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Tildelingsbrev 2023 – Kartverket 

 
1. Innledning 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2022–2023) for Kommunal- og distriktsdepartementet, jf. Innst. 16 S (2022–2023) vedtatt 
15. desember 2022. 
 
Departementet gir i tildelingsbrevet Kartverket fullmakt til å disponere utgifts- og 
inntektsbevilgningene for 2023, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. I brevet 
fastsetter også departementet krav til Kartverket og delegerer fullmakter.  
 
Sammen med tildelingsbrevet legger Økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for 
Kartverket sin virksomhet i 2023. 
 
Vi ber Kartverket ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 
 
2. Overordnede prioriteringer og utfordringer  

Kartverket skal i 2023 fortsatt prioritere digitalisering og effektivisering, med sikte på å levere 
bedre tjenester til brukerne og skaffe handlingsrom for videre utvikling. Gjennom samarbeid 
med andre aktører skal Kartverket utvikle den geografiske infrastrukturen til å bli felles-
skapets «digitale tvilling». Det er viktig at Kartverket, i likhet med andre statlige virksomheter, 
ser på mulighetene for å drive mer effektivt og sørge for å bygge løsninger som krever 
mindre driftsressurser. Eksterne faktorer, som for eksempel strengere krav til sikkerhet eller 
Åpne data-direktivet, kan utfordre hvordan Norges system for innsamling, forvaltning og 
distribusjon vil utformes i årene fremover. Her har Kartverket en sentral rolle som ledende 

Kartverket 
Postboks 600 
3507 HØNEFOSS 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/7785-3 

Dato 

9. januar 2023 

 



 

 

Side 2 
 

fagmyndighet på geodata. Videre forventer KDD at Kartverket i 2023 prioriterer bistand til 
Forsvaret høyt, slik etaten har måttet gjøre gjennom Ukraina-krigen i 2022. Ytterligere behov 
for dette kan komme på kort varsel, noe som gjør at sivile oppgaver i tildelingsbrevet i så fall 
må nedprioriteres eller utsettes. 
 
Samtidig har Kartverket en del prosjekter som har fått egen bevilgning og dermed er av 
særskilt interesse for KDD i rapporteringen. Dette inkluderer en videreføring av satsingen på 
forbedring av matrikkelen og oppstart av prosjektet med verdisetting av fritidsboliger. I 2023 
har Kartverket også en viktig oppgave med å sikre støtte til valggjennomføring og deling av 
fylker og kommuner ved årsskiftet 2023/2024. Kartverket skal gjennom drift og ferdigstillelse 
av jordobservatoriet på Ny-Ålesund, sikre Norges tilgang til grunnleggende posisjons-
tjenester og kunnskapsgrunnlag for pågående klimaendringer. Kartverket skal videreføre 
utviklingen av Nautilus, med sikte på raskt å levere gevinster i form av mer effektiv drift og 
bedre tjenester til brukerne av dybdedata. 
 
3. Mål for 2023 

Regjeringens mål for Kartverket er å sikre at «effektiv tilgang til oppdatert kart- og 
eiendomsinformasjon gir grunnlag for verdiskaping og utvikling». Videre er det regjeringens 
ambisjon at Kartverket skal bidra til at Norge er ledende i bruk av geografisk informasjon. 
Dette betyr at Kartverket, innenfor sin økonomiske ramme og innenfor de ansvarsområder 
som er definert i instruksen, må jobbe for best mulig bruk av geodata i Norge. Som fagorgan 
skal Kartverket sørge for at vi har effektiv infrastruktur for innsamling, bearbeiding og deling 
av geografisk informasjon. Videre skal etaten, som fagmiljø for en rekke områder innen kart, 
geodata og eiendomsinformasjon, sørge for at Norge har god forskningsaktivitet på 
fagområdene. Når dataene er tilgjengelige, skal også aktørene i næringslivet og offentlig 
sektor ha kjennskap til potensialet i de dataene Kartverket forvalter. Kartverket skal også 
sikre effektiv samhandling og samarbeid med relevante aktører for å minimere dobbeltarbeid 
og dekke sentrale og viktige behov i samfunnet gjennom bruken av geografisk data.   

 
Nedenfor listes det opp fire delmål for å strukturere rapporteringen fra Kartverket.  
 

3.1     Effektiv utførelse av samfunnsoppdraget  
 
I Økonomi- og virksomhetsinstruksen for Statens kartverk del 2.1, er Kartverket pålagt en 
rekke forvaltningsoppgaver. Det er viktig at Kartverket prioriterer og legger til rette for disse 
oppgavene på best mulig måte innenfor gitte rammer. Kartverket skal utføre sine kjerne-
oppgaver ut fra et brukerperspektiv, med effektiv ressursutnyttelse og løpende vurdering 
knyttet til vesentlighet og risiko. Kartverket skal jobbe systematisk med sikkerhet og risiko. 
Styringssystemet er tilpasset risiko, egenart og de verdier som skal beskyttes. Kartverket 
skal gjennom internt forbedringsarbeid bidra til handlingsrom for videre utvikling.  
 
Innenfor forvaltning og bruk av geografisk informasjon bør Kartverket ta et nasjonalt ansvar 
for FoU-aktivitet som skal utvikle den samlede nasjonale nytteeffekten. Kartverket skal 
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etablere samarbeid med strategiske samarbeidspartnere og bruke interne ressurser til 
forskning og utvikling for å bidra til at Norge er ledende i bruk av geografisk informasjon. 
Videre skal arbeidet med forskning gjøre at samfunnet får mest mulig ut av Kartverkets utstyr 
og kompetanse. 
 
Stadig økende datamengder krever både utvikling og drift av infrastrukturen. For å møte 
brukernes behov, må infrastrukturen utvikles i takt med samfunnet. Kartverket må derfor 
samarbeide med andre og legge til rette for mer effektive og moderne arbeidsformer internt. 
Dette innebærer at ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen 
sin selv, slik tillittsreformen legger opp til. Tillitsbasert ledelse vil være sentralt i den interne 
styringen av Kartverket i 2023.  
 
Styringsparametere 

o Omfang og status på sendte søknader om forskningsmidler 
o Økt kvalitet og tilgjengelighet for dataene for sjø, land og eiendom  

 
Oppdrag: 

Nr  Frist 
1. Være teknisk koordinator for deling av tvangssammenslåtte fylker 

og kommuner 
31.12.2023 

2. Tilrettelegge for effektiv valggjennomføring  15.09.2023 
3. Avklare hvordan etaten kan støtte Forsvaret sine behov, både på 

lang sikt og gjennom året  
31.12.2023 

4. Synliggjøre totale livssykluskostnader for komponentene som 
utgjør dagens geografiske infrastruktur  

30.10.2023 

5. Kartlegge og teste overføringsverdi fra landbaserte intelligente 
transportsystemer til tilsvarende maritime løsninger - hav til havn, 
i samarbeid med Kystverket og andre industripartnere 

30.11.2023 

6. Verdivurdering av vesentlige digitale verdikjeder er gjennomført 15.11.2023 
7. Starte prosjekt for verdsetting av fritidsbolig 31.12.2023 
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3.2 Kartverket skal være en pådriver for at Norge er ledende i bruk av 
geografisk informasjon  

 
Kartverket skal være pådriver for at Norge er ledende i bruk av geografisk informasjon, 
gjennom å styrke og utvikle sin rolle som geodatakoordinator. Deriblant ved at handlings-
planer for nasjonal geodatastrategi følges opp. Kartverket skal dessuten etablere samarbeid 
med strategiske samarbeidspartnere og bruke interne ressurser. En felles delingsplattform 
for all stedfestet data skal være med på å sikre rett kvalitet, enkel tilgjengelighet og gjenbruk. 
Kartverket skal også veilede og bidra til at næringslivet har god tilgang på digital infrastruktur, 
forståelse av nytteeffekter og sikre at videreforedling av data gis gode rammebetingelser 
innenfor prioriterte områder.  
 
Styringsparametere 

o Status på nye samarbeid og fremskaffing av finansieringskilder 
o Ressursanvendelse til utvikling av geografisk informasjon 

 
Oppdrag: 
Nr  Frist 
8. Levere en rapport om fremdrift i handlingsplanens tiltak i tråd med 

midtveisevalueringen  
31.12.2023 

9 Arbeidsgruppen som er etablert (ref. tildelingsbrev 2022) skal 
levere forslag til samarbeids- og finansieringsmodeller  

31.10.2023 

 

3.3 Den geografisk infrastrukturen fungerer som fellesskapets «digitale 
tvilling» 

 
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. Med kjernekomponenter sikrer 
modellen samfunnets behov for geografisk informasjon. For sjøområdene langs kysten er det 
behov for et tilsvarende samarbeid for å utnytte potensialet i marine data. Et langsiktig mål er 
etablering av sømløse datasett fra Molloydypet til Galdhøpiggen. Neste steg er etablering av 
en prototype for sammenhengende terrengmodeller.    
 
Det er videre behov for å få utarbeidet et målbilde og målarkitektur for fremtidens deling av 
stedfestede data basert på brukerbehov. Kartverket skal innta en ledende rolle i samarbeidet 
med stedfestede data. Det skal sikre en moderne geografisk infrastruktur og demokratisk 
kontroll over geodata som samles inn i Norge, og at informasjon deles fra én primærkilde for 
å ivareta informasjonssikkerhet, sikre rett kvalitet og effektivt understøtte brukerbehov. 
Samarbeidet vil kunne bidra til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser for 
samfunnet. Det er viktig å avklare hva sluttbrukerne faktisk trenger av data og tilpasse 
aktiviteten til dette.  
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Styringsparametere 

o Økt nøyaktighet i vannstandsberegninger sammenlignet med 2022 
o Forbedring av matrikkelen, med særlig prioritering av bygningsdelen 

 

3.4 Stedfestet informasjon er enkelt å samle, bearbeide og dele  
Gjennom økt automatisering skal Kartverkets tjenester bli lettere tilgjengelig for brukerne. Det 
skal utvikles nye modeller for å samle data fra næringslivet, kommunene og offentlig 
forvaltning. Kartverket skal tilrettelegge for gjenbruk av egenutviklet og innsamlet geografiske 
data for økt verdiskapning i samfunnet. Kartverket skal i tråd med digitaliseringsstrategien 
«En offentlig sektor» levere gode brukeropplevelser og tilrettelegge for effektiv ressursbruk 
gjennom utvikling av sammenhengende tjenester.  
 
Styringsparametere 

o Økt antall brukere av posisjonstjenestene 
o Økt tilgjengelighet av dybdedata, bunnforhold, havnedata og detaljerte 

terrengmodeller for næringsliv og forvaltning langs hele kysten 
 
4. Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføringer 2023 

4.1.1 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 til bruk av lærlinger i Kartverkets 
Økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.1. I tillegg ber vi om at Kartverket arbeider for å ta 
imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i arbeidslivsrelevansmeldingen. I års-
rapporten for 2023 skal Kartverket i tillegg rapportere følgende: Antall lærlinger, om det er 
vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplærings-
kontor virksomheten er tilknyttet. Kartverket skal også rapportere på arbeidet med å ta imot 
studenter i praksis. Dersom Kartverket ikke har oppfylt kravet, må det redegjøres for årsaken 
til dette og hva som er gjort for å oppfylle kravet. 
 

4.1.2 Redusere konsulentbruken 
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. Kartverket 
skal 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 i årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken, herunder om 
iverksatte tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen. Dersom det 
er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten hvor det benyttes konsulenter i 
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vesentlig grad, skal bakgrunnen for dette beskrives nærmere. Virksomheten skal som en del 
av sin rapportering også gi en overordnet omtale av ev. kjøp av konsulenttjenester fra 
kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester), i 2023 og opplyse om 
totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 
 

4.1.3 Desentralisert arbeid 
Kartverket skal vurdere hvilke muligheter etaten har til å øke bruken av desentralisert arbeid, 
med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser og styrke lokale 
fagmiljø, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med 
utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for allerede ansatte som ønsker dette. Slikt 
desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres med mulighet for å tilhøre et lokalt 
kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert arbeid ikke lar seg 
gjennomføre i virksomheten, skal dette begrunnes særskilt. Et eksempel vil være dersom det 
medfører at virksomheten ikke kan levere godt på sine hovedoppgaver. Kartverkets ledelse 
har ansvar for å legge rammene rundt hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal 
gjennomføres i virksomheten etter drøfting med ansatte og deres organisasjoner. Dette må 
gjøres ut fra juridisk rammeverk, arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov. 
 
Kartverket skal i årsrapporten for 2023 redegjøre for sin vurdering av mulighetene for 
desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene 
med dette. Dersom virksomheten har hatt økning i desentralisert arbeid eller dersom bruken 
har gått ned, skal det redegjøres særskilt for årsakene til dette.  
 

4.2 Arbeidet med bærekraftsmålene 
KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på departe-
mentets 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 2023 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 virksomhetens Økonomi- og 
virksomhetsinstruks. 
 

4.3 Oppfølging av tillitsreformen 
Tillitsreformen er viktig for regjeringen, og departementet ønsker å gjennomføre konkrete 
piloter i våre sektorer som en del av reformen.  
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Kartverket skal legge til rette for dialog med tillitsvalgte og ev. brukerorganisasjoner om 
områder som kan være aktuelle for innovasjonsprosjekter/piloter. Målet med dialogen er at 
Kartverket skal foreslå og gjennomføre konkrete piloter innenfor reformens temaer.  
 
Departementet vil komme tilbake til et nærmere spesifisert opplegg for hvordan Kartverket 
skal følge opp denne føringen og det videre arbeidet med piloteringen i departementets 
sektorer i 2023 og fremover. Ambisjonen er å gjennomføre tre til fem piloter innenfor KDDs 
sektorer i reformperioden. 
 

4.4 Særskilt bistand til KDD innen geodata, eiendom og planlegging etter 
plan- og bygningsloven 

I tråd med instruksen skal Kartverket, som nasjonalt fagorgan innen geodata, bidra til KDDs 
utøvelse av nasjonal kart- og geodatapolitikk. Dette innebærer blant annet å levere underlag 
til KDDs arbeid i form av rapporter, forslag, og bidrag i forskriftsarbeid. Dette er en 
kjerneoppgave som Kartverket må prioritere høyt. I 2023 ser KDD at det vil være særlig 
behov innenfor: 

• Regelverksutvikling på kart og eiendomsområdet, bistå i utredning om eventuell 
pliktig tinglysing og blankoskjøter 

• Oppfølging av sikkerhetsloven, herunder mulige grunnleggende nasjonale og andre 
funksjoner 

• Støtte departementets arbeid med bistandsarbeidet innen statistikk og register-
samarbeid og hav 

• Arbeidet med fagstandard PLAN og lære kommunene i å oppdatere planregister og 
bruke kunnskapsgrunnlaget  

• Oppfølging av midtveisevaluering av Nasjonal geodatastrategi 
 

4.5 Særlig om sikkerhet 
Det vises til instruksens del 4.4. om sikkerhet og beredskap. Det gjøres endringer i omtalene 
av dette i KDDs instrukser, men instruksen for Kartverket vil av ulike hensyn ikke bli 
oppdatert før i 2024. Det er noen mindre presiseringer som Kartverket må jobbe med fra 
2023:  

• Det legges til grunn at arbeidet med sikkerhet er systematisk, lederforankret og inngår 
som en integrert del av Kartverkets virksomhet. Departementet vil i den forbindelse 
minne om kravene til risikostyring og internkontroll, og at vurdering av sikkerhets-
kapasitet og -kompetanse skal inngå i den øvrige bemannings-, kapasitets- og 
kompetansevurderingen  

• Departementet forventer at Kartverket tar sitt ansvar og sin rolle i samfunns-
sikkerhetsarbeidet  

• Varsling av sikkerhetshendelser gjelder ved alvorlige sikkerhetshendelser inkludert 
saker der «gradert informasjon er truet» 

• Kartverket skal være tilknyttet Nasjonal sikkerhetsmyndighets sårbarhetskartlegging 
Allvis NOR 
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Informasjonssikkerhet vil være et tema i styringsdialogen. En overordnet statusrapport for 
arbeidet skal fremkomme av årsrapporten. Omtalen skal inkludere mål og strategi for 
virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet, internkontrollsystemet, kartlegging av 
avhengigheter og deltagelse i øvelser. 
 

4.6 Tilsyn med kommuner 
Kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 gir regler om samordning av statlig tilsyn med kommunene. 
Kartverket skal innen 1. desember hvert år underrette statsforvalteren om planlagte 
tilsyn for kommende år. Tilsyn som ikke kan planlegges innen 1. desember skal meldes inn 
så raskt som mulig, og senest den 1. i hvert kvartal samme år tilsynet gjennomføres (1. 
mars, 1. juni og 1. september). Kartverket skal benytte den nasjonale tilsynskalenderen som 
driftes av Statsforvalternes fellesadministrasjon. Kartverket deltar i Arena for nasjonal 
samordning av tilsyn med kommunene, i samsvar med mandat av 30. november 2017. 
Formålet med arenaen er å legge til rette for at statlige tilsynsmyndigheter kan opptre mer 
enhetlig overfor statsforvalteren, kommuner og fylkeskommuner. 
 
5. Krav til dokumentasjon og statistikk 

Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan 
Årlig rapportering på handlingsplanen. 
 
I tillegg skal det rapporteres på følgende volumtall for 2023 under del II i årsrapporten:  

• Antall cache-oppslag per år for kartdata 
• 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 2023 
I tråd med Stortingets vedtak tildeles utgifter og fastsettes inntekter for Kartverket i 2023 som 
følger: 
 
Utgifter 
                                                                                                                                               
Kap. 0595   Statens kartverk                                                         (i tusen kroner) 
 Post Betegnelse Budsjett 2023 
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45 901 205 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

01 og 45 
249 589 

30 Geodesiobservatoriet, kan overføres 9 600 
 Sum kap. 595 1 160 394           
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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 Samferdsels-
departementet 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 400 000 kroner fra Samferdselsdepartementet til drift av Barnetråkk. 
Dette er etter en rammeoverføring av 1,6 mill. kroner tilbake til SD, da det samlet var gitt 2 
mill. kroner fra SD til utvikling av løsningen i 2022. 
 
I tillegg er bevilgningen redusert med ytterligere 1,8 mill. kroner som følge av forventet 
budsjettgevinst av endrende reisevaner.  
 
I forbindelse med tidligere budsjettsatsinger er 45 mill. kroner øremerket utvikling av 
matrikkelen og tinglysingen i 2023, samtidig som det forventes at Kartverket også 
opprettholder innsats utover dette minimumsnivået. Samtidig er den samlede bevilgningen 
for matrikkelrelatert utvikling økt til et nivå der det nærmer seg selvkost for tinglysings-
gebyrene og de forventes å øke ytterligere i 2024. Kartverket bør derfor vurdere behovet for 
øremerking av midler på 01-posten til utvikling av matrikkel og tinglysing utover de 45 mill. 
kronene, opp mot det generelle behovet for utviklingsmidler ellers i organisasjonen. 
 
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.  
 
Departementet gjør oppmerksom på følgende i Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og 
toll 2023, pkt. 5.1.4, siste avsnitt: «Det er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt 
arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig sektor, se punkt 2.4.17 i Prop. 1 S Gul bok 
(2022–2023). I Revidert nasjonalbudsjett 2023 vil regjeringen komme tilbake til Stortinget 
med forslag til konkrete endringer på kapittel og post.» 
 
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 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 2023, 
er de midlertidige prosjektene med ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Dette er kun Nautilus, 
med 13,61 mill. kroner og prosjektet med beregning av formuesverdi av fritidsboliger i 
matrikkelen med 20 mill. kroner. Utgifter knyttet til matrikkelen er normalt sett plassert på 
post 01, men gitt at det her er en tidsavgrenset satsing med ekstern finansiering plasseres 
den på 21-posten. 
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Post 30 skal dekke utgifter til utbyggingen av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på 
Svalbard. Styringsramme for prosjektet er 359,6 mill. kroner, mens kostnadsrammen er på 
411,7 mill. kroner. Dette er beregnet utfra prisnivå per juli 2022.  
 
For post 45, se omtale av kap. 3595, post 04. 
 
Inntekter 
                                                                                                                                             
Kap. 3595   Statens kartverk                 (i tusen kroner) 
 Post Betegnelse Budsjett 2023 
01 Gebyrinntekter tinglysing 488 000 
02 Salg og abonnement m.m. 122 302 
03 Samfinansiering 179 120 
 Sum kap. 3595 789 422 

 
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 sam-
finansierte 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 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.  
  
På post 04 skal det føres eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler. Eventuelle inntekter 
kan benyttes til å dekke utgifter til kap. 595, post 45. 
 

Tildeling fra poster utenfor programkategori 13.90 
KDD gir midler fra to egne poster til å dekke en del av ekstrautgiftene knyttet til deling av 
tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner. Dette relaterer seg til to forskjellige 
oppgaver. Det ene er rollen som teknisk koordinator for prosessen deling av 
tvangssammenslåtte fylker og kommuner, summert til 1,7 mill. kroner. Det andre er utvikling 
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av teknisk løsning for matrikkelen som skal fungere 1. januar 2024 («Ny Marty»). Jf. omtale 
av dette på side 53 i Prop. 1 S (2022-2023). 
 
Utgifter 
                                                                                                                                                
Kap. 500   Kommunal- og distriktsdepartementet             (tall i tusen kroner) 
 Post Betegnelse Budsjett 2023 
21 Spesielle driftsutgifter 5 500 

 
Midlene over kap. 500, post 21 stilles i sin helhet til rådighet for arbeidet med å etablere en 
ny teknisk løsning for å sikre gjennomføring og testing av deling av fylker og kommuner.  
 
 
Kap. 571   Kommunesektoren mv.           (tall i tusen kroner) 
 Post Betegnelse Budsjett 2023 
21 Spesielle driftsutgifter 13 700 

 
Midlene over kap. 571, post 21 skal benyttes til rollen som teknisk koordinator for prosessen 
deling av tvangssammenslåtte fylker og kommuner, jf. oppdrag 1 (1,7 mill. kroner) og resten 
av midlene skal brukes til «Ny Marty». 
 
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 2024. 
 
                                                
Kap. 1410 MAREANO                    (i tusen kroner) 
Post Betegnelse Budsjett 2023 
23 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 62 721 

 
Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i MAREANO-programmet i tråd med 
programmets aktivitetsplan for 2023. 
 
7. Fullmakter 

Departementet delegerer budsjettmessige og andre fullmakter til Kartverket for budsjettåret 
2023 som omtalt nedenfor. 
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i instruks av 1. juli 
2020.  
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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 
(2022–2023) vedtatt 15.12.2022. 
 
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak VI Merinntektsfullmakter, Innst. 16 S 
(2022–2023) vedtatt 15.12.2022. 
 
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 (2022–
2023) vedtatt 15.12.2022. 
 

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 40 mill. kroner, jf. 
romertallsvedtak IX Bestillingsfullmakt, jf. Innst. 16 S (2022–2023) vedtatt 15.12.2022. 
 
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 (2022–2023) Innst. 16 S (2022–2023) vedtatt 15.12.2022. 
 

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 (2022–2023) vedtatt 15.12.2022. 
 
Tidligere fullmakt om utsatt utgifts- og inntektsføring bortfaller, da den er dekket av rundskriv 
R-101. KDD 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. 
  

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. 
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7.6 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot 
tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår 

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

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2023 fremgår av styringskalenderen i 
vedlegg 1. 
 

8.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 
Kartverket skal levere tertialrapporteringer i tråd med styringskalender. Disse skal gi 
rapportering på status på oppdragene samt en prognose for måloppnåelsen gjennom 
fastsatte styringsparametere. For tertialrapportene skal Kartverket kun fokusere på det som 
oppfattes som viktig for styringsdialogen og der ressursbruk i rapporteringen oppfattes som 
hensiktsmessig.   
 

8.2 Årsrapport og årsregnskap 
Kartverket skal sende årsrapporten for 2023 til departementet innen 15. mars 2024, med 
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i Økonomi- og virksomhets-
instruks for Kartverket. Rapporten skal inneholde rapportering om måloppnåelse både for 
hovedmål og delmål, styringsparametere og oppdrag omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 
Mål for 2023 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5 Krav til dokumentasjon og 
statistikk. Omtale av måloppnåelse og styringsparametere bør suppleres med kvalitative 
analyser for å gi et helhetlig bilde.  
 
For årsrapporten for 2022 skal Kartverket rapportere om iverksatte tiltak og konkrete 
resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen om konsulentbruken. Dersom det er 
fagområder og/eller kompetanseområder der virksomheten benytter konsulenter i vesentlig 
grad, skal bakgrunnen for dette omtales i rapporten. Kartverket skal som en del av 
rapporteringen også gi en omtale av eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra 
kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2022 og opplyse om 
totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 
 
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.  
 



 

 

Side 14 
 

9. Budsjettmessige forutsetninger 

Kartverket har ansvar for å planlegge 2023 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. 
 
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 (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Ove Bitsch Olsen 
rådgiver 

 
 
Vedlegg (1): 
Styringskalender for Kartverket for 2023 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi til:  
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Styringskalender for Kartverket for 2023 
 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt  
Januar Rapportering til statsregnskapet januar 2023 

   
Februar Innspill til RNB 2023 22.2.2023 

 Formøte etatsmøte 1 16.3.2023 
 Årsrapport for 2022 15.3.2023 
 Etatsmøte 1 (Hønefoss) 21.3.2023 

April   
Mai Innspill til rammefordeling 2024 5.5.2023 

 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med prognose ut 
året 
Formøte 2 

22.5.2023 
 

26.5.2023 
   

Juni Innspill til Prop. 1 S (2023-2024) 
Etatsmøte 2  

1.6.2023 
6.-7.6.2023 

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

året 
20.9.2023 

 Innspill til nysalderingen 2023 
Formøte etatsmøte 3 

25.9.2023 
29.9.2023 

Oktober Etatsmøte 3 (Hønefoss) 10.10.2023 
November Innspill til nye satsinger 2025 

Innspill til innsparingstiltak 2025 
9.11.23 
9.11.23 

 
Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2025) 19.12.2023 
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