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1. INNLEDNING
Det vises til Prop. 1 S (2010-2011), Stortingets innstilling og vedtak. Tildelingsbrevet gir de
økonomiske rammene for 2011 og en nærmere beskrivelse av de oppgaver departementet
spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt konkrete oppdrag som etaten skal prioritere. Vi
viser også til faste, løpende oppgaver, og understreker at de hovedområder og krav som er
omtalt i tildelingsbrevet ikke er uttømmende for etaten. Etaten har i tillegg omfattende
funksjoner/oppgaver som også skal utføres med god kvalitet.

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL
2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer
Miljøpolitikken er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2010-2011) og regjeringens politiske
plattform. Prioriteringene er gjengitt i innledningskapitlet i budsjettproposisjonen.
For å nå de nasjonale og de internasjonale miljømålene må miljøpolitikken i større grad bli en
del av andre departementers prioriteringer. Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det
sektorovergripende arbeidet skal prioriteres høyt i 2011. En offensiv miljøpolitikk er også
avhengig av vår evne til å formidle kunnskap og skape engasjement og forståelse for
saksområdet i befolkningen. I tiden framover skal vi derfor legge sterk vekt på hvordan vi kan
gjøre miljøpolitikken mer relevant, aktuell og forståelig for folk flest. Samtidig skal vi forsterke
og samordne innsatsen overfor kommunene når det gjelder deres rolle som myndighetsutøver
på plan- og miljøområdet. Som ledd i dette skal det etableres en ny nettbasert veiledning for
kommunene på hele plan- og miljøområdet, se nærmere omtale under resultatområde 7. Målet
med nettportalen er å gjøre det enklere for kommunene å utøve myndighet de er tillagt etter
plan- og miljølovgivningen. Vi skal også legge større vekt på å kommunisere bedre og mer
effektivt med særlig følgende målgrupper:





den del av befolkningen som har en interessert og åpen holdning til saksområdet,
barn, ungdom og skolesektoren
næringslivet
kommunene

Arbeidet med miljødata og oppdatering av ”Miljøstatus Norge” skal intensiveres.
Det skal legges stor vekt på informasjons- og kompetanseoppbygging i departementet og
etatene. Miljøforvaltningen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og
interessante oppgaver og store muligheter for egenutvikling.
De viktigste langsiktige miljøutfordringene med både nasjonalt og internasjonalt fokus er
knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold, bærekraftig arealbruk og reduksjon i
miljøgifter. På klima og naturmangfold er det behov for betydelige ressurser og stor grad av
fleksibilitet avhengig av framdriften i arbeidet. Det er viktig at disse to områdene blir sett i
sammenheng, og at vi kommer med forslag til hvordan vi kan løse utfordringer og mulige
dilemmaer vi vil stå overfor.
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I 2011 skal det særlig legges vekt på følgende:


Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål i sammenheng med økningen i miljøbudsjettet.
En styrket satsing på formidling bør skje innenfor de enkelte resultatområdene.



Styrke rollen vår i klimapolitikken. Det skal legges fram en ny stortingsmelding med
vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler høsten 2011. I 2011 vil
oppfølging av den offentlige utredningen om samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning
til klimaendringene også være sentral.



Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordområdene og i polare områder. Vi skal
styrke miljøforvaltningen på Svalbard. Det skal legges til rette for økt kunnskap om klima og
miljø, som grunnlag for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord.



Samordne og styrke innsatsen med hovedfokus på å hjelpe kommunene der de har ansvar
innenfor Miljøverndepartementets områder. Arbeidet baseres på kartlegging/oppdatering
av kommunenes basisoppgaver på plan- og miljøområder.



Følge opp og implementere nye globale mål for bevaring av naturmangfold som ble vedtatt
på partsmøtet for FNs konvensjon om biologisk mangfold høsten 2010.



Sikre at naturmangfoldet er en høyt prioritert oppgave i 2011. Arbeidet med å
operasjonalisere og sørge for aktiv bruk av naturmangfoldloven i miljøforvaltningen, i andre
sektorer og i kommunene skal pågå for fullt i 2011. Det er viktig å bedre
kunnskapsgrunnlaget, blant annet gjennom bedre overvåking og kartlegging.



Det er en prioritert oppgave å kommunisere verdien av naturmangfoldet mot ulike
målgrupper og sørge for økt fokus på og forståelse for nødvendigheten av å ta vare på
naturmangfoldet blant folk generelt.



Innsatsen for å sikre truete arter skal økes. Arbeidet med prioriterte arter etter
naturmangfoldloven skal styrkes i 2011. Vi skal legge fram forslag til nye bestandsmål for
ulv og bjørn for Stortinget, og innsatsen for å ta vare på villaksen skal økes, blant annet
gjennom å bruke naturmangfoldloven til å utarbeide grenseverdier for påvirkingsfaktorer
som lakselus og rømt oppdrettslaks.



For å sikre naturmangfoldet i våre verneområder, vil innsatsen knyttet til forvaltning og
skjøtsel og overvåking av utvalgte verneområder bli prioritert. Et viktig element i dette
arbeidet er implementering av den nye ordningen for lokal forvaltning av verneområder,
blant annet med ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Hovedfokuset i arbeidet med nytt vern
vil være skogvern og gjennomføring av marin verneplan.



Arbeidet med å ivareta truete naturtyper gjennom ordningen med utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven skal styrkes i 2011.



Vannforvaltningen skal styrkes. Blant annet skal vedtatte vannforvaltningsplaner for utvalgte
vannområder følges opp, samtidig som arbeidet med landsdekkende vannforvaltningsplaner
gjennomføres slik at alt ferskvann og kystvann i Norge kan dekkes av slike planer innen
2015.
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Arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene skal viderføres, herunder
revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Det er viktig å framskaffe et godt
faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen.



Tiltak for å hindre negative effekter av fremmede, skadelige organismer, og tiltak for å
bedre kunnskapsgrunnlaget, herunder arbeide for et tilstrekkelig faglig grunnlag for å
balansere klima- og naturmangfoldtiltak skal prioriteres.



Innenfor friluftsliv skal arbeidet med å utvikle en nasjonal handlingsplan for friluftsområder i
Norge ha høy prioritet.



Styrke arbeidet for å redusere utslipp av miljøgifter og følge opp Miljøgiftsutvalgets
innstilling, slik at målet om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020 kan nås. Arbeid for
bedre regulering av nanomaterialer skal også prioriteres. Arbeidet med opprydding i
forurenset jord og i sjøbunn har høy prioritet.



Sørge for en effektiv gjennomføring av nytt regelverk for radioaktiv forurensning og
radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning av norske
områder fra kilder i utlandet.



Medvirke til en aktiv miljøpolitikk i EU og regelverksutvikling i EU/EØS.



Forvalte og ta vare på et mangfold av kulturminner og kulturmiljø som bruksressurser, og
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Tapet av kulturminner
skal minimaliseres innen 2020. Arbeidet med å sikre god kartlegging, overvåking og
rapportering om utvikling og tilstand på fredete og verneverdige bygninger skal prioriteres.
Det skal sikres gode styringsdata gjennom kunnskapsløftet for å kunne målrette bruk av
virkemidler og iverksette eventuelle tiltak for å nå de nasjonale målene. Arbeidet med å
styrke den regionale kulturminneforvaltningen skal videreføres i 2011.
Bevaringsprogrammene, med økt satsing på bevaringsprogrammet for tekniske og
industrielle kulturminner, verdensarv og samiske kulturminner, blir spesielt viktig i 2011.
Det samme gjelder å sammenfatte og formidle erfaringer og resultater fra programmene.
Det skal settes et økt fokus på gode rammevilkår for eiere av fredete bygg, blant annet når
det gjelder tiltak som sikrer eierne forutsigbarhet i forhold til løpende vedlikehold.



Følge opp og aktivt arbeide for at planleggingen etter ny plan- og bygningslov (PBL) blir et
bedre redskap for utviklingen av samfunnet, og sikre at bærekraftperspektivet ligger til
grunn for planleggingen. Det skal legges vekt på mer helhetlig satsing for miljøvennlig
transport og en ytterligere samordning av areal- og transportpolitikken i by- og
tettstedsområdene. Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å redusere utslippene av
klimagasser fra transport- og energisektoren.



Strandsonen langs sjø og vassdrag, fjellområdene, bymarker og grøntareal i byene skal ha
spesiell oppmerksomhet i arealpolitikken. Det skal være fokus på tiltak som kan styrke planog miljøkompetansen på kommune- og fylkesnivå. Delta aktivt i arbeidet med å
videreutvikleprogrammet ”Fremtidens byer” hvor det skal sikres gode koblinger til
Klimaløftet og det kommunale arbeidet.
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Delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle arbeidet med felles elektroniske kartgrunnlag og
følge opp ny geodatalov. Norge Digitalt arbeidet skal sees i sammenheng med
videreutviklingen av areal- og miljødata.



Hele miljøvernforvaltningen skal slutte opp om målsettinger, strategier og tiltak for nasjonal
samordning av miljødata og legge inn nødvendig kompetanse og ressurser. Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) er koordinerende sekretariat for dette arbeidet. Kravene til
levering av data er økende. Dette gjelder både stedfestet informasjon i tråd med
bestemmelsene i INSPIRE og Geodataloven, rapporteringskrav i EUs rammedirektiver,
formidling via Miljøstatus.no og for fagsystemene. Kartverkets spisskompetanse og
driftsmiljø for forvaltning, administrasjon og formidling av geografiske miljødata er en viktig
ressurs i dette arbeidet. Kartverket må derfor utvikle og tilpasse sine tjenester til å møte
behovene i de andre miljødirektoratene. Mulighetene for å oppnå gevinster skal
demonstreres gjennom et eget pilotprosjekt.
Miljøstatus skal være foretrukket kilde til kunnskap om miljøtilstand- og utvikling. I 2011
skal det legges særlig vekt på å øke bruken av miljøstatus hos prioriterte målgrupper
(skoleelever, lærere, journalister og offentlig forvaltning). Alle etater skal oppdatere og
videreutvikle Miljøstatus på sine områder og vise til Miljøstatus som faktagrunnlag, blant
annet i kontakt med media.



Forskning og overvåking skal følges aktivt opp med tilstrekkelige ressurser slik at vi får den
kunnskapen som vi har mest bruk for og utnytter den på en effektiv og konstruktiv måte.
Oppdatert ”Katalog over miljøvernforvaltningens forskningsbehov 2010-2014” skal brukes
konstruktivt og tidsnok i arbeidet med å spisse problemstillingene/kunnskapsbehovene.
Arbeidet skal også være basis for satsinger fremover hvor tverrfaglighet skal inkluderes der
det er naturlig. Det må være god dialog mellom avdelinger og etater og institutter ved
vurdering av våre forskningsbehov, Det skal legges stor vekt på at resultatene fra
forskningen blir brukt på en hensiktsmessig og forståelig måte.



Statens kartverk er nasjonal geodatakoordinator, og skal sørge for samarbeid om deling av
geodata mellom offentlige etater. Kommersiell formidling av digitale data til forhandlere,
tjenestetilbydere og andre brukere skal skje i samsvar med offentlighetsloven. Det medfører
at alle kvalifiserte formidlere av data skal likebehandles. Statens kartverk skal med sin
tekniske kompetanse bidra til at plan- og bygningslovens intensjon for kommunale
planregistre oppfylles. Statens kartverk skal arbeide for å få i gang en nødvendig
oppgradering av observatoriet i Ny-Ålesund.



Helhetlig kommunikasjonspolicy for miljøforvaltningen er på plass, og det legges vekt på
effektiv samhandling mellom Miljøverndepartementet og etatene. For øvrig skal det
arbeides mer med miljømobilisering og kommunikasjon rettet mot flere målgrupper og for å
få miljø ut og nærmere folket gjennom et prosjekt som blant annet vil berøre
kommunikasjon rundt naturmangfold, Framtidens byer, Norge Digitalt og videreutviklingen
av miljø- og arealdata, jf. kulepunktene foran. Departementet kommer nærmere tilbake til
dette. Bruken av visuelle virkemidler som bilder/illustrasjoner er meget viktig i
formidlingen av miljøpolitikken. Det skal være fokus på fotoweben og etatenes innspill til
databasen. Hva saken gjelder skal dokumenteres visuelt i saksprosesser, og bilder og kart
skal følge saksgangen. Klimaløftet skal gjennom sine tiltak og sitt informasjonsarbeid
engasjere og mobilisere bredt i folket og blant bedrifter. Skoler og unge voksne er fortsatt
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en prioritert målgruppe. Informasjon ovenfor forbrukere om miljøfarlige produkter og
kjemikalier skal settes høyere på dagsorden. Prosjektet ”den naturlige skolesekken” skal
videreføres i utvalgte kommuner.


Styringsdialogen skal følge prinsippene i etatsstyringsheftet. Hovedansvarlig fagavdeling i
Miljøverndepartementet skal løpende følge opp etatenes forbedringspunkter iht.
økonomiregelverket. Oppgaver som ikke får plass innenfor tilgjengelig ressursramme skal
konkretiseres og avklares gjennom styringsprosessen.



De overordnede risikoanalysene som er gjennomført skal følges opp med krav og tiltak i
2011. Konkretiseringer avklares i styringsprosessen. Beredskapsarbeidet skal være en
løpende prioritert oppgave.

Risikoanalyser
Nye overordnede risikoanalyser skal gjennomføres på følgende mål i 2011:
Delmål 5.3.1.2: Bevaring av natur- og kulturminneverdiene i Antarktis og kontinentet som et viktig
referanseområde for miljøforskning.
Nasjonalt mål 2.5: Et representativt utvalg automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal
være sikret innen 2020.
Delmål 4.3.1.6: Døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv skal ikke overstige 50 milligram/m3
mer enn 7 dager pr. år.
Delmål 6.1.1.1: Plan- og bygningsloven skal brukes som virkemiddel for reduserte utslipp og
tilpassing til klimakonsekvenser, knyttet til blant annet areal-, energi- og transporttiltak

3. KRAV TIL STATENS KARTVERK UNDER DET ENKELTE
RESULTATOMRÅDE
3.1 Resultatområde 1: Naturmangfold og friluftsliv
Underområde 1: Bærekraftig bruk og vern av leveområde

Nasjonalt mål 1.1.1. Mangfoldet av naturtyper skal tas vare på innenfor det naturlige
utbredelsesområdet. I all natur skal viktige økologiske funksjoner og tjenester tas vare på.
Delmål 1.1.1.1. Tilstanden i alle økosystem skal vere fra god til mye god, jf. Naturindeks for Norge.
Statens kartverk skal:
 Ved behov, bidra med faglig ekspertise og kartmateriale i arbeidet med helhetlige
forvaltningsplaner for havområdene.
 Bidra i gjennomføring av kartleggingsprogrammet MAREANO i henhold til godkjent
aktivitetsplan og nærmere føringer,
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”MAREANO-programmet har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert
forvaltning av norske kyst- og havområder og å fremme kunnskapsbasert, bærekraftig
utnyttelse av ressursene. MAREANO får over statsbudsjettet for 2011 en bevilgning på totalt
52,4 mill. kroner, fordelt med henholdsvis 23,47 mill. kroner over
Havforskningsinstituttet, 14,47 mill. kroner over NGU og 14,47 mill. kroner over Statens
Kartverks budsjett. Midlene er øremerket MAREANO.
Programgruppen som ledes av Fiskeridirektoratet skal med bakgrunn i bidrag fra den utøvende
gruppen som ledes av Havforskningsinstituttet levere forslag til en utvidet aktivitetsplan for de
tre kommende år innen utgangen av november hvert år. Det første året må planlegges i detalj
slik som den årlige aktivitetsplanen er i dag. Det andre og tredje året kan være mindre detaljert.
I planleggingen skal det tas utgangspunkt i at budsjettnivå for kommende år videreføres.
Forslaget skal også beskrive eventuell egeninnsats. Aktivitetsplanen skal være godkjent av
styringsgruppen før den iverksettes.
Midlene over statsbudsjettet til MAREANO skal utnyttes slik at det gagner programmet som
helhet best mulig. Det betyr at behovet for aktivitet i henhold til godkjent aktivitetsplan skal
styre fordelingen av midlene etatene i mellom. Programmet skal søke samarbeid med aktuelle
etater og prosjekter utenom hovedsamarbeidspartene.”
Statens kartverk skal sørge for å tilgjengeliggjøre data som allerede finnes i mareano-web til
felles nytte for Norge digitalt-samarbeidet. Nye data må dokumenteres og beskrives i den
sentrale datakatalogen
Underområde 4: Friluftsliv

Nasjonalt mål 1.4.1. Allemannsretten skal holdest i hevd.
Delmål 1.4.1.1 Minst 50 % av befolkningen deltar i friluftsliv minst en gang i måneden
Delmål 1.4.1.2 Lovgrunnlaget for utøving av friluftsliv og allmannaretten skal styrkes i forhold til
2010-nivå
Nasjonalt mål 1.4.2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at
naturgrunnlaget blir tatt vare på.
Statens kartverk skal:
 støtte Direktoratet for naturforvaltnings og Fylkesmannens rolle knyttet til tilrettelegging
for friluftsliv, blant annet gjennom fellessatsninger for etablering av nasjonale sti- og
løypedata.
3.3 Resultatområde 2: Kulturminner og kulturmiljø
Nasjonalt mål 2.1.1. Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal ikke
overstige 0,5 % innen år 2020
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Prosjektet Kultur - og naturreisen skal gi folk enkel og mobil tilgang til aktuelle fakta og
fortellinger om natur, kulturminner og kulturarv knyttet til det stedet de er. Data fra offentlige
institusjoner skal samordnes, kartfestes og pakkes på nye måter. Tenestene skal tilpasses alle
former for mobile mottakere som bærbar pc, smart-telefon, bilnavigatorer med mer.
Mål








Gi folk gode opplevelser knyttet til kultur- og naturarv
Skape interesse og begeistring for kultur - og naturarv
Stimulere til mer og ny bruk av offentlig informasjon om natur - og kultur, lokalt,
regionalt og nasjonalt
Motivere folk til å delta i formidling og dokumentasjon
Øke forståelse og interesse for vern av natur- og kulturmiljø
Gjennom utvidet bruk stimulere til verdiskapning og næringsutvikling lokalt og regionalt
Øke trivsel og bedre folkehelse

Statens kartverk skal
 i samarbeid med Riksantikvaren og andre aktører, videreutvikle prosjektet Natur- og
kulturreisen.
3.2 Resultatområde 3: Vannforurensning, miljøgifter og avfall
Klima- og forurensningsdirektoratet har samarbeidet med Statens kartverk om løsninger for å
overføre data om forurenset grunn fra Klima- og forurensingsdirektoratets database
Grunnforureining til matrikkelen. Det er et politisk ønske at det offentlige og private skal ha
kjennskap til forurenset grunn, jf. Ot.prp. nr. 70 (2004-2005).
Etter at matrikkelen trådte i kraft er det en opplysning om dette på vedkommende
matrikkeladresse. Funksjonen til matrikkelen er på dette området å opplyse om det finnes
forurensing av grunnen på en matrikkeladressse eller ikke.
Nasjonalt mål 3.3.4. Spreiing av miljøgifter frå forureina grunn skal stansast eller redusert
vesentleg. Spreiing av andre helse- eller miljøfarlege kjemikaliar skal reduserast på bakgrunn av ei
konkret risikovurdering.
Statens kartverk skal:
 bistå med informasjon fra matrikkelen i forhold til om det finnes grunnforurensning på
eiendommer.
3.3 Resultatområde 4: Luftforurensning og klima
Underområde 1: Klimaendringer

Nasjonalt mål 4.1.5: At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges
tilpasningsevne blir styrket
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Statens kartverk skal:
 ved behov og etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet bidra i oppfølgingen av
den nasjonale utredningen om samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av
klimaendringene, NOU 2010:10.

3.4 Resultatområde 5: Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og polarområdene
Underområde 1: Avtaler og organisasjoner av stor betydning for miljø

Nasjonalt mål 5.1.1 Politikk og regelverksutvikling i EU/EØS og internasjonale samarbeidsorgan
har høye miljøkrav og fremmer en bærekraftig utvikling
Statens kartverk skal:
 Ha aktiv kontakt med søsteretater i mottakerlandene og formidle informasjon om EØSmidlene 2009-2014.
 Bidra med faglig ekspertise og delta på møter og workshops i forbindelse med MoUforhandlinger med mottakerlandene om EØS-midlene 2009-2014 der det etterspørres fra
Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet.
 Gå inn som programpartnere i utvalgte land og sektorer avhengig av resultatene av
MoU-forhandlingene. Arbeidsinnsatsen vil dekkes av EØS-midlene basert på avtaler
mellom Financial Mechanism Office og den enkelte etat.
Underområde 2: Geografisk rettet miljøsamarbeid

Følge opp arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk utviklingssamarbeid, med vekt på
miljøforvaltningens ansvarsområde i programmet Olje for Utvikling, og medvirkning i iverksetting
av satsningen Ren Energi for Utvikling.
Statens kartverk skal:
 bidra til institusjonsbygging innen relevante fagområder i norsk utviklingssamarbeid,
herunder til å etablere strukturer for formalisert eierskap og formaliserte rettigheter til
faste eiendommer
 bidra til å videreutvikle det faglige innholdet i miljøpilaren i OfU
Underområde 3: Nord- og polarområda

Nasjonalt mål 5.3.1. Avgrense påvirkning og risiko for miljøet i nord- og polarområdene som følge
av menneskelig aktivitet.
Statens kartverk skal:
 Delta i arbeidet med videreutvikling og etablering av BarentsWatch
 Delta i prosjektet ARCTIC SDI (Arctic Spatial Data Infrastructure) og bidra til at kart og
geodata for de arktiske områdene tilgjengeliggjøres i et felles system.
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3.5 Resultatområde 6: Planlegging for en bærekraftig utvikling
Underområde 1: Arealpolitikk og samfunnsutvikling

6.1.2.3 God plan- og miljøkompetanse skal være bygd opp gjennom interkommunale løsninger,
arbeid i nettverk, erfaringsformidling fra aktuelt utviklingsarbeid og andre rettlednings- og
opplæringstiltak
Statens kartverk skal
 sammen med de andre miljøetatene følge opp Miljøverndepartementets satsing på økt
kompetanse og kapasitet i kommunene. Arbeidet skal sees i sammenheng med oppfølging
av kommuneundersøkelsene på miljøområdet
Underområde 2: Kart, geodata og eiendomsinformasjon

Statens kartverk skal sørge for at landet er dekket av relevant geografisk informasjon av høy
kvalitet som skal brukes effektivt på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.
Området omfatter òg tinglysing i fast eiendom og registrering av andeler i borettslag.
Statens kartverk er nasjonal geodatakoordinator, og skal sørge for samarbeid om deling av
geodata mellom offentlige etater.
Delmål 6.2.1.1: Norge skal ha et nasjonale geodetisk grunnlag
Statens kartverk skal:
 bidra til den norske tilknytningen til satellittposisjoneringssystemer som blir allment brukt i
Norge, herunder EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), Galileo
(Galileo vil bli Europas eget globale navigationssystem) og GPS (Global Positioning
System);
 samarbeide med Norsk Romsenter og relevante parter i Norge digitalt om utvikling av
GNSS (Global Navigation Satellite System) i ESA (European Space Agency);
 løpende forbedre den nasjonale geodetiske referanserammen og bidra til at de globale
referanserammene blir så gode som mulig;
 videreføre utbygging av posisjoneringstjenesten med særlig stor nøyaktighet (CPOS) i h.h.t
brukernes behov og med nødvendig medfinansiering, samt arbeid med å forbedre tjenesten
i retning av å nå en presisjon på 1 cm med tilhørende integritetsmeldinger i 2015;
 drifte Permanente Geodetiske Stasjoner (PGS) og kvalitetssikre data fra permanent
geodetisk infrastruktur;
 drifte Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observatoriet på Ny-Ålesund
 arbeide for å få i gang en nødvendig oppgradering av observatoriet i Ny-Ålesund
 bidra til klimaovervåkning av havnivå, og ivareta bidrag knyttet til Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) sine parametre;
 fullføre prosedyrer og rutiner for innføring av nytt høydegrunnlag, Normal Null 2000.
 fortsette arbeidet med overgang til nytt vertikalt grunnlag i kommunene;
 gjennomføre analyser for bestemmelse av endringer i referanserammene, samt utarbeide
modeller (høydemodeller og transformasjoner) for praktisk bruk;
 bistå Utenriksdepartementet i geodetiske spørsmål.
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Produksjonsmål i 2011
Gjennomføre kampanjer ved observatoriet i Ny-Ålesund, bl.a. for bestemmelse av jordaksens
stilling i verdensrommet. Kampanjene fordeler seg slik: 1 15-dagers
kampanje, 117 24-timers kampanjer og 48 1-times kampanjer.
Delmål 6.2.1.2: Norske land- og sjøområder skal ha oppdatert basis geodata
Statens kartverk skal:
 arbeide for en helhetlig forvaltning av informasjon om administrative grenser for norske
land- og sjøområder;
 løpende forvalte kartserier og ca. 1000 kartceller for autoriserte elektroniske sjøkart (ENC).
Forvaltningen baseres blant annet på daglige revisjonsuttrekk fra Primærdatabasen,
herunder oppdatering og trykking av kart og løpende utsendelse av oppdateringsmeldinger
av kartceller;
 sørge for nødvendig sjøkartlegging langs norskekysten og ved Svalbard;
 løpende utgi EFS (etterretning for sjøfarende) slik at brukerne kan holde sjøkartene løpende
oppdatert;
 utføre myndighetsoppgaver som offisiell sjøkartmyndighet etter havne- og farvannsloven.
Statens kartverk må, etter nærmere avklaring med departementet, være beredt til å
utarbeide utkast til forskrifter der rollen som offisiell sjøkartmyndighet utdypes.
 kontinuerlig utvide SSR (sentralt stedsnavnregister) med nye stedsnavn;
 løpende vedlikehold av V-base og Elveg;
 utgi oppdaterte årsversjoner av de nasjonale kartdatabasene N50-N5000 Kartdata og Raster;
 fortsette å oppgradere og kvalitetsheve digital terrengmodell for Norge (DTM 25x25m)
 følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om stadnamn.
Produksjonsmål i 2011
1. Måle 900 km2 i Svalbards kystfarvann
2. Sjømåle et areal i randsonen (området fra land og ut til dyp som er praktisk å dekke med
småbåter) tilsvarende 550 km² på norskekysten
3. Utgi nye kart og tilsvarende kartceller i henhold til den nye utgivelsesplanen til Statens
kartverk, herunder oppdatere og trykke ca. 90 kartnumre for sjøområder
4. Etablering/periodisk vedlikehold av minimum 12 000 km2 FKB-A, B og C (felles
kartdatabase med gradering av nøyaktighetsbehov for ulike arealer) gjennom Geovekstsamarbeidet, slik at 97 prosent av de norske landområdene som skal kartlegges ihht FKBA,B er dekket med FKB-A,B data og 88 prosent som skal kartlegges ihht FKB-C er dekket
med FKB-C data.
5. Gjennom Geovekst-samarbeidet fotografere for etablering av 18 000 km² ortofoto med høy
oppløsning (10-20 cm oppløsning)
6. I tillegg til ortofoto av høy oppløsning skal det gjennom ”Nasjonalt program for
omløpsfotografering” fotograferes for etablering av 77 000 km² ortofoto av lavere
oppløsning (ca. 50 cm oppløsning)
7. Fortsette å etablere felles kystkontur for å tilrettelegge for enkel sammenstilling av sjø- og
landinformasjon
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8. Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere 15 000 km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp av
flybåren laserskanning
9. Holde topografisk hovedkartserie ”Norge 1:50 000” à jour ved å utgi 80 reviderte kartblad,
der også sjøinformasjon er tatt med. Antall kartblad bør søkes utvidet i samarbeid med de
viktigste interessentene
Delmål 6.2.1.3: Sørge for eiendomsdata (matrikkel, grunnbok og kommunale planregistre)
Departementet legger vekt på at Statens kartverk ivaretar sin sentrale rolle for forvaltning og
distribusjon av eiendomsdata.
Statens kartverks rolle som sentral matrikkelmyndighet må bygges ut. En viktig oppgave vil
være å yte faglig støtte til kommunene.
Det nye nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen, er etablert på grunnlag av grunneiendoms-,
adresse- og bygningsregisteret (GAB), og digitalt eiendomskartverk (DEK). Statens kartverk
skal sørge for nødvendig samspill mellom matrikkelen og elektronisk grunnbok herunder
andeler i borettslag.
Plandelen i ny plan- og bygningslov ble iverksatt i 2009. Loven har bestemmelser om
kommunale planregistre. Statens kartverk skal med sin tekniske kompetanse bidra til at lovens
intensjon for planregistre kan oppfylles. Standardisering av plandata skal også ha et særskilt
fokus.
Statens kartverk skal:
 følge opp lov om eiendomsregistrering, herunder sørge for at kommunene avvikler
restanser etter delingsloven innen gjeldende frister;
 oppdatere nødvendig veiledningsmateriell knyttet til ikraftsetting av lov og forskrifter til
lov om eiendomsregistrering;
 bistå med forberedelsene til iverksetting av matrikkelloven på Svalbard.
 utføre myndighetsoppgaver som sentral matrikkelmyndighet;
 påse at matrikkelen blir videreutviklet som et landsomfattende eiendomsregister med
fleksible muligheter for utveksling av data med andre systemer;
 arbeide for et godt samspill mellom stat og kommune i den hensikt å oppnå best mulig
kvalitet i matrikkelen. Statens kartverk må arbeide aktivt for at informasjonen i
matrikkelen og grunnboken har en slik kvalitet at den skaper mest mulig samfunnsnytte.
For å oppnå dette må det legges til rette for at eiendomsdata enkelt kan integreres med
andre typer geodata
 fortsette arbeidet med å utvikle bygningsdelen av matrikkelen til nytte for større
brukergrupper og på større bruksområder;
 viderutvikle fagtema ”tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne” i
matrikkelen som en del av tiltaket P2 (Geografisk informasjonssystem for innhenting og
presentasjon av data om universell utforming i ny Handlingsplan for universell utforming
og økt tilgjengelighet 2009 – 2013).
 ved behov bistå departementet i arbeidet med nasjonal produktspesifikajsonen for
arealplan og digitalt planregister.
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gjennomføre en enkel statuskartlegging av kommunenes arbeid med å etablere digitalt
planregister og planoversikter. Det skal rapporteres til departementet senest 1. mai 2011.
forvalte statlige vektoriserte arealplaner i en enkel planregisterløsning.
yte faglig støtte til kommunene om etablering og kontroll av teknisk kvalitet på
planregistre

Produksjonsmål i 2011
1. Ferdigstille en versjon av matrikkelen som ivaretar alle krav etter lov om
eiendomsregistrering
2. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Skattedirektoratet, bidra til at bolignummeret når
en dekningsgrad på 95 % på flyttemeldingene til flerbolighus, innen Folke- og boligtellingen
i 2011
Delmål 6.2.1.4. Det skal være effektiv tilgang til geodata og eiendomsdata for offentlige og private
brukere
Statens kartverk skal sikre samordning og samspill mellom partene i Norge digitalt i fylker og
kommuner. Statens kartverk skal drifte et nasjonalt Norge digitalt-sekretariat og bidra til Norge
digitalt-organisasjonen i de enkelte fylkene.
Det er et generelt mål om bedre tilgjengeliggjøring av offentlige data jfr departementenes
fellesføringer. Miljøverndepartementet vil drøfte praktiske sider ved dette med Kartverket i den
løpende etatstyringsdialogen.
Statens kartverk skal videreføre sin generelle informasjonsplikt med tilgjengeliggjøring av egen
informasjon til allmennheten gjennom innsynsløsninger. Dette inkluderer kartløsninger som
presenterer alle vestentlige geodatatema som vedlikeholdes av Statens kartverk. Nøkkeltall for
den norske produksjon av geodata skal synliggjøres på Statens kartverks hjemmesider.
Kommersiell formidling av digitale data til forhandlere, tjenestetilbydere og andre brukere skal
skje i samsvar med offentleglova. Det medfører at alle kvalifiserte formidlere av data skal
likebehandles. Kartverket skal ha høy oppetid på formidlingstjenesten.
Statens kartverk skal:
 arbeide for at flest mulig relevante parter, herunder alle kommuner og
fylkeskommuner, tar del i Norge digitalt. Det skal tilstrebes at alle
samarbeidspartnerne deltar aktivt i samarbeidet for felles forvaltning av geodata,
og at alle parter får enkel tilgang til felles data;
 etablere og holde vedlike online karttjenester for alle primærdata og kartdata.
Tilbudet skal inkludere online karttjenester (blant annet WMS) og online
geodatatjenester (blant annet WFS). Statens kartverk skal drifte spørretjenester
knyttet til eiendom, bygning, adresse, stedsnavn og kommune gjennom online
tjenester (WS). Tjenestene skal tilbys Norge-digitalt-partene. Tjenestene skal
tilfredsstille tekniske krav og driftskrav definert i Norge digitalt-samarbeidet;
 koordinere den nasjonale oppfølgingen av arbeidet med regelverk og
spesifikasjoner innenfor INSPIRE, jf kap. 2.1 og 3; jf ansvaret som nasjonal
geodatakoordinator etter geodataloven
 tilby katalog- og metadatatjenester for alle geodata og informasjonsprodukter;
 være en pådriver i å etablere, holde ved like og utvikle standarder på
geodatafeltet i samarbeid med brukere, programleverandører og fagetater,
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nasjonalt og internasjonalt. Statens kartverk skal utarbeide utkast til ny
veiledning om det offentlige kartgrunnlaget;
sørge for at etatens kart og data blir sikret for ettertiden;
bidra til å fremme forskning og utvikling på resultatområde 6. Statens kartverk
skal søke samarbeid med Norges forskningsråd og aktuelle forsknings- og
undervisningsinstitusjoner.
videreføre det nasjonale arbeidet med temadata innenfor Norge digitalt ved å
koordinere et faglig støtteapparat, følge opp vedlikehold av tematisk innhold og
standarder, følge opp avtaleverk, bidra til kompetanseoverføring og stå for ulike
informasjonstjenester. Statens kartverk skal i 2011 fortsette å arbeide for aktiv
bruk av kartfestet arealinformasjon i kommunenes og fylkeskommunenes
planlegging og forvaltning
rapportere status på etablering av temadata i kommuner og statlige etater, jf
ansvaret som nasjonal geodatakoordinator etter geodataloven
sørge for forvaltning av planinformasjon i planregister, som en del av Norge
digitalt. Statens kartverk skal også følge opp teknisk kvalitet på datagrunnlag og
tjenester i planregisteret;
bidra til utvikling av digitale løsninger for en mer effektiv tilgang til kart og
stedfestet informasjon i arealplanleggingen;
rapportere status på etablering av FKB-data til KOSTRA (KOmmune-STatRApportering);
følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til forskrift og arbeide for å få eiere av
luftfartshindre til å rapportere mest mulig data til Nasjonalt register over
luftfartshindre;
bidra til godt samarbeid mellom egne regionale kontorer, fylkeskommuner og
fylkesmannsembeter;
bidra til å fremme bruk og samarbeid om geografisk informasjonsteknologi
(GIT) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i miljøforvaltningen;
bidra til at geodata og temainformasjon tas i bruk som en støttefunksjon i
kommunereformen, resultatoppfølgingen, miljøovervåkingen og
miljøstatusarbeidet;
samarbeide med fylkesmannen og fylkeskommunen om kompetanseoverføring
og felles gjennomføring av prosjekter for etablering av planinformasjon;
utvikle geografiske informasjonssystemer for universell utforming. Dette
inkluderer kartlegging og innsamling av tilgjengelighetsdata for bygninger og
uteområder. Oppgaven er en del av tiltaket P2 (Geografisk informasjonssystem
for innhenting og presentasjon av data om universell utforming i ny
Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013)
medvirke til samarbeid med andre offentlige maritime etater på
sjøsikkerhetsområdet.
videreføre RENC (internasjonalt senter for samarbeid om formidling av
sjøkartdata) som en koordineringsenhet for kvalitetssikring og formidling av
elektroniske sjøkart. RENC opereres av PRIMAR (avdeling i Statens kartverk
Sjø). Hovedmålet er å styrke sikkerheten til sjøs.
bidra til at opplysninger fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) blir stilt gratis til
disposisjon for brukerne på en lett tilgjengelig måte;
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legge til rette for formidling av egne data til brukere utenfor Norge digitalt i
samsvar med offentleglova;
bidra til at kompetansen på geodatafeltet kan heves i samfunnet og offentlig
forvaltning, slik at geodata brukes optimalt i samfunnet;
som nasjonalt fagorgan arbeide for at fagområdet kart og geodata blir behandlet
på en tjenlig måte i undervisningssektor og læremidler, blant annet gjennom
oppfølging av samarbeidet ”Nettverk for miljølære”;
bidra til utvikling av et geodatafaglig kompetansetilbud som kan inngå i en
veiledningstjeneste.

Delmål 6.2.2.1. Tinglysingen skal ha fornøyde brukere og holde god kvalitet
Statens kartverk skal ha riktig bemanning og kompetanse slik at tinglysingsoppgavene
blir utført i tråd med tinglysingsloven og de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt på
et akseptabelt servicenivå.
Statens kartverk skal:
 Opprettholde et høyt tinglysingsfaglig nivå og ha rask svartid ved
servicesenteret
 Sørge for sikker og god formidling av tinglysingsinformasjon i samsvar med
gitte rammer, herunder fullføre utviklingen av vedtatt avgivergrensesnitt.
 Videreutvikle helelektronisk tinglysing
 Videreføre arbeidet med scanning av panteboken
Produksjonsmål i 2011
1. Mål for saksbehandlingstiden settes til 4 dager for 95 % av dokumentene (gjelder
både fast eiendom og borett).
2. Kundesenteret skal ha en gjennomsnittlig svartid på telefon pr. dag på
maksimalt 90 sekunder og besvare e-post innen 24 timer på virkedager.
3. Bestilte panteattester skal sendes rekvirenten senest i løpet av påfølgende
arbeidsdag.
3.6 Resultatområde 7: Andre virkemidler
Underområde 1: Sektorovergripende arbeid

Miljøforskning og miljøovervåking
Etatene skal intensivere forskningsarbeidet. Instituttene skal være de sentrale
kompetansesentrene for miljøforvaltningen. Samarbeidet med instituttene skal styrkes
og kunnskapsbehovene våre til dem skal spisses. Etatene må selv vurdere hvordan
dette kan gjøres på en hensiktmessig måte.
Miljøverndepartementet vil ha faglig godt velbegrunnede forslag til nye
forskningssatsinger for å få et bedre grunnlag for å prioritere mellom forskning,
overvåking og utredninger i budsjettprosessen. I tillegg skal etatene spille inn
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eventuelle forslag til endringer i fordelingen innen 20.04.2011 for forskningsområdet
(programmer, basisbevilgninger m.m) og mellom forskning, overvåking og
utredninger.
Sørge for at miljødatasamordning blir en integrert del av det øvrige arbeidet i
forvaltningen.
Statens kartverk skal:
 delta i miljødatanettverket (Eionet – Norge) på sine fagområder
 skal i samarbeide med Klima- og forurensningsdirektoratet etablere et
pilotprosjekt for utprøving av driftsmiljøet hos kartverket for forvaltning,
administrasjon og formidling av geografiske fagdata fra Klif. Et viktig resultat av
pilotprosjektet er etablering av teknisk løsning for distribusjon av geografiske
fagdata fra miljøetatene. Utredning av en servicetjeneste-avtale (SLA) for å
bestemme tjenestenivået for drift, forvaltning og administrasjon skal være en del
av prosjektet. Deltakelse fra andre deler av miljøforvaltningen skal også
vurderes.
 skal i større grad sørge for å presentere faktainformasjon om miljøstatus og
utvikling i Norge på Miljøstatus.no i et europeiske og globalt perspektiv gjennom
økt bruk av faktamateriale fra bl.a EEAs rapporter til internasjonale
sammenligninger
 bistå Klima- og forurensningsdirektoratet og departementet i en gjennomgang
av de nasjonale miljøindikatorene på Miljøstatus,
 ta i bruk de nye mulighetene den nye kartløsningen på Miljøstatus gir til bedre
formidling av innholdet på nettstedet.
 bidra i arbeidet med skoleprosjektet for å øke bruken av Miljøstatus.no hos
elever og lærere.
Statens kartverk har en rekke oppgaver som er med å underbygge dette. Dette er
omtalt ovenfor, se underområde 6.2.
Informasjon og kommunikasjon
Det må sikres effektivt samspill mellom etatene og departementet gjennom bruk av
felles metodikk for planleggingsarbeid og målgruppeanalyser. Etatene skal utveksle
medieplaner gjennom nettløsningen Confluence. Dette verktøyet skal også brukes til å
planlegge og sette i verk kampanjer, og til dialog og gjensidig læring.
Miljøhensyn integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige virksomheter
Statens kartverk skal:
 styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå
Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”,
 bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for
informasjon om miljøets tilstand og utvikling.

Miljøverndepartementet ønsker å forsterke innsatsen overfor kommunene når det
gjelder deres rolle som myndighetsutøvere på miljøområdet. Det skal derfor etableres
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en ny nettbasert veiledning for kommunene på hele plan- miljøområdet, en
kommuneportal. Målet med nettløsningen er å få kommunene til å bruke myndigheten
de er tillagt etter forurensningsloven, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven,
kulturminneloven, geodataloven, lov om eigedomsregistrering og annen
miljølovgivning bedre og mer effektivt enn i dag, samt å gjøre myndighetsutøvelsen
enklere for kommunene. Arbeidet med nettløsningen starter som et prosjekt med
Miljøverndepartementet som prosjekteier. Miljøverndepartementet vil opprette en
styringsgruppe der Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for
naturforvaltning, Riksantikvaren, Kartverket, Statens strålevern og Planavdelingen i
Miljøverndepartementet er representert. Klima- og forurensningsdirektoratet skal stå
for prosjektledelsen, og skal danne en prosjektgruppe der de nevnte fagdirektoratene er
representert. Det skal opprettes en referansegruppe for nettjenesten som helhet, samt
referansegrupper etter behov for de ulike fagtemaene.
Statens kartverk skal:
 delta i styringsgruppe og gjennom arbeidsgrupper på sine felt bidra i
prosjektarbeidet, og påse at rett veiledning og informasjon samles og legges ut
på sine områder på nettsiden.
 sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet og de øvrige etatene og
Planavdelingen i Miljøverndepartementet få på plass en nettbasert løsning, , med
nyttig og brukervennlig informasjon om hvordan kommunene kan løse sine
oppgaver innenfor hele plan- og miljøområdet.

Underområde 2: Styring og administrasjon

Målrettet, effektiv og miljøvennlig miljøforvaltning
Statens kartverk skal:
 videreføre arbeidet med risikostyring. Etatens systemer og rutiner skal tilpasses
risiko og vesentlighet ved at risikovurderinger inkluderes i planlegging av egne
vesentlige prosesser, prosjekt og tiltak og legges til grunn ved gjennomføring,
intern kontroll og oppfølging. Gjennomførte eller påbegynte risikoanalyser skal
rapporteres i foreløpig og endelig årsrapport. Retningslinjer for denne
rapporteringen vil bli tatt inn i retningslinjer for den periodiske rapporteringen.
 I samarbeid med departementet utarbeide ny ikt-strategi med mål for hvor
miljøforvaltningen ønsker å være om 3-5 år med handlinger og konsekvenser.
Bidra til at en sikrer god samhandling i miljøforvaltningen, felles forståelse og
gjennomgående lederforankring av ny ikt-strategi og knytter denne opp til
nasjonale mål for ikt-politikken.
 Sikre at oppfølging av informasjonssikkerhet er i tråd med de nasjonale
retningslinjene for informasjonssikkerhet og Riksrevisjonens merknader i dok. 1
(2009). Departementet understreker etatsleders ansvar for
informasjonssikkerheten. Informasjonssikkerhetsarbeidet vil inngå i
styringsdialogen med departementet gjennom året og tas opp i
medarbeidersamtaler med etatsleder. Felles mål, strategier og handlinger for
informasjonssikkerhet skal nedfelles i ny ikt-strategi
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For 2011 skal det særlig legges vekt på:
o Sikre gjennomføring av identifisering, klassifisering og verdivurdering av
samfunns- og virksomhetskritisk informasjon, ikt-systemer og
infrastruktur
o Sikre gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og beskyttelse av
samfunns- og virksomhetskritisk informasjon, ikt-systemer og
infrastruktur, herunder vektlegge rutiner for logging, aksesskontroll og
kontinuitetsplanlegging
o etablere rutiner for rapportering og avviksbehandling av iktsikkerhetshendelser i samarbeid med Miljøverndepartementet
o dokumentere og rapportere gjennomføring av tiltak i styringsdialogen
gjennom året.


delta i nettverket mellom lederne av etatenes IKT-tjenester. I samarbeid med
Miljøverndepartementet leder Statens kartverk arbeidet første halvår
2011. Tilsvarende skal Direktoratet for naturforvaltning lede arbeidet annet
halvår 2011. Nettverket mellom etatenes systemutviklere – og systemforvaltere
videreføres gjennom temamøter i 2011.

Alle statlige virksomheter skal ha et miljøledelsessystem, jf. Handlingsplanen for miljøog samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Miljøpolitikken for statlige innkjøp av
prioriterte produktgrupper er en obligatorisk del av miljøledelsessystemet i
virksomheten. Virksomheter med betydelig miljøbelasting bør innføre
tredjepartssertifisering. Regjeringen har i handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar
i offentlige anskaffelser vedtatt at rapportering på området skal styrkes. Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å effektivisere rapportering og få bedre oversikt
over resultatet på området. Et nytt miljørapporteringssystem blir innført i 2011.
Departementet vil spesifisere rapporteringskravene mot slutten av første halvår av 2011,
for rapportering for 2010.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009
N av 14. mai 2009, og ber departementene videreformidle fellesføringer til
underliggende etatene i 2011: Inkluderende arbeidsliv, brukerundersøkelser, lærlinger
i staten, statistikk for antall arbeidsplasser og tilgjengeliggjøring av offentlige data. FAD
understreker at fagdepartementene i 2011 skal følge opp fellesføringene og
rapporteringene på dem i den ordinære dialogen med virksomhetene. Alle
fellesføringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2011.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2010/fellesforinger-tildelingsbrevene-for201.html?id=624792

Statens kartverk skal:

følge opp fellesføringene fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet angående tilgjengeliggjøring av offentlige data som vist i
avsnittet nedenfor. Miljøverndepartementet vil i samarbeid med etatene initiere
en prosess for å avklare hva dette innebærer av utfordringer og konsekvenser
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for miljøforvaltningen. Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata
tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har
samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og
der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av
inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må
være i overensstemmelse med Referansekatalogen og FADs føringer på
nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal
publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med
registrering av datasett på nettstedet data.norge.no. Etater som vurderer å
etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med
utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i
maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik
tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye
publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer
kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som
grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

4. OPPDRAG
Resultatområde

Oppgave

Frist

Res omr 7
Andre
virkemidler

Levere forslag til nye forskningssatsinger på sitt
ansvarsområde.

15. desember

Spille inn eventuelle forslag til endringer i
sammensetningen av forskningsbevilgningene
(forsknings- programmer, basisbevilgninger m.m) og
mellom forskning, overvåking og utredninger innen sitt
ansvarsområde.
Rapportere til Miljøverndepartementet fra
beredskapsøvelser i 2011

15. mars

Rapportere til Miljøverndepartementet om status på
sikkerhetssituasjonen i etaten (med basis i
sikkerhetsloven). Det som skal inngå i rapporteringen
er.

2. juni

Underområde 1

Res omr 7
Andre
virkemidler
Underområde 1

Res omr 7
Andre
virkemidler

Fortløpende

Underområde 2

Res omr 7
Andre
virkemidler
Underområde 2

- sikkehetstruende hendelser (skal rapporteres løpende)
- sikkerhetsbrudd/avvik
- oversikt over innstruksverk og når det sist ble revidert
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- egne kontrolltiltak
- egen evaluering av sikkerhetstillstanden
Ved behov skal det tilrettelegges for inspeksjoner fra
Miljøverndepartementet av forbyggende sikkerhet.

OPPDRAG SOM FØLGER AV REGJERINGENS FELLESFØRINGER:
Res omr 7
Andre
virkemidler

Tilgjengeliggjøring av offentlige data. Det vises til krav
foran. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke data
som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester
Underområde 2 blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette
begrunnes i årsrapporten.

Sammen med
årsrapporten for 2011

Res omr 7
Andre
virkemidler

Sammen med år
srapporten for 2011

Brukerundersøkelser. Etatene skal regelmessig
gjennomføre brukerundersøkelser innenfor sentrale
politikkområder og grenseflater for etaten. Resultatene
Underområde 2 skal være offentlige. Etatene skal rapportere om de har
gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem offentlig
tilgjengelige. Gjennomføres ikke slike undersøkelser i
2011, oppgis hvilke undersøkelser som planlegges og når
de skal gjennomføres. Overordnet departement
videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som
mulig i 2012.
Fellesføringen er en oppfølging av en tilsvarende føring
for 2010.
Res omr 7
Inkluderende arbeidsliv krever forebygging og
Andre
reduksjon i sykefravær, styrket jobbnærvær og å hindre
virkemidler
utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det skal settes

Sammen med
årsrapporten for 2011

Underområde 2 aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke

sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og
stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges
med seks måneder.
Etatene skal i årsrapporten systematisk beskrive egne
aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for
resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp
under denne.
Res omr 7
Andre
virkemidler

Lærlinger i staten. Etaten skal vurdere hvilke lærefag
som kan være aktuelle for etaten. På bakgrunn av denne
vurderingen bør det, innenfor gjeldende rammer, legges
Underområde 2 til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av
antallet lærlinger sammenlignet med 2010.
Det skal rapporteres i årsrapporten om hvilke lærefag

Sammen med
årsrapporten for 2011

21

som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på
lærefag. Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok
kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for
lærlinger og lærekandidater i staten.
Res omr 7
Andre
virkemidler

Statistikk for antall arbeidsplasser. Etatene skal i sine
årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i antall
arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er
Underområde 2 lokalisert”.

Sammen med
årsrapporten for 2011

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER
5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2010–2011), Stortingets
forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med
bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyringen i staten. Bestemmelser om
økonomistyring i staten, Miljøverndepartementets hovedinstruks for
økonomiforvaltningen i virksomheten og andre regler som er fastsatt for disponeringen
av statlige budsjettmidler.
De krav som er stilt til virksomheten i punktene 2, 3 og 4 skal realiseres innenfor de
tildelte midler uten uhjemlede overskridelser, jf. bevilgningsreglementets § 11 annet
ledd. Dette innebærer at samtykke til overskridelse må innhentes fra departementet før
eventuelle utgifter utover tildelte midler pådras. Delegering i henhold til gjeldende
unntaksbestemmelser i bevilgningsreglementet er tatt opp i Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5
Budsjett og fullmakter som omhandler fullmakt til å inngå avtaler om kjøp kartgrunnlag,
fullmakt til å opprette og inndra stillinger samt fullmakter knyttet til
unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet er omtalt.
Etatene skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med
politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og
ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser
forårsaket av nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme.
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Følgende midler tildeles i 2011 (i 1 000 kr):
1465

Statens kartverk, arbeid med
tinglysing og nasjonal geografisk
infrastruktur
01

Driftsutgifter

190 619

21

Spesielle driftsutgifter,
kan overførast

411 066

601 685

12 000

12 000

2465

Statens kartverk
24

Driftsresultat:
1 Driftsinntekter

-934 685

2 Driftsutgifter, overslagsløyving

921 439

3 Avskrivingar
4 Renter av statens kapital
45

Større utstyrsinnkjøp og
vedlikehald, kan overførast
Sum Kart, geodata og
eigedomsinformasjon

10 806
2 440

613 685

Miljøverndepartementet disponerer selv inntil 2 mill. kroner til eget arbeid med
tinglysing på kap 1465 post 01. Det betyr at Statens kartverk får tildelt 188 619 000
kroner på kap. 1465 post 01.
Stortinget har videre gitt samtykke til at Miljøverndepartementet i 2011 kan foreta
bestillinger av kartgrunnlag ut over gitt bevilgning under kap. 1465 post 21, men slik at
rammen for nye bestillinger og gemmelt ansvar ikke overstiger 90 mill kroner.
Fullmakten delegeres til kartverkssjefen. Det vises til omtale i vedlegg 2 punkt 2.

6. STYRINGSKALENDER
6.1 Rapportering
Det vises til departementets etatsstyringshefte. Retningslinjene for rapportering er
sendt ut elektronisk som egen sak, og skal benyttes hvert år som rapporteringsmal av
etatene. Etatene forutsettes å lagre dette dokumentet og hente det fram og fylle ut
relevante rapporter når de enkelte rapportene skal avgis. Dersom det blir behov for
endringer i retningslinjene, vil departementet meddele dette. Vi minner om at alle
etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det enkelte resultatområde ved
rapportering pr. 31. august og 31. desember i 2011. Denne oppsummeringen kommer i
tillegg til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet.
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Frister for rapporteringer i 2011 er:
Avviksrapportering 20. mai 2011
Foreløpig årsrapport 21. september 2011
Endelig årsrapport 8. februar 2012
Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet
postmottak@md.dep.no. Departementet vil innskjerpe at all rapportering skal foreligge
i Miljøverndepartementet minst 14 dager før etatsstyringsmøtene.
Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data
vedrørende personell og utgifter under postene 01 og 21. Rapporteringsinstruks og
rapportmaler oversendes separat på mail. Frist for denne rapporteringen for 2011 er 1.
mars 2012. Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende
oppgaver for 2011”.

OVERSIKT OVER VEDLEGGENE
Vedlegg 1: Møteplan 2011
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter
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