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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2020 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2020, Prop. 
1 S (2019-2020) og Innst. 14. S (2019-2020).  
 

2. Oppdrag 13  

Nytt oppdrag 13 skal følge opp arbeidet med mulig overføring av drift av målebåtene og MS 
Hydrograf til Havforskningsinstituttet (HI): 
 
KMD og NFD ber Kartverket og HI utarbeide et utkast til en avtale med plan for 
implementering av overtagelse av drift av Hydrograf, som forelegges departementene innen 
28. mai.  

 Kartverket gjør en samlet risikovurdering med de berørte parter i Kartverket 
 Havforskningsinstituttet og Kartverket ferdigstiller utkast til en eier- og operatøravtale 
 Havforskningsinstituttet og Kartverket legger en plan for implementering 
 Havforskningsinstituttet og Kartverket har dialog med organisasjonene med hensyn til 

avtalerevisjonene 
 Havforskningsinstituttet skal kvalitetssikre sin management fee modell i forhold til alle 

eiere av fartøyer som bemannes og driftes av Havforskningsinstituttets rederi 
 I avtaleutkastet skal det foreslås at ny modell iverksettes fra 1. januar 2021  
 Det skal vurderes konsekvenser for etatene av en kontrakt på henholdsvis 5, 10 og 

15-20 år 

 

Videre bør Kartverket avklare situasjonen for målebåten Anda med Kystverket. 
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Side 2 
 

Om det oppstår viktig spørsmål som etatene opplever at er vanskelig å finne en felles 
løsning på, skal både NFD og KMD informeres så snart som mulig. 
 

3. Oppdatering av friste i styringskalender 

Foreløpig dato for orienteringsmøte for eiendoms- og landdivisjonene flyttes til 7. mai. 
 

4. Overføringer fra 2019 

KMD har mottatt brev fra Klima- og miljødepartementet om følgende overføring for Mareano 
(kap. 1410): 
 
Post 23   32,477 mill. kroner 
. 
 

5. Nye budsjettfullmakter 

 
Kap. 1410   Nedsatt funksjonsevne                (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2020 

23 Mareano, kan overføres 76 454 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
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