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Tildelingsbrev 2022 – Kartverket 

1 Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
1 S (2021–2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 
(2021–2022), jf. Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16. desember 2021. 

Departementet gir i tildelingsbrevet Kartverket fullmakt til å disponere utgifts- og 
inntektsbevilgningene for 2022, 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 2022. 

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

 

2 Overordnede prioriteringer og utfordringer  

Kartverket skal i 2022 fortsatt prioritere digitalisering og effektivisering, med sikte på å levere 
bedre tjenester for brukerne og skaffe handlingsrom for videre utvikling innenfor egne 
rammer. Kartverket skal videreføre satsingen på forbedring av matrikkelen og fullføre 
prosjektene med nasjonal detaljert høydemodell og pilotprogrammet for marine grunnkart. 
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Kartverket skal videreføre arbeidet med nytt jordobservatorium på Svalbard. Kartverket skal 
starte opp IT-prosjektet Nautilus, med sikte på raskt å levere gevinster i form av mer effektiv 
drift og bedre tjenester til brukerne av dybdedata.  
 

3 Mål for 2022  

I tråd med Prop. 1 S (2021–2022) er det overordnede målet for statens innsats på 
geodataområdet at "effektiv tilgang til oppdaterte kart- og eiendomsinformasjon skal gi 
grunnlag for verdiskaping og utvikling". 
 
Nedenfor står fire delmål i arbeidet mot dette målet. Disse reflekter den samme inndelingen 
som Kartverkets egen strategi. Det er formulert samlede styringsparametere innen 
delmålene. For alle styringsparameterne skal det gis en kvantitativ eller kvalitativ vurdering 
av arbeidet inkl. status og utvikling. 
 

3.1  Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon 

Kartverket skal være pådriver for at Norge blir ledende i bruk av geografisk informasjon, 
gjennom å styrke og utvikle sin rolle som geodatakoordinator. Kartverket skal blant annet 
følge opp gjennomføring av handlingsplaner for nasjonal geodatastrategi, bidra til at 
næringslivet har god tilgang på digital infrastruktur, levere god veiledning og sikre at 
videreforedling av data gis gode rammebetingelser.  
 
Styringsparameter 
Styrket og utviklet rolle som nasjonal geodatakoordinator 

 Kartlagt kjernedata til bruk i en felles delingsplattform for all stedfestet data (tiltak 1 i 
handlingsplanen) 

 Sikre gjenbruk av geodata innsamlet etter offentlige krav for styrking av kjernedata 
(tiltak 12) 

 Bidra til at næringslivet har bedre tilgang på digital infrastruktur, veiledning, og at 
videreforedling av data har gode rammebetingelser 
 

3.2 Den geografiske infrastrukturen utvikles til å bli fellesskapets digitale 
tvilling, som grunnlag for et bærekraftig samfunn 

Mengden stedfestet data og antall datakilder øker. Den geografiske infrastrukturen for 
Norges landområder er bygget på en modell der både offentlige og private aktører deltar og 
bidrar økonomisk til innsamling og vedlikehold av geodata. For sjøområdene langs kysten er 
det behov for et tilsvarende samarbeid for å utnytte potensialet i marine data. Det er derfor 
behov for å få utarbeidet et målbilde/målarkitektur for framtidens deling av stedfestede data. 
Kartverket skal innta en rolle i dette samarbeidet, som sikrer en moderne geografisk 
infrastruktur og demokratisk kontroll over geodata som samles inn i Norge. Dette vil kunne 
bidra til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser for samfunnet. 
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Styringsparameter 
Den geografiske infrastrukturen med kjernekomponenter sikrer samfunnets behov for 
geografisk informasjon 

 Bedre sentrale fellesløsninger for geografisk informasjon 

 Forberede realisering av felles referanseramme i kystsonen  

 Økt bruk av posisjonstjenester, både innenfor eksisterende brukergrupper og nye 
anvendelser, i samarbeid med private aktører 

 Flere nye tjenester utvikles i markedet basert på geodata for land, sjø og eiendom  

 Økt tilgjengelighet av dybdedata, bunnforhold, havnedata og detaljerte 
terrengmodeller for næringsliv og forvaltning langs hele kysten 

 Økt bruk av publikumsbasert datafangst 

 Bedre nøyaktighet i beregning av vannstand langs hele kysten 
 

Styringsparameter 
Matrikkel, som nasjonal felleskomponent, understøtter i økende grad effektiv 
saksbehandling og enkel deling av eiendomsinformasjon 

 Første versjon av felles plattform for administrative grenser er tilgjengelig for 
brukerne 

 Moderne informasjonsmodell for matrikkelens bygningsdel er definert og 
implementering startet  

 Målbar kvalitetsheving av matrikkeldata  

 

3.3 Det skal være enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon 

Kartverket skal gjøre det enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon. Dette 
innebærer at tradisjonelle tjenester som tinglysing, skal bli lettere tilgjengelig for brukerne, og 
at det utvikles nye modeller for å samle data fra næringslivet, kommunene og offentlig 
forvaltning. 

 
Styringsparameter 
Digitalisering og automatisering av tjenester og prosesser 

 70% av innsendte tinglysingsaker blir gjort digitalt 
 

3.4 Bidra til at Norge er ledende i bruk av geografisk informasjon ved hjelp av 
forskning 

Kartverket skal drive forskning og utvikling på sine fagområdet for å bidra til at Norge er 
ledende i bruk av geografisk informasjon. Kartverket besitter kompetanse på flere felt der det 
ikke er noe ledende faglig miljø nasjonalt som kan fylle samme rolle som Kartverket, for 
eksempel innen geodesi. Innenfor disse områdene bør Kartverket ta et nasjonalt ansvar og 
samarbeide med andre fagmiljø for å utvikle løsninger som gir bedre bruk av geografisk 
informasjon i Norge, og samarbeide internasjonalt om globale problemstillinger.  
 
Styringsparameter 
Styrket innsats og strategisk styring av FOU-området 
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 Utvikle organisasjonen i tråd med Forskningsrådets krav til en FoU-institusjon, 
gjennom å definere strategiske områder som krever FoU-innsats og prioritere 
deltagelse i FoU-prosjekter i tråd med disse 

 Jordobservatoriet i Ny-Ålesund skal kjøre målinger i henhold til IVS-kjøreplan, for å 
bidra med data til den globale referanserammen  

 
Oppdrag  
Nr. Oppdrag Frist 
 1 Utforske mulighetene for bruk av allmenne skytjenester 

i samarbeid med NSM og leverandørindustrien 
31.12.2022 

 2 Iverksette prosjekt Nautilus og forberede automatisert 
databehandling innen sjømålingen 

31.12.2022 
 

 3  Levere et satsingsforslag for 2024-budsjettet, med 
fokus på økt samfunnsnytte ved bruk av geografisk 
infrastruktur 

8.11.2022  

 4 Kartløsningen for Barnetråkk utvikles til å kunne 
benyttes i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 

31.12.2022  

5 Etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe med 
problemstillinger og utfordringer knyttet til samarbeids- 
og finansieringsmodeller i tråd med anbefalingene fra 
Geodatarådet 

31.12.2022 

 

 

4 Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføring 2022  

 Konsulentbruk  

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 
skal Kartverket arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for 
å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer 
skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Kartverket skal 
rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022.  

  Lærlinger  

Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg og antall lærlinger skal stå i et rimelig 
forhold til størrelsen på virksomheten. Det vises til krav om bruk av lærlinger i Kartverkets 
instruks pkt. 4.2.3. I årsrapporten for 2022 skal Kartverket i tillegg rapportere følgende: Antall 
lærlinger, om det er vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt 
hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Dersom Kartverket ikke har oppfylt 
kravet, må det redegjøres for årsaken til dette og hva som er gjort for å oppfylle kravet.  

 



 

Side 5 av 11 
 

4.2 Bistand til KMD innen geodata, eiendom og planlegging etter plan- og 
bygningsloven 

I tråd med instruksen skal Kartverket, som nasjonalt fagorgan innen geodata, bidra til KMDs 
utøvelse av nasjonal kart- og geodatapolitikk. Dette innebærer blant annet å levere underlag 
til KMDs arbeid i form av rapporter, forslag, og bidrag i forskriftsarbeid. Dette er en 
kjerneoppgave som Kartverket må prioritere høyt. I 2022 ser KMD at det vil være særlig 
behov innenfor: 

 Samarbeid med andre departementer om matrikkelen 
 Regelverksutvikling innen tinglysing 
 Teknisk gjennomføring i forbindelse med eventuelle endringer i fylke- eller 

kommunestrukturen for å sikre at disse kan være på plass 1.1.2024, deriblant rolle 
som teknisk koordinator 

 Mulig forskrift om innmåling av ledninger i grunnen 
 Fase ut nåværende bistandsportefølje og trappe opp programmene hav- og register 

for utvikling 
 Bistå i utredning om eventuell pliktig tinglysing og blankoskjøter 

 

5 Krav til dokumentasjon og statistikk 

Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan 
Årlig rapportering på handlingsplanen. 
 
I tillegg skal det rapporteres på følgende volumtall for 2022 under del II i årsrapporten:  

 Antall cache-oppslag per år for kartdata 
 Eiendommer med vegadresser (del i prosent av totalen)  
 Prosentvis andel av dokumenter som tinglyses elektronisk 
 Prosentvis hvor mye av arealet langs norskekysten som er målt med moderne 

målemetoder 
 

6 Budsjettildelinger  

6.1 Budsjettrammer 2022  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles utgifter og fastsettes inntekter for Kartverket i 2022 som 
følger: 
 
Utgifter 
Kap. 595   Statens kartverk          (i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45 894 263 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

01 og 45 
255 793 

30 Geodesiobservatoriet, kan overføres 27 201 

 Sum kap. 595 1 177 657           
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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. 
2 mill. kroner av rammeoverføringen er varige etter at utviklingsprosjektet er ferdig i 2024. 
Videre er det rammeoverført 2 mill. kroner fra Samferdselsdepartementet til oppgradering av 
Barnetråkk, hvorav 400 000 kroner er varig. 
 
I budsjettet for 2022 er bevilgningen redusert med 12 mill. kroner, blant annet knyttet til 
effektivisering, jf. kommunikasjon med KMD i forbindelse med budsjettprosessen for 2022. 
 
I tillegg er bevilgningen redusert med ytterligere 1,1 mill. kroner som følge av forventet 
budsjettgevinst av endrende reisevaner.  
 
Som omtalt i Prop. 1 S (2021-2022) er det fra 2022 iverksatt en midlertidig avtale der 
Havforskningsinstituttet står for drift av MS Hydrograf og målebåtene og fakturerer Kartverket 
for dette. 
 
I forbindelse med tidligere budsjettsatsinger er 45 mill. kroner øremerket utvikling av 
matrikkelen og tinglysingen i 2022, samtidig som det forventes at Kartverket også 
opprettholder innsats utover dette minimumsnivået.  
 
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. Posten er redusert med 5 mill. kroner som skal oppnås med redusert 
aktivitet i Geovekst og omløpsfotografering fra fly. 
 
En del av utgiftene på posten er finansiert med inntekter på kap. 3595, post 02 og 03. 
Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av utgiftene på posten 
som er finansiert med 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 de midlertidige prosjektene med ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Disse er marine 
grunnkart (14,4 mill. kroner), Nautilus (11 mill. kroner) og nasjonal digital høydemodell. På 
grunn av faseforskyvninger er det ikke avsatt midler til digital høydemodell i 2022, utover 7 
mill. kroner som Kartverket dekker selv. Siden det ble gjort endringer i innretningen for føring 
av PRIMAR-midlene til ECC, reflekterer ikke summene her de i størrelsesorden 29 mill. 
kronene som vil måtte bokføres på denne posten og kap. 3595, post 02. KMD vil komme 
tilbake til dette.  
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Post 30 skal dekke utgifter til utbyggingen av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på 
Svalbard. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 401,8 mill. kroner i prisnivå per juli 2022.  
  
 
Kap. 3595   Statens kartverk         (i tusen kroner) 

 Post Betegnelse 2022 

01 Gebyrinntekter tinglysing 509 429 
02 Salg og abonnement m.m. 116 346 
03 Samfinansiering 207 765 

 Sum kap. 3595 833 540 

 
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.  
 
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. 7.3.  
  
Post 04 skal vise eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler. Eventuelle inntekter kan 
benyttes til å dekke utgifter til kap. 595, post 45. 
 

6.2 Tildeling fra andre departementer  

 
Kap. 1410 MAREANO          (i tusen kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

23 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 51 330 
 
Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i MAREANO-programmet i tråd med 
programmets aktivitetsplan for 2022. 
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7 Fullmakter 

Departementet delegerer budsjettmessige og andre fullmakter til Kartverket for budsjettåret 
2022 som omtalt nedenfor. 
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i instruks av 1. juli 
2020.  
 

7.1 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 
(2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende 
meirinntekter på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. Romertallsvedtak romertallsvedtak VI 
Merinntektsfullmakter, Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 45 mot tilsvarende 
meirinntekter på kap. 3595, post 04, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 
S (2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 

7.2 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 50 mill. kroner, jf. 
romertallsvedtak IX Bestillingsfullmakt, jf. Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 
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 (2021–2022) Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 

7.3 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 VII 
Samfinansiering, jf. Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16.12.2021. 
 
Tidligere fullmakt om utsatt utgifts- og inntekstføring bortfaller, da den ene er dekket av 
rundskriv R-101. KMD presiser at det er viktig at Kartverket har god oversikt over føringen av 
disse midlene på mellomværende, jf. rundskrivets punkt 5.1.1. – 1.d. 
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7.4  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. 
 

7.5 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. 
 

7.6 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. 
 

8 Rapportering og resultatoppfølging 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2022 framgår av styringskalenderen i 
vedlegg 1. 
 

8.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 

Kartverket skal levere tertialrapportering i tråd kalender. Disse skal gi rapportering på tilstand 
og prognose for alle styringsparametere og oppdrag. Det kan gis skriftlig rapportering til 
teksten for delmålene. 
 

8.2 Årsrapport og årsregnskap 

Kartverket skal sende årsrapporten for 2022 til departementet innen 15. mars 2023, med 
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og virksomhets-
instruks for Kartverket. Rapporten skal inneholde rapportering om mål og styringsparametere 
og oppdrag omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2022 og pkt. 4 Andre forut-
setninger og krav og pkt. 5  Krav til dokumentasjon og statistikk. For årsrapporten for 2021 
gjelder kravene som ble stilt for 2021, 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.  
 

9 Budsjettmessige forutsetninger  

Kartverket har ansvar for å planlegge 2022 slik at en kan nå målene innenfor bevilgnings-
rammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og 
Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
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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 

utredningsleder 
  
Vedlegg (1): 
Styringskalender for Kartverket for 2022 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til:  

 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 
Riksrevisjonen Postboks 6835 St. Olavs 

plass 
0130  OSLO 
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Vedlegg 1  
 
Styringskalender for Kartverket for 2022 
 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt  

Januar Rapportering til statsregnskapet januar 2022 
   

Februar Innspill til RNB 2022 18.2.2022 

 Formøte etatsmøte 1 16.3.2022 
 Årsrapport for 2021 15.3.2022 

April Etatsmøte 1 (Ny-Ålesund) 4.-5.4.2022 

Mai Innspill til rammefordeling 2023 3.5.2022 
 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med prognose ut 

året 
23.5.2022 

Juni Innspill til Prop. 1 S (2022-2023) 
Etatsmøte 2  

1.6.2022 
8.6.2022 

Juli   

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

22.9.2022 

 Innspill til nysalderingen 2022 
Formøte etatsmøte 3 

22.9.2022 
27.9.2022 

Oktober Etatsmøte 3 (Oslo) 11.10.2022 

November Innspill til nye satsinger 2024 
Innspill til innsparingstiltak 2024 

8.11.22 
8.11.22 
 

Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2024) 21.12.2022 
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