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Tildelingsbrev 2020 – Kartverket
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop.
1 S (2019–2020) for henholdsvis Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019 og Innst. 9 S
(2019-2020) vedtatt 4. desember 2019.
Departementet gir i tildelingsbrevet Kartverket fullmakt til å disponere utgifts- og
inntektsbevilgningene for 2020, 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 virksomhets- og økonomiinstruksen rammene for
Kartverkets virksomhet i 2020. KMD vil utarbeide ny instruks for Kartverket innen 1.mars
2020.
Vi ber Kartverket ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
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Ivar Tvede

2. Overordnede prioriteringer og utfordringer
Kartverket skal i 2020 fortsatt prioritere digitalisering og effektivisering, med sikte på å levere
bedre tjenester og skaffe handlingsrom for videre utvikling innenfor egne rammer. I tillegg til
dette skal Kartverket igangsette to særskilte prosjekter i 2020. Kartverket skal sette i gang et
arbeid med langsiktig oppgradering av matrikkelen, både i kvalitet og fullstendighet. Videre
skal det settes i gang et treårig pilotprosjekt for utvikling av metode og kartlegging for marine
grunnkart i kystsonen. I arbeidet med Kartverkets samfunnsoppdrag skal det legges vekt på
god ressursutnyttelse, brukerbehov og gevinstrealisering. Arbeidet med sikkerhet og
beredskap skal fortsatt gis særlig fokus.

3. Mål for 2020
Kartverkets hovedmål er å sørge for oppdatert kart- og eiendomsinformasjon som grunnlag
for verdiskaping og utvikling.

3.1 Forvalte den nasjonale infrastrukturen for kart- og eiendomsinformasjon
Styringsparametere
 Økt andel av fastlandsarealet dekket med detaljerte høydedata, basert på
laserskanning og bildematching.
 Nytt jordobservatorium skal ha drift på begge VLBI-antennene og driften skal være
overført fra prosjekt til linje.
 Økt kvalitet og fullstendighet på matrikkelen og forsvarlig teknologisk nivå.
Oppdrag
Nr.
1.
2.

Oppdrag
Iverksette tiltak som følge av ny strategi for bygningsdelen av
matrikkelen.
Etablere system som gjør det enklere å gjennomføre sømløs
kommunikasjon mellom matrikkelen og kommunenes systemer.

Frist
31.12.2020
31.12.2020

3.2 Koordinere samarbeid og samspill mellom aktørene i infrastrukturen
Styringsparametere
 Gjennomføring av egne tiltak iht. handlingsplan for nasjonal geodatastrategi, og
oppfølging av øvrige tiltak. Sjømåling av de viktigste havner og farleder i samarbeid
med Kystverket.
Oppdrag
Nr.
3.

Oppdrag
Rask oppstart av pilotprosjektet for utvikling av metode og
kartlegging for marine grunnkart i kystsonen, herunder å ivareta
ulike interessenter og synliggjøre gevinster tidlig.
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Frist
1.10.2020

4.

5.

6.

Være teknisk koordinator for de kommunene, statlige aktørene
29.2.2020
og private leverandører som har behov for det i kjølvannet av
kommune- og regionreformen.
Fortsette å prioritere sjøkartlegging rundt Svalbard. Utrede et
19.2.2020
forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 for en omfattende
innsats med sjøkartlegging og utbedring av sjøkart rundt
Svalbard.
Levere rapport om oppfølgingen av egne tiltak i handlingsplan
15.3.2021
for nasjonal geodatastrategi leveres som en del av årsrapport for
2019, samt til 2. tertial 2020.

3.3 Tilrettelegge for økt bruk av kart- og eiendomsinformasjon
Styringsparametere
 Økt bruk av sentrale løsninger som sentral felleskartdatabase (SFKB), Geonorge,
dybdedata.no og høydedata.no.
 Synliggjort bruk og verdi av data/tjenester/oppgaver i andres verdikjeder
(demonstratorer, gode brukerhistorier mv.).
 Økt digitaliseringsgrad innen faglige systemer, leveranser og elektronisk
tinglysing, samt administrativ løsninger.
Oppdrag
Nr.
7.
8.

Oppdrag
Gjøre data fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK) tilgjengelig, i
samsvar med tiltaksplanen og med økt kvalitet.
Første versjon av Eiendomsportalen er satt i drift.

Frist
31.12.2020
1.10.2020

3.4 Være et kompetent og innovativt fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt
Styringsparametere
 I samarbeid med departementet understøtte arbeidet med gjennomføring av FNs
bærekraftmål.
 Økt innovasjon, og styrket samarbeidet mellom offentlige og private aktører. Dette
inkluderer å skape økonomisk handlingsrom til dette i Kartverket.
Oppdrag
Nr.
9.

10.

Oppdrag
Gjøre nødvendige tilpasninger for å følge opp endringer i
matrikkelforskriften, herunder etablere autorisasjon av
landmålere.
Vurdere hvilke oppgaver innenfor plan- og bygningsloven som
Kartverket skal ha ansvar for, og iverksette drift av eventuelt nye
oppgaver. Det vises til eget brev fra KMD av primo januar 2020
som grunnlag for dette arbeidet.
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Frist
31.12.2020

31.12.2020

11.

Følge opp UN-GGIM og arbeidet i the
subcommitee/underkomiteen, spesielt for å bidra til bedre
internasjonale rammebetingelser for mottak av VLBI-data

31.12.2020

4. Andre forutsetninger og krav
4.1 Fellesføring for 2020
Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad
Kartverket skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens
inkluderingsdugnad. Kartverket skal i årsrapporten redegjøre for hvordan
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 prosent, vurdere eget arbeid opp
mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Kartverket hatt nyansettelser i
faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i
CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten.
Kartverket skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019.

4.2 Arbeid med informasjonssikkerhet
Norge er blant de fremste landene i verden på å ta i bruk digital teknologi. Dette gir store
muligheter og fordeler, men digital teknologi byr også på nye utfordringer. Et overordnet mål
er at norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne
til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser, jf. Nasjonal strategi for digital sikkerhet
(2019).
Med bakgrunn i dette skal alle KMDs underlagte virksomheter fra og med 2020 gi en
overordnet beskrivelse i årsrapporten av status i det interne arbeidet med
informasjonssikkerhet. Omtalen skal inkludere mål og strategi for virksomhetens arbeid med
informasjonssikkerhet, internkontrollsystemet, kartlegging av avhengigheter og deltagelse i
øvelser. Første statusrapportering skal skje i forbindelse med Kartverkets årsrapport for
2019.

4.3 Føring om sikkerhet og risiko- og sårbarhetsvurdering
Departementet viser til tilsvarende føring i 2018 og 2019 og pkt. 4.2.1 i virksomhets- og
økonomiinstruksen og ber om at en kortfattet og overordnet kartlegging av risiko og
sårbarhet (ROS-analyse) på eget ansvarsområde oversendes departementet innen samme
frist som årsrapporten. Departementet ber om at rapporten inneholder følgende punkter:
- Vurdering av risiko knyttet til hendelser som Kartverket har et ansvar for å forebygge
og håndtere.
- Vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som Kartverket har ansvaret for.
- Vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig av
sektor.
- Vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift.
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Rapporten for dette leveres som et vedlegg til årsrapporten.

4.4 Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor
Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 Én digital offentlig sektor vektlegger
utvikling av sammenhengende digitale tjenester, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer,
som tar utgangspunkt i livshendelser. I strategien pekes det ut syv livshendelser der
utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres i strategiperioden.
Kartverket må være forberedt på å kunne bli involvert i arbeidet med én eller flere
livshendelser.

5. Budsjettildelinger
5.1 Budsjettrammer 2020
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Kartverket følgende utgifter og inntekter i 2020:

Kap. 595 Statens kartverk
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap.
595, post 01 og 45
30
Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres
45
Investeringer, kan overføres
Sum kap. 595

(i tusen kroner)
Budsjett 2020
913 380
293 827
7 636
0
1 214 834

Post 01 skal benyttes til Kartverkets ordinære driftsoppgaver, deriblant lønn, pensjon, husleie
med mer. Fra og med 2020 skal ikke KMD disponere midler på posten til eget arbeid med
tinglysing og matrikkel. Fra 2019 er det rammeoverført 2 mill. kroner fra
Samferdselsdepartementet til bruk i kvalitetshevingen av nasjonal register for luftfartshindre.
I 2020 rammeoverføres det ytterligere 1 mill. kroner, slik at samlet bevilgning i 2020 til
nasjonalt register for luftfartshindre er 3 mill. kroner. Blant midlene på posten ligger også en
engangsbevilgning på 12,8 mill. kroner for betaling av en ekstra termin for
pensjonskostnader som følge av endring i reglene for bruk av mellomværende.
Det er fra 2020 bevilget 30 mill. kroner til å oppgradering av matrikkelen, i tillegg til de 15 mill.
kronene som er bevilget årlig til samme formål fra 2018. Innsatsen på utviklingsarbeid knyttet
til matrikkelen skal derfor økes med tilsvarende 30 mill. kroner fra 2019 til 2020. I 2020 kan
noe av midlene benyttes til tilstøtende prosjekter knyttet til sikkerhet og tinglysing. På lengre
sikt skal denne økningen dekke utvikling både på tinglysing og matrikkelområdet.
Deler av utgiftene på post 01 er finansiert med inntekter rapportert på kap. 3595, post 02 og
03. Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av utgiftene på post
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01 som er finansiert ved inntekter fra den enkelte av disse to postene. Spesifikasjonen skal
inkludere både konkrete lønnskostnader og antall årsverk. Det er i 2020-budsjettet gjort en
overføring av 50 mill. kroner fra 01 til 21-posten for å bedre reflektere faktisk bruk i
Kartverket.
Post 21 skal dekke utgifter til tidsavgrensede prosjekter og brukes som hovedregel til kjøp av
tjenester. En del av utgiftene på posten er finansiert med midler rapportert på kap. 3595, post
02 og 03 og det er derfor en gjensidig avhengighet mellom utgiftene og inntektene.
Kartverket skal i egen note i årsrapporten synliggjøre hvilken andel av utgiftene på posten
som er finansiert ved inntekter fra den enkelte av disse postene. De eneste prosjektene som
ligger på post 21 i 2019 som ikke er finansiert med midler fra kap. 3595, post 02 og 03, er en
bevilgning til høydemodellen på 36 mill. kroner årlig (alle tall knyttet til dette prosjektet i 2016kroner) og marine grunnkart med 13,8 mill. (2020-) kroner. Samlet ramme for prosjektet
nasjonal digital høydemodell er på 420 mill. (2016-) kroner over syv år, hvorav 235 mill.
kroner er dekket med friske midler over denne posten og Kartverket må i tillegg dekke
ytterligere 10 mill. kroner årlig. Etter 2020 vil bevilgningen bli redusert i tråd med prosjektplan
som går ut 2022.
Post 30 skal dekke utgifter til utbyggingen av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, jf.
fullmakt under. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 355 mill. kroner. Kartverkets
styringsramme ble i 2019 økt til 328 mill. kroner, hvorav valutarisiko innenfor P50 ikke er
med.
Post 45 skal dekke utgifter til investeringer i store anleggsmidler. Posten er budsjettert til 0
kroner i 2020.

Inntekter
(i tusen kroner)
Budsjett 2020
450 000
149 207
210 324
0
809 531

Kap. 3595 Statens kartverk
Post
Betegnelse
01
Gebyrinntekter tinglysing
02
Salg og abonnement m.m.
03
Samfinansiering
04
Salg av anleggsmidler
Sum kap. 3595

Post 01 skal vise gebyrinntekter fra rettsregisteringer av boretter og tinglysing i fast eiendom.
Posten er i 2020 økt med 30 mill. kroner gjennom en endring av gebyrsatsene som skiller
mellom manuell og elektronisk tinglysing.
Post 02 skal vise inntekter fra salg og abonnementer. Inntekter som føres på denne posten
kommer fra salg av kart- og eiendomsdata, salg av abonnementer, 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.
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Post 03 skal vise 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 kjernevirksomhet, som samfinansierte prosjekter. Slike inntekter føres
først på mellomværende, og føres deretter på post 03 når tilsvarende utgifter føres på kap.
595 post 01 eller 21. For de prosjektene det er aktuelt å betale inn midler på forskudd vil det
bli inngått en samarbeidsavtale med partene, med betalingsplan og fordelingsnøkkel, se
omtale av fullmakter knyttet til samfinansierte prosjekter i pkt. 6.3 og 6.4.
Post 04 skal vise eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler. Dersom det føres en inntekt
her, muliggjør dette bruk av disse midlene over kap. 595, post 45.

5.2 Tildeling fra andre departementer
Kap. 1410 MAREANO
Post
Betegnelse
23
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Budsjett 2020
43 977

Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i MAREANO-programmet i tråd med
programmets aktivitetsplan for 2020 og beskrivelse i (Klima- og miljødepartementets) Prop. 1
S (2019-2020).

6. Fullmakter
Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Kartverket for budsjettåret
2020.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Kartverket har fått delegert i økonomi- og
virksomhetsinstruks av 21.04.2017.

6.1 Merinntektsfullmakt
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
(2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.
Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 595, post 21 mot tilsvarende merinntekter
på kap. 3595, postene 02 og 03, jf. Romertallsvedtak romertallsvedtak VI
Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.
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 (2019–
2020) vedtatt 5. desember 2019.
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6.2 Bestillingsfullmakt
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 120 mill. kroner, jf.
romertallsvedtak IX Bestillingsfullmakt, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.
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 Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014)
Statsbudsjettet 2014.

6.3 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 VIII
Samfinansiering, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.

6.4 Utsatt utgifts- og inntektsføring
Fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med
statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de
samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet, jf.
romertallsvedtak VII Utsatt utgifts- og inntektsføring, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5.
desember 2019. Fullmakten innebærer at innbetalinger Kartverket mottar fra parter som
delfinansierer samfinansierte prosjekter ikke skal rapporteres til statsregnskapet i det
innbetalingene mottas. Slike innbetalinger skal i stedet plasseres på mellomværende med
statskassen. Rapportering av innbetalingene skal gjøres parallelt med at utgiftene i
prosjektene kommer til utbetaling. På utbetalingstidspunktet skal både inntekter og utgifter
rapporteres til statsregnskapet. Inntekter skal rapporteres på kap. 3595, post 03 og utgifter
på 595, post 01 (lønn) og 21 (andre prosjektutgifter).
Kartverket skal holde oversikt over de samfinansierte prosjektene som ligger på
mellomværende med statskassen herunder holde oversikt over hvilke parter og prosjekter de
enkelte innbetalingene er knyttet til. Spesifikasjon av mellomværende ned på den enkelte
prosjektdeltaker kan ligge i et hjelpesystem så lenge det er sporbarhet mellom
dokumentasjonen av bokførte opplysninger i prosjektene via spesifikasjoner fram til pliktig
regnskapsrapportering (og omvendt), jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.
4.4.4.

6.5 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.
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6.6 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. Rapportering og resultatoppfølging
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2020 framgår av styringskalenderen i
vedlegg 1.

7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året
I virksomhets- og økonomiinstruks pkt. 3.2.5 er det stilt krav til oversendelse av
avviksrapport/økonomisk resultatrapport og foreløpig årsrapport. Fristene for disse
leveransene er spesifisert i vedlegg 1.

7.2 Årsrapport og årsregnskap
Kartverket skal sende årsrapporten for 2020 til departementet innen 15. mars 2021, med
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i virksomhets- og
økonomiinstruks for Kartverket . For årsrapporten for 2019 gjelder kravene som har vært
gjeldende for 2019, med mindre noe annet fremgår av dette brevet. Rapporten skal
inneholde rapportering om mål, styringsparametere og oppdrag omtalt i dette
tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2020 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav. I tråd med
bestilling under styringsparameter til 3.2 skal det leveres egen rapport på gjennomføring av
egne tiltak iht. handlingsplan for nasjonal geodatastrategi, og oppfølging av øvrige tiltak til
denne.
Kartverket skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet.
Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med mindre det er
særskilte forhold som gjør det nødvendig.
I tillegg skal det rapporteres på følgende volumtall for 2020 under del II i årsrapporten:
Beskrivelse
1. Andel av fastlandsarealet dekket med detaljerte høyde- og terrengdata
2. Antall cache-oppslag per år for kartdata
3. Eiendommer med vegadresser (del i prosent av totalen)
4. Prosentvis andel av panteboken som er digitalisert
5. Prosentvis andel av dokumenter som tinglyses elektronisk
6. Prosentvis hvor mye av arealet langs norskekysten som er målt med moderne
målemetoder
Som følge av endringene i Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 23. september
2019, skal revisjonsberetningen publiseres på Kartverkets nettsider innen 1. mai sammen
med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal
beretningen publiseres så snart den foreligger. I tillegg skal årsrapporten dateres. Disse
endringene gjelder allerede for årsrapporten og revisjonsberetningen for 2019.
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Det stilles nye krav til rapportering på årsverk i årsrapporten for statlige virksomheter.
Informasjons- og veiledningsmateriale er tilgjengeliggjort i en personalmelding (PM) fra KMD.
Kravet gjelder allerede for rapportering for 2019. Kartverket bes om å rapportere tall for antall
ansatte og antall avtalte årsverk som tilgjengeliggjøres i SSBs statistikk. I tillegg skal det som
tidligere rapporteres antall utførte årsverk jamfør PM.
Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov med
virkning fra 1.1. 2020. I årsrapporten for 2020 skal det derfor rapporteres om likestilling iht. til
de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3 om
arbeidsgiverrollen og § 26 i den nye loven. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
har varslet om ny veiledning og malverk for denne rapporteringen.

8. Budsjettmessige forutsetninger
Kartverket har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 slik at etaten kan nå målene
innenfor bevilgningsrammene 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. 6 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
seniorrådgiver

Vedlegg (1):
Styringskalender for Kartverket i 2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Kopi til:
Klima- og miljødepartementet
Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep
Postboks 6835 St. Olavs
plass
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