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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2020
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevene for 2019 og
2020, Prop. 117 S (2019-2020), Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020).
2. Opprettholde forsvarlig kapital for prosjekter med fremtidig inntjening
Vi viser til tidligere føring om dette, senest tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2019. I ny instruks
vil ikke disse midlene lengre være omtalt med eget avsnitt. KMD presiserer at det ikke ligger
noen spesielle føringer knyttet til midlene (to mill. kroner) som gjør at de ikke kan benyttes på
samme måte som resten av Kartverkets bevilgning.
3. Flytting av orienteringsmøte
Orienteringsmøte med Sjødivisjonen i Stavanger flyttes til 16. september.
4. Bevilgning i revidert nasjonalbudsjett
I revidert nasjonalbudsjett er det gitt en økning i Kartverkets bevilgning på 25 mill. kroner
over kap. 595, post 21. Dette består av to ulike prosjekter, en pakke tiltak rettet mot kyst og
havner i forbindelse med korona på 12 mill. kroner og en fremskynding av høydemodellen på
13 mill. kroner. Til arbeidet med kyst og havner er følgende inndeling av midlene lagt til
grunn for Stortingets vedtak:
For å bidra til raskere utgivelse av oppdaterte sjøkart foreslås det 3 mill. kroner til å
prosessere innsamlede data fra sjømåling ved hjelp av kompetanse som ellers leverer til
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offshorenæringen. Det foreslås også 4 mill. kroner til å legge til rette for oppmåling av havner
og 3 mill. kroner til å etablere korrekt informasjon om havner som kan benyttes av ulike
digitale systemer. Oppdaterte kart og bedre digital tilgang til informasjon om havneanlegg
kan legge til rette for større skip i havnene og gjøre det enklere for skipsfart, fritidsbåter og
beredskapsetatene. I tillegg foreslås det 2 mill. kroner til en kampanje om sjøsikkerhet.
Eventuell overføring mellom tiltakene må avklares med KMD. Departementet understreker at
intensjonen er at midlene skal komme et utsatt næringsliv til gode og derfor bør disponeres
raskt.
5. Nye budsjettfullmakter
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