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1. INNLEDNING 
Det vises til St. prp. nr. 1 (2008-2009). Tildelingsbrevet for 2009 tar for seg de oppgaver 
departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt konkrete oppdrag som etaten 
skal prioritere i 2009.   
 
Vi gjør oppmerksom på at vi har tatt ut hele vedlegg 3 Tidsfrister og retningslinjer for 
rapportering fra vedleggsamlingen. Tidsfrister for rapporteringen blir meddelt i punkt 6.1 i 
tildelingsbrevet og i vedlegg 1 Møteplan. Retningslinjene for rapportering sendes ut elektronisk 
som egen sak, og skal benyttes hvert år som rapporteringsmal av etatene. Kartverket bes 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 
Kartverket dette.  Vi gjør oppmerksom på at alle etatene skal lage en kort, samlet 
oppsummering under det enkelte resultatområde ved rapportering pr. 31. august og 31. 
desember i 2009. Denne oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på resultatkrav i 
tildelingsbrevet. 
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2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 
Miljøverndepartementets politikk er basert på en analyse av trusselbildet og utviklings-
mulighetene innenfor de ulike miljøområdene, en spisset oppfølging av Soria Moria 
erklæringen og prioriteringene i 2009, som er gjengitt i innledningskapitlet i St.prp. nr. 1 (2008-
2009).  
  
At vi gjennomfører og utnytter budsjettet fullt ut i 2009 - og leverer med suksess på budsjettet, 
vil være den beste plattformen for fremtidige budsjettprosesser. 
 
Miljøforvaltningen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og interessante 
oppgaver og store muligheter for egenutvikling. Vi tar i bruk det potensial som finnes av 
kompetanse, erfaring og talent, rekrutterer gode ledere, riktige team og legger stor vekt på den 
enkelte medarbeiders personlige utvikling.  
 
Miljøpolitiske føringer: 
 
De viktigste langsiktige miljøutfordringene som både må ha et nasjonalt og et internasjonalt 
fokus er knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold og reduksjon i miljøgifter. 
 
For å bidra til bærekraftig utvikling også globalt må MD arbeide for å sikre at andre 
internasjonale avtaler med stor betydning for miljøet bidrar til bærekraftig utvikling og ikke 
reduserer muligheten for nasjonal virkemiddelbruk. Det gjelder særlig handelsregelverket 
under WTO og andre handelsavtaler Norge inngår og utviklingen innenfor EU/EØS indre 
marked. MD skal bruke internasjonale miljøfora strategisk til policyutvikling og til identifisering 
av mål og virkemidler innenfor våre prioriterte områder. Miljøbistand og bilateralt samarbeid 
med nye EU-land og utviklingsland skal brukes som plattform for politisk dialog om de globale 
miljøutfordringene. MD prioriterer de utviklingsland vi har egne samarbeidsavtaler med.  
 
For å nå de nasjonale miljømålene er regjeringen avhengig av at miljøpolitikken blir en 
vesentlig del av andre departementers prioriteringer, og at ulike sektorers miljøpåvirkning sees 
i sammenheng. MDs rolle som viktigste pådriver i dette arbeidet skal prioriteres høyt, og 
legges til grunn på de fleste resultatområder og spesielt klima/energi, naturmangfold, 
kulturminner og miljøgifter.   
 
MD og etatene skal ivareta en pådriver- og informasjonsrolle som sikrer best mulig oppslutning 
og interesse for miljø. Det skal arbeides mer med miljømobilisering og kommunikasjon rettet 
mot flere målgrupper. Departementet og etatene styrker sin rolle innenfor informasjon og 
kommunikasjon for å møte utviklingen. Bruken av visuelle virkemidler som 
bilder/illustrasjoner skal forbedres ytterligere i formidlingen av miljøpolitikken. Det skal settes 
mer fokus på fotoweben og etatenes innspill til databasen. Hva saken gjelder skal 
dokumenteres visuelt i saksprosesser, og bilder og kart skal følge saksgangen. Det skal 
arbeides med metoder og prosjekter for å synliggjøre hvilke verdier og nytte miljøressursene 
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representerer. Det skal satses ytterligere på Klimaløftet, med fokus på klimainformasjon rettet 
mot folk flest. SFT, DN og NP må sette av ressurser til å delta i dette arbeidet. Informasjon 
ovenfor forbrukere om miljø- farlige produkter og kjemikalier skal styrkes. I 2009 startes det 
også opp et prøveprosjekt i utvalgte kommuner for å styrke natur- og miljøfagene i grunnskolen.  
 
Forskning og overvåking skal følges aktivt opp, slik at vi får den kunnskapen som vi har mest 
bruk for og utnytter den på en effektiv og konstruktiv måte i utviklingen av miljøpolitikken. Det 
må skje en styrking av formidling også på dette feltet. 
 
Det skal være god sammenheng mellom kart- og miljødata, nøkkeltall og temainformasjon i 
Miljøstatus.   
 
I 2009 skal det særlig legges vekt på å: 

• Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål er nødvendig i sammenheng med den vesentlige 
økningen i miljøbudsjettet. En styrket satsing på formidling bør skje innenfor de enkelte 
arbeidsområdene. 

• Følge opp klimameldingen, klimaforliket og vår rolle i klimasatsingen nasjonalt. I et globalt 
perspektiv er skogtiltak i utviklingsland for å redusere utslipp av klimagasser særlig viktig. I 
klimaarbeidet skal MD arbeide aktivt i alle internasjonale prosesser, og legge opp til å spille en 
ledende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene i København i 2009 for å bidra til et godt 
resultat.   

• Gjennomføre en sterk satsing på vern, forvaltning og oppsyn i verneområdene og 
artsforvaltning i 2009. Ivaretakelse av variasjonen av ulike naturtyper fra kulturavhengige til 
mer villmarkspregede arter og skog står høyt på dagsorden, bl.a. for å følge opp våre 
forpliktelser i det internasjonale arbeidet med å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. 
47 verneforslag i nasjonalparkplanen skal være gjenomført ved utgangen av 2009.  

• Føre en aktiv politikk for å redusere utslipp av miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt. Et 
offentlig utvalg skal foreslå tiltak som kan iverksettes for at myndighetene kan nå målet om å 
stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020. Det skal etableres en miljøprøvebank med ulike 
typer prøvemateriale for senere analyser av miljøgifter. Arbeidet med opprydding i forurenset 
jord og i sjøbunn har høy prioritet.   

• Fortsatt ha sterk satsing på istandsetting, forvaltning, vern og bruk av kulturminner og 
kulturmiljøer og minimalisere tapet av kulturminner innen 2020. I kulturminneåret 2009 skal 
det skapes oppmerksomhet og engasjement med spesielt fokus på kulturminner i dagliglivet.   

• Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordlige og polare områder, fordi disse områdene 
er spesielt sårbare.   

• Et godt grep om miljøstatus og miljødata er viktig for å styrke departementet og etatenes status 
og innflytelse. Miljøforvaltningen har et nasjonalt ansvar for miljøovervåking og 
miljødatasamordning og ønsker å styrke dette arbeidet både i egen forvaltning og i berørte 
sektorer. Vi vil også videreutvikle vårt arbeid med miljøstatus. MD vil trekke etatene nærmere 
inn i dette arbeidet.   

•  Viktig fokus i 2009 vil også være Kartverkets rolle som koordinator for stedfestet informasjon.  
• Arbeide for at planleggingen etter plan- og bygningsloven (PBL) blir et bedre redskap for 

utviklingen av samfunnet, og sikre at bærekraftsperspektivet ligger til grunn for planleggingen.  
Utviklingen i arealbruk skal følges nøye, spesielt i strandsonen og i fjellet. MD vil i 2009 ha en 
aktiv oppfølging av de regionale planene for villreinområdene og bidra til godt 
kunnskapsgrunnlag for planene. Erfaringene fra nettverkssamarbeidet i programmet 
”Livskraftige kommuner” og kompetanse i kommunene vil også stå sentralt. Det blir rettet 
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spesielt fokus på kommunene når det gjelder klima og universell utforming. Programmet 
”Fremtidens byer” er et viktig samarbeidsprogram som skal sikre en felles innsats mellom 
kommune og stat i arbeidet med å oppnå en mer bærekraftig byutvikling. Det er nær kobling 
mellom programmet, Klimaløftet og ”Livskraftige kommuner”.      

• Følge opp satsingen på miljøteknologi. Det er etablert et strategisk råd for miljøteknologi og i 
2009 vil det fokuseres på utarbeidelse av en nasjonal strategi for miljøteknologi.   
 

Administrative grep og videreutvikling av miljøforvaltningen: 
 

• Oppgaver som ikke får plass innenfor tilgjengelig ressursramme skal konkretiseres og avklares 
gjennom styringsprosessen.  

• Prinsippene i revidert etatsstyringshefte skal gjennomføres på alle nivå i MD og etatene. 
Hovedansvarlig fagavdeling i MD skal løpende følge opp etatenes forbedringspunkter iht. 
økonomiregelverket, samt arbeid og egne tiltak i effektiviserings/forenklingsarbeidet gjennom 
styringsdialogen. Det skal fortsatt legges stor vekt på egnet standardisering på det 
administrative området.  

• Krav til etterprøvbare mål og konkrete indikatorer skal skjerpes i mål- og 
resultatstyringssystemet.  
De overordnede risikoanalysene som er gjennomført i 2007 og 2008 skal følges opp.  
I tillegg skal det i 2009 gjennomføres nye overordnede risikoanalyser, jf. samlet oversikt 
nedenfor. Etatene skal trekkes inn i dette arbeidet. Det vises til resultatkrav under relevant 
resultatområde. 

 
Resultatområde 1, underområde 2, Arbeidsmål: 1.2.2.1. Bidra til å redusere presset på truede arter og ansvarsarter 
gjennom handlingsplaner og samarbeid med andre involverte parter.  
 
Resultatområde 2, Nasjonalt resultatmål 2, Freda og fredingsverdige kulturminne og kulturmiljø skal vere sikra og 
ha ordinært vedlikehaldsnivå i 2020. 
 
Resultatområde 3, underområde 5, Arbeidsmål 2.1. Sjå til at det finst rammevilkår for å oppfylle dei nasjonale 
gjenvinningsmåla.  
 
Resultatområde 5, underområde 1, Arbeidsmål 1.1. Medverke til utforminga av EUs politikk på prioriterte område 
for Noreg, som klima/energi, kjemikalier, EUs marine strategi og luftforureining.  
 
Resultatområde 6, underområde 1, med særlig vekt på fremtidens byer tilknyttet arbeidsmål 1.3. Fremja auka 
fokus på miljø, livskvalitet og helse i byar, tettstader knytt til byomforming, sentrumsutvikling, grønstruktur og 
bymarker, busetjing og næringsliv. Koordinere programmet for Groruddalen og samarbeidsporsjektet Framtidas 
byar/klima- og miljøvennlege byar". 
 
Resultatområde 6, underområde 3, med særlig vekt på etablering av planregister i Norge digitalt under arbeidsmål 
10.1. Bidra til at geodata blir etablert på standardisert form. 

2.2. Endring i ansvarsdeling og samarbeidsrelasjoner mellom MD og 
etatene samt andre aktører innen miljøforvaltningen   
Fra 1.10 2008 har den tidligere HAV-seksjonen er blitt flyttet til Naturvernavdelingen. Den nye 
seksjonen HAVA består av tidligere HAV-seksjonen i tillegg til at medarbeidere som arbeider 
med vannforvaltning og marin naturforvaltning. Hensikten med sammenslåingen er å få en mer 
helhetlig oversikt over arbeidsområdene som er relatert til vann og hav.  
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Avdeling for forurensningssaker (F-avdelingen) har samtidig med omorganiseringen byttet 
navn til Avdeling for klima og forurensning (KF-avdelingen). 

 
3. KRAV TIL STATENS KARTVERK UNDER DET ENKELTE 
RESULTATOMRÅDE 
Statens kartverk har aktiviteter som griper inn på en rekke samfunnsområder. Særlig rollen 
som koordinator for stedfestet informasjon berører mange offentlige og private aktører i det 
norske samfunnet. Denne aktiviteten er organisert gjennom samarbeidet Norge digitalt. Det er 
et samarbeid som skal sikre et stort antall forskjellige brukergrupper enkel tilgang til stedfestet 
informasjon med god pålitelighet. De viktigste suksessfaktorene for å oppnå dette er: 

• at infrastrukturen bygges opp på grunnlag av nasjonale og internasjonale standarder 
• at infrastrukturens dataserier faktisk eksisterer på digital form 
• at dataseriene blir vedlikeholdt, kvalitetssikret og gjort lett tilgjengelige 

 
Norge digitalt har relevans til nær sagt alle resultatområdene og aktivitetene som er beskrevet i 
tildelingsbrevet til Statens kartverk. 
 
Produksjon av basis geodata (topografi, veier, vann, kystkontur m.m.) blir finansiert av de 
største rettighetshaverne under betegnelsen Geovekst. Flere av arbeidsmålene i 
tildelingsbrevet til Statens kartverk som vedrører basis geodata, avhenger av den planlagte 
samfinansieringen.  
 
Spørsmålet om hvordan europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en 
infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire) kan 
implementeres i norsk rett er under utredning. Målet med direktivet er å sikre tilgang til 
offentlig forvaltet geografisk informasjon (geodata), bl.a. om natur, samferdsel, bebyggelse, 
befolknings- og miljøforhold. EU ser på Inspire som en forutsetning for å lykkes med å følge 
opp miljøpolitikken og etablere tjenester for miljøovervåking og sikkerhet. 
 
Norge vil kunne basere organisering og drift av Inspire på en formalisert videreføring og 
utvidelse av det eksisterende geodatasamarbeidet Norge digitalt. 
 
 
 

3.1 Resultatområde 1 - Bevaring av naturens mangfold og friluftsliv 

Underområde 1: Bærekraftig bruk og vern av leveområder 
Arbeidsmål 1.1.2.5 I samarbeid med sektorene gjennomføre et nasjonalt program for kartlegging og 
overvåking av biologisk mangfold. 

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 2009 en bevilgning på totalt 
51,5 mill. kroner, fordelt med henholdsvis 23.17 mill. kr. over Havforskningsinstituttet, 14.17 
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mill. kr. over NGU og 14.17 mill. kr. over Statens Kartverk Sjø sine budsjett. Midlene er 
øremerket MAREANO. 

Styringsgruppen skal levere forslag til aktiviteter innenfor rammen av budsjettet for kommende 
år til den interdepartementale styringsgruppen (bestående av Fiskeri- og kystdepartementet 
(koordinator), Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og 
energidepartementet) innen utgangen av november hvert år. Forslaget skal også beskrive 
eventuell egeninnsats. Aktivitetsplanen skal være godkjent av den interdepartementale 
styringsgruppen før den iverksettes. 

Hvert år innen februar det påfølgende året skal den interdepartementale styringsgruppen motta 
rapport om det foregående årets aktiviteter for godkjenning. 

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. 

Gjennom Mareanoprogrammet skal Statens kartverk sjømåle de områdene som blir etterspurt i 
forbindelse med prioriterte områder i Forvaltningsplan for Barentshavet (omfang og mål 
avklares etter intern budsjettfordeling i Mareano). Innsamlede dybdedata skal kvalitetssikres, 
forvaltes og gjøres tilgjengelig gjennom effektiv nettbasert formidling, bl.a. til Norge digitalt-
parter, i regi av Statens kartverk. 

I 2009 skal Statens kartverk prioritere ferdigstilling av kartlegging av områdene Nordland VII, 
Troms II og Eggakanten. 

Underområde 4: Friluftsliv 
Arbeidsmål 1.4.1.1 Stimulere til utøving av miljøvennlig friluftsliv i samarbeid med relevante 
parter, under dette frivillige organisasjoner. 
Statens kartverk skal støtte DNs og Fylkesmannens rolle knyttet til tilrettelegging for friluftsliv, 
bl.a. gjennom fellessatsninger for etablering av nasjonale sti- og løypedata.  
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3.2 Resultatområde 3 - Rent hav og vann og et giftfritt samfunn   

Underområde 1: Helhetlig hav- og vannforvaltning 
Arbeidsmål 1.1 Lede og koordinere forvaltningsplanarbeidet, og sikre det nødvendige miljøfaglige 
grunnlaget for utarbeiding, gjennomføring og oppdatering av helhetlige forvaltningsplaner for 
norske havområder. Sikre utarbeiding av helhetlige forvaltningsplaner for Norskehavet innen 2009 
og Nordsjøen innen 2015, og i løpet av 2010 ha oppdatert forvaltningsplanen for Barentshavet-
Lofoten. 
Statens kartverk skal sørge for utarbeidelse av kartmateriale til arbeidet med helhetlige 
forvaltningsplaner etter bestilling fra MD og DN. 

3.3 Resultatområde 4 – Et stabilt klima og ren luft   
Klimaendringer  
Statens kartverk skal bidra til klimaforskning, med kunnskap, gode data og analyser. Statens 
Kartverk skal sammen med andre etater i miljøforvaltningen bidra med vurderinger av effekter 
av klimaendringer og bistå ved utforming av mulige tilpasningstiltak. 

3.4. Resultatområde 5 – Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og 
polarområdene 

Underområde 1: Samarbeid i internasjonale organisasjoner på miljøområdet, bl.a. 
EUs miljøsamarbeid og UNEP 
Arbeidsmål 1.3. Medvirke til målrettet satsing innen miljø- og kulturarvområdet i de nye 
medlemslandene i EU i samband med EØS-midlene. 
Statens kartverk skal bidra med faglig ekspertise og erfaringer i miljøforvaltningens innspill i 
forhandlingene om neste periode med EØS-midler.  

Underområde 3: Geografisk retta miljøsamarbeid 
Arbeidsmål 5.1. Arbeide for å styrke utviklingslandenes institusjonelle evne til god miljøforvaltning 
og gjennomføring av miljøkonvensjonene, under dette oppfølging av miljøavtalene med Kina, Sør-
Afrika, Indonesia og India. 
Statens kartverk skal rådgi departemenet i omstilling av samarbeidet og utvikling av et nytt 
samarbeidsprogram med Sør-Afrika etter 2010. 
 
Arbeidsmål 5.2. Følge opp arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk utviklingssamarbeid. 
States kartverk skal: 
• delta i omstilling av samarbeidet med Norad/UD.  
• bidra til institusjonsbygging innen relevante fagområder i norsk utviklingssamarbeid, 

herunder bidra til å etablere strukturer for formalisert eierskap og formaliserte rettigheter 
til faste eiendommer 

 
Se for øvrig faste, løpende oppgaver. 
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3.5. Resultatområde 6 – Planlegging for ei bærekraftig utvikling 

Underområde 3: Kart og geodata 
I etatens oppgaver inngår produksjon, standardisering, forvaltning og drift av offentlige kart og 
geodata. Kartverket skal benytte avrundingen av forsert sjøkartlegging til å vri innsatsen noe 
mer mot landkartlegging og eiendomsinformasjon, samtidig som behovene innenfor maritim 
sikkerhet ivaretas på en god måte. 
 
Statens kartverk må fortsette å utvikle samarbeidet med offentlige etater og private aktører. 
Statens kartverk skal fungere som nasjonalt fagorgan, og arbeide med standardisering, 
veiledning og koordinering innen ulike fagområder knyttet til den geografiske infrastrukturen, 
både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Enkelte arbeidsmål under resultatområde 6 forutsetter samarbeid og avtaler med andre aktører 
for at enkelte aktiviteter skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen. 
 
Arbeidsmål 7.1: Ta del i internasjonalt samarbeid som er nødvendig for å overvåke og oppdatere 
det nasjonale geodetiske grunnlaget 
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 om utvikling av GNSS (Global Navigation Satellite 
System) i ESA (European Space Agency) 

• klargjøre sin rolle knyttet til EGNOS og Galileo 
• etablere en plattform, tilknyttet SATREF kontrollsenter, for videre analyser av EGNOS og 

Galileo’s ytelse i nordområdene. 
• etablere seg som bidragsyter for klimaovervåkning av havnivå, og ivareta bidrag knyttet til 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sine parametre. 
• utrede muligheten for hvordan eksisterende geodetisk infrastruktur kan bidra til 

romværvarsling. 
• etablere prosedyrer og rutiner for innføring av nytt høydegrunnlag, Normal Null 2000. 
• videreføre utbygging av posisjoneringstjenesten med særlig stor nøyaktighet (CPOS) i h.h.t 

brukernes behov og med nødvendig medfinansiering, samt å starte arbeidet med å forbedre 
tjenesten i retning av å nå en presisjon på 1 cm med tilhørende integritetsmeldinger i 2015. 

• Drift av 15 Permanente Geodetiske Stasjoner (PGS) og kvalitetssikring av data fra 
Permanent geodetisk infrastruktur. 

• Drift av Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observatoriet på Ny-Ålesund 
 
Produksjonsmål i 2009 
1. Gjennomføre 80 kampanjer ved observatoriet i Ny-Ålesund, bl.a. for bestemmelse av 

jordaksens stilling i verdensrommet. 
2. Landsnettet skal være beregnet og tatt i bruk for alle kommuner. 
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Arbeidsmål 7.2: Legge til rette for effektiv bruk av satellittbasert stedfesting i et nasjonalt geodetisk 
grunnlag 
Statens kartverk skal: 
• fortsette sitt samarbeid med kommunene og andre for å få alle kommunene over til 

European Reference Frame 1989 (EUREF89) som felles geodetisk referansesystem. 
• kontinuerlig arbeide med å forbedre den nasjonale geodetiske referanserammen. 
• forberede 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. 
 
Arbeidsmål 8.1: Sørge for at alle offentlige etater deltar i samarbeidet Norge digitalt 
Statens kartverk skal sikre samordning og samspill mellom partene i Norge digitalt i fylker og 
kommuner, og bidra i Norge digitalt organisasjonen i de enkelte fylkene. Statens kartverk skal 
drifte et nasjonalt Norge digitalt-sekretariat og bidra til Norge digitalt-organisasjonen i de 
enkelte fylkene. 

 
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. 

• arbeide for en helhetlig forvaltning av informasjon om administrative grenser for land og sjø. 
• 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) 
 
Produksjonsmål i 2009 
1. Etablering/periodisk vedlikehold av minimum 15 000 km2 FKB-A, B og C (felles 

kartdatabase med gradering av nøyaktighetsbehov for ulike arealer) gjennom Geovekst-
samarbeidet, slik at 90 prosent av de norske landområdene er dekket med FKB-data i hht til 
planlagt kvalitet. 

2. Gjennom Geovekst-samarbeidet fotografere for etablering av 20 000 km² ortofoto med høy 
oppløsning (10-20 cm oppløsning). 

3. I tillegg til ortofoto av høy oppløsning skal det gjennom Nasjonalt program for 
omløpsfotografering fotograferes for etablering av 65 000 km² ortofoto av lavere oppløsning 
(ca. 50 cm oppløsning). 

4. Etablere felles kystkontur og rutiner for forvaltning av denne, for å tilrettelegge for enkel 
sammenstilling av sjø- og landinformasjon. 

5. Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere 10 000 km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp av 
flybåren laserskanning. 

 
Arbeidsmål 8.2: Bidra til at geodata blir gjort tilgjengelig og synlig innenfor nye områder 
Statens kartverk skal: 
• bidra til at geodata brukes optimalt i samfunnet. 
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• i samarbeid med formidlingstjenesten i Norge digitalt fortsatt arbeide med å gjøre geodata 
lettere tilgjengelig.  

• 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.  

• følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om stadnamn og bidra til at opplysninger 
fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) blir stilt gratis til disposisjon for brukerne på en lett 
tilgjengelig måte. 

• utføre sjøkartlegging langs norskekysten og ved Svalbard. 
• medvirke til samarbeid med andre offentlige maritime etater på sjøsikkerhetsområdet. 
 
Produksjonsmål i 2009 
1. Øke omfanget av sjømåling i Svalbards kystfarvann til 850 km2 
2. Sjømåle et areal i randsonen (området fra land og ut til dyp som er praktisk å dekke med 

småbåter) tilsvarende 500 km² på norskekysten 
 
Arbeidsmål 9.1: Ajourholde trykte og digitale kartserier 
Statens kartverk skal: 
• løpende utgi EFS (etterretning for sjøfarende) i analog og digital form slik at brukerne kan 

holde sjøkartene løpende oppdatert. 
 
Produksjonsmål i 2009 
1. Holde topografisk hovedkartserie ”Norge 1:50 000” à jour ved å utgi 30 reviderte kartblad, 

der også sjøinformasjon er tatt med. Antall kartblad bør søkes utvidet i samarbeid med de 
viktigste interessentene.  

2. Løpende forvalte kartserier og ca. 1000 ENCer (kartceller for autoriserte elektroniske 
sjøkart). Forvaltningen baseres bl.a. på daglige revisjonsuttrekk fra Primærdatabasen; 
herunder oppdatering og trykking av ca. 90 kartnumre og løpende utsendelse av 
oppdateringsmeldinger for ENC. 

3. Utgi nye kart og tilsvarende ENCer ’ihht ny Kartplan, herunder nye utgaver av 3 
hovedseriekart, 6 havnekart og 1 kystkart. Rekonstruksjon av 5 kart. 

 
Arbeidsmål 10.1: Bidra til at geodata blir etablert på standardisert form 
Departementet legger vekt på at Statens kartverk fyller rollen som statens fagorgan for kart- og 
oppmåling. Det gjelder i første rekke utarbeiding av fagstandarder, men også alminnelig 
rådgivning og veiledning som er nødvendig overfor kommunene og andre brukere av 
geografiske data, samt tiltak for koordinering på tvers av sektorer og mellom de administrative 
nivåene. God arealforvaltning sikres best gjennom gode grunnlagsdata og temadata. Statens 
kartverk må fortsette sitt arbeid med å få med flest mulig aktører til å bidra med sin 
arealinformasjon på en tilrettelagt måte. 
 
Geografisk informasjonsteknologi (GIT) og geografiske informasjonssystemer (GIS) er sentrale 
verktøy for innsamling, analyse og formidling av arealinformasjon. Statens kartverk skal med 
sin kompetanse og utstyr innenfor disse områdene være en pådriver for annen offentlig 
forvaltning til å ta i bruk slike verktøy, særlig i små og mellomstore kommuner. GIS/GIT er 
også et viktig verktøy i saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
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Plandelen i ny plan- og bygningslov vil bli iverksatt i løpet av 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 vil ha et særskilt fokus. 
 
Statens kartverk skal: 

• arbeide med effektiv etablering og vedlikehold av nasjonal digital geografisk 
informasjon. 

• tilrettelegge nødvendige tekniske fellesløsninger.  
• sikre at utvikling og drift av geodatafaglige komponenter samordnes med Norge digitalt. 
• være en pådriver i å etablere, holde ved like og utvikle standarder på geodatafeltet i 

samarbeid med brukere, programleverandører og fagetater. 
• sørge for at alle Statens kartverks 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 2009 fortsette å arbeide for aktiv bruk av kartfestet 
arealinformasjon i kommunenes og fylkeskommunenes planlegging og forvaltning.  

• bidra til utvikling og drift av et nasjonalt opplegg for forvaltning av planinformasjon.  
• gjennomføre en overordnet risikoanalyse for etablering av planregistre i Norge digitalt, 

med særlig vekt på vurdering av kommunenes medvirkning. 
• bidra til å gi alle parter i Norge digitalt tilgang til eksisterende planinformasjon gjennom 

å følge opp teknisk kvalitet på datagrunnlag og tjenester. 
• bidra til utvikling av digitale løsninger for en mer effektiv tilgang til kart og stedfestet 

informasjon i arealplanleggingen. 
• samarbeide med Statens bygningstekniske etat for å iverksette en driftsløsning for 

Byggsøk.  
• sørge for utvikling og bruk av nasjonale og internasjonale standarder. 
• rapportere status på etablering av FKB-data til KOSTRA (KOmmune-STat-

RApportering). 
• rapportere status på etablering av temadata i kommuner og statlige etater. 

 
Arbeidsmål 10.2: Sørge for effektiv formidling av geodata til brukerne. 
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, med unntak av autoriserte sjøkartdata, Elveg 
(elektronisk vegnett) og visse geodetiske produkter, skal skje gjennom Norsk 
Eiendomsinformasjon (NE). Formidlingen skal være i samsvar med avtale mellom Statens 
kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon.
 
All innsamling og distribusjon av temadata skal koordineres med annen geografisk informasjon 
innenfor samarbeidet Norge digitalt. 
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De fleste av partene i Norge digitalt har et stort behov for enkel tilgang til oppdatert 
arealplaninformasjon fra kommunene (etter Plan- og bygningsloven). Planinformasjon 
innarbeides i Norge digitalt konseptet som en del av samarbeidet om en helhetlig 
geodataforvaltning. Partene kan gjennom en egen avtale bidra til gjennomføringen av oppgaver 
som kan sies å gå utover kommunens pålagte minimums aktivitet på området. 

 
Statens kartverk skal: 

• 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 Sjøkartverket). Hovedmålet er å styrke sikkerheten til 
sjøs, 

• etablere og holde vedlike online karttjenester for alle primærdata og kartdata. Tilbudet 
skal inkludere online karttjenester (bl.a. WMS) og online geodatatjenester (bl.a. WFS) 
Kartverket skal drifte spørretjenester knyttet til eiendom, bygning, adresse, stedsnavn 
og kommune gjennom online tjenester (WS). Tjenestene skal tilbys Norge-digitalt-
partene. Tjenestene skal tilfredsstille teikniske krav og driftskrav definert i Norge 
digitalt-samarbeidet. 

• tilby katalog- og metadata for alle geodata og informasjonsprodukter 
• sikre at alle parter i forvaltningssamarbeidet Norge digitalt får enkel tilgang til felles 

data. 
• bidra til godt samarbeid mellom egne regionale kontorer, fylkeskommuner og 

fylkesmannsembeter. 
• samarbeide med formidlingstjenesten i Norge digitalt om å legge til rette for gjenbruk av 

geodata for forvaltningsmiljøer utenfor Norge digitalt og kommersielle brukere. 
• bidra til å fremme bruk og samarbeid om geografisk informasjonsteknologi (GIT) og 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i miljøforvaltningen. 
• bidra til at temainfo tas i bruk som en støttefunksjon i kommunereformen, 

resultatoppfølgingen, miljøovervåkingen og miljøstatusarbeidet. 
• bidra til at kompetansen på geodatafeltet kan heves i samfunnet og offentlig forvaltning.  
• som nasjonalt fagorgan arbeide for at fagområdet kart og geodata blir behandlet på en 

tjenlig måte i undervisningssektor og læremidler, bl.a. gjennom oppfølging av 
samarbeidet ”Nettverk for miljølære”. 

• bidra til utvikling av et geodatafaglig kompetansetilbud som kan inngå i en 
veiledningstjeneste. 

• i fylkene samarbeide med fylkesmannen og fylkeskommunen om kompetanseoverføring 
og felles gjennomføring av prosjekter for etablering av planinformasjon. 

• videreutvikle erfaringene fra tiltak IKT 4 i Regjeringens handlingsplan for økt 
tilgjengelighet i prosjektet ”Registrering og dokumentering av universell utforming med 
GIS som verktøy” i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og andre relevante 
instanser, og integrere dette i Norge Digitalt. 

 
Arbeidsmål 11.1: Etablere Statens kartverk som statlig matrikkelmyndighet, og sørge for at 
matrikkelen blir etablert og ajourholdt i alle kommuner. 
Departementet legger vekt på at Statens kartverk ivaretar sin sentrale rolle for forvaltning og 
distribusjon av eiendomsdata. 
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Revidert lov om eiendomsregistrering ble vedtatt i juni 2007. 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). I løpet av første 
halvår 2009 skal resterende registerdata fra GAB og DEK konverteres til matrikkelen. 
Matrikkelen vil dermed erstatte GAB og DEK.  
 
Statens kartverk er fra før ansvarlig for tinglysing i fast eiendom og for tinglysing for andeler i 
borettslag. Statens kartverk skal sørge for nødvendig samspill mellom matrikkelen, elektronisk 
grunnbok og registeret for andeler i borettslag. 

 
Statens kartverk skal: 

• følge opp delingsloven, og bidra til å innføre ny lov om eiendomsregistrering. 
• utarbeide nødvendig veiledningsmateriell knyttet til ikraftsetting av lov og forskrifter til 

lov om eiendomsregistrering. 
• bidra til at kommunene fullfører saker etter delingsloven innen ny lov trer i kraft. 
• etablere en organisasjon som tydeliggjør rollen som statlig matrikkelmyndighet. 
• utføre myndighetsoppgaver som sentral matrikkelmyndighet fra og med 

ikraftsettingstidspunktet for lov om eiendomsregistrering. 
• påse at matrikkelen blir utviklet som et landsomfattende eiendomsregister med fleksible 

muligheter for utveksling av data med andre systemer. Statens kartverk skal samarbeide 
med Statens forurensningstilsyn og Riksantikvaren slik at det legges til rette for føring 
av aktuelle fagdata fra disse etatene i matrikkelen. 

• 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.  

• implementere fagtemaet ”tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne” i 
forvaltning og utviklingsarbeide knyttet til geodata, basert på prosjekterfaringer i 2004 – 
2008.  

Produksjonsmål i 2009 
1. Implementere matrikkelen i kommunene, slik at alle kommuner har tatt i bruk nytt 

matrikkelsystem. 
2. Ferdigstille en versjon av matrikkelen som ivaretar alle krav etter Lov om 

eiendomsregistrering. 
3. Etablere et forprosjekt som skal utrede muligheten for at Norge får et ensartet 

adressesystem basert på veiadresser. 
4. 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. 
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3.6 Resultatområde 7 – Tverrgående virkemidler og oppgaver  

Underområde 1: Styring og administrasjon 
 
Arbeidsmål 1: Styringen av miljøforvaltningen skal følge opp de politiske prioriteringene, 
gjennomføre politikken og være effektiv. 
Statens kartverk skal  

• videreføre arbeidet med risikostyring. Systemer og rutiner skal tilpasses risiko ved at 
risikovurderinger inkluderes i planlegging av egne vesentlige offentlige prosesser, 
prosjekt og tiltak og legges til grunn ved gjennomføring, intern kontroll og oppfølging. 

 
Arbeidsmål 2. Sikre at miljøforvaltningens internadministrasjon er målrettet, effektiv og 
miljøvennlig – og i samsvar med overordnede mål og retningslinjer for statsforvaltningen. 
Statens kartverk skal  

• følge opp ny plattform for ledelse i staten, jf. brev fra FAD av 18.09.08, 
• vektlegge målrettede brukerundersøkelser innenfor sentrale politikkområder/ 

tilskuddsordninger. 
• samarbeide med MD om videreutvikling av IKT-strategi for miljøforvaltningen og delta i 

prosess og temamøter for viktige fagsystem. 
• følge opp nasjonale retningslinjer for informasjonssikkerhet. Disse inneholder 11 

innsatsområder. Departementet understreker lederansvaret for å forankre og følge opp 
arbeidet i egen organisasjon. I 2009 skal det særlig legges vekt på å gjennomføre og 
dokumentere klassifisering og/eller verdivurdering av hvilken informasjon/IKT-
systemer det er nødvendig å beskytte, samt gjennomføre og dokumentere risiko- og 
sårbarhetsanalyse for systemer, infrastruktur og informasjon som er klassifisert og/eller 
verdivurdert som kritisk. 

• bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for informasjon om 
miljøets tilstand og utvikling, gjennom å legge tilrette for at relevante datasett blir vist på 
Miljøstatus.  Etaten skal registrere referanser til relevant miljøinformasjon i 
Miljøreferanser.   

• sørge for å gjennomføre handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige 
anskaffelser i egen etat.  

 
Nettverket for IKT skal videreføres i 2009.  Nettverket for IKT skal i samarbeid med MD ledes 
av Statens kartverk første halvår 2009.  Tilsvarende skal Polarinstituttet lede arbeidet annet 
halvår 2009.   
 
Arbeidsmål 3: Følge opp beredskapsarbeid og sikre miljøforvaltningens evne til å håndtere kriser. 
Statens kartverk skal: 

• dokumentere, eventuelt utarbeide og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser til MD 
• gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2009  
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Underområde 2: Sektorovergripende arbeid 
 
Arbeidsmål 7.2.1. Sørge for at forskning og overvåking gir tilstrekkelig god kunnskap om 
miljøspørsmål. 
Statens kartverk skal: 

• sette av ressurser for å medvirke i arbeidet med en plan for nasjonal 
miljødatasamordning. Dette gjelder spesielt oppdatering av data og indikatorer og 
styrking av nettverk og verktøy. Departementet vil ta nærmere kontakt med etatene for å 
avklare nærmere oppfølging og tidsplan.  
 

Arbeidsmål 7.2.2: Arbeide for at miljøhensyn blir integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige 
virksomheter. 
Statens kartverk skal: 

• styrke kompetansen på oppgaver som faglig rådgiver på prioriterte sektorområder.   
 
 
4. OPPDRAGSLISTE 2009 
 Frist 
7.Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2010. 

Sammen med 
årsrapporten 
for 2009 

7.Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver  

Levere bidrag i arbeidet med en gjennomgang og 
oppdatering av dokumentet "Katalog over 
miljøvernforvaltningens kunnskapsbehov 2010-2014".  
Formålet med gjennomgangen er å få tydeligere 
fram hva som skal oppnås (nytteverdien av ønsket 
forskningsinnsats skal beskrives), samtidig som 
forslagene skal ligge innenfor et realistisk nivå, jf. 
brev fra MD av 31. oktober 2008.  

01.05.09 

7.Tverrgående 
virkemidler/ 
fellesoppgaver 

Utarbeide rapport som viser utviklingen av antall 
årsverk i Statens kartverk som er lønnet av midler 
fra henholdsvis MD og JD for årene 2004 – 2008. 

01.04.09 

 
 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med St.prp. nr. 1 (2008–2009, Stortingets 
forutsetninger for bevilgningene 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 
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utover tildelte midler pådras. I punkt 5.2.delegerer departementet myndighet til å benytte 
gjeldende unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet. Departementet delegerer også 
myndighet til å pådra merutgifter mot tilsvarende merinntekter i henhold til Stortingets 
bevilgningsvedtak for 2009. Departementet legger til grunn at Kartverket har vurdert bruk av 
disse fullmaktene før saker om overskridelse av tildelingene fremmes departementet. Det vises 
for øvrig til vedlegg 2 ”Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter”, hvor instruks for bruk av 
fullmakt til å opprette og inndra stillinger, instruks for bruk av tilsagns- og bestillingsfullmakt 
samt vilkår for å benytte fullmaktene for 2009 i henhold til unntaksbestemmelsene i 
bevilgningsreglementet er omtalt. 
 
Statens kartverk 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 for 2009: 

   (i 1000 kr) 

Kap. 
1400 

Miljøverndepartementet   

Post 
22 

Spesielle driftutgifter knyttet til lokalt 
miljøvern og universell utforming 

                
200 

    
Kap 
1465  

Statens kjøp av tjenester i Statens 
kartverk 

  

    
Post    
21 Betaling for statsoppdraget, 

kan overføres 
 378 823 

 Sum kap 1465  378 823 
    

Kap 
2465  

Statens kartverk   

    
Post    
24.1 Driftsinntekt - 823 823  
24.2 Driftsutgift, overslagsbevilgning   814 712  
24.3 Avskrivning       6 887  
24.4 Renter av statens kapital       2 224  
24.5 Til reguleringsfondet        0  
24 Sum post 24, Driftsresultat     0 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres 
 12 000 

 Sum kap 2465  12 000 
 
Tildelingen under kap. 1400 post 22 skal Statens kartverk disponerer til sitt utviklingsarbeid 
knyttet til universell utforming innenfor Matrikkelen og innenfor Norge Digitalt. Fordeling av 
innsatsen mellom de 2 områdene vil avklares senere. 
 

5.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter 
 
Statens Kartverk delegeres myndighet til å  
 
1. opprette og inndra stillinger, jf. vedlegg 2 punkt 1. 
 
2. foreta bestillinger av kartgrunnlag ut over gitt løyving under kap. 1465 Statens kjøp av 

tjenester i Statens kartverk, post 21 Betaling for statsoppdraget, men slik at rammen for nye 
bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 90 mill. kroner, jf. vedlegg 2 punkt 2. 

 
3. inngå leieavtaler og kjøp av tjenester ut over budsjettåret 2009, jf. vedlegg 2 punkt 3.1. 
 
4. overskride kap. 2465 post 24 mot tilsvarende inndekning fra reguleringsfondet, jf. vedlegg 2 

punkt 3.2.1. 
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5. overskride kap. 2465 post 45  mot tilsvarende merinntekter under kap. 5465 post 49, jf. 
vedlegg 2 punkt 3.2.2. 

 
6. omdisponere inntil 5 mill. kroner mellom kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Statens 

kartverk post 21 Betaling for statsoppdraget og kap. 2465 Statens kartverk post 45 Større 
utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Se også vedlegg 2 punkt 3.2.3. 

 
 
6. STYRINGSKALENDER 

6.1 Rapportering 
Departementets etatsstyringshefte forelå i revidert utgave i 2007.  Det vises for øvrig til kap. 1 
Innledning vedrørende endringer knyttet til tidligere vedlegg 3 "Tidsfrister og retningslinjer for 
rapportering".    
 
Frister for rapporteringer i 2009 er: 
Avvikrapportering 2. juni 2009 
Foreløpig årsrapport 21. september 2009 (økonomi), 5. oktober 2009 (resultatrapport) 
Endelig årsrapport 6. februar 2010 
 
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 MD 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 2009 er 1. mars 2010. 
 
Oversikt over etatenes koordineringsansvar er gitt i dokumentet som omhandler faste, løpende 
oppgaver i 2009. 
 
OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 
Vedlegg 1: Møteplan 2009 
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter. 
 
 


