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Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til tidligere arbeid med eierskap og drift 
av Kartverkets skip og målebåter og utredningen levert av Metier i juni år.  
 

2. Nytt oppdrag 14 

KMD gir følgende oppdrag til Kartverket for å kunne levere et forslag til eventuell overføring 
av skip og målebåter. Nærings- og fiskeridepartementet gir et likelydende oppdrag til 
Havforskningsinstituttet. 
 

14. Kartverket skal, sammen med Havforskningsinstituttet, utarbeide 
et omforent forslag til hvordan en eventuell overføring av MS 
Hydrograf og Kartverkets målebåter til Havforskningsinstituttets 
rederidrift kan gjennomføres. 
  
Forslaget skal utrede forutsetninger og konsekvenser for begge 
parter om MS Hydrograf og Kartverkets målebåter enten driftes, 
eller eies og driftes, av Havforskningsinstituttet. Etatene skal 
synliggjøre disse eksemplene og sammen foreslå en løsning 
som er fordelaktig for begge parter, og som ikke gir økte 
kostnader for statens om helhet. Som utgangspunkt kan dere 
anta at en eventuell løsning skal være operativ fra 1.1.2021. 
Metierrapporten av 19.6.2019 og Næring- og 
fiskeridepartementets fartøyutredning av 2018 (inklusive vedlegg 
om avtaleverk) skal brukes som utgangspunkt for dette arbeidet. 
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Side 2 
 

 
Forslaget må være oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet innen 20. desember 2019. Om Kartverket og Havforskningsinstituttet 
opplever at det er vanskelig å finne frem til et omforent forslag, må dere kontakte overordnet 
departement i god tid før denne fristen. 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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