 Geodesiobservatoriet, kan overføres 38 285 

 
Kap. 3595   Statens kartverk    (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

02 Salg og abonnement m.m. 145 346 
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Med hilsen 
 
 
Jarle Jensen (e.f.) 
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